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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةٔاول دورية عربية ُمحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تٔاسست غرة جمادى األول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) ٔايلول ( وصدر العدد األول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات األساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و األكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
ؤاصـــــــحاب  ،طـــــــالب الجامعـــــــات العـــــــربٔاســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العالقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، وال
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، ٔاو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم اّلتي الموضوعات عن مسؤولّية ٔاّية التاريخية كان دورية تتحّمل ال
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق ٔاو ،الملكّيــة حقـوق تنتهــك ٔاو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .ٓاخر طرف ٔاي ٔاو اآلخرين

 نونيااإلشعار الق

 ٔاو خارجيــة ٔاو داخليــة جهــة ٔايــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار ٔاو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر ٔاصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بٔاهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – اإللكـتروني رللنش ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار ٔاول

  ٢٠٠٣ يوليو تٔاسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي اإلنترنت ٔارشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  . عبد العزيز غوردو أ.د
  ٔاستاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –ٔاكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  ٔاستاذ الحضارة واآلثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية  ٔاستاذ

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة األردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ اإلسالميأ 

  كلية الدراسات اإلنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة األزهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  لتاريخ الوسيط     ٔاستاذ ا

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجياللي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
   (سابًقا) المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  بشار محمد خليف   أ.د.
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية ٔاستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 

 



                                                                                                                                                              

٣ 
 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية .علمية

 ٢٠١٥ سبتمبر – نيوالعشر عتاسالعدد ال

 كان التاريخية

 السنة الثامنة  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بٔاسـلوب البـاحثين، تهـم التي لتاريخيةا

 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق ٔاكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في إلرشادهم والباحثين الطالب
 والُمعلـــــم واإلعالمـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  عالقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون عالقـاتب التاريخيـة كاندوريةترتبط
 االختصـــاص ذات المجـــاالت فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن ٔانحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 ل (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر المقــــــا 
  ٔاو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـاالت والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسالت   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات واالقتراحــــــــات المراســــــــالت توجــــــــه
 :اإللكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس ســــمبا

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة اإلنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة واألرشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع اإللكـتروني باإلضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  
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  بد الرحمن يونس   أ.د. محمد ع
  كاتب وباحث وقاص وروائي ؤاستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق اإلمارة    
  ٔاستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية اآلداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      مود أحمد درويشمح.د. أ

  اآلثار اإلسالميةٔاستاذ 
  األثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  ٔاستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

  كلية اآلداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  عبد الناصر محمد حسن يس      أ.د. 
  ٔاستاذ اآلثار اإلسالمية

  كلية اآلداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد اهللا الرعوي      
  ٔاستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية اآلداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  التاريخ اإلسالمئاستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـٔاستاذ ب

  هولندا  –ابن رشد  ةجامع – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

اإلشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – نيوالعشر تاسعالعدد ال

†ßÖ]l^‰^é‰ 
ــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل ٔالافكــــــــــار  اِرْيخيــــــــــة إ وِريــــــــــُة َكــــــــــان اْلتَّ ى دَّ تســــــــــ
ي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات  والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاري

ن  ن والبـاحث ن أصحاب القلـم مـن ٔالاسـاتذة ٔالاكـاديمي ـاب املثقفـ والُكتَّ
ٔالافاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض ٔالاطاريح الج
  هيئة التحرير:

  ــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب ُتعطــــى ٔالاولويــــة 
ـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد  ٔالاســـبقية الزمنيـــة للـــورود إ

ــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفًقــا لالعتبــارات العلميــة والفنيــة إجاز
  ال تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة ٔالاوليـــة للبحـــوث العلميـــة املقدمـــة
 ، للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــ
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات واملقـــــــاالت بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلم واملراجعة ا
 ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر لنشــر  يكتفــي باإلجــازة مــن قبــل اثنــ

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، ؤالاطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  ـــــــى املـــــــادة يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديالت الشـــــــكلية ع
ـــــــي IEEEاملقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق املعيـــــــار ( ) تنســـــــيق الـــــــنص 

ونوع الخط مع نسخة املقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  املعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســًبا للنشــر مــن الجرائــد
رونيــــــة مــــــع عــــــدم ٕالاخــــــالل بحقــــــوق  واملجــــــالت املطبوعــــــة وٕالالك

 الدوريات واملواقع وذكر مصدر املادة املنشورة.
  هيئة التحكيم:

  ــــى توصــــية هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث املقدمــــة للنشــــر ع
ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيًمـــا ســـرًيا  التحريـــر واملحكمـــ
ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو  ـى املحكمـ بإرسال العمل العلمـ إ
ــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــ املــــــــراد  مــــــــا يــــــــدل ع
ا  ــى ضـــو ـــ ع ر ال تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة باملعــاي

.  يتم تقويم العمل العلم
  ـــــــى مـــــــدى ــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إ م  ـــــــي قـــــــرارا يســــــتند املحكمـــــــون 

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل املعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة ٔالادبيـات املرتبطـة 
ــاج العلمــ  ــى ســالمة امل بموضــوع البحــث وشــمولها، باإلضــافة إ

ـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى مالءمـــــــــة الب يانـــــــــات والنتـــــــــائج املســـــــــتخدم 
ائية لفرضيات البحث، وسـالمة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن  ال
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة ٔالافكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 ؤالاشكال والصور ووضوحها. 
 ـــــــرح املحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديالت  البحـــــــوث ـــــــ يق والدراســـــــات ال

ـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه  ـــــــا  ا إلجرا ـــــــى أصـــــــحا ـــــــا تعـــــــاد إ جذريـــــــة عل
ـى املؤلـف، أمـا  رحـة إ ن من تـاريخ إرسـال التعـديالت املق أسبوع

ا.   إذا كانت التعديالت طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا
 حكــيم، مــن تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــالزم إلتمــام عمليــة الت

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
ــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديالت املطلوبــــة، ــــ التوصــــل إ ح

ـى  مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـالزم لـذلك إ
 أدنى حد ممكن. 

  ـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار
ــــ اجتــــاز ت الباحــــث بــــذلك. أمــــا بال نســــبة للبحــــوث املقبولــــة وال

ـــــا، واســـــتوفت  التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة املتعـــــارف عل
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فُيمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي لألبحـــــــاث املقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

ـي  وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج 
ائي املتعارف عليه إلصدارات الدورية.     الشكل ال

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  يـــــة ن العربيـــــة وٕالانجل تقبـــــل ٔالاعمـــــال العلميـــــة املكتوبـــــة بـــــاللغت

ــ لــم يســبق نشــرها أو  رونيــة أو  ال ــي مجلــة إلك تقــديمها للنشــر 
 مطبوعة أخرى.

  ،ــي صــورة ورقيــة تقبــل البحــوث والدراســات املنشــورة مــن قبــل 
ــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـوال تقبــل ٔالاعمــال التــ ي ســبق نشــرها 

رونيـــــــــة، ويســـــــــتث مـــــــــن ذلـــــــــك  منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــالت إلك
 املواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 ــي موضــوعه يجــب أن يتســ م البحــث العلمــ بــالَجْودة ؤالاصــالة 
 ومنهجه وعرضه، متوافًقا مع عنوانه. 

وِريُة اِرْيخَكاندَّ   يةاْلتَّ
َمة علمية عاملية   ربع سنوية ُمَحكَّ

l^‰^éŠÖ]æ‚Â]çÏÖ]æl]ð]†qý] 
وِريــــةُ ترحــــب  اِرْيخيــــة َكــــان دَّ أو العلــــوم املســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة املبتكــــرة  اْلتَّ

ــــاِرْيخ  لطبيعةالعالقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــًرا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض ٔالاعمــــال العلميــــة ٕالانســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــماْلتَّ
وأن تتســــم بالجــــّدة  ،الحميــــدة  ؤالاخــــالق ٔالاعــــراف مــــع تتعــــارض وأال ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ أالو املقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .واضحؤالاصالة واملوضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – نيوالعشر تاسعالعدد ال

  ــــــي نقــــــل املعلومــــــات واقتبــــــاس ام الكاتــــــب باألمانــــــة العلميــــــة  ــــــ ال
ا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة املتعـــارف  ٔالافكـــار وعزوهـــا ألصـــحا

ا.  عل
  ــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق اعتمــــاد ٔالاصــــول العلميــــة 

ـــــــــرقيم وهـــــــــو  ام بعالمـــــــــات ال ـــــــــ امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال
  املتنوعة.

°ËÖö¹]l]^…cDíérãß¹]æíé×ÓÖ]l^]÷]E 
ــــي ن ( ينب ــــى ثالثــــ ام ٣٠أاّل يزيــــد حجــــم البحــــث ع ــــ ) صــــفحة، مــــع الال

ـا عاملًيـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون املحتـوى  بالقواعد املتعارف عل
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 مالحق: (ٔالاشكال/ الجداول)، الهوامش، املراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن ال يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

 .   الاستنتاج الرئيس
ن):   نبذة عن املؤلف (املؤلف

ي حدود ( ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف  ) كلمـة تبـ
ـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/  آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل عل
ــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة.  ــــــــــا ع ــــــــــ حصــــــــــل م الكليــــــــــة) ال
ـ يعمـل  والوظيفية الحالية، واملؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة ال
ا، واملجـــــــاالت الرئيســـــــة الهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح  لـــــــد

ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون   -عنــــــــــــوان املراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال
 الفاكس).   -املوبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
ــى  ــي موقــع الدوريــة ع تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب 

رنت.   شبكة ٕالان
 :ملخص البحث 

 ـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

يــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص  البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة ٕالانجل
ي حدود (   ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية 

  :الكلمات املفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة ال تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

ـــي حالـــة  يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، و
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة املقـال 
ــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة  وإدراجــه 

رنت.  ى شبكة ٕالان رجاع ع   البحث والاس
  :مجال البحث 

ى مجال تخصص البحث املرسل "العام والدقيق".ٕالاشار    ة إ
  
   

 :املقدمة 
ـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)،  تتضـــــــــمن املقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دوا
وتسـاؤالت وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العالقة.
  :موضوع البحث 

ــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة  يرا
ــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة وبأســــــــلوب علمــــــــ حيــــــــادي. وي نب

واملنهجيــــــــة املســــــــتخدمة واضــــــــحة، ومالئمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
ــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة املناقشــــــة والتحليـــــــل  وتتــــــوفر ف
ـــــــي ضـــــــوء املعلومـــــــات املتـــــــوفرة بعيـــــــًدا عـــــــن  ي الهـــــــادف  املوضـــــــو

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول ؤالاشكال 

ــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر  ــــــى  ينب عنــــــوان يــــــدل ع
ــي املالحــق.  ــى أن يــدرج  ن البحــث ع ــي مــ فحــواه، وٕالاشــارة إليــه 
ن البحــــــث إذا دعــــــت  ــــــي مــــــ ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول ؤالاشــــــكال 

ى ذلك.      الضرورة إ
 :الصور التوضيحية 

ـــى  ــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور ع
ـى هيئـة ( ي <ملـف منفصـل> ع روني  ريد ٕالالك حيـث  )،JPEGال

ــــــي ملــــــف الكتابــــــة ( ) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور 
  )Resolutionوضوحها (

 :(خالصة) خاتمة 
ي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن  ـــى عـــرض موضـــو تحتـــوي ع
ـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، وال تـــأتي  محتـــوى البحـــث، ع
ي أجزاء سـابقة مـن موضـوع  مكررة ملا سبق أن تناوله الباحث 

  البحث. 
  امش: الهو 

ايــــــــة  ــــــــي  ــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة  يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم املصــدر أو املرجــع كــاماًل عنــد 
ــــم املختصـــر،  ٕالاشـــارة إليـــه ألول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
ــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج املســــــــتخدم فعــــــــاًل مــــــــن  وع

ــي الهــوامش. يمكــن للباحــث  إتبــاع أي أســلوب املصــادر واملراجــع 
ـــــــي مجمـــــــل  ـــــــ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد  ـــــــي توثيـــــــق الحوا

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
ــــي توثيــــق ٔالابحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (  Americanالشــــائع 

Psychological Association ن ــي املــ ــى املرجــع  )، حيــث ُيشــار إ
ر  ي: (اســـم عائلـــة بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرًة وفـــق ال تيـــب التـــا

ـــى أن تـــدون ٕالاحـــاالت  املؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، ع
اية البحث. ي    املرجعية كاملة 
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – نيوالعشر تاسعالعدد ال

 :املراجع 
ـي  يجب أن تكون ذات عالقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع 
ــ تــم ٕالاشــارة  ايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة املراجــع ٔالاعمــال ال

ي الهوامش،  ا فقط  ى إل أي يجب أال تحتوي قائمة املراجع ع
ترتــــب املراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم ٕالاشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

ايــــــة  ــــــي  ــــــي قائمــــــة واحــــــدة  رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف  طبًقــــــا لل
البحــــــــث مهمــــــــا كــــــــان نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــالت، وثــــــــائق 

ـــــي توثيـــــق …رســـــمية،   الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب 
ي مجمل الدراسة.   املراجع واملصادر    بشرط التوحيد 

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية املراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة ؤالاجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو املجـــاالت التاريخيـــة
ى إضافة ع   لمية جديدة.املتعددة، ويشتمل ع

  يعــرض الكاتــب ملخًصــا وافًيــا ملحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
ــــي  ــــ وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة  أوجــــه التم
ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة،  أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم املؤلـــــــــــف/ املحقـــــــــــق/ امل
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
  صفحة.١٢تزيد عدد صفحات العرض عن ( أال ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
  تنشــــر الدوريــــة عــــروض ٔالاطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه

ــــــــي ٔالاطــــــــاريح  ــــــــى  ــــــــا بالفعــــــــل، وُيرا ــــــــ تــــــــم إجاز ر) ال واملاجســــــــت
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 

ـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التار  يخيـــــة والعلـــــوم علميـــــة جديـــــدة 
  ذات العالقة.

  ،ــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث إبــــراز بيانــــات ٔالاطروحــــة كاملــــة 
  اسم املشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة ٕالاجازة).

  ،ــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث أن يشــتمل العــرض ع
  مع ملخص ملشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.

 وأدواتـــه، وخاتمـــة ألهـــم  ملخــص ملـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه
  ما توصل إليه الباحث من نتائج.

 ) صفحة.١٥أال تزيد عدد صفحات العرض عن ( 
íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 

  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات
واملــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 

ا بالدراســـــات ي تتصـــــل ـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ موضـــــوعا
ــــى التقــــارير عــــن املــــدن واملواقــــع ٔالاثريــــة،  ،التاريخيــــة باإلضــــافة إ

راثية.   واملشروعات ال
  /رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر يشـــــــ

ـــــى ٔالابحـــــاث العلميـــــة، وأوراق  ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــًزا ع
ـــ يتوصـــل  ـــا العمـــل املقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات ال إل

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠أال تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  ُترســــــــــــــل كافــــــــــــــة ٔالاعمــــــــــــــال املطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد  وال يلتفــت إ
 أخرى.

  ــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات  املســاهمون للمــرة ٔالاو
رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث  يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ

  .)High Resolutionمع صورة شخصية واضحة ( نموذج"
  ـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة ال ترتـــب ٔالابحـــاث عنـــد نشـــرها 

 عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة، املؤلـــف

وعن توافر ٔالامانة العلمية به، سواء ملوضـوعه أو ملحتـواه ولكـل 
ى املراجع ومصادر املعلومات. ى ٕالاشارة إ   ما يرد بنصه و

  ــر عــن رأى جميــع  ٓالاراء ؤالافكــار واملعلومــات الــواردة بالبحــث تع
ــــر  ــــى مســــئوليته هــــو وحــــده وال تع ــــا وع ــــره،  كات عــــن رأى أحــــد غ

ي ذلك.   وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  
 ـــــ للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل ج

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

ريـــــد العـــــدد املنشـــــور بـــــه البحـــــث، و  ـــــى ال مســـــتلة مـــــن البحـــــث ع
روني.  ٕالالك

 رونيـــة  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك
ـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق  بعـــــــد نشـــــــره 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر املقـــاالت والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

ر ربحية دون الرجوع للكاتب.  غ
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث املقبـــــول منفصـــــاًل أو ضـــــمن

ــــــا العلميــــــة ٔالا مجموعــــــة مــــــن املســــــاهمات  صــــــلية أو ٔالا خــــــرى بلغ
رونيــة أو ورقيــة  ــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك رجمــة إ م

ر ربحية.  لغايات غ
 ــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عّمــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة املجلــــــة تــــــدفع ال  ف
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 ويحلل والشخصيات األحداث يوثقعلم إىل التاريخ يتحولأنوقبلواألساطري،التاريخبنيجًداحميميةعالقة مثة
 مع االتساق متام متسقة وكانت بهذا، شبيًها دوًرا تلعب األسطورة كانت والنتائج العرب ويستخلص واألسباب الدوافع

 ومع وظواهره الكون مع يتعامل كان التاريخ قبل فيام اإلنسان أن ذلك. العقالنية الطفولة مراحل يف اإلنساين الوجدان
 نشأ الغريزي العقل عىل املكتسب العقل قوى وحينام للجسد، الخادم الغريزي بعقله أساًسا، بوجدانه ووقائعها الحياة
 الركام فرز عىل القادرة الحديثة التقنيات نشأت ومنه التجريبي العلم النظري العلم عن وتولد الفلسفة، حضن يف العلم

 العالقة لجدلية توصيفه عند القبيل هذا من أمر إىل يشري) شلبي خريي( كان ورمبا املندثر، الزمان يف حقائقال واستنباط
 صارت كام األسطورة، بنت وهى بينهام مشرتكًا قاساًم " الحدوتة" وبقيت األسطورة، عن ينفصل مل التاريخ إن: "بينهام

 فهم وسيلة مىض فيام األسطورة كانت وإذا. الجامعة وجدان فهم عىل بها يستعني –املفرد العقل– للمؤرخ مادة األسطورة
 وحركة الحياة لوقائع وتفسري فهم وسيلة اآلخر هو التاريخ علم فإن الكون، ظواهر من اإلنسان عىل غمض ما لكل وتفسري

  ".الشعوب

خ العريب أجد أن "تاريخ التاريخ" بدأ منذ بداية الوجود ابًنا للرتاث الشعبي وأسريًا ملؤرخي املدرسة املرصية يف التاري –شخصيًا–ومبا أنني
 يف اإلنساين، فمنذ البداية حاول اإلنسان التعرف عىل ماضيه ليك يفهم حارضه من ناحية، وليك يجد يف هذا املايض سنًدا ودعاًم لوجوده اآلين

ألسطورة لتفسري اللغز املتعلق بوجوده يف الكون، ومحاولة إطار الجامعة من ناحية أخرى. وإذا كان اإلنسان قد لجأ يف بداية تاريخه إىل ا
 تفسري الظواهر املحيطة بهذا الوجود، فإن محاولته هذه كانت الخطوة األوىل لبناء املعرفة العلمية سواء يف مجال التاريخ أو غريه. لقد

يف مرحلة الطفولة األوىل، وكانت األسطورة أيًضا مبثابة  كانت األسطورة القراءة األوىل للتاريخ اإلنساين عندما كان العقل البرشي ما يزال
 ترقيع للنقص يف ذاكرة اإلنسانية عن املايض. وبغض النظر عن التعريفات املختلفة لألسطورة، فإن األسطورة كانت وسيلة اإلنسان األوىل يف

إلنسان والكون من حوله، والظواهر املوجودة يف هذا املعرفة، فقد ظهرت أساطري الخلق باعتبارها إجابات عىل األسئلة املتعلقة بخلق ا
الكون. لقد كانت هذه األساطري املحاوالت األوىل للحصول عىل اإلجابات التي ينشدها اإلنسان لتفسري وجوده وقصته يف العامل. لقد كانت 

العلم بفروعه املختلفة ولدت من رحم األسطورة؛  األسطورة توصف عىل الدوام بأنها أم العلوم ، أو "العلم البدايئ" وهو ما يعنى أن بدايات
د ومل يكن التاريخ استثناء يف ذلك بطبيعة الحال، لقد خرجت املعرفة التاريخية من األساطري التي تتناول أصول األشياء والشعوب. وهنا نج

ة مبايض اإلنسان والتطورات التي حدثت يف أن الجامعة البرشية قد لجأت إىل أساطريها تعويًضا عن النقص يف املعارف الحقيقية املتعلق
هذا السياق؛ وهو ما يعني أن "بذرة" التاريخ التي زرعت يف تربة األسطورة أخذت تنمو تدريجيًا، وبشكل مطرد، مع ازدياد تحرر املعرفة 

  التاريخية من الخيال والرمز الذي تتسم به األساطري. 
ن تواريخ حكومات اآللهة، أو أشباه اآللهة، فقد كان امللوك يف العامل القديم عموًما يربرون كانت التسجيالت "التاريخية" الباكرة عبارة ع

 حكمهم املطلق بالزعم بأنهم من نسل اآللهة. أو بأنهم الواسطة بني البرش واآللهة وبأنهم حني ميوتون يدخلون يف زمرة اآللهة. لقد كانت
لعامل القديم لتربير مثل هذه السلطة املطلقة (بل إن اإلمرباطورية الرومانية عرفت نوًعا من فكرة امللك/ اإلله سائدة بني الكثري من دول ا

ذات املضمون التاريخي أو شبه التاريخي (مثل  عبادة اإلمرباطور يف القرن الثالث امليالدي)، وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال يف األساطري
ملحمة جلجامش، واإللياذة واألوديسيا) وهنا نجد األسطورة تحكم التاريخ وإن كانت ال تلغيه أو تستعبده، فاألسطورة حكاية مقدسة 

  تلعب أدوارها اآللهة وأشباه اآللهة. 
اإلنسان، ليك ترصد تاريخه الباكر وتسجل قصة رحلته يف الكون وفق  ثم نزلت األسطورة، يف مرحلة الحقة من ساموات اآللهة إىل دنيا

رشوطها، ويف إطار رموزها، وقد اختلف الباحثون حول هذا األمر؛ إذ يذهب بعضهم إىل أن األساطري "تسجيل تاريخي" لألحداث التي جرت 
حني يذهب البعض اآلخر إىل القول بأن األسطورة متثل عىل امتداد مايض اإلنسان يف املجتمعات التي انترشت عىل سطح هذا الكوكب، عىل 

 أو مناذج نوًعا من التاريخ العرقي (القبيل) املتوارث عرب األجيال املتعاقبة التي تناقلته بالتلقني الشفاهي، ونادًرا ما تأخذ األساطري أشكاالً
تعبري قاسم عبده قاسم: "أن األسطورة ال تحمل التاريخ كله؛ محددة وإمنا تنطوي غالبًا عل عنارص ميتزج فيها الخيال بالخرافة. وعىل حد 

خية" ليست "تاريًخا" يف التحليل األخري وإمنا يقوم بناؤها عل نواة تاريخية ما، وغالبًا ما تكون الصياغات األسطورية لهذه "النواة التاري يفه
ألسطورة وعن إدراكها لذاتها ووعيها بنفسها من ناحية، وعن مثقلة برتاكامت ثقافية تعرب عن وجدان الجامعة اإلنسانية التي أنتجت ا

رؤيتها للكون ودورها يف الكون من ناحية أخرى". وميكن القول دون حذر شديد: "بأن هذه األسطورة يف الوقت ذاته تحمل تصوًرا نفسيًا 
كالم أن األسطورة نتاج خالص للخيال وحده، وإمنا تعويضيًا لصالح الجامعة أكرث من كونها تجسيًدا للواقع "التاريخي" وليس معنى هذا ال

ترجمة ملالحظات واقعية ملظاهر الكون ولطبيعة األحداث الجارية وإن أخفقت يف الوصول للحوادث الجارية يف إطار أديب فني يخدم  هي
  األهداف الثقافية / االجتامعية التي يحتاج املجتمع إىل تحقيقها عن طريق أساطريه". 

فضل لهذه األساطري يف أننا عرفنا ما عرفناه عن تجارب األولني وخرباتهم املبارشة التي تراكمت منذ أقدم العصور، والتي تسبق وقد كان ال
استوعب قلق اإلنسان الوجودي، وتوقه األبدي لكشف  "التاريخ املكتوب" ومن هنا ميكن القول: بأن األساطري "نظام فكري متكامل

طه ..." عىل حد تعبري فراس السواح. ويرى فريق من الباحثني أن أساطري الطوفان ، أو الدمار بالنار الساموية، الغوامض التي يطرحها محي
أو األعاصري وهى أساطري تتسم بالشمولية ، وتتكرر يف أساطري معظم الشعوب، تحمل دالالت عىل تجارب وخربات عاناها الجنس البرشي 

اطري؛ خاصًة ما يتناول منها التكوين واألصول األوىل، وفصل السامء عن األرض بعض تفاصيلها إىل يف بداية تاريخه، لقد رسبت هذه األس
ن الكتابات التاريخية الالحقة يف املنطقة العربية بالشكل الذي يكشف عن أن تأثري األسطورة ظل موجوًدا ومتوارثًا يف املنطقة نفسها، وم

ر األسطوري ة أخرى مهمة وهى أن املعرفة التــــاريخية مل تستطع أن تتخلص متاًما من األثناحية ثانية فإن هذه الحقيقة تكشف عن حقيق
ها. فالتاريخ ينسج مع األسطورة عالقات كبرية مرئية وغري مرئية، ليس هناك تاريخ صافيًا وعلميًا باملعنى املوضوعي وبشكل مطلق، يف بنائ

صله بني الحقيقة املوضوعية، والحقيقة املتخيلة، وقد يحتاج يف بحثه املستميت عن الحقيقة إىل ترميامت ال فالتاريخ كثريًا ما ميحو فوا
   يقربها منه إال األسطورة التي ترتكز عىل القرابة مع التاريخ

אא> 

  ٢٠١٥ سبتمرب – نيافتتاحية العدد التاسع والعرش –دورية كان التاريخية 
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 تجاوزت الذي الجغرايف األدب عىل اعتامًدا العربية، الجزيرة شبه ملدن الحضارية املشاهد بعض عىل الضوء البحث هذا يسلط

 عىل الدراسة ركزت وقد. التاريخية املدونات خصصتها التي الضئيلة املساحة املوضوع هذا حول يقدمها التي املعلومات مساحة
 يف البحث ركّز. وقلهات وصحار، والبحرين، والقطيف، وهجر، حساء،األ : مثل العربية الجزيرة رشقي يف الواقعة املدن من مناذج

 النصية املادة إىل استناًدا وتوصل. العمراين ومجالها املذكورة املدن مواقع تحديد يف الجغرايف األدب كتب دور عىل األول القسم
 النصوص شح ورغم. اللغوية شتقاقاتهاا وفك أسامئها، وضبط والعرض، الطول خطوط عىل مواقعها تحديد إىل فيها املتناثرة
 من شعاع بإلقاء سمح متوفر هو ما فإن والرحالت، الجغرافية املتون يف العربية الجزيرة رشق ملدن العمراين باملجال الخاصة
 البناء، موادو  واملنازل الدور  عىل الوقوف أتاح كام. بها املحيطة والخنادق وأبوابها، املدن أسوار خاصةً  الجانب هذا عىل الضوء
وتصدى البحث يف القسم الثاين  .البحث مدار املدن بعض داخل السكانية والكثافة الديني، للمعامر الرئيسة املعامل عن فضالً

ملعالجة الرثوات االقتصادية ملدن رشق الجزيرة العربية، مام سمح بالتعرف عىل املشهد الزراعي، واملوارد املائية والنشاط الرعوي. 
نت النصوص الجغرافية من رصد الحرف والصناعات، وتحديد مسالك الطرق التجارية البحرية والربية، واملسافات الفاصلة كام مكّ 

بينها، وتحّول بعض املدن إىل موانئ للتبادل التجاري، وإىل أسواق داخلية مزدهرة. هذا إىل جانب ما أبانت عنه من معطيات 
  تت عنها املدونات التاريخية.حول الرضائب، وقضايا اجتامعية أخرى سك

   
    ٢٠١٥ فبراير  ١١  تاريخ استالم البحث:  

  ، تاريخ الجزيرة العربيةصحار القطيف، البحرين، قلهات، األحساء،
    ٢٠١٥  مايو ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

 -."جوانب حضارية لبعض مدن الجزيرة العربية من خالل األدب الجغرافي والرحالت في العصر الوسيط" ،ري بوتشيشإبراهيم القاد

 . ١٩ – ٩  . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  العدد التاسع -رية كان التاريخية.دو
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ى  ة ع لعبت مدن شرق الجزيرة العربية أدواًرا حضارية متم

والعمرانية واملعرفية. ومع ذلك؛ فإن  قتصاديةالاكافة املستويات 
ي املدونات التاريخية ال  ر مكتملة  هذه ٔالادوار ظلت مهمشة وغ
ى حساب  ا الجانب السردي لوقائع التاريخ السياس ع ى ف ط
ي هذا الصدد سوى  املنجزات الحضارية، إذ ال يكاد الباحث يظفر 

ام بإشارات باهتة، وشذرات متفرقة ال تسمح ب تجاوز مستوى ٕالا
والغموض اللذان يلفان املشهد الحضاري لتلك املدن، مما يفرض 
ا  ى مصادر أخرى لسّد هذه الثغرة ال خلف ى الباحث الالتجاء إ ع

ي وكتب  ي هذا السياق، يأتي ٔالادب الجغرا املدونات التاريخية. 
ى كشف النقاب عن بعض الجوانب  ى إ الرحالت كمصادر تس

ي هذه الدراسة الحضار  ركز  ا ذاكرة تلك املدن، وس ية ال تخ
ى نماذج من مدن شرق الجزيرة العربية مثل: ٔالاحساء، وهجر،  ع
ن استخراج بعض  والقطيف، والبحرين، وصحار، وقلهات، محاول
ي املجال  ت هذه املدن، خاصًة  الجوانب الحضارية ال م

ي.   العمراني والاقتصادي والاجتما
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية
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ي والرحالت نصوًصا هامة  رغم –تحوي كتب ٔالادب الجغرا

ا حول مواقع مدن شرق الجزيرة العربية، خاصًة أن هذه  -ضآل
ا بضبط  رها من املصادر ٔالاخرى باهتمام مؤلف ت عن غ الكتب تم

ا اللغوية، وكذلك مواقعها بالنسبة لخطوط  أسماء املدن واشتقاقا
ر ذلك من املعطيات املفيدة ال توفرها  ى غ الطول والعرض، إ

  للباحث.
  ضبط أسماء مدن شرق الجزيرة العربية وتحديد مواقعها: - ١/١

فيما يتعلق بضبط أسماء مدن شرق الجزيرة العربية 
ا اللغوية، يقدم ياقوت الحموي  ي هذا  )١(واشتقاقا مادة دقيقة 

بالفتح واملّد، ويذكر أن  مدينة ٔالاحساءاملجال، فهو يضبط اسم 
ن، ويفسر اشتقاقه  هذا الاسم جمع حس بكسر الحاء وسكون الس
اللغوي من املاء الذي تنشفه ٔالارض من الرمل. ولتدقيق التعريف 
ن مجموعة من املدن ال تسم أيضا  ا وب ذه املدينة، يم بي

ر أبو باألحساء كأحساء ب س ى نفسه، يش ي املن رها. و عد وغ
ى أن اسم ٔالاحساء جمع حسا وهو رمل يغوص فيه املاء. )٢(الفدا . إ

ي  -الحسا  –والراجح أن هذا املصطلح  ي صيغة املفرد قد شاع 
رات التاريخية، حيث استعمله الرحالة ابن بطوطة ي  )٣(بعض الف

ى تلك املدينة١٤هـ/  ٨القرن (   ال زارها شخصًيا. م) للداللة ع
ي  مدينة القطيفأما  ن  ن الجغرافي فقد وقع اختالف ب

بفتح القاف وكسر  )٤(ضبطه اسمها، فبينما يضبطه ياقوت الحموي 
ى كورة قديمة هناك،  الطاء، مرجًحا أن مصطلح القطيف أطلق ع
ا وسميت باسمه، فإن ابن بطوطة يضبطه بضم القاف  فغلب عل

ر قطف"وفتح الطاء وسكون ال ره. )٥(ياء "كأنه تصغ ى حد تعب   ع
ري  ي السياق نفسه، يحرص الحم ى ضبط  )٦(و  مدينة هجرع

رك مع ياقوت  بفتح الهاء والجيم، وعدم نطق ٔالالف والالم. ويش
ى هجر بنت املكفف؛ بيد أنه يخالفه  ي نسبة اسم هجر إ الحموي 

ى ساللة العمالي رة تنتم إ ى ي ٕالاقرار بأن هذه ٔالاخ ق كما ينص ع
ذلك ياقوت الحموي الذي نقل عن ابن الكل فكرة أن هجر من 
ر الذي  ا زوجة محلم بن عبد هللا صاحب ال العرب املتعربة، وأ

ي نفسه مجموعة أخرى من  )٧(يوجد بالبحرين. ويضيف الجغرا
ا أن يكون من فعل هجر إذا  الفرضيات حول اشتقاق اسم هجر م

ي هذه ال ي أن تكون هاؤه هذى، لكن  حالة فإن اسم هجر ينب
مضمومة بحكم أن ياقوت نفسه ضبط مصطلح الهجر (بضم الهاء) 

، وهو ما ال يستقيم مع ما ضبطه سلفا من فتح )٨(ومعناه الهذيان
هاء هجر. ويجوز أن يكون من الهجرة أي خروج البدوي من باديته 

رات املح ًرا آخر من التفس ى املدن. كما يعطي تفس تملة لهذا إ
الاسم، وهو أن يكون من مع الهجران، وكأن سكان هجر هجروا 
ا. كما يمكن أن يكون مصطلح هجر قد أطلق  ديارهم واستقلوا ع
ر بحبل  ي ربط البع ى عادة كانت لدى العرب الرحل، و ا نسبة إ عل
ره ح يعجز عن العدو، فقيل هجرت  ى حقوه وتقص ي ذراعه إ

ر باملع ا ر البع ى هذا املوضع بالبع ملذكور سلًفا، فشبه الداخل إ
ى هذا املكان.   الذي فعل به ذلك ح غلب الاسم ع

ومن ضمن الفرضيات ٔالاخرى لالشتقاقات اللغوية السم هجر 
ى الحاجة. كما  ر إ ر، وهو التبك أن يكون مشتًقا من مع التهج

ار، ي شدة الحر وسط ال فسميت  يمكن أن يكون من الهاجرة، و
ر وبلغة العرب العاربة،  ا بهجر. أما بلغة حم املدينة لشدة حرار

  فهجر تع القرية.
أيًضا بمجموعة من الفرضيات حول  صحاروباملثل، حظي اسم 

أصل اشتقاقاته اللغوية، فبعد أن ضبط ياقوت الحموي هذا 
الاسم بضم الصاد وفتح الحاء، يذكر أن اشتقاقه جاء من مع 

ي جوبة تنجاب وسط الحرة، وجمعها صحر، فأشبعت الصحرة، و 
الفتحة فصارت ألفا. كما يمكن أن يكون املع آت من الصحرة، 
ى الصحراء. وثمة  وهو لون ٔالاصحر، وهو كالشقرة، أو نسبة إ
ذا الاسم  راض آخر الشتقاق هذا الاسم، وهو أن صحار سميت  اف

ى صحار بن إرم بن سام بن نوح عليه ال   )٩(سالم.نسبة إ
إحدى مدن شرق الجزيرة العربية  – قلهاتوبخصوص مدينة 

ي ٓالانف الذكر بفتح القاف وسكون الالم،  – فقد ضبطها الجغرا
ي الجسد أو  ر الذي يكون  وفّسر اشتقاقها اللغوي من الب

ا ُسميت كذلك  )١١(، فالبكري البحرينأما مدينة  )١٠(الوسخ. يذكر أ
ن البحر الجنوبي  أو البحر ٔالاعظم كما يسميه والبحر لوجودها ب

ي.     الشما
ومهما كان ٔالامر؛ فإن املصادر الجغرافية لم تكتف بضبط 
ا اللغوية فحسب،  أسماء مدن شرق جزيرة العرب وفك اشتقاقا
ى  ا الجغرافية، وتبيان مواقعها ع ى تحديد مجاال بل سعت إ

قة خطوط الطول والعرض؛ لكن نصوصها تطرح إشكالية عدم الد
ي. فبعض النصوص تقر بانتماء مدينة هجر  ي تحديد الانتماء املجا
رة ناحية  ي الواسع للبحرين، فتصبح هذه ٔالاخ ى املجال الجغرا إ
ن تصبح  ي ح ا،  ا مدينة هجر ذا رة تضم عدة مدن من بي كب
رة بواقع هذا التحديد جزًءا من مجال البحرين، وهذا ما  هذه ٔالاخ

ري  ي البحرين)، بل إن  )١٢(يؤكده الحم ا (مدينة  الذي نعت هجر بأ
ا  )١٣(ياقوت الحموي  ى تبعي سماها (هجر البحرين)، تأكيًدا ع

ي الوقت  ا لها  ً ي أوسع، وهو البحرين، وتمي كمدينة ملجال جغرا
ن قّلص  ي ح نفسه عن هجر نجران وهجر جازان وهجر حضنة. 

ا العمرانية  )١٤(ابن خرداذبة رها مجرد قرية من حجم قيم ن اعت ح
  من قرى البحرين.

بيد أن بعض املصادر الجغرافية عندما تتناول مدينة هجر 
ا  ر إل ا تش ي ومدن الجزيرة العربية بصفة عامة، فإ ضمن نوا

 )١٦(، فياقوت الحموي )١٥(كمدينة مستقلة ال تنتم ملجال البحرين
ي موضع آخر حول تبعية هجر لل بحرين، يناقض ما سبق أن أكده 

ا  رى، وأن قصب ا كحاضرة ك ى ما يفيد استقاللي ًرا هذه املرة إ مش
ي القرن ( )١٧(الصفا. كما أن  املقدس م)، وهو ١٠ه/  ٤الذي عاش 

ا  رى قصب ا كحاضرة ك ر إل عصر ازدهار هذه املدينة، يش
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ي مجالها كسابون  ٔالاحساء، ويعدد أسماء املدن ال تندرج 

ر. ومن جهته، يوردها البكري والزرقاء وأوال  كمجال  )١٨(والعق
عمراني مستقل عن البحرين ضمن املدن املشهورة من مدن ٕالاقليم 
رها من  ي اليمامة والبحرين وهجر وغ الثاني من أقاليم املعمور و

  املدن ٔالاخرى.
ى اختالف  ن، يعود إ ن الجغرافي والراجح أن هذا الاختالف ب

رى املستقلة إبان زمنية الوصف، فهجر كانت تن عت بالحاضرة الك
ي مراحل الضعف ضمن  ن كانت توصف  ي ح رات ازدهارها،  ف
ي القرن السابع الهجري. ويبلغ  ي للبحرين كما حدث  املجال الجغرا
ي تحديد املجاالت الجغرافية ملدن شرق الجزيرة  الغموض والخلط 

ن ٔالاحساء و  )١٩(العربية ذروته عند املقدس ن خلط ب البحرين ح
  قائاًل: (ٔالاحساء قصبة هجر وتسم البحرين).

ي صيغة املب  )٢٠(وباإليقاع نفسه يذكر ياقوت الحموي 
للمجهول ودون تحديد مصادره أنه (قيل: ناحية البحرين كلها 
ي موضع آخر هذا  هجر)، مؤكًدا أن ذلك هو الصواب. ويكّرس 

ا (اسم جامع  ن يصف البحرين بأ ى الخلط والغموض ح لبالد ع
ي  ن البصرة وعمان، قيل   –أي البحرين  –ساحل بحر الهند ب

قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وقد عّدها قوم من 
، وهو نص بعكس مدى )٢١(اليمن، وجعلها آخرون قصبة برأسها)

ى ضوء ما  ا، وال يمكن للباحث ع تضارب ٔالاقوال  وعدم الحسم ف
  ر قصبة البحرين أم العكس.جاء فيه تحديد ما إذا  كانت هج

ي ٕالادريس ي شراكهما الجغرا  )٢٢(الخلط نفسه والتناقض وقع 
ا هجر  رة تشمل مجموعة مدن م الذي جعل البحرين ناحية كب
وحمص والقطيف ؤالاحساء وبيسة والزارة، بينما ناقض هذا 
ي  ن جعل من البحرين مجرد مدينة  ي موضع آخر ح الوصف 

ي للبحرين قد انكمش  ، فهل)٢٣(جزيرة أوال كان املجال الجغرا
رة ال توافق القرن ( –وتقلص  ى  -م) ١٢هـ/  ٦ي الحالة ٔالاخ إ

ء  ن يجعلون الفرع هو ٔالاصل ؟ ال  درجة جعلت هؤالء الجغرافي
ي أواخر القرن  يؤكد ذلك، فابن خرداذبة الذي كتب مصنفه 

ي  ى تبعية هجر للبحرين،  ر إ وقت كانت هذه الثالث الهجري، يش
ي زمن القرامطة. كما أن  رة تشهد إشعاًعا سياسًيا  ٔالاخ

نفسه يصف البحرين باملدينة العامرة. لكن يبدو أن ما  )٢٤(ٕالادريس
رات ازدهار وركود، ما  عرفته البحرين من مخاضات سياسية وف
رات خريطة  ي هذه التناقضات تبًعا لتغ ن يقعون  جعل الجغرافي

ي الجغرافية السيا ا مدن شرق الجزيرة العربية  سية ال شهد
  مختلف املراحل التاريخية.

ى  ي أيًضا إ ر بعض نصوص ٔالادب الجغرا ومن جهة أخرى؛ تش
ي املجال العمراني ملدينة هجر، فه  مدينة ٔالاحساء كمجال يندرج 

ري )٢٥(حسب ٕالادريس ا)، ويوطن الحم  )٢٦(، (قصبة  هجر وقاعد
ى البحر ا ا تقابل جزيرة موقعها ع لفارس (الخليج العربي)، ويذكر أ

رة. ا باملدينة الصغ   أوال، لكنه ينع

ى ياقوت الحموي  ى تحديد موقع مدينة  )٢٧(من جهته، س إ
ر، فجعلها ضمن ٕالاقليم الثاني من ٔالاقاليم السبعة  هجر بدقة أك
ا املعمور، وذكر أن طولها من ناحية جهة الغرب ثالث  ال يقسم إل
وسبعون درجة، وعرضها أربع وعشرون درجة وخمس وعشرون 
ر متأكد من معلوماته، إذ يورد معطى آخر من  دقيقة. لكنه يبدو غ
ا توجد  ى أن عرضها أربع وثالثون درجة، وأ ر فيه إ مصدر ثان يش
ضمن مدن ٕالاقليم الثالث وليس الثاني كما سبق أن ذكر، دون أن 

ن.  ن الفكرت   يفاضل ب
ر  أرقام الطول والعرض ال تحدد موقع مدينة هجر عند وتتغ

ي ٔالاندلس ابن سعيد ى )٢٨(الجغرا ، فبعد أن حدد موقعها ع
ر من جون  ي جون أك ا تقع  ، وأوضح أ ساحل البحر الفارس

ى أن طولها ( ) دقيقة، وأن ٤٠) درجة و(٧٨مدينة مسقط، أشار إ
ن  )٢٩() دقيقة. أما القزوي٣٠) درجة و(٢٢عرضها ( فيكتفي بتوط

ري  املسافة  )٣٠(حدودها الشرقية ببالد عمان، بينما يحدد الحم
ن صحراء الدهناء بأربعة أميال. ا وب   الفاصلة بي

ن حول مجال  أما مدينة القطيف فتضاربت آراء الجغرافي
ري  ي، فبينما جعلها الحم ا الجغرا ضمن أعمال اليمن،  )٣١(انتما

ا أبو موقعها ضمن م )٣٢(حدد البكري  ن وط ي ح جال البحرين. 
ا جزء من ناحية  )٣٣(الفدا  ى أ ًرا إ ، مش ى ساحل البحر الفارس ع

ي ( )٣٤(ٔالاحساء. من جهته، يوطن ابن سعيد  ) ٨١مدينة صحار 
) دقيقة من ٥٦) درجة، و(١٩درجة من حيث خطوط  الطول، و(

ي آخر عرض من  حيث خطوط العرض، بينما يوطن مدينة قلهات 
  ض ٕالاقليم ٔالاول.عرو 

ي املصادر الجغرافية مشوبا بعدم  ويأتي تحديد موقع البحرين 
ي املفاهيم، فه توصف أحياًنا باملدينة، بينما تنعت  الدقة والخلط 
رة ال تضم مجموعة مدن. فابن  ي مصادر أخرى بالناحية الكب

ي واسع يضم مدن هجر ؤالاحساء  )٣٥(حوقل يصنفها كمجال جغرا
ا ابن  والقطيف ر وبيشة والخرج وأوال، ويضيف إل والعق
ر  )٣٦(خرداذبة ٓالارة والفروق وبينونة. بيد أن رسم حدودها يبدو أك

ري  الذي يجعل ساحل البحر الفارس يحدها  )٣٧(دقة عند الحم
شرًقا، والبصرة شمااًل، وعمان جنوًبا، بينما تحاذي حدودها 

  الداخلية غربا منطقة اليمامة.
ي يتضح مما س لف؛ أن النصوص ال يوفرها ٔالادب الجغرا

ي معضلة  ا تقع  حول مدن شرق الجزيرة العربية هامة، ولك
الخلط والغموض وعدم الدقة أحياًنا، فما هو حظ املجال العمراني 

ي والرحالت؟ ي ٔالادب الجغرا   لهذه املدن 
  املجال العمراني ملدن شرق الجزيرة العربية: - ١/٢

لخاصة باملجال العمراني ملدن شرق رغم شح النصوص ا
ا  ي أدب الجغرافيا والرحالت، فإن ما هو متوفر م الجزيرة العربية 
ى هذا الجانب. فخالل حديثه  يسمح بإلقاء بعض ٔالاضواء الهامة ع

أن أول َمْن عّمرها  )٣٨(عن مدينة ٔالاحساء، يذكر ياقوت الحموي 
ا وجعلها قصبة لهجر هو سليمان بن أبي س عيد الجنابي وحّص



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ي ازدهارها العمراني ح العصر الذي  ا استمرت  القرمطي، وأ
راض أن ٔالاحساء  ى اف ي. ويحيل هذا النص إ عاش فيه هذا الجغرا

ن ظهر القرامطة. ١٠هـ/٤لم تعرف نمًوا عمرانًيا ح القرن ( م) ح
ي امليدان املعماري قبل  ويبدو أن مدينة هجر كانت صاحبة الريادة 

ا بنص ورد عند ابن هذه  ى صح ي فرضية ندّلل ع الحقبة، و
ا القرامطة وعّمروا ٔالاحساء)، مما  )٣٩(سعيد يؤكد فيه أن هجر (خر

يكشف دون شك عن حركة عمرانية متناقضة، فمقابل أفول 
ي  ي مدينة ٔالاحساء، و عمران مدينة هجر، وقعت صحوة عمرانية 

ا ناصر خسرو  ن الذي وقف عل )٤٠(صحوة يشهد  ا بالعيان ح
ا، وما ١٠٥١هـ/٤٩٣زارها سنة ( م)، فوصف أسوارها وتحصينا

ر.    عرفه مشهدها العمراني من تألق كب
ا كانت مركًزا  ى أ أما مدينة القطيف فيجمع الجغرافيون ع

ا كانت محاطة بسور وخندق وأربعة أبواب ي )٤١(عمرانًيا هاًما، وأ  .
ي بإشك ي إضا ن يفيدنا نص جغرا الية بيئية كانت تعيق النمو ح

ي مدينة البحرين، ويتعلق ٔالامر بما يمكن أن نسميه  العمراني 
ى منازل السكان الذين  بمشكل التصّحر، وهو زحف الرمال ع
ى ترك منازلهم  اضطروا تحت إكراهات هذه ٓالافة الطبيعية إ

ى جهة أخرى. لكن ال يبدو أن ذلك لم يؤثر بشكل  )٤٢(والانتقال إ
ر  ي القرن (كب ى تقهقر عمران مدينة البحرين  م) بدليل ١٢هـ/ ٦ع

ا (مدينة عامرة ). ويحتمل أن آثر  وصفها من قبل ٕالادريس بأ
ي  ى مدينة البحرين لم يظهر إال  مشكل التصحر أو زحف الرمال ع

ري  راض تعضده شهادة الحم الذي  )٤٣(القرون الالحقة، وهو اف
ي القرن ( فادها وجود بعض ٓالاثار والبنايات م)، وم١٤هـ/  ٨عاش 

ي البحرين، ليس من املستبعد أن  ي مناطق واقعة بضوا القديمة 
ا،  ي املنازل نفسها ال تركها أهلها نتيجة زحف الرمال عل تكون 

  مما يعزز فرضية وجود مركز عمراني قريب من مدينة البحرين.
ي مدينة قلهات، يقدم ابن  بطوطة وبخصوص املشهد العمراني 

شهادة حية حول معمارها الدي إذ يصف مسجدها بأنه  )٤٤(
(أحسن املساجد، حيطانه بالقاشاني وهو شبه الزليج)، ويصفه بأن 
ى أنه تم تشييده  ًرا إ ، مش بنيانه مرتفع، يشاهد منه البحر واملرس
ي أن املشهد  ى الحرة مريم. وال مشاحة  من طرف امرأة صالحة تد

ي ٔالاد ر بالنسبة ملدينة صحار، العمراني  ي يأخذ حجًما أك ب الجغرا
  ويمكن من خالله رسم الخطوط العريضة التالية:

ي صحار من الناحية الجمالية باألناقة  -١ ت الدور واملنازل  تم
ي قول  والطراز املعماري الرفيع، وعلو املباني، وهو ما نلمسه 

  بأن دورهم (شاهقة نفيسة). )٤٥(املقدس
ي املنازل تتشكل من ٓالاجر كانت مواد ال -٢ بناء املستعملة 

 )٤٧(ؤالاحجار والطوب والخشب. )٤٦(والساج
ى  -٣ ي الجامع الذي تم تشييده ع جودة املعمار الدي املتمثل 

ى  ساحل البحر، وعرف بمنارته الطويلة الحسنة البناء، إ
) بركت فيه. جانب املسجد الذي يقال أن ناقة الرسول (

جودة العالية، بل برزت فيه ملسات إبداعية وقد تم بناؤه بال

ي صنع لولب بمحراب الجامع يدور دوراًنا، فيحدث  تجلت 
ن ٔالاصفر ؤالاخضر ؤالاحمر. ويبدو أن  ألواًنا مختلفة تتناوب ب
ى  ي مجال املعمار الدي إ مثل هذا ٕالابداع  لم يكن مألوفا 

ي مصنفا ن فسجلوه    )٤٨(م.درجة أنه أثار انتباه الجغرافي
معطى معمارًيا آخر حول الجامع  )٤٩(ويضيف ياقوت الحموي 

ى يلفه النخيل،  ن يصفه بأنه عبارة عن مص السالف الذكر، ح
مما يعكس روعة وجمالية املوقع واملساحات الخضراء املحيطة به. 
وإذا كان من الصعب رسم املالمح العامة للهندسة املعمارية ملدينة 

ي غياب حفريات أر  ى ذلك  -كيولوجية، فيبدو صحار  كما يميل إ
ن ًرا من املباني ذات الواجهة املتجهة  -)٥٠(أحد الباحث أن قسًما كب

ا، وربما كانت  ى ما ورا نحو مكة تقع تحت القلعة الحديثة وتمتد إ
ي بقايا الجامع السالف الذكر.   هذه املباني 

وى من الراجح أيًضا أن يكون الطراز املعماري الرفيع املست -٤
ن: (أ) أن أغلب سكان  ى سبب ت به صحار، راجع إ الذي تم
ي سعة من كل  مدينة صحار كانوا من طبقة ٔالاثرياء، إذ هم (

ى  )٥١(ء). ي" ع روبو (ب) غلبة الطابع التجاري و"املي
املدينة  نتيجة ارتيادها من طرف أجناس مختلفة، وحضارات 

ي غاية الجودة متنوعة، مما جعل الطراز املعماري للمدينة 
 وٕالاتقان.

ي مفاده أن صحار  -٥ الكثافة العمرانية: وهو ما يؤكده نص جغرا
بل إن ابن املجاور يزودنا برقم يحمل  )٥٢((بلد عامر آهل).

ى التوسع العمراني الذي عرفته هذه املدينة، إذ  داللة ع
ن  ل. بيد أن توط يذكر أنه كان يوجد بصحار عشرة ألف م

ي زمنية هذا الرقم  يظل محاًطا بسياج من الشك ألن الجغرا
ذا الرقم وال يحدده،  املذكور يعّوم الفضاء الزم الخاص 

ى املا دون تحديد زم دقيق.   بل يكتفي باإلحالة ع
  

ي عصر أبي الفدا (القرن  هـ) كان الخراب قد ٨لكن يبدو أنه 
ي النسيج العمراني ملدينة صحار بدليل قول هذا ٔالا  ر بدأ يدب  خ

، لكنه أشاد بتوسعها العمراني حيث نقل )٥٣((وصحار بليدة خراب)
ا  ا العمراني، مستخلصا أ ن آخرين مادته حول ماض عن جغرافي

ى بحر فارس (الخليج العربي ). ر مدينة ع ونرجح أيًضا  )٥٤(كانت أك
ي   أن الكثافة السكانية طالت كذلك مدينة ٔالاحساء بشهادة الجغرا

ا (عامرة آهلة). والقول نفسه ينسحب ا )٥٥(املقدس لذي وصفها بأ
ى مدينة قلهات ال ظلت (عامرة آهلة) ؛ لكن يرجح أن )٥٦(أيًضا ع

ي القرن ( م)، بدليل ١٢هـ/ ٦توسعها العمراني املنوه به لم يبدأ إال 
ن (وال أظ   )٥٧().ا تمصرت إال بعد املائة الخامسةقول أحد الجغرافي

ملدينة هجر، فيحتمل أنه تعرض للتدهور  أما املجال العمراني
م)، وهو ما يستشف من املؤشر الذي ٩هـ/  ٣ي أواخر القرن (

ا. فالراجح أن هذا  تقدمه النصوص الجغرافية حول عدد سكا
العدد قد انخفض بشكل سريع بعد حصار أبي سعيد الجنابي 

ي سنة  ا حوا ا مجزر ٣٠٠القرط لها ودخوله إل ة هـ، إذ أحدث ف



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ا معظم السكان فلم يبق من أهل هجر (إال  رهيبة راح ضحي

رة ال تعرض لها  )٥٨(عشرون رجاًل)، وهو نص ي بالنكسة الكب
  مجالها العمراني.

ì†èˆ¢] Ñ† á‚¹ íè^’jÎ÷] l]æ†nÖ] V^⁄éÞ^m
íée†ÃÖ] 

ي: - ٢/١   املشهد الزرا
ي أراض  رغم وجود معظم مدن شرق الجزيرة العربية 

ا (معدن  صحراوية قاحلة، ح أن املقدس وصف ٔالاحساء بأ
ي بعضها؛  )٥٩(الحر والقحط)، فإنه لم تنعدم إمكانيات الرّي 

ا (شديدة الحر)، ى خالف مدن شرق  )٦٠(فالبحرين رغم أ ا ع فإ
ار والعيون، عذبة  رة ٔالا الجزيرة العربية ٔالاخرى كانت (سهلة كث

ن كم )٦١(املاء). رة من املياه يمكن بل كانت أرضها تخ يات كب
ن فقط، ى عمق قامة أو قامت ى  )٦٢(استنباطها ع ي ثالثة إ أي حوا

ي  )٦٣(أربعة أمتار. وقد أشاد ٕالادريس بمياه العيون املتفجرة 
ن  ن مريلغة وع ن بوزيدان وع البحرين، وذكر أسماء بعضها كع

ًرا وعم ن ش ي عرض ست ا مستديرة الفم  قها غذار ال يصفها بأ
ن قامة، وتطحن ٔالارحاء من مياهها املتدفقة. ى خمس   يصل إ

وباملثل، كان موقع مدينة صحار يتم بوجود وادي الجزي الذي 
ى شمال املدينة ينبعث أطول مجرى  ي البحر. وع رين  يمتد كيلوم
ى قنوات  ي املنطقة الوسطى من الباطنة، وتتحول مياهه إ مائي 

ى هذه ا )٦٤(جوفية. ملوارد املائية وجود مجموعة من ٓالابار يضاف إ
والقنوات ال توفر ماء الشرب ومياه السقي، فلسكان هذه املدينة 

ويبدو أن ٓالابار شكلت مورًدا أساسًيا  )٦٥((آبار عذبة وقناة حلوة).
ري  ى أن (مياهها من ٓالابار). )٦٦(للمدينة ح أن الحم   نّص ع

ى ٔالادب  –مع وجود هذه الاستثناءات، يمكن القول  استناًدا إ
ي  أن مدن شرق الجزيرة العربية عموًما عانت من قلة  –الجغرا

ا الجافة بغرس املزروعات ال  املياه، لذلك حاولت التكيف مع بيئ
ا التمر الذي كان ينتج  ي مقدم ا، ويأتي  تتالءم مع املناخ السائد ف

ي مدينة هجر، ح أصبح يضرب  رة، خاصة  ا املثل بكميات كب
رته ى هجر)  )٦٧(ي ك ، أو (كمستبضع التمر )٦٨(فقيل (كمهدي التمر إ

ا وجود كميات فائضة من ) ٦٩(ي هجر)، ي أمثال يستشف م و
ٕالانتاج، ٔالامر الذي تؤكده شهادات بعض الرحالة الذين زاروا هجر، 
فذكروا أن ألف طن من التمر كانت تباع بدينار واحد، بل كان التمر 

ى جانب  )٧٠(ًنا علًفا للحيوانات بسبب فائض ٕالانتاج.يعطى أحيا وإ
ن  )٧١(ذلك، كانت هجر تنتج حسب ما يذكره القزوي الرمان والت

  ؤالاترج والقطن.
وباملثل، كان للبحرين نصيب هام من إنتاج التمور، وقد يكون 
ة خاصة (فإذا انتبذ وشرب اصفرت الثياب من  لتمرها م

ا لكن يبدو أن ك )٧٢(عرقه). ن ال تحيط باملدينة جعل رة البسات
لذلك ال عجب أن يندهش ابن  )٧٣(منتجة أيضا للفواكه والزرع.

ا وأشجارها، وبحدائق  )٧٤(بطوطة إبان زيارته للبحرين ببساتي
ا. كما أن إحدى جزرها  النخل والرمان ؤالاترج والليمون املنتشر ف

ي جزيرة خارك عرفت كذلك بإنتاج جزر غليظ ال  يمكن قطعه  و
وبدورها كانت البحرين تنتج الحناء  )٧٥(إال بالقادوم لشدة غلظه.

ار. ى ضفاف ٔالا ى غرار هجر والبحرين، كانت  )٧٦(والقطن ع وع
رة أشجار النخيل، ح  )٧٧(ٔالاحساء منتجة للتمور كذلك بفضل ك
ا. كما  )٧٨(ليقال أن النخيل كان يتخذ شكل سياج دائري يحيط 

  )٧٩(ورها مركزا إلنتاج التمور.كانت القطيف بد
ي مدينة صحار عن ازدهار النظام  وتفصح ٓالاثار املكتشفة 
ي كان يتكون من الح  ا، وال غرو فإن سهلها الساح ي ف الزرا
ي غرب البحر يقل سمك هذه الطبقة  رية، و الطينية ؤالاحجار الج

ذه لذلك كانت ه )٨٠(نسبيا، ويصبح سطح املاء موازيا لسطح ٔالارض.
ا مركًزا طبيعًيا للتطور  ي أراض املدينة بسبب مرور وادي جزي 
ي، فعرفت بإنتاج التمور بفضل وفرة زراعة النخيل، وال غرو  الزرا

محاًطا بأشجار النخيل. كما  )٨١(فإن مصالها كم يؤكد ذلك املقدس
كانت تنتج كميات وافرة من الفواكه الاستوائية، فضاًل عن الرمان 

ا زراعات املوز  )٨٢(والسفرجل. أما جزيرة أوال فقد انتشرت ف
والجوز ؤالاترج وأصناف الزروع والتمور والعنب والليمون 

ي وتربية املاشية كان منتشًرا  )٨٣(والرمان. ومن ٔالاكيد أن نشاط الر
ي البحرين. وقد يكون ٕالانتاج زائًدا عن الحاجة ح أنه كان 

ض عليه دلياًل قول ا أن (الشياه كان  )٨٤(لبكري يصدر، وهو ما ي
  يحملها أهل البصرة من البحرين).

  الحرف والصناعات: - ٢/٢
ي مدن شرق الجزيرة  ي  ال نجد مادة هامة حول املشهد الصنا
العربية، باستثناء إيماءات قليلة حول وجود بعض املعادن وقيام 

ي ابن رسته ي  )٨٥(بعض الصناعات النسيجية. فالجغرا يتحدث 
فيسة" عن معدن اللؤلؤ املستخرج من البحرين، "أعالقه الن

ي  )٨٦(ويسميه باللؤلؤ القطري، بينما يوطن املقدس هذا املعدن 
ري  ي البحر بالقرب من أوال). أما الحم  )٨٧((حدود هجر يغاص عليه 

فيجعل جزيرة أوال القريبة من البحرين موطن هذا اللؤلؤ، ويورد 
رة ٕالا  نتاج من هذا املعدن حيث بيتا ألبي العالء املعري يعكس ك

  يقول:
ن أن اللؤلؤ الذوب عندنا ي  جهل   رخيص وأن الجامدات غوا

ى غرار صناعة اللؤلؤ، انتشرت بعض الصناعات النسيجية  وع
ي البحرين ؤالاحساء. وكانت  مثل صناعة املالحف والفوط ؤالاحذية 
ا الخدم  رة مخططة يأتزر  هذه الفوط عبارة عن مالبس قص

ا ٔالاحساء.وا ي أماكن عديدة من بي رة، وتنسج   )٨٨(لطبقات الفق
رود  ي صناعة الثياب وال كما أن مدينة هجر كانت مشهورة 
ي مطلع الدعوة  ؤالاردية ح أن بعض الثياب الهجرية صدرت 

ى الحجاز. وعرفت هجر أيًضا بصناع القالل ال  )٨٩(ٕالاسالمية إ
رت  ى املدينة، واش ي كانت تصدر إ باسم (القالل الهجرية)، و

ا رسول هللا ( ا القالل ال شّبه  ) نبق الجنة. ويقال إن سع
ي  )٩٠() رطل.٥٠٠كانت تبلغ ( رة املباني  ي أن ك وال يخامرنا الشك 

ي  رها من مدن شرق الجزيرة العربية ساهمت  مدينة صحار وغ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
رواج صناعة البناء وما يتبعها من صناعة الطوب وٓالاجر ال كانت 
ي  ي أفران خاصة. وقد دلت ٔالابحاث ٔالاثرية ال أجريت  توضع 

ى بقايا من الطوب، مما يكشف أهمية هذه الصناعة.   )٩١(صحار ع
  النشاط التجاري:  -٢/٣
ي:ال -أ   طرق التجارية كما يقدمها ٔالادب الجغرا

تمثل كتب املسالك واملمالك مصدًرا هاًما لتحديد الطرق 
ن املدن ؤالاقطار. وبخصوص مدن شرق  التجارية واملواصالت ب
الجزيرة العربية موضوع الدراسة، تقدم هذه الكتب مادة توضيحية 

ي طرق بحرية وبر  ية. هامة عن هذه الطرق ال يمكن حصرها 
فبالنسبة للطرق البحرية ثمة طريق كان يربط البحرين بعمان مروًرا 
ا أرباب املراكب  رة كان يستقي  ي قرية صغ بصحار والشقط و
ي آخر البحر  ا، ثم مسقط ورأس الجمجمة، و لوجود آبار 
ى طول هذا الطريق عالمات من خشب  . وكانت توجد ع الفارس

ن أصحاب امل ي البحر تع ى معرفة اتجاه منصوبة  راكب ع
. وهناك طريق بحري كان يربط جزيرة أوال بالبحرين، )٩٢(الطريق

ر  م ع ر، ومن هناك كان املسافرون يواصلون رحل وهو طريق قص
ر والقطيف. ي أيًضا ينطلق  )٩٣(مدن الزارة والعق وثمة طريق ساح

ر وصحار  ى عبادان ثم عمان مروًرا بهجر والعق من البصرة إ
فضاًل عن طريق آخر يربط البحرين بصحار ويواصل نحو  )٩٤(ودبا،

  )٩٥(دبا ومسقط.
رية: - ب   الطرق ال

ى وصف دقيق ملسار  تشتمل كتب الجغرافيا والرحالت ع
رها من  ن مدن شرق الجزيرة العربية وغ رية الرابطة ب الطرق ال
ا طريق يربط البحرين باليمامة ومكة، ويمر  املناطق ٔالاخرى، وم

ي باألحسا ي هذا الطريق ال تتيسر إال  ء والقطيف. لكن الرحلة 
ن تتجمع ٔالامطار ويستغلها تجار القوافل التجارية  فصل الشتاء ح

وهناك طريق بري يربط مدينة هجر بجزيرة أوال، حدد  )٩٦(للشرب.
ري  ن القطيف ) ٩٧(الحم ي اث عشر فرسًخا. ويفصل ب مسافته 

بينما يبلغ الطريق  )٩٨(ن،ؤالاحساء طريق تبلغ مسافته مرحلتا
ن البحرين وعمان عشرون مرحلة، ولكنه صعب  ي الرابط ب الشما
ى القوافل  م ع ن القبائل العربية وغارا اع ب الاجتياز بسبب ال
املارة به، مما أفقده كل ضمانة أمنية، حيث كان التجار يخافون 

ى أموالهم.   )٩٩(ع
ري الذي يربط البحرين بعما ن مروًرا بعبادان أما الطريق ال

ى ١١بـ ( )١٠٠(فيقدره ابن حوقل ي شهر إ ى عبادان وبحوا ) مرحلة إ
ي القرن ( م) بسبب ١١هـ/ ٥عمان. بيد أن هذا الطريق تعّطل 

 )١٠١(الرمال ال غطته، فأصبح الطريق البحري هو البديل عنه.
هـ/  ٨واستمر هذا الطريق معطاًل ح عصر ابن بطوطة (القرن 

  )١٠٢(د ذلك شهادته.م) كما تؤك١٤
ي تحديد املسالك  وبقدر ما تفيد كتب الجغرافيا والرحالت 
رها من ٔالاماكن  ن مدن شرق الجزيرة العربية وغ والطرق ب
ا،  ي تحديد املسافات الفاصلة بي والبلدان، بقدر ما تفيد أيًضا 

ن هجر واليمن وال تصل  ى سبيل املثال املسافة الفاصلة ب نذكر ع
ى عشرة ى ( إ ن البصرة وال تصل إ ا وب ى ١٥أيام، كذا بي ) يوًما ع

ن أوال  )١٠٤(ومن البحرين والخشبات سبعون فرسًخا، )١٠٣(ٕالابل، وب
ي الطريق ١٢وهجر ( ر وعشرة فراسخ  ي طريق ال ) فرسًخا 
  )١٠٦(ومن البحرين نحو عمان مسافة شهر. )١٠٥(البحري،

رية، تحولت بع ض مدن شرق وبفضل تعدد الطرق البحرية وال
ى موانئ نشيطة أو أسواق داخلية مزدهرة؛ وال  الجزيرة العربية إ
غرو فقد كان ملدينة القطيف (خور من البحر تدخل فيه املراكب 

كما أصبح  )١٠٧(الكبار املوسقة سواء أثناء مد البحر أو جزره )،
ا ركب  ميناء صحار أيًضا قبلة املراكب من مختلف ٔالاصقاع، وم

ن).املسعودي مع ج رافي وبدورها  )١٠٨(ماعة من أهل املراكب الس
ًرا للسفن القادمة من الهند،  )١٠٩(صارت مدينة قلهات مرفًئا كب

م مركب،  م بأصحاب املراكب، إذ كلما وصل إل رحي وعرف أهلها ب
 )١١١(وهو ما يتكامل مع إشادة ماركوبولو )١١٠((فرحوا به أشد الفرح)،

اره ب رة املراكب ال كانت تؤمه. كما ي رحلته بميناء قلهات، وان ك
ى أسواق نشيطة  رية إ تحولت مدن أخرى بفضل تعدد طرقها ال

ا (سوق ٔالاحساء)، ر ف ا مدينة ٔالاحساء ال اش  )١١٢(نذكر من بي
ي ربوعها.   )١١٣(فضاًل عن أسواق أخرى كانت تنتشر 

ي السياق نفسه، يتحدث الجغرافيون والرحالة عن (ٔالاسواق  و
ي صحار،العجيبة ي قلهات، )١١٤()  وكلها  )١١٥(و(ٔالاسواق الحسنة) 

ي مدن شرق  رجم مدى ازدهار التجارة الداخلية  رية ت صيغ تعب
الجزيرة العربية، وهو ما عكسته التجارة "البينية"، أي املبادالت 
ن مدن شرق الجزيرة العربية كتلك ال  التجارية ال كانت تتم ب

ا القزوي ناسبة حديثة عن انتقال ب تميم من بم )١١٦(أشار إل
م. ى هجر ألغراض تجارية بعد انتقام حاكم فارس م   البحرين إ

ى مستوى املبادالت الخارجية، فإن النصوص الجغرافية  أما ع
تكشف عن ٕالاشعاع التجاري الذي عرفته مدن شرق الجزيرة 
العربية، فأهل مدين ٔالاحساء والقطيف كانوا يحملون كميات 

ي هناك بالحنطة، إذ كب ى اليمامة، ويقايضون ٔالاها رة من التمر إ
ن من التمر براحلة من الحنطة حسب  كان يتم استبدال كل راحلت

  )١١٧(ما يذكره صاحب تقويم البلدان.
ي والرحالت أن املبادالت  وتوضح نصوص ٔالادب الجغرا
ن والهند واليمن والعراق وبالد الزنج ، التجارية اتسعت لتشمل الص

ي هذه  رها من ٔالاصقاع النائية. ولعب ميناء صحار دوًرا حيوًيا  وغ
التجارة الدولية، إذ منه كانت تخرج السفن محملة بالبضائع نحو 

ا الحركة  )١١٨(مختلف العواصم التجارية العاملية. ونشطت ف
ر املقدس ى حد تعب (دهل الصن  )١١٩(التجارية ح أصبحت ع

رز وخزانة الشرق والعراق و  ي الاتجاه نفسه ي مغوثة اليمن). و
ي  )١٢٠(الادريس ي" لهذه املدينة بقوله: (ويقصدها  روبو الطابع "املي

ا يجلب جميع  كل سنة من تجار البالد ما ال يح عددهم، وإل
ا أنواع التجارات وأحوال أهلها واسعة،  بضائع اليمن، ويتجهز 

  ومتاجرهم مربحة).



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
غرافيا والرحالت أن العالقات ويستشف من خالل أدب الج

ن كانت من القوة والكثافة ما جعل  التجارية لهذه املدينة مع الص
ميناءها يغص باملراكب الصينية، لكن خلاًل وقع بسبب استيالء 
ا حمالت عسكرية لغزو  ر م ى جزيرة كيش، إذ كانت تسّ الفرس ع

الضروري اليمن، مما أضر بالتجار الذين فقدوا ٔالامن، وهو الشرط 
ى السفن  )١٢٢(وقد أشار الرحالة برزك )١٢١(ملمارسة التجارة. إ

ا ميناء صحار، فكانت  الصينية ال كانت تؤم موانئ عمان وضم
تحمل املؤن الرخيصة من التمر والفواكه ال تجد لها سوًقا رائجة 
ي صحار  ي الشرق ٔالادنى، وتعود محملة بالسلع الصينية املطلوبة 

رها من مد ن شرق الجزيرة العربية. وال غرو فقد أكد البحث وغ
ي صحار  ر املنقبون ٔالاثريون  ٔالاثري هذه املبادالت التجارية، إذ ع
) الذي يرجع  ن (الخزف الصي ى بقايا مدفونة من البورسل ع

رة  )١٢٣(للعصور الوسطى، ودية كب ي املدينة جالية  كما وجدت 
ي ذلك تعمل بالتجارة والقروض املالية وفق ٔالا  عراف السائدة 

  )١٢٤(الزمن.
أما املبادالت التجارية مع الهند، فقد أكد الرحالة 

ي مدينة قلهات كانوا يستوردون التوابل من  )١٢٥(ماركوبولو أن أها
رادهم  )١٢٦(الهند، بينما أشار الرحالة املغربي ابن بطوطة ى است إ

م مما م (أهل تجارة ومعيش م  ٔالارز من الهند أيًضا فأكد أ يأتي إل
ا، عرفت البحرين مبادالت تجارية  ي البحر الهندي). ومن جه

ا التمر والدبس،  )١٢٧(نشيطة مع بالد الفرس، إذ كانت تصدر إل
ا  راد مجموعة من السلع ٕالايرانية ال لم تفّصل ف مقابل است

ري  رة البحرين  )١٢٨(كتب الجغرافيا إذ اكتفى الحم بالقول: (وم
ا من    فارس).تجلب إل

ى رواية الرحالة ابن بطوطة  –وال يخامرنا الشك   )١٢٩(–بناًء ع
ي مدينة قاليقوط  ن كانت موجودة  أن جالية من التجار البحريني
رأسها تاجر بحري يسم إبراهيم شاه بندر، ويلقب  الهندية، كان ي
ر التجار. وقد وصفه ابن بطوطة بأنه (فاضل ذو مكارم يجتمع  بأم

ي سماطه). ولم يقتصر الوجود التجاري  إليه التجار  ويأكلون 
ى الشرق ٔالادنى، بل امتد ليشمل بالد الزنج كذلك، وال  البحري ع

وجود تجار من البحرين وقد حملوا  )١٣٠(غرو فقد الحظ ابن رسته
  معهم بيضا يشبه بيض النعام.

أما تجارة اللؤلؤ ومغاص الجوهر، فقد كان ألهل البحرين 
ا، وهو ما تدل عليه شهادة ابن بطوطة ال والقطيف باع طو  يل ف

ن  ت باملشاهدة العيانية، إذ يقول: (ومغاص الجوهر فيما ب تم
ي خور راكد مثل الوادي العظيم، فإذا كان شهر  راف والبحرين  س
ا الغواصون وتجار فارس  رة، ف أبريل ومايو تأتي إليه القوارب الكث

من هذا النص أن تجارة ويستشف  )١٣١(والبحرين والقطيف).
ي أعماق الخليج  مغاص الجوهر كانت تبدأ بعملية البحث عنه 
ي شهري  ي ناحية البحرين، وأن هذه العملية كانت تتم  العربي 
ى التجار  أبريل ومايو، وأن تجاًرا من البحرين والقطيف، باإلضافة إ
اء تصنيعها وحمله ى هذه العملية قبل إ ا الفرس كانوا يشرفون ع

ى ٔالاسواق. ويتفق ٕالادريس مع هذه الشهادة، ولكنه يخالف  )١٣٢(إ
ي توقيت عملية الغوص للبحث عن هذا الجوهر، إذ  ا  صاح
ي جزيرة أوال. كما أن  ر، ومكانًيا  يحدده زمنيا بشهري غشت وشتن
ن للقيام  رون الغواص ر وضوًحا إذ يقر بأن التجار كانوا يك نصه أك

وهر، وذلك بأجر يتم الاتفاق عليه، بالبحث عن  مغاص الج
ويتفاوت حسب زمان الغوص وطريقته وحسب درجة أمانة 

ن.   الغواص
ى كل حال؛ فقد كانت تجارة اللؤلؤ ومغاص الجوهر من أهم  وع
ا مدن شرق الجزيرة العربية،  أنواع تجارة الكماليات ال عرف

  .خاصًة البحرين والقطيف كما تؤكد ذلك مصادرنا الجغرافية

íÂçßjÚíè…^–ugÞ]çqV^⁄nÖ^m 
ى جانب ما تتيحه كتب الجغرافيا والرحالت من نصوص حول  إ
ا ومعمارها  موقع مدن شرق الجزيرة العربية واشتقاقات أسما
ا تزود الباحث  ا التجارية، فإ ا الاقتصادية ومبادال وثروا
بنصوص متفرقة حول املشهد الحضاري بمدن شرق الجزيرة 

ففي ثنايا هذه املصادر، تنبث إشارات مهمة حول مسألة العربية. 
ا ببعض مدن شرق الجزيرة العربية،  الضرائب وديوان جباي
رها من املعلومات الهامة  ن بالجباية وغ وأسماء ٔالاشخاص املكلف

ي إضاءة هذا الجانب الحضاري.   ال تساهم 
  : جباية الضرائب -٣/١

ن  يمدنا ياقوت الحموي، بنص حول كتاب الصلح الذي تم ب
ود  ا من املجوس وال ن للبحرين ومن كان  ن املسلم الفاتح
ى  ن فرضوا جزية الرؤوس ع والنصارى، ومنه نستشف أن املسلم
م.  هؤالء، حيث كان يؤخذ دينار واحد عن كل من بلغ الحلم  م
ويذكر لنا رواية حول العالء بن الحضرمي الذي كان يأخذ خراج 

ن ح اجتمع له من مال البحرين من ا ن والعشر من املسلم ملشرك
ى رسول هللا ( ا إ ن ألف دينار، بع )، وهو مبلغ البحرين ثمان

ر منه قبله وال بعده)  ؛ وحسبنا أن أحد جباة )١٣٣(هائل (ما أتاه أك
ي عهد عمر بن الخطاب لم يجمع سوى ( ) ١٢الخراج بالبحرين 

ي ن )١٣٤(ألف دينار. ) فسه أيًضا أن رسول هللا (كما يذكر الجغرا
ا. ي موضع  )١٣٥(أخذ الجزية من مجوس هجر دون أن يحدد قيم و

ر الفارس أثناء  ى املكع آخر يذكر أن مجوس القطيف انضموا إ
  )١٣٦(أحداث الردة وامتنعوا عن أداء الجزية.

ي  ن الشخصيات ٕالاسالمية ال تولت جباية الضرائب  ومن ب
ة عمر بن الخطاب، يذكر صاحب معجم البحرين خالل عهد الخليف

ي مكانه أبو  ي، الذي عزل وو البلدان قدامة بن مضعون الجم
ي مبلغ ( ) ألف ١٢هريرة الذي عزل أيًضا ألن عمر بن الخطاب شك 

ي عصر القرامطة  )١٣٧(دينار ال اجتمعت له من قيمة الجباية. أما 
أبو سعيد برواية مفادها أن حاكم البحرين  )١٣٨(فينفرد ابن حوقل

ى كل  رة ع رام وولده سليمان كانا يفرضان ضريبة كب الحسن بن 
ر وجزيرة أوال.  املراكب ال تمر بهجر ؤالاحساء والقطيف والعق
ى هذه املدن أموالا طائلة.  ومن الراجح أن هذه الضرائب جلبت إ
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 كان التاريخية

 دراسات
ا  ويستشف من النص نفسه أن البحرين كانت مقطعة بكل ما ف

ى هؤالء أن من ضياع ومزارع  لبعض أتباع الحاكم املذكور. وكان ع
ن ألف دينار كضريبة مقابل ٕالاقطاع الذي  يؤدوا سنوًيا مبلغ ثالث

، )١٣٩(حظوا به. ى مثل هذا الديوان الخاص  )١٤٠(أما املقدس ر إ فيش
بجمع الضرائب بمصطلح (خزانة املهدي) فضاًل عن (خزائن أخرى 

ر هنا  لهم أيًضا فبعض ٔالاموال بتلك وبقيته م)، والضم ي خزائ
ى القرامطة.   يعود ع

    ٔالاوبئة ؤالاطعمة: -٣/٢
ى مرض كان يعم  ي والرحالة ع تجمع نصوص ٔالادب الجغرا
رها من مدن شرق الجزيرة العربية، وهو  ها عن غ البحرين ويم

ونظًرا  )١٤١(مرض الطحال، فكل (َمْن سكن البحرين عظم طحاله).
ا كتب  لشيوع هذا املرض بالبحرين ي ٔالامثال ال نقل فقد شاع 

الجغرافيا ح قيل (ال صيف كصيف عمان، وال صواعق كصواعق 
ن الشام، وال  ن كطواع امة، وال جرب كجرب اليمن، وال طواع

نت بدوها  )١٤٢(طحال كطحال البحرين)؛ بل إن ذاكرة الشعراء اخ
شبح هذا الوباء حيث قال أحد الشعراء فيما نقله أحد 

ن:الج   )١٤٣(غرافي
ي بطنه وهو جائع  يسكن البحرين يعظم طحاله ْن وَم    وغبط بما 

ي مدينة هجر سنة  هـ، ولكنه كان وباًء ٢٨٧وثمة وباء آخر وقع 
طارًئا، ولم يكن من ٔالامراض الشائعة أو املزمنة مثل وباء الطحال. 
ى أنه  ري اللذان أشارا إ ر هذا املرض عند البكري والحم وقد ورد خ

ند حصار أبي سعيد القرمطي مدينة هجر ودخوله إياها بعد ع
ن، وجد الناس داخل املدينة قد اعتلوا وهزلت  حصار دام أربع سن
أجسامهم بعد أن كان الوباء قد عّمهم، مخلًفا هالك طاقة بشرية 

رة. أما بخصوص ٔالاطعمة فلم تقدم لنا النصوص  )١٤٤(كب
ا سوى نص م مدينة قلهات  الجغرافية ال تم الاطالع عل واحد 
ي القرن ( م)، فذكر لنا أن ١٤هـ/ ٨ال زارها الرحالة ابن بطوطة 

ي غاية الجودة،  ى أكل نوع من السمك  أهل هذه املدينة اعتادوا ع
ى ورق  م كانوا يشوونه ع ره بالقول أ ويقدم لنا طريقة تحض

ى ٔالارز ويأكلونه.   )١٤٥(الشجر، ويجعلونه ع
  هات: اللغة واملت -٣/٣

م لغة بعض  تزودنا كتب الجغرافيا والرحالت أيضا بنصوص 
ر  مدن شرق الجزيرة العربية، خاصًة صحار وقلهات. فعن صحار يش

ى أن كالم أهلها كان باللغة الفارسية، وذلك خالًفا  )١٤٦(املقدس إ
أما كالم أهل قلهات،   للمدن ٔالاخرى ال كانت تتحدث بالعربية.

م فلم يكن يتم با لفصاحة حسب ابن بطوطة الذي التقى 
م عرب). وكانت  )١٤٧(وتحدث معهم (فكالمهم ليس بالفصيح مع أ

ي كل كلمة إذ كانوا يقولون مثاًل: تأكل  م عادة إضافة نطق "ال"  لد
ري  )١٤٨(ال، تم ال، تفعل كذا ال. بمعطى  )١٤٩(ويطالعنا الحم

ا هات ال كانت تشتمل عل ضواح البحرين  حضاري آخر حول املن
م  ا باملناخ الحار السائد إذ يقول عن أهل البحرين (وبساتي وعالق

ا  ى نحو ميل م ا إال غدوا أو  –أي مدينة البحرين  –ع وال يأتو
  رواحا إلفراط حّر الرمضاء).

  مذاهب وأعالم: -٣/٤
ا مهمة  تتضمن كتب الجغرافيا والرحالت نصوصا قليلة، ولك

هبية لبعض مدن شرق الجزيرة العربية، فمن حول الخريطة املذ
ي  ي  ى حضور املذهب الشي خالل مشاهدات ابن بطوطة نقف ع
مدينة القطيف، إذ الحظ الرحالة املغربي أن أهل القطيف كانوا ال 
. وقد سمع بنفسه إبان زيارته  ي الراف م الشي يخفون مذه

ن أن عليا و  ي هللا ويزيد بعد لهذه املدينة املؤذن يذكر بعد الشهادت
ر البشر، َمْن خالفهما فقد كفر). ي خ ر: (محمد وع ر ٔالاخ  )١٥٠(التكب

ي مدينة  ي الذي الحظه ابن بطوطة  ويبدو أن هذا الحضور الشي
ى املدينة منذ  ى عهد الهيمنة القرمطية ع القطيف ترجع جذوره إ

  م).١٠هـ/  ٤القرن (
ي مدينة ٔالاحساء، فيتفرد ابن حوقل بذكر نص حول  )١٥١(أما 

ا. ويذكر أن رجال هذا املذهب كانوا من  وجود مذهب العقدانية ف
ذوي الفهم والعقل والحلم، إال أن أتباعهم من ب الغمر كانوا من 
ي مدينة قلهات،  العامة الجفاة. بينما كان املذهب ٕالابا منتشًرا 
ر   ولم يكن أحد من سكان هذه املدينة يخفي هذا املذهب أو يتس

ى غرار ٕالاضاءات ال توفرها كتب الجغرافيا  )١٥٢(عليه. وع
والرحالت حول الخريطة املذهبية ببعض مدن شرق الجزيرة 
ا تزودنا أيًضا بأسماء أعالم بعض هذه املدن، إذ يذكر  العربية، فإ
ي  م أبو ع ياقوت الحموي مجموعة من أعالم مدينة صحار من بي

كما يذكر أيًضا شخصيات  )١٥٣(محمد بن روزان الصحاري الشاعر.
م محمد بن معمر البحراني، والعباس بن  من علماء البحرين من بي

  )١٥٤(يزيد بن أبي حبيب البحراني، وزكريا بن عطية البحراني.
عادة اجتماعية لدى أهل ٔالاحساء سردها  )١٥٥(ويورد ابن حوقل

عند ذكر ولد أبي طاهر إذ يقول أنه كان من عادة مشايخهم 
ي مكان يعرف  وأوالدهم أن يركبوا فرادى، فيجتمعون باألحساء 

ى خيولهم، وينصرفون بغاية  م بالرماح ع بالجرعاء، فيلعب أحدا
ر.   التواضع وقد لبسوا البياض ال غ

í³^} 
ي مدن شرق الجزيرة  قصارى القول؛ أن املشهد الحضاري 
ى ٔالادب  العربية ال يكتمل وتتضح صورته إال إذا استند الباحث ع

ى هذا  ي والرحالت. وقد أبانت هذه الدراسة ال اعتمدت ع الجغرا
الصنف من املصادر عن مجموعة من اللوحات الحضارية، إذ 
ي خطوط الطول  كشفت عن مواقع مدن شرق الجزيرة العربية 
ا من الناحية اللغوية، كما  والعرض، وتتبعت اشتقاقات أسما

ى تطور معمارها و  خصائصه، وأعطت ألقت بعض ٔالاضواء ع
ا التجارية  ا الاقتصادية ومبادال مجموعة من املعلومات حول ثروا
ي املدونات التاريخية، فضاًل عن معطيات متفرقة حول  ال تعز 

ي مدن شرق الجزيرة العربية.   املشهد الحضاري 
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روت (دون تاريخ)، ج  ،معجم البلدان  )١(   .١١١، ص١دار الكتاب العربي، ب
روت، باريس تقويم البلدان  )٢(   .٩٩م، ص ١٨٤٠، دار صادر، ب
ي غرائب ٔالامصار، رحلة ابن بطوطة  )٣( ، تحقيق طالل املسماة تحفة النظار 

روت (دون تاريخ)، صحرب، دار الكتب ال   .٢٩١علمية، ب
  .٣٧٨، ص٤، جمعجم البلدان  )٤(
  . ٢٩١، صرحلة ابن بطوطة  )٥(
ر ٔالاقطار )٦( ي خ ، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، دار الروض املعطار 

روت    .٥٩٢، ص١٩٧٥القلم للطباعة، ب
  .٣٩٣، ص٥، جمعجم البلدان  )٧(
ء مهجر إذا يشرح ياقوت الحموي "الهذيان" بقو   )٨( له: (ويجوز أن يكون 

ى  ي إفراطه إ ي الحسن والتمام، وسم كذلك ألن الناعت له يخرج  أفرط 
  الهجر (بضم الهاء) وهو الهذيان، انظر: املصدر نفسه والصفحة.

  املصدر نفسه والصفحة.  )٩(
  .٣٩٣، ص٤، م. س، جياقوت الحموي  )١٠(
ري، الدار العربية ، تحقيق أدريان فون لاملسالك واملمالك )١١( يوفن، وأندري ف

رجمة والتحقيق والدراسات،  تونس  ، ١٩٩٢للكتاب، املؤسسة الوطنية لل
  .١٩٠، ص١ج

  .٥٩٢، صالروض املعطار )١٢(
  . ٣٩٣، ص٥، جمعجم البلدان )١٣(
روت، طبعة ليدن املسالك واملمالك )١٤( بريل  –، منشورات دار صادر، ب

  .١٥٢م،  ص١٨٨٩
(15) Farouk Omar Fawzi; Studies in The History of Oman, Publications of 

AL al-Bayt University, 2000, P.23. 
  .٣٩٣، ص٥، جمعجم البلدان )١٦(
ي، القاهرة  ، نشرأحسن التقاسيم )١٧(   .٧١، ص٣، ط١٩٩١مكتبة مدبو
  .١٨٣، ص١، جاملسالك واملمالك )١٨(
  .٩٣، صأحسن التقاسيم )١٩(
  .٣٩٣، ص٥، جمعجم البلدان )٢٠(
  .٣٤٧، ص١نفسه، ج )٢١(
، ١، ج١٩٩٤، منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة نزهة املشتاق )٢٢(

  . ٣٨٦ص
  .٣٨٧نفسه، ص )٢٣(
  املصدر نفسه والصفحة.   )٢٤(
  .٣٨٧نفسه، ص )٢٥(
  .٢٤٤، صالروض املعطار )٢٦(
  . ٣٩٣، ص٥، جمعجم البلدان )٢٧(
شورات املكتب التجاري ، تحقيق إسماعيل العربي، منكتاب الجغرافيا )٢٨(

روت    .١١٨، ص١، ط١٩٧٠للطباعة والنشر والتوزيع، ب
روت، (دون تاريخ)،  صآثار البالد وأخبار العباد )٢٩(   .  ٥٦، دار صادر، ب
  .٢٤٤، صالروض املعطار )٣٠(
  .٤٦٥نفسه، ص )٣١(
  .٣٧٢، ص١، حاملسالك واملمالك )٣٢(
  .٩٩، صتقويم البلدان )٣٣(
  .١١٨، صكتبا الجغرافيا )٣٤(
روت صورة ٔالارض )٣٥(   . ٣٣، ص١٩٩٢، منشورات دار مكتبة الحياة، ب
  .٢٠٨، ص١، جاملسالك واملمالك )٣٦(
  .٨٢، صالروض املعطار )٣٧(
  .١٠، ص١، جمعجم البلدان )٣٨(

 

 
  .١١٨، صكتاب الجغرافيا )٣٩(
 Fawzi , op-cit  , p25 .,  سفرنامة: اقتباسا من: )٤٠(
  ٩٩أبو الفدا، م، س، ص )٤١(
ى ظاهرة التصحر أو زحف ٨٢، صوض املعطارالر  )٤٢( ر ابن بطوطة إ . يش

ي صفة  ى بعض منازل مدينة البحرين، وإن كان يذكرها  الرمال ع
  .٢٩١، صرحلة ابن بطوطةالاحتمال، انظر: 

  .٨٢، صالروض املعطار  )٤٣(
  .٢٨٤، صرحلة ابن بطوطة  )٤٤(
  ؟٩٢، صأحسن التقاسيم  )٤٥(
  . ٣٦، ص٣ياقوت الحموي، م، س، ج –املصدر نفسه والصفحة   )٤٦(
ر التاريخابن املجاور، نقال عن وليامسون،   )٤٧( ن صحار ع ، ترجمة: محمد أم

راث القومي والثقافة، العدد  ، مسقط  ٢عبد هللا، منشورات وزارة ال
  . ٢٥،ص١٩٨٢

، م، س، ص  )٤٨(   .٩٣املقدس
  .٣٩٣، ص٣، جمعجم البلدان  )٤٩(
  .٢٨وليامسون، م. س، ص  )٥٠(
، م، س، ص  )٥١(   .٩٢املقدس
  .٣٩٣، ص٣ياقوت الحموي، م، س، ج  )٥٢(
  .٩٩، صتقويم البلدان  )٥٣(
  املصدر نفسه والصفحة.  )٥٤(
  . ٩٣، ص أحسن التقاسيم  )٥٥(
)٥٦(  : ي، تحقيق نزهة املشتاقالادريس ي بنابو ي الشر ، منشورات املعهد الجام

ي  ن، طبعة نابو ، ٣ون تاريخ) ، ج( د ٢روما، ط –مجموعة من الباحث
  .١٥٥ص

  . ٣٩٣، ص٤ياقوت الحموي، م، س، ج  )٥٧(
ري، م، س، ص  )٥٨(   .٣٧٧، ص١البكري، م، س، ج -   ٥٩٢الحم
  .٩٩أبو الفدا، تقويم، ص - ٩٣، صأحسن التقاسيم  )٥٩(
  .٢٩١، صرحلة ابن بطوطة  )٦٠(
ري، م، س، ص  )٦١(   .٣٤٧، ص١ياقوت الحموي، م، س، ج –. ٨٢الحم
  سه والصفحة.املصدر نف  )٦٢(
  .٣٨٧، ص١، ج نزهة املشتاق  )٦٣(
  .١١وليامسون، م، س، ص  )٦٤(
، م، س، ص  )٦٥(   .٣٩٤، ص٣ياقوت الحموي، م، س، ج -٩٢املقدس
  .٣٥٤،  صالروض املعطار  )٦٦(
  .١١٨ابن سعيد، م، س، ص  )٦٧(
ري، م، س، ص  )٦٨(   .٥٩٢الحم
. ويستعمل ٣٠هـ،  ص ١٣٠٢، ليدن مختصر كتاب البلدانابن الفقيه:   )٦٩(

ى هجر)،  رحلة ابن بطوطة نفس املثل بالصبغة التالية: (كجالب التمر إ
  .٢٩١، صابن بطوطة

  .٩٤ناصر خسرو، ص  )٧٠(
  .٢٨٠آثار البالد، ص  )٧١(
 - ٨٣م، ص١٨٩٢، ليدن، مطبعة بريل ٔالاعالق النفيسةابن رسته،   )٧٢(

ري م، س، ص ،  –.  ٩٩أبو الفدا،  م، س، ص – ٨٢الحم م، س، الادريس
  .١٢٣ص

، م.س، ج  )٧٣(   .٣٨٧، ص١الادريس
  .٢٩١، صرحلة ابن بطوطة  )٧٤(
ري، م.س، ص   )٧٥(   . ٨٢الحم
  .٢٩١ابن بطوطة، م.س، ص  –املصدر نفسه والصفحة   )٧٦(
، م، س، ص  )٧٧(   .٩٣املقدس
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  .٩٩أبو الفدا، م، س، ص  )٧٨(
  املصدر نفسه والصفحة.   )٧٩(
  .٢٨وليامسون، م. س، ص  )٨٠(
  . ٣٩٤ - ٣٩٣، ص٣. ياقوت الحموي، م. س، ج٩٢، صحسن التقاسيمأ  )٨١(
  .  ٩٩أبو الفدا، م. س، ص  )٨٢(
ري، م. س، ص  )٨٣(   .٣٥٤الحم
  .٤٣٣، ص١، جاملسالك واملمالك  )٨٤(
  .٨٧، صٔالاعالق النفيسة  )٨٥(
  .١٠١، صأحسن التقاسيم  )٨٦(
  .٦٣، صالروض املعطار  )٨٧(
  .-٩٣سفرنامة، ص  )٨٨(
ي العصور الاسالميةي: رشيد العقي  )٨٩(   .٢١٥، صالخليج العربي 
، م.س، ص  )٩٠(   .٢٨٠القزوي
  .٢٨وليامسون، م، س، ص  )٩١(
، تحقيق محمد مح الدين عبد الحميد، مروج الذهباملسعودي،   )٩٢(

  .١٤٩، ص١،ج٤، ط١٩٦٤مطبعة السعادة، مصر 
  .١١١نفسه، ص  )٩٣(
  .٦ابن خرداذبة، م. س، ص  )٩٤(
)٩٥(   ،   .١٦٢م، س، صٕالادريس
أبو الفدا : م،  - ١٣٨، ص١٩٥٢، القاهرة صفة جزيرة العربالهمذاني:   )٩٦(

  .٩٧س، ص
  .٦٣، صالروض املعطار  )٩٧(
، ج –(يستعمل مصطلح يومان )  ٩٩أبو الفدا، م. س، ص  )٩٨( ن ١الادريس

  .٣٨٦ص
  املصدر نفسه والصفحة.   )٩٩(
  .٤٥، صصورة ٔالارض  )١٠٠(
ري، م، س، ص – ٣٧٧، ص١البكري، م. س، ج  )١٠١(   . ٨٢الحم
  . ٢٩١،  صرحلة ابن بطوطة  )١٠٢(
  .٢٩٣، ص٥ياقوت الحموي، م. س، ج  )١٠٣(
  .٦٠ابن خرداذبة، م، س. ص  )١٠٤(
ري، م. س، ص  )١٠٥(   .٦٣الحم
  .٨٤أبو الفدا م.س، ص  )١٠٦(
  املصدر نفسه والصفحة.  )١٠٧(
  .١٠٨، ص١مروج الذهب، ج  )١٠٨(
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ا كافحوا من أجله، وذلك ا طامللقد عرف دعاة اإلسامعيلية الشيعة كيف يتعاملون مع سكان بالد املغرب اإلسالمي، فحقّقوا هدفً 

واضع أسس الدولة الفاطمية الداعية أبا عبد هللا الشيعي واحتضنت مذهب قبيلة كتامة الرببرية التي تبنت سواعد أبناء بفضل 
والذي استطاع أن يقيض عىل أهم الدول التي كانت قامئة يف تلك املرحلة وأهمها الدولة الرستمية األباضية دعوته وأقامت دولته، 

ومع قيام هذه الدولة ملذهب يف املغرب األوسط، والدولة األغلبية السنية املذهب يف املغرب األدىن أواخر القرن الثالث الهجري. ا
عىل نرش املهدي تجاه السكان، فقد حرص عبيد هللا جًدا ا ا عنيفً مسلكً عبيد هللا املهدي سلك الفاطميون منذ عهد خليفتهم األول 

ا معتقدات السكان السنية التي ترسخت يف القوة واإلكراه، وهذا ما يناقض متامً بكل الطرق مبا يف ذلك الباطني التشيّع اإلسامعييل 
باملذهب املاليك السني والذين مل يدخروا جهًدا يف مقاومة  ااملنطقة، وذلك بفضل جهود العلامء الذين كانوا من أشّد الناس متسكً 

لني يف ذلك مجهودات جبارة من مناظرة وتأليف وتدريس وجهاد بالنفس، األمر الذي جعل املد الشيعي اإلسامعييل الباطني باذ
     انتشار التشيع يف بالد املغرب اإلسالمي محدوًدا جًدا. 

  
تامة المذهب الشيعي، الدولة العبيدية، المغرب اإلسالمي، ك    ٢٠١٤  أبريل ٢  تاريخ استالم البحث:  

  البربرية، الزيريين
    ٢٠١٤  سبتمبر ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب

     

    

 سعاتالعدد ال -ريخية.دورية كان التا -."موقف علماء المالكية من الدولة الفاطمية اإلسماعيلية الشيعية" ،طارق بن زاوي
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لقد عرفت بالد املغرب صراًعا مذهبًيا منذ القرن الثاني 
الهجري، حيث وجد الخوارج والشيعة املنطقة مؤهلة لزرع أفكارهم 
ى الظلم  ربر أو ٔالامازيغ الذين عرفوا بعدم الركون إ ا ال ن سكا ب
ي الوقت الذي باءت فيه كل محاوالت  ى الوالة ؤالامراء،  والثورة ع

ى الخالفة ٔالاموية ثم الخوارج  ي املشرق الرامية للقضاء ع والشيعة 
العباسية بالفشل، وقد تمكن الخوارج الصفرية من تأسيس أول 
ي سجلماسة أق جنوب املغرب،  ي  إمارة تعتنق املذهب الخار
ي قيام ٕالامارة الرستمية  ا نجاح آخر للخوارج تمّثل  ثّم أعق

ي املغرب ٔالا  ي تاهرت  وسط، ولم يكن الشيعة بمعزل عّما ٕالاباضية 
يحققه أعداؤهم الخوارج من نجاحات، فقد كان الدعاة الشيعة 

م الذين  ر من النشاط والعمل خاصًة ٕالاسماعيليون م ى قدر كب ع
ي بالد املغرب ٕالاسالمي  ي تاريخ ٕالاسالم  أسسوا أعظم دولة لهم 

م من جهة، ى ذكاء دعا ى جهل  (الجزائر حالًيا) معتمدين ع وع
ربرية من جهة أخرى، فحققوا ما عجزوا عن  أبناء قبيلة كتامة ال
ي الذي نّصب  ي املشرق بقيادة الداعية أبي عبد هللا الشي تحقيقه 
ى رأس الدولة الفاطمية، وإذا علمنا أّن  عبيد هللا مهدًيا وخليفة ع
ي أن يحدث  ي املغرب هو السائد كان من الطبي مذهب أهل السنة 

روان الص ي الق ن وكان علماء املالكية السنة ٔالاجاّلء  ن الطرف دام ب
ي، ففيم تمثلت  ي ٕالاسماعي ى مواجهة هذا املّد الشي عملوا ع
م لإلسماعيلية الشيعة؟  ي طرائق مقاوم جهود هؤالء ٔالاعالم؟ وما 

ي نتائج هذه املقاومة؟       وما 
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ى ٩٠٩هـ/  ٢٩٧بقيـام الدولة الفاطمية سنة ( م) تشتّد املحنة ع
م كان  ي مناهض أهل إفريقية واملغرب املالكية، فالعنصر الذي جّد 

ى جانب  ن وعملوا  كرههمقوًيا، فب عبيد إ ألهل السنة كانوا حاكم
ى بالد املغرب أن تواجه هذه  م، لذلك كان ع ى نشر مذه ع

ى أهلها الدعوة ال   ا، وع رك وسيلة للنفاذ إال استنفذ سوف ال ت
مإذا أرادوا التمسك  رويع والقتل. بمالكي   )١(أن يالقوا التنكيل وال

ي، ي أول  )٢(وحاول أبو عبد هللا الشي مؤسس الدولة العبيدية، 
ي هذا ٕالاطار فقد  أمره أن يقنع العلماء بمذهبه ويناظرهم عليه، و

ي مع أب الغساني،  صبيحي عثمان سعيد بن محمد بن تناظر الشي
ن، فقال لـه  فقال له: القـرآن يقّر بأّن محمـًدا ليس بخـاتم النبي

ى " ي قوله تعا ِه َوَخاَتَم سعيد: أين ذلك ؟ فقال له:  َوَلِكْن َرُسوَل اللَّ
َن"، ِبِيّ ر رسول هللا، فقال سعيد: هذه الواو  )٣(النَّ ن غ فخاتم النبّي

ى  ٕالابتداءاوات ليست من و  ي من واوات العطف، كقوله تعا  "إّنما 
ٍء َعِليٌم"، ْ َ اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكِلّ  ُل َوٓالاِخُر َوالظَّ وَّ

َ
فهل  )٤(ُهَو ٔالا

ذه الصفات، وتكّلم عنده يوًما، فغضب  ر هللا يوصف  من أحد غ
 من كالمه رجل من كتامة يعرف بأبي موس شيخ املشايخ، وقـام

ى أبي عثمان  إليه بالرمح، فمنعه أبو عبد هللا من ذلك، ثّم عطف إ
فقال له: "يا شيخ ال تغضب، إذا غضب هذا الشيخ غضب لغضبه 

ر سعيد بن محمد بمناظراته وثباته  )٥(اثنا عشر ألف سيف"، واش
ن الناس. وملّا خرج أبو عبد هللا  ى الحق، لذلك عـال شأنه ب ع

ي طلب عبيد هللا ي   استخلف أخاه أبا العباس، فأطلق يد الشي
ر، وكانت أيامه صعبة جًدا،  ّ محمد بن عمر املرودي فتصّلب وتك
ي املساجد، وأخذ أموال  رهم الصالة  وأخاف أهل السنة وترك أك

ى البحر، وأمر  ٔالاحباس والحصون، وأخذ سالح الحصون ال ع
وأن يزال من  )٦(،الفقهاء أن ال يفتوا وال يكتبوا وثيقة إال من تشّرق 

ن ويكتب  ا من السالط الحصون واملساجد اسم الذي بناها وأمر 
  )٧(اسم املهدي.

ي  ي الراف  وقد كان العلماء من أوائل ضحايا الانتصار الشي
ي شقيق أبي عبد  إفريقية وبالد املغرب، فقد قتل أبو العباس الشي

ن هما ابن  ن فاضل ردون هللا عامل ما ، و هذيلوابن  ال طيف 
روان ثّم صلبا. ي الق ى وجههما  ن ع ى بغل مسحوب ن إ  )٨(مربوط

ى أّنه املهدي املنتظر، وأّنه )    ٩(وملّا دخل عبيد هللا روان اّد الق
 ّ وأزواجـه  )(ٕالامام املعصوم، وجـاهر بسب أصحـاب الن

ن إال  الطاهرين، وحكم بكفرهم، وارتدادهم عن ٕالاسالم، ولم يست
ونّصب حسينا السّباب لعنه هللا  )١٠(وقلياًل مَمْن أيده وناصره،علّيا 

ى سّب الن  ا إ ا يوصل م ي ٔالاسواق للسّب بأسجاع لّق ى  تعا
)( ،ر ذلك ى والكساء وما حوى وغ ، كقوله العنوا الغـار وما و

ا قراطيس معلقة  ٔالاكباشوعّلقت رؤوس  ى الحوانيت عل والحمر ع
ا أسماء الصحا م،ف راويح،  )١١(بـة ر هللا ع وقطع صـالة ال

كت حرمات  ي، وان ، وأبدلـه باآلذان الشي وأبطل ٓالاذان الس
ي أيامه، فقد روي أن بعض أتباعه أدخلوا خيولهم  املساجد 

املسجد، وملّا قيل لهم: كيف تدخلون خيولكم املسجد؟ ، قالوا: إّن 
ا ا خيل امله أبوالهاو  أروا ّ ى طاهرة أل دي، فقال لهم القّيم ع

املسجد: إّن الذي يخرج من املهدي نجس، فكيف بالذي يخـرج من 
ى املهدي، وأخذوه ثّم قتلوه.   )١٢(خيله، فقالوا له: طعنت ع

م الصريحة  ى إعالن معارض روان إ وهذا ما دفع علماء الق
ن، وكان أبو يوسف جبلة بن  ى  حمودللعبيدي بن عبد الرحمان ع

ناملعرأس  ا، فسأل ارض روان ليسك ، حيث ترك رباطه وأتى الق
ركناه  عن سبب ذلك، فقال: كّنا نحرس عدوا بينه وبينه البحر ف
ى حراسة هذا الذي حّل بساحتنا، ألّنه أشّد علينا من  وأقبلنا ع
ي مجـاهدة عبيد هللا  ـاًدا منه  ر منه اج ي وقته أك الـروم، ولم يكن 

ي ذلك، وشيعته، وكان ال يداري  وعندما حضر أول خطبة  )١٣(أحًدا 
م، فلّما سمع  ر فسمع خطب روان جلس عند املن ي جامع الق لهم 
ما ال يجوز سماعه قـام وكشف عن رأسه ح رآه الناس وم من 
ي الجامع والنـاس ينظرون إليه وهو يقول:  ى آخر بـاب  ر إ املنـ

حضور جمعهم، وهو  قطعوها قطعهم هللا، فمن حينئذ ترك العلماء
ى ذلك.   )١٤(أول من نّبه ع

وإذا كان أبو يوسف قد سّلمه هللا من ٔالاذى، فإّن أبا محمد بن 
يبن الوليد املعروف  العباس فقد ضرب عرياًنا ح سال  بالهذ

ي أسواق  ى حمار عرياًنا وطيف به  الدم من رأسه، ثّم أركب ع
روان، ثّم حبس وتـرك بعد ذلك، وحدث لـه هذا بعد وشـاية  الق

ى املهدي، وسجن  )١٥(مفادها أّنه يف بمذهب املالكية ويطعن ع
ى  ي السنة وإنكاره ع حكم بن محمد بن هشام القّر لصالبته 

ي ٔالاندلس، وكذلك فعل  )١٦(أهل البدع، ثّم هجر إفريقية واستقّر 
ي ٔالاندلس أّن السنة  اليحصبن حسن  حباشة الذي كان يحّدث 

روان.تعرض س ي الق    )١٧(ًرا 
ولقي عروس املؤذن حتفه مقتـوال بالرماح بأمـر من عبيد هللا 

ي سنة ( ي ٩١٩هـ/  ٣٠٧الشي م)  بعد أن قطع لسانه وطيف به 
ر  ى خ ي ع ي آذانـه  ن عينيه، وذنبه أّنـه لم يقل  روان ولسانه ب الق

ملجاهر ا السدري وأّما أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا  )١٨(العمل،
ى جهادهم،  ي  فقدبعداوة الشيعة املبايع ع أرسل عبيد هللا الشي

ن يديه قال له عبيد هللا: أنت الشاتم  من يأتيه به إليه، وملّا أوقف ب
ي ٕالاسالم الحوادث، فقال له: نعم أنا  لنا الذاكر عّنا أنا أحدثنا 

ره بكّل ما  يعتقده القائل بذلك، فقال له: وما الذي رأيته مّنا؟ فأخ
ما، فقال حينئذ عبيد هللا  ي الدين وٕالاسالم وكّل ما أحدث ف

  )١٩(م).٩٢١هـ/  ٣٠٩ألوليائه: اضربوا عنقه، فقتل رحمه هللا سنة (
وأّما َمْن لم يستطع املقاومة من العلماء فاختار الفرار بدينه، 

ي  الوردانيومن هؤالء أبو محمد يونس بن محمد  الذي فّضل ر
ي الب ن طلبـوا أهـل البقر  ن الشيعة، وذلك ح ـوادي بعيًدا عن أع

ى نفسه، وكان هذا سبًبا ألن يكون  العلـم والفضل، فخاف ع
روان. مخمول         )٢٠(الذكر عند علماء الق

  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٢٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
وكان من أئمة  ٔالاسدي الداوديوأنكر أبو جعفر أحمد بن نصر 

روان سكناهم  ى معاصريه من أهل الق ي املغرب ع ي املالكية 
م مّرة بذلك،  ن أظهرهم، وأّنه كتب إل مملكة ب عبيد وبقاؤهم ب
ن تثبيت لهم  فأجابوه بأّن بقاءهم مع َمْن هناك من عامة املسلم
ى ٕالاسالم وبقية صالحة لإليمان، وأّنه لو خرج من إفريقية لتشّيع  ع

ر الشّرين. ا من العامة، فرّجحوا خ    )٢١(َمْن بقي ف
ة التعاطف مع ب عبيد، ومن وحامت حول بعض ال علماء ش

املعروف  ٔالاسديهؤالء أبو القاسم بن خلف بن أبي القاسم 
ي راد روان رغم أّنه كان من بال ي الق ، حيث لم تحل له رئاسة 

ن فيه،  مبغًضا عند أصحابه  وكانحّفاظ املذهب املالكي املؤلف
ن الشيعة، ويقال إّن الفقهاء أفتوا ب رفض بسبب صحبة سالط

ن، أو  ي ذكر بعض العبيدي ا ألّنه وجد بخّط يده  كتبه وترك قراء
م إمامة. م كانت تأت ّ م وأ ي تصحيح نس   )٢٢(أّنه ألف كتابا 
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ي إفريقية وبـالد  ٕالاضطهادإّن سياسة  ال اتبعها الفاطميون 
السنة املالكية وحـدهم، بل شملت جميع  املغـرب لم تكن ضد

م الخروج  املـذاهب ٔالاخرى السيما الخوارج الذين من أخّص صفا
رة  ى فتاوى كث ى الحكام، فهم ال يحتاجون إ ر ع عميق   وتفك

م أهل السنة والجماعة الذين  ى النقيض م ليفعلوا ذلك، وع
ًرا، لذلك فإّن الخوارج بعد أ ن استجمعوا يضّيقون هذا الباب كث

ي إعالن التمّرد ضد الدولة  قواهم ونّظموا أنفسهم لم يتأخروا 
م هذه  ي، وعرفت ثور ن وفاة عبيد هللا الشي الفاطمية مستغل
ي الزناتي،  بثورة صاحب الحمار أبي يزيد مخلد بن كيداد الخـار
ن، وقاتله عساكر  خرج بناحية جبل أوراس وتلقب بشيخ املؤمن

صاحب املغرب، وعظم أمره ثم زحف  )٢٣( العبيديالقائم بأمر هللا
ى رقادة فامتلكها، ثم خضعت له القيـروان سنة ( م) ٩٤٤هـ/ ٣٣٣ع

ى  الخليفةوحاصر  ي املهدية، وبعدها بدأت هزائمه تتوا العبيدي 
روان سنة ( ى الق ربر عليه، فرجع إ هـ/ ٣٣٤بانتقاض بعض ال

املعارك، ومات القائم م) وغنم أهل املهدية معسكره، وتوالت ٩٤٥
ى ابنه املنصور  فأخفى موت أبـيه وخـرج من املهدية فالتقى   )٢٤(فتو

زم مخلد وقتل من  ي سوسة، فكانت الحرب سجااًل، ثم ا بمخلد 
ى أن قبض عليه حًيا بعد أن  ر، وتعقبه املنصور إ أصحابه عدد كب

ى املهدية، ي قفص من حديد، وحمل إ ثم  أثخنته الجـراح، فجعل 
  )٢٥(م).٩٤٧هـ/ ٣٣٦قتله الخليفة وصلبه وأمر بسلخه سنة (

رها من الثورات مشاركة  ّ هذه الثورة الخارجية عن غ وما يم
روان  ا، فقد رأى  فقهاء الق علماء أهل السنة املالكية ف

م  صلحاؤهمو  ّن لكفر ب عبيد، وم أّن الخروج مع أبي يزيد متع
روان ومن أشّد الناس بغًضا  فقهاءالسبائي من أبو إسحاق  الق

ي رقيته الفاتحة  ي أحدا يقرأ  للشيعة، فقد روي عنه أّنه كان إذا ر
ي آخر رقيته: ببغ ب  ن كّل سورة سبع مّرات، ثّم يقول  واملعوذت

ي نبّيك وأصحابه وأهل بيته، وكان   ّ ى عبيد وذويه وح ر إ يش

م أصحاب أبي يزيد ويقول: هؤالء من أهل القب  –لة، فإن ظفرنا 
ن  لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، وهللا  –أي بالشيعة العبيدي

  )٢٦(يسّلط عليه إماًما عاداًل يخرجه عّنا.
وحكى أبو عبد هللا  املالكي فيَمْن خرج معه أبو الفضل املمس 

م اسم الذي كـان يقـول  إّن الخـوارج من أهل القبلة ال يزول ع
م مجوس زال ٕالاسالم ويورثون ويرث ّ ون، وبنو عبيد ليسوا كذلك أل

م  م، اسمع وربيع بن  )٢٧(ٕالاسالم، فال يتوارث معهم وال ينسب إل
ى نفسه أن ال يشبع من طعام ح  سليمان القطان الذي جعل ع
ي خروجه قال: كيف ال  يقطع هللا دولة ب عبيد، وعندما عوتب 

حضرت يوًما إشهـاًدا  أخرج وقد سمعت الكفـر بأذني، فمن ذلك أني
ر أهل سنة و  ّ أبو مشارقةفيه جمع كث  قضاعة، وكان بالقرب م

ي من أعظم املشارقة، فقام إليه رجل  ي، فأتى إليه رجل مشر الدا
ى جانب رسـول هللا، يع  ى ها هنا يا سيدي ارتفع إ م وقال له: إ م

م،قضـاعةأبا  وأبو العرب  )٢٨(، فكيف يسع أن أتـرك القيـام عل
بن تميم  الذي حسم ٔالامر عندما تناظر الناس حول شرعية  
الخروج، فقال لهم: اسكتوا، فسكت النـاس فقـال: حدث عيس 

ى الن  ن عن محمد بن عبد هللا يرفعه إ : أّنه قال )(بن مسك
ي آخـر الزمان قوم يسمون الرافضة"  أدركتموهمفإن ، يكون 

م كّفار )٢٩("،فاقتلوهم فإ
ر الناس وارتفعت    ّ فلما تّم الحديث ك

م ثّم خرجوا، ي  )٣٠(أصوا وح أصحاب ٔالاعذار أرادوا املشاركة 
ي  القتال ولو بشكل رمـزي، فأبو ميسرة الضرير م شاهًرا السالح 

روان، ثّم اجتمعوا وركبـوا بالسالح التام والبنود والطبول،  )٣١(الق
ة الجامع وكانت سبعة بنود، وحضرت قبال بنودهموأتوا ح رّكزوا 

مصالة الجمعة فخطب  أحمد بن أبي الوليـد خطبة بليغة،  خطي
ى الجهاد وسّب ب عبيد وأعلم الناس بالخروج  وحّرض الناس ع

ي  حصروهممن غدهم، فخرج الناس مع أبي يزيد لجهادهم، و 
ي غلبته أظهر ما أك ّنه  املهدية، فلما رأى أبو يزيد ذلك ولم يشّك 

من الخارجية، فقال ألصحابه: "إذا لقيتم القـوم فانكشفوا عن 
م َمْن أراد  م"، فقتلـوا م روان ح يتمكن أعداؤهم م علمـاء القـ
ي خمسة  م املمس وربيع القطـان  هللا سعـادته ورزقه الشهـادة، فم

ي رجب سنـة ( ن، وذلك  ن من الفقهـاء والصـالح هـ/  ٣٣٣وثالث
 )٣٢(ففارق الناس أبا يزيد وأظهروا السنة وحّلقوا بالجامع،م)، ٩٤٤

وكانت هذه  )٣٣(وقالوا: قتل أوليـاء هللا شهداء، واشتـّد بغضهم له،
ى هزيمة أبي يزيد وقتله، وكما هو  إحدى أهم ٔالاسباب ال أّدت إ

ن  متوقع لم يستتبع هذه الثورة إال املزيد من ن الفاطمي العداء ب
  والعلماء.
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رة للدفاع عن  لقد بذل علماء املالكية السنة جهودا كب
ي الذي اجتاح املنطقة،  ي ٕالاسماعي م أمام املّد الشي عقيد
ن ما بقيت  م للشيعة الفاطمي ووقفوا له باملرصاد وستستمر مقاوم

ي سماء بالد املغرب وإ م تعلو    فريقية.  راي



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٢٣

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ى الحاكم عرش الدولة الفاطمية أظهر من الكفر  )٣٤(وملّا اعت

ره، فكان مّما أحدث أن ب داًرا وجعل لها  والزندقة ما لم يظهره غ
ا قيوًدا وأغالاًل  وسّماها جهّنم، فمن ج  أبواًبا وأطباًقا وجعل ف

ي الجوامع بس ّب جناية عنده قال: "أدخلوه جهّنم"، وأمر أن يكتب 
ر الن  ى املدينة من ينبش ق ، وعندما سئل )(الصحابة، وأرسل إ

رواني الزاهد ابن  عن خطباء ب عبيـد، وقيل له  عذرةالفقيه القـ
ى عبـدك  م، قال: "أليس يقولون اللهم صّل ع م يثنون عل ّ إ

لو أّن خطيًبا  أرأيتمالحاكم ووّرثه ٔالارض"، قالوا: "نعم"، قال: "
ي الجنة، أيكون كافًرا"، خطب فأث  ى هللا ثّم قـال أبو جهل  ع

عن  الداوديقالوا: "نعم"، قال: "فالحاكم شّر من أبي جهل"، وسئل 
ى  املسألة نفسها فأحاب بمثل ذلك تقريًبا وأضاف أّن َمْن صّ
الجمعة وراءه أعادها ظهًرا أربًعا، ثّم ال يقيم إذا أمكنه الخروج وال 

رة عياله و  ره.عذر له بك   )٣٥(ال غ
ى املشرق باتجاه مصر سنة  وكان العبيديون قبل رحيلهم إ

ن بن زيري ٩٧١هـ/  ٣٦١( ى املغرب بلك عاماًل لهم  )٣٦(م) عينوا ع
ي عهد املعز بن باديس ى البالد، وتوارث أبناؤه الحكم، و أظهر   )٣٧(ع

م وأقاموا شعائرهم  السنة ونبذ الرافضة، فجهر الناس بمعتقدا
رة، ثّم قام املعز بتحريض من علماء السنة بقطع الديني ة بحّرية كب

ن الشيعة، وأعلن مبايعته  ن العبيدي صالته السياسية بالفاطمي
ي بغداد سنة ( وقام  )٣٨(م)١٠٤٣هـ/  ٤٣٥للخليفة العباس القائم 

ى بالد  العبيديون بعد ذلك بإرسال أعراب ب هالل وب سليم إ
ا  ًرا كمااملغرب، فأحدثوا ف ي مّظانه. خراًبا كب   هو مذكور 
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ى النتائج التالية:  ًرا يمكن أن نخلص إ   وأخ

  ي ـــــــــــر إعـــــــــــالن قيـــــــــــام الدولـــــــــــة الفاطميـــــــــــة ذات املـــــــــــذهب الشـــــــــــي يعت
ـــر انتصـــار سياســـ حقّقـــه  ـــي بـــالد املغـــرب ٕالاســـالمي أك ي  ٕالاســـماعي

ايــة القــرن الثالــث الهجــر  ــي  ي وبدايــة القــرن الشــيعة ٕالاســماعلية 
  الرابع الهجري. 

  ي ـي املؤسـس الحقيقـي للدولـة الفاطميـة نجاح أبو عبد هللا الشي
ــــــرة  ربريــــــة مجهــــــودات كب ن أفــــــراد قبيلــــــة كتامــــــة ال نشــــــر التشــــــّيع بــــــ
ـــــى  ا وسياســــية وعســـــكرية بعـــــد ذلــــك، منتصـــــًرا ع ـــــي بـــــداي دعويــــة 
رضت طريقه بفضل ذكائه وقوة عزيمته.    جميع العقبات ال اع

  ربريـــة العصـــبية ٔالاساســـية للدولـــة الفاطميـــة ـــر قبيلـــة كتامـــة ال تعت
  ي بالد املغرب ٕالاسالمي.

  ـــر قبيلـــة ـــي غ ي  ـــي نشـــر املـــذهب الشـــي فشـــل املحـــاوالت الشـــيعية 
ـــــرة املبذولـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق هـــــذه  كتامـــــة رغـــــم املجهـــــودات الكب
ـ ى تأسـيس مدينـة املهديـة  ي الغاية، ٔالامر الذي دفع عبيد املهدي إ

  إفريقية واتخاذها عاصمة لدولته.
  م م وإبـــــدا ـــــي الـــــدفاع عـــــن عقيـــــد نجـــــاح علمـــــاء الســـــنة املالكيـــــة 

ـــي ذلـــك أروع صـــور ٕالاخـــالص  ن  ـــي ســـبيلها ضـــارب مقاومـــة شـــديدة 
ـــي ســـبيل نصـــرة مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة منـــذ قيـــام  ر  والصـــ

ى مصر.  ى غاية انتقالها إ   الدولة الفاطمية إ
 ــــــى مواصــــــلة علمــــــاء الســــــ نة املالكيــــــة جهــــــودهم الراميــــــة للقضــــــاء ع

ن حكـــــــــــم إفريقيـــــــــــة باســـــــــــم  ي الزيـــــــــــري ي بعـــــــــــد تـــــــــــو املـــــــــــذهب الشـــــــــــي
ــــ  ن، حيــــث كانــــت هــــذه الجهــــود إحــــدى أهــــم ٔالاســــباب ال الفــــاطمي
ـــى إعالنـــه القطيعـــة  ن إ دفعـــت املعـــز بـــن بـــاديس رابـــع ٔالامـــراء الزيـــري

ن الشــيعة  ائيــة مــع الفــاطمي قــائم مبايعتــه للخليفــة العباســ الال
  م).١٠٤٣هـ/  ٤٣٥ي بغداد سنة (

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٢٤

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ş]ŽÚ]çŁV  

ـي طبقـات علمـاء إفريقيـة وتـونس) أبو العرب تمـيم، ١( ونعـيم  الشـابي، تحقيـق ع
يحســن  ، مقدمــة ١٩٨٥، الــدار التونســية للنشــر، تــونس، الطبعــة الثانيــة، اليــا

  .١٧املحقق، ص
ي) ٢( ن بــــــن أحمـــــد بــــــنأبــــــو عبــــــد هللا الشـــــي محمـــــد بــــــن زكريـــــا  املعــــــروف  : الحســـــ

ــي الــيمن، القــائم بدعـــوة عبيــد هللا املهـــدي،  ي، مــن أهـــل مدينــة صــنعاء  بالشــي
ـــــا قامـــــت  ـــــي بـــــالد املغـــــرب، وملّ ن الباطنيـــــة  تمكــــــن مـــــن التوطيـــــد لدولـــــة العبيـــــدي
الدولــــة الفاطميــــة الباطنيــــة خــــالف إمامــــه عبيـــــد هللا وأضــــمر لــــه الشــــر، فعلــــم 

ـي سـاعة واحـدة "املهدي" بذلك فـدّس عليـ ه َمْن قتله وأخاه أبا العباس أحمد 
، تحقيـــــق  إحســـــان وفيــــــات ٔالاعيــــــانهــــــ. (أبـــــو العبـــــاس بـــــن خلكــــــان، ٢٩٨ســـــنة 

روت، ج   ).١٩٢، ص ٢عبـاس، دار الثقـافة، ب
  ).٤٠) ٔالاحزاب، ٓالاية (٣(
  ).٣) الحديد، ٓالاية (٤(
ر ، تحقريــــاض النفــــوس ) أبـــو بكـــر عبـــد هللا بـــن محمـــد املـــالكي،٥(  البكـــوشيـــق بشـــ

ــــــروت، الطبعــــــة الثانيــــــة،  العروســــــومحمــــــد  املطــــــوي، دار الغــــــرب ٕالاســــــالمي، ب
  . ٧٢، ص ٢، ج١٩٩٤

ي ٦( ــي بلــد كتامــة وســّم املشــر ر أمــر أبــي عبــد هللا  ــ النعمــان: واشــ ) قـــال القا
ـــي دعوتـــه وسّمــــوا  لقدومـــه مـــن املشـــرق، ثـــّم نســـب إليـــه كـــل َمـــْن بايعــــه ودخـــل 

ــــــــ النعمــــــــان،. (الاملشـارقـــــــــة ، تحقيـــــــــق  فرحــــــــات كتـــــــــاب افتتـــــــــاح الــــــــدعوة قا
، ١٩٨٦الدشـــــــــراوي، الشــــــــركة التونســــــــية للتوزيــــــــع، تــــــــونس، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، 

   ).٧٩ص
  . ٥٥، ص٢) املالكي، املصدر السابق، ج٧(
  .٤٨، ص٢) نفسه، ج٨(
ي) ٩( ــــي بـــــالد عبيــــد هللا الشــــي : مؤســــس الدولــــة العبيديــــة ٕالاســــماعيلية الباطنيــــة 

ـًرا قـديًما املغـ ـي نسـبه اختالًفـا كث م، اختلف النـاس  رب ٕالاسالمي  وأول خلفا
ن مؤيـــد ملّــــا ادعـــاه مــــن النســــب الشـــريف، قــــال ابـــن خلكــــان: "وأهــــل  وحـــديًثا، بــــ
ـــي النســـب، كانـــت والدتـــه ســـنة  ن ينكـــرون دعــــواه  العلـــم باألنســـاب مـــن املحققـــ

ــــي ال٢٦٦هـــــ، وقيــــل ٢٦٠هـــــ، وقيــــل  ٢٥٩ ــــي مدينــــة ســــلمية  ــــي هـــــ  شــــام، وقيــــل 
)، وكـــــذلك ابـــــن عـــــذاري ١١٧، ص٣الكوفـــــة (ابـــــن خلكــــــان، املصـــــدر الســـــابق، ج

ن دعـوة  ّي، وأّن انتسـابه للطـالي املراك الذي قال: "وقال سائر النـاس إّنـه د
 ، ـــ ـــي أخبــــار ٔالانــــدلس واملغــــرب البيــــانباطلـــة. (ابـــن عـــذارى املراك ، املغــــرب 

ــــــروت، الطبعــــــة الثالثــــــة،  تحقيــــــق ج.س كــــــوالن، ل.بروفنســــــال، دار  الثقافــــــة، ب
  ).١٥٨، ص ١، ج١٩٨٣

، املصدر السابق، ج١٠(   .١٥٩، ص١) ابن عذارى املراك
ــ عيــاض، ١١( ــر محمــود، دار مكتبــة ترتيــب املــدارك) القا ، تحقيــق د/أحمــد بك

روتالحياة،    .٣١٨، ص٣، ج١٩٦٨، ب
  .٢٨٤، ص١) ابن عذارى، املصدر السابق، ج١٢(
  .٣٧، ص٢ملصدر السابق، ج) املالكي، ا١٣(
ــــــ عيــــــاض، املصــــــدر الســــــابق، ٤٣، ص٢) املــــــالكي، املصــــــدر الســــــابق، ج١٤( . القا

  .٢٤٧، ص٣ج
  .٢٦٥، ص٢) املالكي، املصدر السابق، ج١٥(
)١٦ ، ــ ، تحقيــق إبــراهيم ٔالابيــاري، دار الكتــاب تـــاريخ علمـــاء ٔالانـــدلس) ابــن الفر

روت، الطبعة الثانية،    .٢٧٥، ترجمة رقم ٢٢٢ص  ،١، ج١٩٨٩اللبناني، ب
  .٣٩٣، ترجمة رقم ٢٣٦، ص ١) نفسه، ج١٧(
  .١٥٢، ص ٢) املالكي، املصدر السابق، ج١٨(
  .١٧٠، ص٢) نفسه، ج١٩(
  .٤٥، ص٢) نفسه، ج٢٠(
  .٧٠٩، ص٣) القا عياض، املصدر السابق، ج٢١(
  .٧٠٩، ص٣) نفسه، ج٢٢(
ــي ســـلمية : أبــو القاســم بــن عبيــد هللا، ثــاني الخلفــاء القــائم) ٢٣( ن، ولــد  الفــاطمي

ـــي  ٣٢٢هــــ، بويـــع يـــوم مـــات أبـــوه ســـنة  ٢٨٠مـــن بـــالد الشـــام ســـنة  هــــ، خـــرج 

ي، ومــــات وهــــو محــــارب لــــه ســــنة  هـــــ (ابــــن حمــــاد  ٣٣٤أيامــــه أبــــو يزيــــد الخــــار
ي،  ا   ). ١٧٠، صأخبار ملوك ب عبيدالص

ء : إســــــماعيل بــــــن أبــــــي القاســــــم بــــــن عبيــــــد هللا، ثالــــــث الخلفــــــااملنصــــــور بــــــاهلل) ٢٤(
ي مدينة املهديـة سـنة  ي بالد املغرب وإفريقية، ولد  ن  هــ وقيـل ٢٩٩العبيدي

ــي بعــد وفـــاة أبيـــه القــائم بأمـــر هللا ســنة ٣٠٢ســنة  ي ســنة ٣٣٤هـــ، وو هـــ، وتــو
ي، املصدر السابق، ص٣٤١ ا   ).١٧٦هـ. (ابن حماد الص

ي، املصـــــدر الســـــابق، ص٢٥( ا ى، ومـــــا بعـــــدها. ابـــــن عـــــذار  ١٧١) ابـــــن حمـــــاد الصـــــ
  وما بعدها.  ٢١٦، ص١املصدر السابق، ج

ــــ عيــــاض، املصــــدر الســــابق، ٤٦٩، ص٢) املــــالكي، املصــــدر الســــابق، ج٢٦( . القا
  .٣٧٦، ص ٣ج

  .٢٩٨، ص ٢) املالكي، املصدر السابق، ج٢٧(
  وما بعدها.   ٣٢٣، ص٢) املالكي، املصدر السابق، ج٢٨(
ــــــي كتــــــب أهــــــل الحــــــديث، ومّمــــــن روا هــــــذا) روي ٢٩( ه مســــــنًدا وبألفــــــاظ الحــــــديث 

ـــي كتابـــه الســـنة،  مختلفـــة الحـــافظ أبـــو بكـــر عمـــرو بـــن أبـــي عاصـــم الشـــيباني 
ــى أســـانيدها الشـــيخ محمـــد  ـــي ذكــر الرافضـــة أّذلهـــم هللا، وعّلـــق ع قــال: بـــاب 

ــي تخــريج الحــديث رقــم ( ) ونّصــه ٩٨١ناصــر الــدين ٔالالبــاني مبيًنــا ضــعفها، و
بـن محمـد حـدثنا عمـران بــن  كـاماًل: حـّدثنا إسـماعيل بـن سـالم حــدثنا يـونس

زيـــــد عـــــن الحجـــــاج بـــــن تمـــــيم عـــــن ميمـــــون بـــــن مهـــــران عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال: 
ــــــي آخـــــــر الزمـــــــان قــــــوم  ونســــــمعت رســــــول هللا يقــــــول: "يكــــــون  ــــــ الرافضــــــة  ين

م مشـــــــركون  يرفضـــــــون ٕالاســــــــالم ّ . قـــــــال ٔالالبـــــــاني: "ويلفظونـــــــه فـــــــاقتلوهم فـــــــإ
ـــى مـــن طريـــق أخـــرى عـــن عمـــران بـــن ز  يـــد بـــه، وقـــال والحـــديث أخرجـــه أبـــو يع

ــى و  الهيثمــ ار رواه أبــو يع ــ رانــيو  ال ــي بعضــهم خــالف، الط ، ورجالــه وثقــوا و
ــ ينتحلــون حــب أهــل "ثــّم ســاقه بلفــظ آخــر عنــه  ــي أم ــي ســيكون قــوم  يــا ع

ــــ يســــمون الرافضــــة، البيــــت م مشــــركون ، لهــــم ن ، وقــــال: رواه "قــــاتلوهم فــــإ
رانـي الضـّحاك بـن مخلــد  وإسـناده حسـن. (أبـو بكـر عمـرو بـن أبـي عاصـم الط

، تخـــــــريج محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين ٔالالبـــــــاني، املكتـــــــب كتــــــــاب السنــــــــةالشــــــيباني، 
روت، الطبعة الثالثة،    ). ٤٦٠، ص١٩٩٣ٕالاسالمي، ب

        . ٣٠٩، ص٢) املالكي، املصدر السابق، ج٣٠(
  .٣١٧، ص٣) القا عياض، املصدر السابق، ج٣١(
ــــــ عيــــــاض، املصــــــدر الســــــابق، ج٣٢( . وحــــــول مشــــــاركة علمــــــاء ٣١٨، ص ٣) القا

ـــــــي ثـــــــورة صـــــــاحب الحمـــــــار، انظـــــــر أيًضـــــــا: املـــــــالكي، املصـــــــدر  الســـــــنة املالكيـــــــة 
  وما بعدها. ٣٤٠، ص ٢السابق، ج

  .٢١٨، ص١) ابن عذارى، املصدر السابق، ج٣٣(
ي املنصور بن العزيز بن املعز بن املنصور بـن القـائم الحاكم بأمر هللا) ٣٤( : أبو ع

ـــي القـــاهرة، واله أبـــوه العهـــد ســـنة ٣٧٥ ولـــد ســـنةبـــن عبيـــد هللا،  هــــ، ٣٨٣هــــ 
ــي الخالفــة ســنة  ي الحــاكم ســنة ٣٨٦وو هـــ (ابــن خلكــان، املصــدر ٤١١هـــ، تــو

  ). ٢٩٢، ص٥السابق، ج
  .٧١٩، ص٣) القا عياض، املصدر السابق، ج٣٥(
ن بــــن زيــــري ) ٣٦( ي، بلكـــ ا ــــري الصــــ ن بــــن زيـــري بــــن منــــاد الحم : أبــــو الفتــــوح بلكــــ

ـــى إفريقيـــة، وكـــان اســـتخالفه ســـنة اســـتخلفه امل هــــ، وأمـــر ٣٦١عـــز العبيـــدي ع
ـــي مصـــالح  والطاعـــةالنـــاس بالســـمع  رة تـــام النظـــر  لـــه، ولـــم يـــزل حســـن الســـ

ن وفـــاته ســتة  ــى حــ هـــ. (ابــن الخطيــب: أعمــال ٔالاعــالم "القســم  ٣٧٤دولتــه إ
ـــــد مختــــار العّبــــادي، دار الكتـــــاب، الــــدار البيضــــاء،  الثالــــث"، تحقيــــق: د/ أحمـ

  ).٩٩ص
ي املنصورية سنة املعـز بن باديس) ٣٧( هــ، وملـك بعـد ٣٩٨: صاحب إفريقية ولد 

ى مذهب ٕالامام مالـك وقطـع الخطبـة هـ٤٠٦وفاة أبيه سنة  ، حمل الناس ع
ي  ، تــو للمستنصــر العبيــدي وخلـــع طاعتــه، وخطــب للقــائم بــأمر هللا العباســ

ــروان (ابــن خلكـان، املصــدر الســ٤٥٤املعـز ســنة  ـي الق . ٢٣٣، ص٥ابق، جهـــ 
  ).٧٢ابن الخطيب، املصدر السابق، ص

ــــــــر، ) ٣٨( ــــــــي التــــــــاريخابــــــــن ٔالاث . وانظــــــــر: بــــــــن زاوي طــــــــارق، ٢٦٦، ص٨، جالكامــــــــل 
، مـذكرة )هــ ٤٥٤ -هــ ٤٠٦ (استقالل املعز بن باديس عن الدولة الفاطمية

ـــي التـــاريخ الوســـيط، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة العلـــوم  ر  لنيـــل شـــهادة املاجســـت
 ، الجزائر.٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ة والاجتماعية، قسم التاريخ، ٕالانساني
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    أستاذ مشارك التاريخ والحضارة ٕالاسالمية

     جامعة العلوم والتكنولوجيا –كلية ٓالاداب 
     اململكة ٔالاردنية الهاشمية

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
العسكرية منها مل تدرس بصورة  الحديثة عن الدولة الفاطمية إال أن موضوع النفقات وبخاصةً توجد العديد من الدراسات 

نفقات إعداد  متخصصة، لذلك تهدف هذه الدراسة إىل تسليط األضواء عىل النفقات العسكرية  خالل العرص الفاطمي، وبخاصةً 
لشام، ونفقات الدفاع عن الخالفة الفاطمية يف مرص وبالد الجيش واألسطول، ونفقات الحمالت العسكرية سواء يف مرص أو بالد ا

الشام ضد األخطار التي تعرضت لها  كالخطر اإلفرنجي أو الرومي أو العبايس من خالل املصادر التاريخية ومل أتوسع بالحديث 
الدولة أن ن البحث يستخلص م عن النشاط العسكري الفاطمي يف بالد الشام حتى ال يحدث تقاطع مع دراسات أخرى للباحث.

لذلك أنفقت أموال ضخمة عىل  أنها نشأت بقوة السالح، الفاطمية ركزت منذ نشأتها عىل إعداد جيش قوي وعمالق، وبخاصةً 
وبلغ تعداد الجيش الفاطمي حوايل  إنشاء الجيش وتسليحه بكافة األسلحة الدفاعية والهجومية املعروفة خالل العصور الوسطى،

فنفقات فتح  الدولة أنفقت أموال ضخمة عىل مد نفوذها إىل مرص وبالد الشام والحجاز واليمن،كام أن  ل.ثالمثائة ألف مقات
أنفقت الدولة كثري من األموال عىل الحمالت و  مرص وحدها، وبناء مدينة القاهرة بلغت أربعة وعرشين ألف ألف دينار ذهب.

ركوة يف مرص بلغت  أبوفمثالً قمع ثورة  داخلية يف مرص وبالد الشام،العسكرية التي أعدتها عىل قمع االضطرابات والثورات ال
حوايل ألف ألف دينار ذهب، والشدة العظمى كلفت الدولة حوايل ثالثني ألف ألف دينار ذهب، ونفقات قمع حركة أبو الفتوح 

الغزو اإلفرنجي والروماين أن أضف إىل ذلك؛  يف الشام بلغت خمسة وعرشين قنطار من الدنانري الذهبية والدراهم الفضية.
استنزف كثري من موارد الدولة، لكرثة الحمالت التي أرسلتها للتصدي للغزاة، فنفقات التصدي للغزو اإلفرنجي عىل مرص لسنة 

استنزف الرصاع الفاطمي العبايس كثري من موارد الدولة، فنفقات دعم كام  بلغت حوايل ألف ألف دينار ذهب. )م١١٦٩هـ/ ٥٦٥(
 ة البسا سريي وحدها بلغت حوايل ألفا ألف وثالمثائة ألف دينار.ثور 

   
    ٢٠١٤  يوليو  ١٢  تاريخ استالم البحث:  

فتح مصر، العصر الفاطمي، الغزو اإلفرنجي، بالد الشام، الخالفة 
    ٢٠١٤  يوليو ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  العباسية

      

   

 - رية كان التاريخية.دو -."م)١٠٧٢ – ٩٦٨هـ/ ٥٦٧ -٣٥٨أضواء على نفقات الخالفة الفاطمية العسكرية (" ،عيسى محمود العزام

 . ٣٧ – ٢٥  . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  العدد التاسع
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 توجد العديد من الدراسات الحديثة عن الدولة الفاطمية إال 

ا لم ُتدرس بصورة  أن موضوع النفقات وبخاصًة العسكرية م
ى  لذلكمتخصصة،  ى تسليط ٔالاضواء ع دف هذه الدراسة إ

، وبخاصًة نفقات إعداد   النفقات العسكرية  خالل العصر الفاطم
ي مصر أو  الجيش ؤالاسطول، ونفقات الحمالت العسكرية سواء 

ي مصر وبالد بالد الشام، ونفقات الدفاع عن الخالف ة الفاطمية 
ي أو الرومي أو  الشام ضد ٔالاخطار ال تعرضت لها  كالخطر ٕالافرن

  العباس من خالل املصادر التاريخية.

é¢]l^ÏËÞVğ÷æ_ 
اهتم الفاطميون ببناء جيش قوي وبخاصًة أن الدولة الفاطمية 
ي صراع مرير مع ا دخلت  ي املغرب بقوة السالح، ومنذ نشأ  نشأت 
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م أحق الناس  الخالفة العباسية الخصم اللدود لهم العتقادهم أ
بقيادة ٔالامة، لذلك ُيَعّد الجيش هو أصل وجود الدولة وعمادها. 
ي إعداد جيش عمالق، وكانت القوة  ونجحت الخالفة الفاطمية 
ا تتكون من املغاربة، وبخاصة من  ي الجيش عند نشأ الضارية 

اجة)١(قبائل كتامة ى ضخامة )٣(ولواته )٢(، وص ربر، والدليل ع ، وال
الجيش الفاطم أن عدد الجند الذين شاركوا بفتح مصر سنة 

ي٩٦٨هـ/ ٣٥٨( ، )٥(بلغ مئة ألف مقاتل )٤(م) بقيادة جوهر الصق
 –م ٩٥٢هـ/٣٤١وعندما دخل الخليفة املعز لدين هللا الفاطم (

رة عاصمة م)، واتخذ القاه٩٧١هـ/ ٣٦١م) مصر سنة (٩٧٥هـ/ ٣٦٥
للدولة، كان بصحبته خمسة عشر ألف مقاتل يحملون صناديق 
ر بحر الروم مائ ألف مقاتل معظمهم  ٔالاموال والسالح، وقدم ع

ربر ، وبذلك بلغ عدد الجند الفاطم الذي استقر )٦(من كتامة وال
ي مصر بعد الفتح ثالثمائة ألف مقاتل، وقد أطلقت املصادر 

ى الجند ا   لقادم من املغرب مصطلح املغاربة.التاريخية ع
ى الحد من  وبعد الفتح الفاطم ملصر والشام عمدت الدولة إ
نفوذ املغاربة بإدخال عناصر جديدة للجيش من ٔالاتراك والديلم 
ى هذه الفئات  والروم ؤالارمن، وقد أطلقت املصادر التاريخية ع

خالفة مصطلح املشارقة أي الذين قدموا من املشرق، كما لجأت ال
ى تجنيد العبيد من أوالد الناس، وأفرد لهم الخليفة املعز لدين  إ
ا  الفنون  هللا حجًرا ضمن إطار قصور الخالفة، يعلمون ف

ي هذه الحجر   .)٧(الحربية، وسموا بصبيان  الحجر لسكناهم 
ومن ضمن عناصر الجند كانت هناك طوائف من الجند تنسب 

ى بعض الخلفاء أو الوزراء، فذ كر من طوائف الخلفاء طائف إ
ٓالامرية والحافظية إحداهما نسبة للخليفة ٓالامر بأحكام هللا 

م) ؤالاخرى نسبة للخليفة ١١٢٩هـ/ ٥٢٤ –م ١١٠١هـ/٤٩٥(
م)  ونسبت ١١٤٩هـ/٥٤٤ -م١١٢٩هـ/ ٥٢٤، ()٨(الحافظ لدين هللا

ى الوزراء، فالوزير يعقوب بن كلس كانت له  )٩( بعض الطوائف إ
العبيد واملماليك تقدر بأربعة آالف غالم، عرفت  طائفة من

ي)١٠(بالطائفة الوزيرية فقد كانت له  )١١(، أما الوزير بدر الجما
، )١٢(طائفة تتكون من مئة ألف غالم، تعرف بالطائفة الجيوشية

ي مصر وبالد الشام، بعد الفتنة العظم  استخدمها لبسط نفوذه 
ا مصر خالل ما يعرف بالشدة  .ال شهد    )١٣(العظم

ونالحظ؛ أن بعض أمهات الخلفاء كأم الخليفة املستنصر 
ا  )١٤(باهلل ي عهد خالفة اب ي الدولة  ى زمام ٔالامور  ال سيطرت ع

م)  ١٠٩٤هـ/ ٤٨٧ -م١٠٣٥هـ/ ٤٢٧الخليفة املستنصر باهلل (
ي منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر  وبخاصًة 

ن ألف ما  امليالدي، جعلت لها طائفة من العبيد بلغ عددهم خمس
ن فارس  وراجل م )١٥(ب ، تم شراؤهم  من الزنوج ٔالافارقة، وزود

م ح )١٦(باملال والسالح ي الرزق، ووسعت عل ، وبسطت لهم 
ي مصر يحكم حكم  الوالة، ح  م بالنعم، وصار العبد  أمطر
ى الدولة، والحد من نفوذ ا ع  تتمكن من خاللهم إحكام سيطر

ي الدولة خالل عهد  ٔالاتراك الذين كانوا يشكلون القوة املتنفذة 
  . )١٧(الخليفة املستنصر باهلل

ي مصر  ويؤكد الرحالة ناصر خسرو أن عدد الجند الفاطم 
وحدها خالل عهد الخليفة املستنصر باهلل بلغ مئة وثمانون ألف 

، )١٨(مقاتل جلهم من الفرسان، من قبائل كتامة ولواته  واملصامدة
) ١٩(ؤالاتراك، والديلم، ؤالارمن، والعبيد، والبدو، وغلمان الخلفاء

ها  ا، وهيئة تم وكان لكل طائفة من الجند اسم وألقاب خاصة 
رها م قادة مقدمون )٢٠(عن غ ورواتب شهرية كل  )٢١(، ولكل م

لته، ورتبته ن دينارين )٢٢(حسب م راوح ب ، فرواتب الجند كانت ت
ن أ )٢٣(وعشرين دينار ن وثالث ن خمس ما رواتب ٔالامراء فكانت ب

  .)٢٥(،ولبعض ٔالامراء مئة دينار)٢٤(دينار
ا خالل  وكان الجيش مجهز بأحدث ٔالاسلحة املتعارف عل
ن من خالل خزائن قصور الخالفة  العصور الوسطى، وهذا يتب
وبخاصة خزائن السالح، والخيم، والسروج، والكسوة، واصطبالت 

ٔالاسلحة: الخوذ والدروع والتخافيف، الخيل فكان من ابرز 
والسيوف  املحالة بالذهب والفضة، والسيوف الحديدية، وصناديق 
، ورزم الرماح  النصول، وجعاب السهام الخلنج، وصناديق القس
الزان الخطية، وشدات القسا الطوال، والزرد... وكان كل صنف 

ا مفردا عشرات الوف"   .)٢٦(م
لحصار الثقيلة مثل املنجنيقات كذلك استخدم الجند أسلحة ا

لقذف الحجارة الضخمة، وأسلحة الحصار مثل ٔالابراج  والدبابات 
ي استخدام النار ٕالاغريقية (النفط) ح  لنقب ٔالاسوار،  وبرعوا 
ن متخصصة برمي  كان من ضمن طوائف الجند، طائفة النفاط

ي القوارير أو املنجنقيات أو قدور النفط ى ٔالاعداء    .)٢٧(النفط ع
رة من  ي صناعة واستخدام أنواع كث ن الفاطميون  كذلك تف
ي خزائن الخيم اعدال من "املضارب  الخيم للجند، فقد وجد 
والغازات واملسطحات والجركاوات والحصون والقصور والشراعات 
واملشارع والفساطيط املحمولة من الدبيقي واملخمل  والخسرواني 

، وما والديباج امللكي والارم  وال نساوي.... والجيد من الحل
أشبه ذلك من  سائر ألوانه وأنواعه، ومن السندس والطميم أيضا 
ر ذلك من سائر  ر، وغ ا املفيل واملسبع واملخيل واملطوس واملط م
ن من سائر ٔالاشكال والصور البديعة....  ر وٓالادمي الوحوش والط

ا" ا وعد   .)٢٨(وسائر ما يحتاج إليه من جميع آال
ي الحرب  وكان يجهز للجند ما يحتاج إليه من سروج الخيل 
ي منتصف القرن الخامس  ي ضرائب سروج الخالفة  فقد وجد 
ر  الهجري/ الحادي عشر امليالدي ما يزيد عن تسعة آالف سرج، كث
ن ألف وسبعة آالف  ا ب ا محالة بالذهب والفضة، وتكلفة كل م م

ى ما ال يحوي عليه مملكة من دينار، وخزان السروج " تحتوي  ع
، ويجهز للجند ما يحتاج إليه من الدواب وبخاصًة )٢٩(املمالك"

ي القاهرة وحدها اصطبالن للخيل: اصطبل  الخيل، لذلك وجد 
ة)٣٠(الحجرية   .)٣١(، واصطبل الجم
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كذلك كان يجهز للجند ما يحتاج إليه من الكسوة ؤالاطعمة 

ى  الجند كسوة الشتاء والصيف ؤالاشربة، فسنوًيا كان يوزع ع
ى جميع خدمهم  م كانوا يخرجون من خزائن الكسوة إ "إ
ر كسوات  ر ورفيع وحق ر وكب م من صغ م ومن يلوذ  وحواش
ى السراويل، وما دونه من املالبس  الصيف والشتاء من العمامة إ
واملنديل من فاخر الثياب، ونفيس امللبوسات، ويقدمون لهم بجميع 

ون إليه من نفيس املطعومات واملشروبات، وتبلغ تكاليف ما يحتاج
ي السنة"   .)٣٢(الكسوة ستمائة ألف دينار 

ى كل ما يتعلق بأحوال  وكان ديوان الجيش والرواتب يشرف ع
الجند، فلديه سجالت عن الجند من حيث الحياة واملوت واملرض 
ى رأس  م، وكان ع والصحة والغيبة والحضور ومقدار اعطيا

ي الدي ي ديوان الجيش" له مكانة جليلة  وان موظف يعرف بمتو
ن مثل: "الحاجب" الذي ينظم )٣٣(الدولة ، ويساعده عدد من املوظف

دخول ٔالاجناد إليه، ونقباء ٔالامراء الذين يتحروا أحوال الجند، 
والخازن املسؤول عن تخزين ما يحتاج إليه الجيش من خيول 

ي )٣٤(ومالبس واليات الدولة ملتابعة أحوال ، وكان للديوان فروع 
ا   .)٣٥(الجند ف

من جهة أخرى؛ اهتمت الخالفة الفاطمية ببناء أسطول 
ضخم، فقد بلغت قطع ٔالاسطول الفاطم عند الفتح الفاطم 

ي ثالثة آالف شي وغراب حربية وتجارية ، بينما بلغ )٣٦(ملصر حوا
ي ألف سفينة  ي عهد الخليفة املستنصر باهلل حوا حربية عددها 

ر السفن التجارية ي ٕالاسكندرية )٣٧(غ ، وكان يتم بناء السفن 
ي جميع )٣٨(ودمياط ومصر (والفسطاط) ، وكانت وحداته منتشرة 

مدن السواحل املصرية والشامية كاإلسكندرية ودمياط وعسقالن 
  . )٣٩(وعكا وصور 

ر جًدا، الن ابن الطوير  ويبدو أن عدد جند ٔالاسطول كان كب
ى يذكر أن جريد ة ٔالاسطول تقع فمع خمسة آالف مدونة وكان ع

رأس ٔالاسطول عشرة أعيان يقال لهم "القواد" واحدهم قائد، وكان 
ر من أعيان ٔالامراء وأقواهم، يساعده  ر كب ى قيادة ٔالاسطول أم يتو

وكان يجهز ما يحتاج إليه جند ٔالاسطول  )٤٠(مجموعة  من النقباء
راج والقس واملنجنيقات من ٔالاسلحة كالساللم والحبال ؤالاب

  .)٤١(والعرادات والكالليب
ا: الشواني،  رة من السفن م واستخدم الفاطميون أنواع كث
والطرائد، واملسطحات،  والحرايق، والشلنديات، ويوضح ابن مماتي 
ا برسم حمل  استخدامات كل سفينة بقوله: "فأما الطريدة فأ

ا أربعون فرسا، و  ر ما يحمل ف ا الخيل، وأك أما الحمالة فيحمل ف
ى ظهره...  الخيل، وأما الشلندي فانه مركب مسقف تقاتل الغزاة ع
ي معناه كالشلندي، وأما الشي يسم الغراب  وأما املسطح فهو 

فانه يجدف بماية وأربعون مجداًفا، وفيه املقاتلة   -أيضا
ي ذلك،  والجدافون، والحراقة مختصرة، وربما كانت ماية وحوا

عذاري... تحمل فيه الازواد، واملدكوش لطيف لنقل املاء ؤالا 
  .)٤٢"(لخفته

ر يحضره الخليفة  ي الدولة أن قام احتفال كب وجرت العادة 
ى قيادته أحد  وكبار رجال الدولة عند مغادرة ٔالاسطول للقتال، ويتو
كبار ٔالاعيان ويعرف باملقدم ويساعده الرؤساء، فقد كان لكل 

ر من املال الضخمة سفينة رئيس ونواتي،  ى رجال كث وكان ينفق ع
قبيل املغادرة للقتال، فاملقدم يعطى مائة دينار، والرئيس عشرين 
ن دينارين وعشرين  راوح ب م الشهرية ال ت ر روات دينار هذا غ

ى ٔالاسطول ديوان يعرف بالجهاد أو العمائر  )٤٣(دينار. وكان يشرف ع
رها، وٕالا  ى إنشاء السفن وتسي ى الجند ؤالاسلحةيتو   .)٤٤(نفاق ع

íé×}]‚Ö]l^e]†Ş•÷]ÄÛÎæ†’ÚxjÊl^ÏËÞV^⁄éÞ^m
^ãéÊ 

  نفقات فتح مصر -٢/١
ى فتح مصر،  انفق الخليفة املعز لدين هللا أموالًا ضخمة ع

ى رأس ٩٦٨هـ/ ٣٥٨ففي سنة ( ي ع ر قائده جوهر الصق م) س
ر لفتح مصر ربر، وب)٤٥(جيش كب م من كتامة وال ذل لهم من ، أغل

ي الحملة العسكرية مبلغ من  العطاء، حيث منح كل َمْن شارك 
ى مئة دينار، وذلك حسب منازلهم  ن عشرين دينار إ راوح ب املال ي
م  ر روات م العسكرية حيث عمهم بالعطاء، هذا غ ورت

ي هذه الحملة )٤٦(الشهرية ، وبلغ عدد الجند الذين شاركوا 
ر الخليفة مع القائد جوهر ألف )٤٧(العسكرية مئة ألف مقاتل ، وس

، )٥٠(ما ال يوصف )٤٩(من املال، ومن السالح والعدد والكراع )٤٨(حمل
ي رواية أخرى ألف صندوق من املال   .)٥١(و

، حدث  ى مصر بقدوم الجيش الفاطم وملا وردت ٔالاخبار إ
ي صفوف رجال الدولة ٕالاخشيدية وحكام مصر  اضطراب شديد 

ى مراسلة واملصريون، ووقع اتفا ن أرباب الدولة ٕالاخشيدية ع ق ب
ى ذلك،وكتب  م إ ي بالصلح وطلب ٔالامان، فأجا القائد جوهر الصق

، ومع ذلك فإن قسم من عساكر الدولة )٥٢(لهم كتاًبا باألمان
ن  ، لذلك حدث ب ٕالاخشيدية تصدوا لقتال الجيش الفاطم

ن قتال عنيف، أسفر عن هزيمة الجند ٕالاخشيدي، ل ذلك الجانب
م  ى مناشدة القائد جوهر بإعادة ٔالامان عل سارع وجوه الدولة إ

ى ذلك م إ اية شعبان )٥٣(فأجا ي  ، ودخل بجنده مدينة مصر 
م)، واستقبله املصريون، وسلموا عليه وهنؤه ٩٦٨هـ/ ٣٥٨سنة (
ى الناس)٥٤(بالفتح ر من تفريق الصدقات ع ، وأقيمت )٥٥(، وأك

ي مساجد وجوامع مصر الدعوة للخليفة املعز لدين ، وكتب )٥٦(هللا 
ى أنفسهم  ى أهل الريف والصعيد يمنحهم ٔالامان ع جوهر إ

، واختط القائد جوهر مدينة القاهرة" تقهر )٥٧(وأموالهم وأوالدهم
لعله يقصد خصم الفاطميون اللدود الخالفة العباسية  )٥٨(الدنيا"

أربعة ي بغداد، وبلغ تكاليف فتح مصر وبناء مدينة القاهرة 
  .)٥٩(وعشرين ألف ألف دينار

ي سنة ( ى ٩٧١هـ/ ٣٦١و م) قدم الخليفة املعز لدين هللا إ
القاهرة، واتخذها عاصمة للدولة، واصطحب معه كنوز الدولة 
ي املغرب وأموالها، فكان بصحبته خمسة عشر ألف  الفاطمية 
جندي يحملون صناديق ٔالاموال والسالح، ومائة جمل تحمل ذهب، 
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ا صندوقان، وألف وثمانمائة يخ وثالثة  ى كل م آالف جمل، ع

، وثالثة آالف سفينة )٦٠(محملة، وثالثمائة جمل تحمل الخركاهات
ي بحر الروم تحمل الجند وكنوز الدولة ٔالاخرى  ، )٦١(حربية أبحرت 

ى أهل مصر.وانع ر من الصدقات ع   م بكث
ي مصر -٢/٢   نفقات قمع الاضطرابات الداخلية 

ر من الاضطرابات شهدت مصر  خالل العصر الفاطم كث
ن طوائف الجند أو الوزراء، والثورات، وكان  الداخلية كالصراع ب
من أشد الاضطرابات الداخلية الثورة العنيفة ال تعرض لها 

ا أبو ركوة الوليد بن هشام  )٦٢(الخليفة الحاكم بأمر هللا، وال قام 
م) بمساندة ١٠٠٦هـ/ ٣٩٧ -م١٠٠٣هـ/ ٣٩٤بن عبد امللك ٔالاموي (

م  )٦٤(، ولواته، وزناته)٦٣(بعض القبائل املغربية كبنو قرة نظرا لعدا
م، فاستغل  م ومصادرة اقطاعا ي البطش  للخليفة الذي بالغ 

ي سنة ( ى مبايعته، ١٠٠٣هـ/ ٣٩٤ذلك أبو ركوة فدعاهم  م) إ
ن الناصر لدين هللا ر املؤمن ي رواية أخرى )٦٥(وتلقب بأم بالثائر ، و

ي برقة سنة )٦٦(بأمر هللا، واملنتقم من أعداء هللا ، وبدأت الثورة 
ى مصر واستمرت ح سنة  )٦٧(م)١٠٠٣هـ/ ٣٩٤( ثم امتدت إ
  .)٦٨(م)١٠٠٦هـ/ ٣٩٧(

ا أموال  وهزت هذه  الثورة كيان الخالفة الفاطمية، وكلف
ى إرسال جيش تلو ٔالاخر  ضخمة، واضطر الخليفة الحاكم بأمر هللا إ

ا، ففي شعبان سنة ( م) أرسل جيش ١٠٠٤هـ /٣٩٥للقضايا عل
ركي، فواقعه أبو ركوة وقتله مع معظم جنده،  بقيادة ينال الطويل ال
وظفر من ٔالاموال والخيل والسالح  والنعم الجليلة بما قوي به، 

  .)٧٠(، فظفر نقدا بمائة ألف دينار)٦٩(واشتد بأسه
ي ثم أرسل الخليفة عسكًرا بقيادة أبو ال فتوح فضل بن صالح 

م) لقتاله، وكان اللقاء قرب ١٠٠٥هـ/ ٣٩٦ربيع ٔالاول سنة (
زيمة جنود الخليفة،  ي ذات الحمام، وانته القتال  ٕالاسكندرية 

ي العسكر من مال وسالح فعظم شأنه ى ما  . )٧١(وسيطرة أبو ركوة ع
ى تجه جيًشا أخر باملال والسالح بقيادة أبي  واضطر الخليفة إ

ى العساكر املتوجه  للقتال أموالًا ا لحسن بن الفالح، وأنفق ع
ر  ي الحملة خمسون دينارا غ ضخمة، فأعطى لكل َمْن شارك 

ة ي الج م، وكان لقاء العساكر مع أبو ركوة  ، حيث حدث )٧٢(روات
زيمة جند الخالفة، وقتل أعداد  ن قتال عنيف انته  ن الجانب ب

م، والاستيالء ع رة م م من مال وسالحكب ي حوز   .)٧٣(ى ما 
ثم جهزت الخالفة جيًشا آخر بقيادة الفضل بن صالح، وزودته 
ا خمسة  باملال والسالح، فقد زود  بأكياس ممتلئة بالذهب بلغ وز

ى الحملة ألف ألف )٧٤(وعشرين قنطاًرا ، وبلغ جملة ما أنفق ع
ي)٧٥(دينار ، )٧٦(الفيوم ، وكان لقاء عسكر الخالفة مع جند أبو ركوة 

ر من أنصاره  وانته القتال بقمع الثورة ومقتل قائدها مع عدد كب
ر ٔالاسرى  ، فهذه الثورة كلفت خزائن )٧٧(تجاوز ستة آالف قتيل غ

  ضخمة. الدولة أموالاً 
وخالل عهد الخليفة املستنصر باهلل تعرضت الخالفة ملا يعرف 

ا م)، وكا١٠٧١هـ /٤٦٥ –م ١٠٦٤هـ/ ٤٥٧بالشدة العظم ( ن سب

ن ٔالاتراك واملغاربة  ن طوائف الجند، وبخاصًة ب املباشر الصراع ب
من ناحية، والعبيد ولواته بدعم  )٧٨(بزعامة ناصر الدولة بن حمدان

ى  من أم الخليفة املستنصر باهلل من ناحية أخرى، وهو صراع ع
ي إدارة  السلطة، فوالدة الخليفة كانت تعمل من أجل ٕالانفراد 

رت من شراء العبيد الدولة وال حد من نفوذ ٔالاتراك، لذلك استك
م باملال والسالح ن ألف مقاتل، وزود ، )٧٩(ح بلغ عددهم خمس

ا استمرت  ى حرب شرسة بي ى قتال ٔالاتراك مما أدى إ م ع وحرض
م باملال  قرابة السبعة أعوام، وطوال تلك الحرب كانت تغدق عل

  ن الدولة.  نفذت ٔالاموال من خزائوالسالح ح 
ي إيقاع هزيمة قاسية بالعبيد سنة  ر أن ٔالاتراك نجحوا  غ

ى الخليفة وإدارة الدولة، وأرغموا م) ١٠٦٧هـ/ ٤٦٠( وتغولوا ع
ى دفع أموال ضخمة لهم بلغت ألف ألف دينار ، ثم )٨٠(الخليفة ع

م الشهرية من ثمانية وعشرين ألف  ى زيادة روات أرغموا الخليفة ع
ى أرب ى بيع )٨١(عمائة ألف ديناردينار إ ، لذلك اضطر الخليفة إ

، وبلغ حجم ما )٨٢(ذخائر قصور الخالفة قهًرا لدفع أرزاق الجند
ن ألف ألف دينار  ن ثالث ى ٔالاتراك خالل أقل من عام أنفق ع

ر استحقاق ب قادة جند ٔالاتراك خزائن  )٨٣(أخذت غلبة وقهرا بغ
ائن القصور من قصور الخالفة، وبلغ قيمة ما أخرج من خز 

رها ما يزيد  السيوف والتحف والثياب والفرش والكتب والجواهر وغ
  .)٨٤(قيمته عن عشرين ألف ألف دينار

ًرا عندما خلع  ثم أخذ تمرد ناصر الدولة بن حمدان بعًدا خط
، وخطب للخليفة  القائم بأمر هللا )٨٥(طاعة الخليفة املستنصر باهلل

ي جميع املناطق الخ)٨٦( اضعة لنفوذه كاإلسكندرية العباس 
وجميع الوجه البحري، مما اضطر الخليفة املستنصر  )٨٧(ودمياط

ي الذي  ر الجيوش بدر الجما ى الشام أم ى طلب النجدة من وا باهلل إ
ى مصر سنة ( ى ١٠٧٢هـ/ ٤٦٥قدم بجنده إ ي القضاء ع م) ونجح 

الفتنة، وهزيمة ٔالاتراك وقتل قائد جندهم ناصر الدولة بن 
ي الدولة، وقلده الخليفة وزارة حم ى زمام ٔالامور  دان، وسيطر ع

، وال شك أن تلك )٨٨(التفويض وعهد  إليه بإدارة شؤون الدولة
ى حجم املصاب الذي لحق  ا الفتنة تدل ع بالدولة، وإفالس خزائ

  وضعفها.
م) ١٠٩٤هـ/ ٤٨٧وبعد وفاة الخليفة املستنصر باهلل سنة (

ى الس)٨٩(احتدم  ن اب الخليفة نزار الصراع ع ي مصر ب لطة 
ي ى )٩٠(وأحمد وبخاصة أن الوزير ٔالافضل بن بدر الجما ، سارع إ

ي باهلل، ٔالامر الذي دفع نزار  مبايعة أحمد بالخالفة، ولقبه املستع
ى رفض البيعة والثورة، ألنه يرى أنه ٔالاحق  بن املستنصر باهلل  إ

ى واليته بال خالفة من بعده كونه الابن بالخالفة، الن أباه قد نص ع
ر، لذا جمع أنصاره، واتخذ من مدينة ٕالاسكندرية مركًزا  ٔالاك
ر العساكر لقتاله،  ى تسي للثورة، لذلك عمل الوزير ٔالافضل ع
ى  م إ رى ألنصار نزار الستمال وبذل ٔالاموال وٕالاقطاعيات الك
ي مقصده، فتفرق عن نزار معظم أنصاره، ٔالامر الذ ي جانبه، ونجح 

ى هزيمته، والقبض عليه وسجنه ح وفاته   .)٩١(أدى إ
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 - م١١٢٩هـ/ ٥٢٤وخالل عهد الخليفة الحافظ لدين هللا (

ن ١١٤٩هـ/٥٤٤ ر مرة ب ي الدولة غ ى السلطة  م) احتدم الصراع ع
م)، ١١٣٣هـ/ ٥٢٨أبناء الخليفة  وبعض أمراء الدولة، ففي سنة (

مر الذي أغضب ابنه عهد الخليفة بوالية العهد البنه حيدرة، ٔالا 
ى جانبه،  ى كسب  فئات من الجند إ ٓالاخر حسن الذي سارع إ
ي هذا القتال قتل ما يزيد  ي عهده، و وخرج لقتال والده الخليفة وو
ى خمسة آالف من الجند "فكانت أول مصيبة نزلت بالدولة من  ع

  .)٩٢(فقد رجالها ونقص عدد عساكرها"
ي  وانته القتال بتغلب حسن بن الح افظ، الذي بالغ 

ي  ي عهده، لذلك أصدر الخليفة منشوًرا  ى الخليفة وو التضييق ع
ن حسن ولًيا لعهده،  رمضان بعزل حيدرة عن والية العهد، وتعي
ى  ومع ذلك فان الحسن لم يزده ذلك إال شًرا وتحدًيا، فضيق ع
ما، راح  ي مضرته، مما أدى ال تجدد القتال بي أبيه وبالغ 

ر من أمراء الدولة وجندها، وأرهق خزينة الدولة  ضحيته عدد كب
ى أن تمكن الخليفة الحافظ لدين هللا من قمع تمرد ابنه   .)٩٣(إ

ي سنة ( ى الخليفة الحافظ لدين هللا  م) ١١٢٩هـ/٥٣٤وتمرد ع
، لذا جهز  ى ٔالافضل رضوان بن ولخ أحد كبار أمراء الدولة ويد

خمسة عشر ألًفا لقمع هذه  الخليفة جيًشا ضخًما بلغ تعداده
ى الجند أموالًا ضخمة   .)٩٤(الحركة، وأنفق ع

ي سنة ( ى الخليفة  م) من ١١٤٦هـ / ٥٤١وحدث تمرد آخر ع
ي منطقة الصعيد لرفض الخليفة تقليده الوزارة،  ر بختيار  ِقبل ٔالام

، )٩٥(لذا أرسل الخليفة العساكر لقتاله، وتمكنوا من هزيمته وقتله
ي سنة (كذلك قمع الخل م) ألحد كبار ١١٤٧هـ/ ٥٤٢يفة تمرًدا آخر 

ى العساكر أموالًا  أمراء الدولة رضوان بن اللوق، بعد أن أنفق ع
  )٩٦(ضخمة.

ي سنة ( هـ/ ٥٤٣وواجه الخليفة الحافظ لدين هللا تمردا آخر 
ى مناصرة ١١٤٨ م) من ِقبل قبائل لواته املغربية الذين انضموا إ

ى  أنه من ولد نزار بن املستنصر باهلل، رجل قدم من املغرب اد
ى مقدمي لواته مااًل  م عسكرا، وقاتلهم " ودّس إ فجهز الخليفة إل

  .)٩٧(جزياًل.... ووعدهم باإلقطاعات، فغدروا بابن نزار وقتلوه"
ى  ي عصر الخليفة العاضد لدين هللا (استفحل الصراع ع و

ي الوقت الذي كان ن كبار رجال الدولة،  ت مصر تتعرض السلطة) ب
ي، ففي سنة ( ى ١١٦٢هـ/٥٥٨للغزو ٕالافرن م) حدث صراع شديد ع

ن الوزير الناصر الصالح طالئع بن رزيك ، وأحد كبار  السلطة ب
ى شاور  ر عن الوالية،  )٩٨(أمراء الدولة ويد ي قوص، لعزل ٔالاخ وا

ر من رجال  ى جانبه عدد كب ى الثورة، فحشد إ ٔالامر الذي دفعه إ
ا، القبائل و  ى زمام ٔالامور ف ى القاهرة وسيطر ع الجند، وسار إ

ر الجيوش، وصادر  وأسر الوزير وقتله، وتقلد  الوزارة وتلقب بأم
ى  أموال ب وزيك، فعيًنا صادر خمسمائة ألف دينار، وأنفقها ع

ا كيال رت أموالهم، وصاروا يكيلو   .)٩٩(أنصاره من العربان، ح ك
ى السلطة  ن شاور، وضرغامثم حدث صراع ع أحد كبار  )١٠٠(ب

ي سنة ( ي ١١٦٣هـ/٥٥٩أمراء الدولة  ما  م)، واحتدم الصراع بي

ى طلب النجدة من  الدولة، مما دفع الخليفة الناصر لدين هللا إ
ى  ي، للقضاء ع السلطان  نور الدين زنكي حاكم دمشق السلجو
ي، فل السلطان طلب  ي مصر،  وصد الخطر ٕالافرن الفتنة 

ركوها الذي  )١٠١(لخليفة، وأرسل جيًشا ضخًما بقيادة أسد الدين ش
ى الخالفة  زيمة ضرغام املتمرد ع ى الفتنة  ي القضاء ع نجح 

ر سرعان ما ضاق ذرًعا )١٠٢(وقتله ر أن ٔالاخ ، وأعاد شاور للوزارة، غ
ي الدولة، فلجا للتآمر عليه  ى زمام ٔالامور  ركوه ع بسيطرة ش

، بعد أن وعدهم بأربعمائة ألف دينار وهدنة بالتحالف مع ٕالافرنج
ن ركوه، لذلك )١٠٣(ملدة خمس سن ي صراع عنيف مع ش ، ودخال 

ى مغادرة مصر بجنده سنة ( ر إ م) بعد أن ١١٦٣هـ/ ٥٥٩اضطر ٔالاخ
ن ألف دينار ى زمام )١٠٤(دفع له شاور خمس ، وسيطر شاور ع

ي الدولة دون منازع ح سنة ( ر أن م). ١١٦٨هـ/ ٥٦٤ٔالامور  غ
ي  ا املالية، و ى ضعفها وإفالس خزائ سياسته وإدارته للدولة أدى إ
ي البالد وجرأ  ذلك يقول املقريزي: " فاتلف أموال مصر وأطمع الغز 

ا"   .)١٠٥(ٕالافرنج عل
ي سنة ( م) لغزو عنيف من ١١٦٨هـ/٥٦٤لذلك تعرضت مصر 

ل ٕالافرن ا، ف ي الشام لحالة الضعف ال تنتا ج ٕالافرنج 
ى  )١٠٦(بلبيس ًرا، ثم توجهوا إ واقتحموها، وسبوا وقتلوا خلًقا كب

مدينة القاهرة، وحاصروها حصاًرا شديًدا، لذلك أمر شاور بإحراق 
ا، وعندما أدرك  )١٠٧(مدينة مصر خوًفا من استيالء ٕالافرنج عل

ي استنجد  الخليفة العاضد لدين هللا صعوبة صد الغزو ٕالافرن
نكي، واعًدا إياه بثلث مصر، لذلك جهز بالسلطان نور الدين ز 

ركوه  ره بقيادة أسد الدين ش السلطان جنًدا باملال والسالح، وس
ر الثياب والسالح،  لنجدة مصر، وأعطاه مائ ألف دينار نقًدا غ
ى فك الحصار عن القاهرة والعودة  وملا دخل مصر، اضطر ٕالافرنج إ

ى بيت املقدس إلدراكهم صعوبة مواجهة جند ركوه  إ ركوه، أما ش ش
ر  أن الوزير شاور  ى القاهرة، وخلع عليه الخليفة، غ فقد دخل إ
ر مؤامرة للتخلص  ي إعطاء النفقات للجند، وحاول تدب بدا يماطل 
ى  ركوه كشف املؤامرة، ولجا إ ركوه وكبار قادته، إال أن ش من ش

ي الدولة الفاطمية بعد أن ى زمام ٔالامور  قلده  قتل شاور وسيطر ع
  )١٠٨(الخليفة الوزارة.

ر من  من جهة أخرى؛ فقد كانت الخالفة الفاطمية تنفق الكث
ا للدولة، ففي عهد  ي مصر لكسب وال ى القبائل  ٔالاموال ع
الخليفة الحاكم بأمر هللا أطلق لشيوخ قبائل كتامة ثماني اطالقات 
ي كل اطالقة ثمانية  ي السنة، بحيث يكون لكل واحد من الشيوخ 
ى  ر، فضاًل عن ٔالاموال ال كانت تعطى لهم عند الحضور إ دنان

م) أعطى لكل َمْن حضر ٩٧٧هـ/٣٨٧مجالس الخليفة، ففي سنة (
ى مجلس الخليفة من املشايخ عشرين ديناًرا ، وكانت تخصص )١٠٩(إ

ي مواكب الخليفة، علًما بان شيوخ وأعيان كتامة كان  لهم خيول 
كان يخصص للقبائل اقطاعات  ، كما)١١٠(عددهم نحو ٔالالف رجل

ي منطقة الصعيد، وكانت لهم  م  واسعة، فبنو قرة كانت اقطاعا
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ي ثالثة آالف دينار  ر اقطاع" حوا ى الدولة من غ واجبات ع

  )١١١(سنوًيا.
ي سنة ( ى بطون قبائل ١٠٥٠هـ/ ٤٤٢وأغدقت الخالفة  م) ع

ى سائرهم )١١٢(هالل وسليم من مضر  باألموال الجزيلة، وحمل إ
وأبيحت لهم حم املغرب، وذلك الن الخالفة ) ١١٣(بفدو ودينار

ى الانتقام من املعز بن باديس ي أفريقية، لخلعه  )١١٤(عزمت ع وا
ي طاعة الخليفة القائم بأمر هللا  طاعة الخالفة الفاطمية، ودخوله 

.   )١١٥(العباس

l]…çnÖ] ÄÛÎæ Ý^×Ö êÛ^ËÖ] ‚¹] l^ÏËÞ V^⁄nÖ^m
^ãéÊíé×}]‚Ö] 

من  )١١٦(الجيوش الفاطمية بقيادة جعفر بن فالحتمكنت 
ن  ا ب ى النفوذ ٕالاخشيدي ف ى الشام، والقضاء ع الاستيالء ع

ر من ٔالاموال ٩٧٠هـ/ ٣٦٠ - م٩٦٨هـ/ ٣٥٩عامي ( م)، وأنفقت الكث
ى ذلك.    )١١٧(ع

ى العديد من الحركات  ي الشام إ وقد تعرض النفوذ الفاطم 
ئل أو ٔالاحداث أو بعض الوالة، املناهضة سواء من قبل بعض القبا

وقد كلف ذلك الخالفة نفقات مالية ضخمة جًدا، وأول هذه 
ي صراع مرير مع  )١١٨(الحركات حركة الحسن القرمطي الذي دخل 

ى الشام، ففي سنة ( ن ع ى الشام ٩٧٠هـ/ ٣٦٠الفاطمي م) قدم إ
ي هزيمة جعفر بن فالح وقتله  )١١٩(غازًيا من منطقة البحرين ، ونجح 

ى معظم الشام ، ثم حاول مد نفوذه )١٢٠(ي ظاهر دمشق، وسيطر ع
ى القاهرة سنة ( ر أن محاولته باءت بالفشل ٩٧٣هـ/٣٦٣إ م)، غ

ى الانسحاب  روه ع بسبب ضخامة الجيوش الذين تصدوا له وأج
ي الشام، وقد  ى البحرين، واستطاع الفاطميون استعاده نفوذهم  إ

في أن نذكر أن الخليفة املعز كلف ذلك الدولة أموال ضخمة، فيك
ى حسان بن الجراح  لدين هللا استمال أحد حلفاء القرامطة ويد

ي جنوب الشام بإعطائه مئة  )١٢١(الطائي زعيم قبيلة بنو الجراح
ي عن القرامطة.   )١٢٢(ألف دينار مقابل التخ

ي دمشق سنة ( م) حركة تمرد أخرى قام ٩٧٥هـ/ ٣٦٥واندلعت 
ركي ن ال الذي خلع طاعة الخليفة العزيز باهلل  ،)١٢٣(ا أفتك

ى إعداد الجند والخروج بنفسه  الفاطم ، لذلك اضطر الخليفة إ
ي لقمع هذه الحركة، وأمر الخليفة  برفقة القائد جوهر الصق
ي الرجال، وبرز بروًزا كلًيا،  بإخراج ٔالاموال ووضع العطاء 

ن و  جنده واستصحب الخزائن والذخائر وكانت املعركة مع أفتك
ن، ومقتل نحو  بظاهر الرملة، وأسفر القتال عن هزيمة أفتك
ى  عشرين ألف من رجاله، وبذل الخليفة العزيز باهلل ملَْن يقبض ع
ن مائة ألف دينار، مما دفع زعيم بنو الجراح املفرج بن دغفل  أفتك
ى تسليمه للخليفة الفاطم  ن إليه إ بن الجراح الذي لجا  افتك

  )١٢٤(مقابل املال.
ي سنة  ى تمرد آخر  وتعرضت الخالفة الفاطمية إ

ر الخادم"٩٩١هـ/٣٨١( ي دمشق الفاطم "من  )١٢٥(م) من ِقبل وا
ر الخليفة  الذي كاتب الخالفة العباسية معلًنا الوالء لها، لذلك س

ركي ن ال بلغ  )١٢٦(العزيز باهلل لقتاله جيًشا ضخًما بقيادة منجوتك
ى قائد الجند، تعداده خمسة عشر ألف مقاتل، وخل ع الخليفة ع

وحمل إليه مائة ألف دينار، ومائة قطعة من الثياب امللونة، وعشر 
ن بنًدا، وعشر منجوقات وعشرة  قباب بأغشية، وفرش، وخمس

حيث بلغت تكاليف  )١٢٧(أفراس، فضاًل عن املال والسالح للجند،
ر )١٢٨(إعداد الحملة ألف ألف دينار ي هزيمة من ، ونجحت  الحملة 

ن والية دمشقال ي سنة )١٢٩(خادم وأسره، وتقلد منجوتك ، و
م) أرسل الخليفة العزيز باهلل مائة وخمسون ألف دينار ٩٩٥هـ/٣٨٥(

ن كلفه بإعادة حلب للسيادة الفاطمية.   )١٣٠(ملنجوتك
رته مع  ي إدارة دمشق، وساءت س ن  واستبد  منجوتك

ا ي سنة ()١٣١(سكا هـ/ ٣٨٧، ما دفع الخليفة الحاكم بأمر هللا 
ى إرسال حملة عسكرية بلغ تعدادها ثمانية آالف مقاتل ٩٩٧ م) إ

إلخراجه من  )١٣٢(بقيادة أبو تميم سليمان بن جعفر بن فالح
دمشق، وبلغ تكاليف إعداد الحملة أربعمائة ألف دينار وسبعمائة 

ن )١٣٣(ألف درهم ي هزيمة منجوتك ، ونجحت الحملة العسكرية 
  )١٣٤(وإلقاء القبض عليه.

ي عهد الخليفة الحاكم بأمر هللا حركة وشهد ت بالد الشام 
ي سنة ( رة  م) قادها أحد أشراف الحجاز ١٠١٣هـ/٤٠٣تمرد خط

ن  ى فلسط ى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي الذي قدم إ ويد
ى خلع طاعة الخالفة الفاطمية وبويع  وتحالف مع بنو الجراح ع

ن الراشد بالخالفة من قبل ب الجراح، ولقب بأم ر املؤمن
ى إرسال الجيوش )١٣٥(باهلل ، لذلك عمل الخليفة الحاكم بأمر هللا ع

الضخمة لقمع هذه  الحركة، ويستدل مما ورد  عند ابن ظافر 
ٔالازدي أن تكاليف قمع حركة أبو الفتوح فاقت تكاليف تمرد أبو 
ر الذهبية  ركوة ٔالاموي وال بلغت خمسة وعشرين قنطار من الدنان

ي ذلك يقول: "ولم ينفق عليه بعد ذلك نفق والد راهم الفضية و
  )١٣٦(أعظم من عصيان آل الجراح بدعمهم البو الفتوح.

ي بالد  رت الاضطرابات  وخالل عهد الخليفة املستنصر باهلل ك
ي سنة ( م) ١٠٦٥هـ/ ٤٥٨الشام ، فقلد الخليفة املستنصر باهلل 

ي الشام بأسره، وأنف ر الجيوش بدر الجما ق عليه أموالًا ضخمة أم
ي )١٣٧(بلغت ألف ألف دينار ، وذلك من أجل بسط ٔالامن والنظام 

ي دمشق، وسكان بالد الشام  )١٣٨(بالد الشام. كذلك قام ٔالاحداث
بصفة عامة بالعديد من الثورات الشعبية ضد الوجود الفاطم 

رة والة الدولة  ي الاعتقاد، ولسوء س م لهم  ، وهذه )١٣٩(ملخالف
الشعبية كلفت الخالفة الفاطمية أموالًا ضخمة للقضاء  الثورات

ي دراسات أخرى. ا، وقد عالجت ذلك    )١٤٠(عل

sÞ†Êý]Ù^jÎl^ÏËÞV^⁄Ãe]… 
ي بالد الشام -٤/١   نفقات الدفاع عن النفوذ الفاطمي 

ى أشده قبيل  ي بالد الشام ع ي  كان الصراع الفاطم السلجو
ي، فقد استطاع السال  اع دمشق، وحلب  )١٤١(جقةالغزو ٕالافرن ان

ي  ن، واحتفظ الفاطميون بنفوذهم  ومعظم الشام من الفاطمي
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ن، ومدن الساحل الشامي: كصور،  بيت املقدس، ومعظم فلسط

روت.   )١٤٢(وصيدا، وعكا، وجبيل، وعسقالن، وقيسارية، وب
ي  ى بالد الشام  وقد بدأت طالئع الجيوش ٕالافرنجية تصل إ

لهجري/ الحادي عشر امليالدي، ففي سنة أواخر القرن الخامس ا
م) اقتحموا أنطاكية، ثم معرة النعمان واللد والرملة، ١٠٩٧هـ/٤٩١(

ي أخر رجب ( م) نيف ١٠٩٨هـ/ ٤٩٢ثم حاصروا بيت املقدس 
ي شعبان سنة ( ن يوًما، ثم اقتحموها  م)، ١٠٩٨هـ/٤٩٢وأربع

ي رقاب السكان ملدة أسبوع ضعة ، وكانت خا)١٤٣(واعملوا السيف 
ي  ، لذلك تحرك الوزير ٔالافضل بن بدر الجما للنفوذ الفاطم
ا فجهز جيًشا" ولم ُيبق  ى شؤون الدولة الفاطمية لنجد املسيطر ع

إال أعده للحرب، ووصل   )١٤٤(ممكنا من مال وسالح ورجال وخيًل 
ي  ى عسقالن  ى ١٠٩٨هـ/٤٩٢رمضان ( ١٤بجنده إ م) فبعث إ

ى ما كان م ي ٕالافرنج فوبخهم ع م؛ فردوا إليه الجواب، وركبوا 
ًرا،  م كث ى غّرة، وأوقعوا بعساكره وقتلوا م إثر الرسل فيصدفوه ع
ى القاهرة، وحاز  ى العودة بجنده إ لذلك اضطر الوزير ٔالافضل إ
رته  ر من أموال  معسكره ما جل قدره، وال يمكن لك ى كث ٕالافرنج ع

ر ٓالاالت ؤالامتعة ال  )١٤٥(حصره أحرقها خوًفا من استيالء هذا غ
ا ى  )١٤٦(ٕالافرنج عل ويبدو أن هذه املعركة كانت قاسية جًدا ع

ى الخروج  ي ح "لم يعد بعد هذه الحركة إ ٔالافضل بن بدر الجما
ي حرب البّتة"   وإنما كان يكتفي بإرسال الجيوش. )١٤٧(بنفسه 

ي سنة  ي جيًشا كثيًفا  لذلك جهز الوزير ٔالافضل بن بدر الجما
ى سعد الدولة ١١٠٠هـ/ ٤٩٤( م) بقيادة أحد أمراء الدولة ويد

ى عسقالن، فتصدى لهم ٕالافرنج  الطوا لقتال ٕالافرنج، فساروا إ
بجيش قوامه ألف فارس وعشرة آالف راجل، وتقاتال قتااًل شديًدا 
ي العام نفسه من  م ونجحوا (ٕالافرنج)  ر أ زيمة ٕالافرنج، غ انته 

ا، وقيسارية وملكوا أرسوف باألمان، وجميع هذه اقتحام يافا، وحيف
  .)١٤٨(املدن كانت تتبع للدولة الفاطمية

ي سنة ( م) خرج الجند الفاطم بقيادة سعد ١١٠٢هـ/٤٩٦و
ن  ن، وكان اللقاء ب الدولة الطوا لقتال  ٕالافرنج بفلسط

ي منطقة الرملة، وتقاتال قتااًل شديًدا،  )١٤٩(املعسكرين قرب تبنا
هزيمة الجند الفاطم ومقتل قائده،  وغنم ٕالافرنج أسفر عن 

ر من أمواله ي )١٥٠(خيمته وكث . ثم عمل الوزير ٔالافضل بن بدر الجما
ى تجه حملة عسكرية أخرى بقيادة ١١٠٤هـ/ ٤٩٨ي سنة ( م) ع

ي لقتال ٕالافرنج بلغ تعداد أفرادها خمسة آالف  ابنه شرف املعا
رة من العربان، وأ م أموالًا عظيمة، فارس، وجموع كث نفق ف

ما قتال  ن عسقالن ويافا، حيث جرى بي والتقوا مع ٕالافرنج ب
م ما  ، بعد أن استشهد م شديد، أسفر عن هزيمة الجند الفاطم

ى ألف مقاتل.   )١٥١(يزيد ع
وعندما تعرضت طرابلس الشام لهجوم عنيف من قبل ٕالافرنج 

ا م) سارع الوزير ٔالافضل بن بد١١٠٨هـ/ ٥٠٢سنة ( ي لنجد ر الجما
رة  ا أسطواًل ضخًما" ولم يكن خرج فيما تقدم معه ك فأرسل إل
ا بعد سيطرة ٕالافرنج  رجال ومراكب وعدد وغالًل لكنه وصل إل

ا  ا مدة وفرق الغالل عل سكا ى صور، وأقام  ا، لذلك توجه إ عل
ى القاهرة . ولم تذكر املصادر أسباب عودة ٔالاسطول )١٥٢(ثم عاد إ

ى الرغم من شدة الغال ي ملدن الساحل فاطم للقاهرة ع زو ٕالافرن
  الشامي.

ي سنة ( ى ١١٠٩هـ/ ٥٠٣واضطرت الخالفة الفاطمية  م) إ
روت، فجهز الوزير ٔالافضل أسطواًل من تسعة عشر مركًبا،  نجدة ب
ا، فقوّى أهلها بذلك،  رة والسالح لسكا ا، وزوده بامل ره إل وس

ن  ي "ولم ُيَر وحدث قتال شديد ب ن الفاطم وٕالافرن ٔالاسطول
زيمة  لإلفرنج فيما تقدم أشد من حرب هذا اليوم"، وانته القتال 
ا من ٔالاموال  روت وما ف ى ب ، وسيطرة ٕالافرنج ع ٔالاسطول الفاطم

، كما أن ٔالاسطول الفاطم قام بنجدة صور وتزويدها )١٥٣(والذخائر
ر مرة لم يحل دون سقوطها بيد  لكإال أن ذ )١٥٤(بالغالل والسالح غ

  ٕالافرنج.
وخالل عهد الخليفة الحافظ لدين هللا كانت الخالفة الفاطمية 
ى عسقالن بدال من العسكر املرابط  ترسل كل ستة أشهر عسكًرا إ

م أموالاً  ا، وكانت تنفق عل ا، وذلك تقوية ملَْن ف ضخمة، فلكل  ف
ر كان يصرف مئة دينار، وللعسكر ثالثون ديناًرا لكل جندي   .)١٥٥(أم

ي سنة ( ي  م) مدينة ١١٥١هـ/٥٤٦وهاجم ٔالاسطول ٕالافرن
ا، لذلك جهزت الدولة الفاطمية أسطول  )١٥٦(الفرمان وقاموا بتخري

ى قتال ٕالافرنج  ر إ ضخم بلغت النفقة عليه ثالثمائة ألف دينار، وس
ي يافا، وعكا، وصيدا، ي مدن الس احل الشامي، فهاجم ٕالافرنج 

ر من  ى الجند بالًء حسًنا، فأحرقوا كث روت، وطرابلس، وأب وب
ي )١٥٧(مراكب ٕالافرنج، وغنموا بعضها . ثم عاود ٔالاسطول الفاطم 

روت، ١١٥٧هـ/٥٥٢سنة ( ي عسقالن، وب ى ٕالافرنج  م) لإلغارة ع
ا، وأسروا وغنموا ال ر من ٕالافرنج. كما عملت وعكا فعاثوا ف كث

ى تجه الجيوش لقتال ٕالافرنج بًرا، ففي سنة  الدولة ع
ي جنوب ٔالاردن ١١٥٧هـ/٥٥٢( م) هاجم العسكر الفاطم ٕالافرنج 

ي منطقة الكرك والشوبك، وعادوا بالغنائم ي )١٥٨(وبخاصة  ، و
ي ١١٥٨هـ/٥٥٣(سنة  م) عاود الجند الفاطم ملهاجمة ٕالافرنج 

ى مئة ألف جنوب ٔالارد ى الجند ما يزيد ع ن وبلغ جملة ما أنفق ع
  )١٥٩(دينار.

ى السلطان نور الدين  كما أن الدولة الفاطمية كانت ترسل إ
ن وٓالاخر،  ن الح زنكي حاكم دمشق بالسالح واملال لقتال ٕالافرنج ب

ا من ٔالاسلحة ما ١١٥٨هـ/٥٥٣ففي سنة ( دية ف م) بعثت إليه 
ى قيمته ثالثون ألف دينار ، وسبعون ألف دينار نقًدا تقويه له ع

ما قد توط )١٦٠(قتال ٕالافرنج دت لقتال وبخاصة أن العالقات بي
رك ٕالافرنج.  العدو املش

 نفقات الدفاع عن مصر -٤/٢
ى الجند وتسليحهم  اهتمت الدولة الفاطمية باإلنفاق ع

ي، فالوزير العادل ابن السالر  اهتم منذ  )١٦١(للتصدي للغزو ٕالافرن
ي أرزاقهم، وتفقد خزائن ت قلده الوزارة بأمر الجند، فزاد 

ى الجند مائ ألف دينار)١٦٢(السالح . بينما بلغت )١٦٣(، وقد أنفق ع
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ي سنة ( م) لتصدي الغزاة ما يزيد عن ١١٦٩هـ/ ٥٦٥نفقات الجند 

  .)١٦٤(ألف ألف دينار
ر مرة احتالل مصر، للسيطرة  ى كل حال؛ حاول ٕالافرنج غ وع

ى مراكز ا ا، وإضعاف ع ن الشرق والغرب ف لتجارة العاملية ب
ي بالد الشام، ففي سنة ( م) غزا ١١١٥هـ/٥٠٩النفوذ ٕالاسالمي 

ي مدينة الفرما، وألقى  بلدوين ٔالاول ملك بيت املقدس ٕالافرن
ى الشام بعد املقاومة  ا، وهدم مساجدها، ثم عاد إ ران ف الن

ي س)١٦٥(العنيفة من قبل الجيش الفاطم م) ١١٢٣هـ/٥١٧نة (. و
ر أن الجند الفاطم  ي ٕالاسكندرية، غ هاجم ٔالاسطول ٕالافرن

  )١٦٦(تصدى لهم.
ي النصف الثاني من القرن  ي ملصر  واشتد الغزو ٕالافرن

م) ١١٦٢هـ/ ٥٥٨السادس الهجري/ الثاني عشر امليالدي، ففي سنة (
ى السدير  )١٦٨(وفاقوس )١٦٧(غزا ٕالافرنج ديار مصر، ووصلوا  إ

ر أن العساكر الفاطمية وعاثوا  ا فساًدا، ثم غزو بلبيس غ ف
ى بالد الساحل الشامي.   )١٦٩(تصدت لهم، وعادوا إ
ي سنة ( ي ملصر  م) لحالة ١١٦٨هـ/ ٥٦٤واشتد الغزو ٕالافرن

ى السلطة  ا الدولة الفاطمية للصراع ع الضعف ال وصلت إل
ر ضرغام ن الوزير شاور ؤالام ا ب ج بلبيس ، واقتحم ٕالافرن)١٧٠(ف

ب  ا، واعملوا الس ؤالاسر وال بالسيف، وقتلوا من كان ف
ا ي صفوف )١٧١(ف ى القاهرة، وأثار ذلك الرعب  ، ثم توجهوا إ

م لسوء معاملة  ى  الاستماتة دفاعا عن مدين السكان، فعزموا ع
ٕالافرنج لسكان بلبيس، وكان هذا من لطف هللا فانه لو قدر أن 

رة م عن  الفرنج أحسنوا الس ي أهل بلبيس لكان الناس ال يدافعو
م من كراهية شاوًر  ي قلو ي الوقت ذاته )١٧٢(القاهرة البتة ملا   .

ى حشد العساكر للدفاع  عن القاهرة، ونقل  عمل الوزير شاور ع
ا ما تحتاج إليه من الغالل ، بينما الخليفة العاضد لدين هللا )١٧٣(إل

ى طلب النجدة من السلطان  نور الدين زنكي صاحب سارع إ
دمشق، الذي أرسل جيش قوامه ستة آالف فارس بقيادة أسد 

ا. ى مصر لنجد ركوه إ   )١٧٤(الدين ش
ي إدارته لألزمة ال تواجه مصر،  ي التخبط  وبدا الوزير شاور 
ا،  ا سكا فأمر بإحراق مدينة مصر (الفسطاط)، بعد أن أخرج م

ر ٕالافرنج للقاهرة " وقد ماج الناس واضطربوا وذلك إلعاقة مس
ا، وملئوا جميع  اضطراًبا عظيًما... ونزلوا بمساجد  القاهرة وحماما
ى الطرق،  ن بعيالهم وأوالدهم ع الشوارع ؤالازقة، وصاروا مطروح

ي )١٧٥(وقد ذهبت أموالهم وسلبت عامة  أحوالهم ، واستمرت النار 
ن يوما، أما سكان القاهرة وجن دها مساكن مصر أربعون وخمس

م،  ي قتال ٕالافرنج، وملا أدرك شاور عجزه عن مقاوم فقد استماتوا 
م الصلح، مقابل أن يحمل لهم ألفي  م، يطلب م ى قاد أرسل إ
ى ذلك،  ا أربعمائة ألف دينار مقدًما، فأجابوه إ ألف دينار، يدفع م
وبخاصة أن طالئع جند السلطان نور الدين زنكي بقيادة أسد 

ركوه  ى مصر.الدين ش ي الوصول إ   )١٧٦(بدأت 

ي  ى القاهرة، نجح  ركوه بجنده إ وعندما وصل أسد الدين ش
ا، بعد قتل الوزير شاور بأمر من  ى زمام ٔالامور ف السيطرة ع

ر أنه سرعان ما وافته املنية، وتقلد )١٧٧(الخليفة، وتقلد الوزارة ، غ
ي سنة ( هـ/ ٥٦٥الوزارة أحد أمراء جنده صالح الدين ٔالايوبي. و

م) تعرضت مدينة دمياط لحصار شديد من قبل ٕالافرنج ١١٦٩
ر أن الحصار باء بالفشل  ن يوًما، غ الذي استمر واحد وخمس
لضخامة العساكر الفاطمية ال تصدت لهم، واستعصاء املدينة 
ى صد هذا الغزو  م، وقد بلغت نفقات الدولة الفاطمية ع عل

ي ألف ألف دينار.   )١٧٨(حوا

ÞV^⁄ŠÚ^}Ýæ†Ö]ÄÚÙ^jÏÖ]l^ÏË 
ن العداء،  اتسمت العالقات الفاطمية الرومية بالتأرجح ب
والسلم، وكانت الشام محوًرا لهذا الصراع، وذلك ملحاوالت دولة 
ى الثغور  ا ع ى بالد الشام بعد سيطر الروم املتكررة مد نفوذها إ
الشامية كطرطوس وأذنه واملصيصة، وبعض مدن الساحل الشامي 

ي هذه الدراسة عنكأنطاك  ية والالذقية، وسوف يكون حديثنا 
ا فقط.   العالقات الحربية ونفقا

ي طرابلس  ٩٨٢هـ/٣٧٢ففي سنة ( م) هاجم الجيش الفاطم 
ي الالذقية، واسروا مهم نحو خمسمائة مقاتل ، )١٧٩(الشام الروم 

ي أواخر عهد  ًرا  لكن العالقات الفاطمية الرومية أخذت بعًدا خط
ة العزيز باهلل نظًرا لتحالف حلب مع الروم ضد الخالفة الخليف

م) سَرت الخالفة الفاطمية ٩٩١هـ/ ٣٨١الفاطمية، ففي سنة (
ا  ى حلب، لذلك استنجد وإل ن للسيطرة ع جيًشا بقيادة منجوتك

راطور باسيل (  -٩٧٦أبي الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان باإلم
ي ١٠٢٥ ى مكاتبة وا أنطاكية الرومي بنجدة حلب، م) الذي سارع إ

ن ألف مقاتل، والتقى مع الجيش الروماني  ا بخمس فسار لنجد
ن أنطاكية وحلب، واستطاع الفاطميون  قرب جسر الحديدي ب
ن  نطي، وغنموا الغنائم الجزيلة ثم سار منجوتك هزيمة الجيش الب
ب رساتيقها ثم  ى أنطاكية  وأحرق ضياعها، و الفاطم بجنده إ

ى حلب. عاد   )١٨٠(إ
ي سنة ( م) جيًشا ضخًما ٩٩٥هـ/٣٨٥وجهز الخليفة العزيز باهلل 

للتصدي للغزو الرومي لبالد الشام، وانفق أموال ضخمة لتجه 
ن ألف دينار البتياع ما يحتاج إليه،  الجيش، فقد أطلق " خمس
ري لهم ألف فرس  ن أربعة آالف فرس، وأمر أن يش وأخرج للكتام

ي بعمود واحد طوله أربعة أخرى، واخرج ال رة و فازة (الخيمة) الكب
ر فاضطربت البلد...  ي ٔالاسواق بالنف وأربعون ذراعا... وقرئ سجل 
واجتمع من الرعية وطوائف الناس بالسالح للسفر مع العزيز ألوف 
ي إسطبالته،  رة... وأحصيت الخيول ال سارت مع العزيز  كث

حملة للعزيز ولوجوه خاصته فكانت أث عشر ألفا، والجمال امل
ن ألفا، سوى ما هو مع وجوه الدولة، وحملت الخزانة  فكانت ثالث
ى عشرين جمال سوى خزائن الوجوه والخاصة، وكان  السائرة ع
ران  ى كل جمل صندوقان كب معه من املال  خمسة آالف جمل، ع
ى كل واحد  ، ع مملوءان مااًل، وألف وثمانمائة بختية وبخ
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ى   صندوقان ن ع ن املحمول ي الصندوق ما مثل ما  ي كل م

الجمل"، فاستعدادات الخليفة العزيز باهلل للقتال كانت ضخمة، 
راطور  ٔالامر الذي ألقى الرعب عند قادة دولة الروم، لذلك سارع إم
ى ذلك، لذلك فلم  ن، فأجيب إ ى طلب الهدنة من الفاطمي الروم إ

ن ن الطرف   .)١٨١(يحدث قتال ب
ل عهد الخليفة العزيز باهلل توترت العالقات الفاطمية وخال

جيًشا  )١٨٢(م) جهز الوزير اليازوري ١٠٥٤هـ/٤٤٦الرومية ففي سنة (
ي الكتامي، وتوجه لقتال الروم  ن الدولة الحسن بن ع بقيادة مك
ي  ي مدينة الالذقية، فحاصرها حصاًرا شديًدا،  ثم توغل بجنده 

ى العودة بالد الروم، وأسر وقتل الكث ر الروم ع م، لذلك اج ر م
ن قدرها نيًفا  ى أن يدفعوا جزية سنوية للفاطمي ى الهدنة، ع إ

ن ألف دينار ي العام )١٨٣(وثالث ما ساءت  ر أن العالقات بي . غ
ي جامع  نطي، والخطبة  ي نظًرا للتقارب العباس الب التا

طع خطبة القسطنطينية للخليفة القائم بأمر هللا العباس وق
، لذلك أمر الخليفة املستنصر باهلل  الخليفة املستنصر باهلل الفاطم
ي مصر والشام، وأرسل  ب كنيسة القيامة وإغالق الكنائس  ب
ي مدين أنطاكية، والالذقية كلف الدولة  جيًشا لقتال الروم 

  )١٨٤(الفاطمية أموالًا ضخمة.

°é‰^fÃÖ]ÄÚÙ^jÏÖ]l^ÏËÞV^⁄‰^‰ 
قات الفاطمية العباسية بالصراع منذ نشأة اتسمت العال

ي املغرب سنة ( رف كال ٩٠٨هـ/ ٢٩٦الخالفة الفاطمية  م)، ولم تع
ع الفاطميون بالد املغرب ومصر  ما، وان ن بشرعية كل م الخالفت
ى  ، وحاولوا مد نفوذهم إ والشام والحجاز من النفوذ العباس

ي منتصف القرن الخامس الهجري/ الح ادي عشر امليالدي العراق 
ري  املناهضة للخليفة القائم  )١٨٥(من خالل دعم حركة  البساس

ى إمداده باملال  ، حيث سارعت الخالفة الفاطمية إ بأمر هللا العباس
ا حسب ما يذكر املقريزي: "ألفا ألف  والسالح، وال بلغت جمل
ن ألف ألف وتسعمائة ألف دينار،  وثالثمائة ألف دينار، الع

ى إفالس خزائن  )١٨٦(ض أربعمائة ألف دينار"والعرو  مما أدى إ
رة ي أزمة اقتصادية خط   .)١٨٧(الدولة الفاطمية، ووقوعها 

ي  ى مقاليد أمور السلطة  ي السيطرة ع ري  ونجح البساس
ي مساجدها للخليفة املستنصر باهلل  بغداد، والخطبة 

ى ، ٔالامر الذي دفع الخليفة القائم بأمر هللا ال)١٨٨(الفاطم عباس إ
الاستنجاد بالسالجقة، الذين  سرعان ما دخلوا العراق، وقمعوا 

ري سنة ( ، وعزم السالجقة بعد )١٨٩(م)١٠٥٩هـ/٤٥١حركة البساس
ي سنة  ى الخالفة الفاطمية لذلك  ى القضاء ع ذلك ع

م) هاجموا الشام، وتمكنوا بقيادة أتسز ١٠٧٠هـ/٤٦٣(
ى الرملة، و  )١٩٠(الخوارزمي بيت املقدس، ومعظم من السيطرة ع

ى تسليم  ا إ ر مرة ح اضطر سكا ن، وحاصروا دمشق غ فلسط
ي سنة ( م  م إل ، كما دانت صور )١٩١(م)١٠٧٥هـ/ ٤٦٨مدين

م   .)١٩٢(وطرابلس بالوالء إل

ى  ثم حاول السالجقة بقيادة اتسز الخوارزمي مد نفوذهم إ
ى مصر، ووصل١٠٧٦هـ/ ٤٦٩مصر، ففي سنة ( ى  م) سار بجنده إ إ

ن )١٩٣(منطقة الريف ب ملدة نيف وخمس ، وعاث فساًدا  سلب و
ي  )١٩٤(يوم ر الجيوش بدر الجما ى أن تمكن  الفاطميون بقيادة أم إ

ن ألف مقاتل،  ي ثالث من تجه جيش ضخم بلغ تعداده حوا
ى  م وإجبارهم ع وخرجوا لقتال السالجقة، واستطاعوا هزيم

ى الشام.   )١٩٥(العودة إ
ي ثم حاول أ ي استعادة النفوذ الفاطم  ر الجيوش بدر الجما م

ي سنة ( ى دمشق ١٠٧٧هـ/ ٤٧٠بالد الشام، لذلك  م) سار بجنده إ
ي )١٩٦(وحاصرها، لكنه  لم يتمكن من اقتحامها ، ولكنه استطاع 

ى مدن الشام ١٠٨٩هـ/٤٨٢سنة ( م) استعادة النفوذ الفاطم ع
روتالساحلية كصور، وصيدا، وعكا، وجبيل، وعس  )١٩٧(قالن، وب

، وكلف ذلك )١٩٨(م)١٠٩٧هـ/٤٩١كما استعاد بيت املقدس سنة (
   الدولة الفاطمية نفقات ضخمة.

í‘ø¤] 
ي:   يستخلص من البحث ما ي

ى إعداد جيش قوي  ا ع أواًل: الدولة الفاطمية ركزت منذ نشأ
ا نشأت بقوة السالح، لذلك أنفقت أموال  وعمالق، وبخاصًة أ

ى إنشا ء الجيش وتسليحه بكافة ٔالاسلحة الدفاعية ضخمة ع
والهجومية املعروفة خالل العصور الوسطى، وبلغ تعداد الجيش 

ي   ثالثمائة ألف مقاتل. الفاطم حوا
ى مصر  ى مد نفوذها إ ثانًيا: الدولة أنفقت أموال ضخمة ع
وبالد الشام والحجاز واليمن، فنفقات فتح مصر وحدها، وبناء 

  ت أربعة وعشرين ألف ألف دينار ذهب.مدينة القاهرة بلغ
ى الحمالت العسكرية  ر من ٔالاموال ع ثالًثا: الدولة أنفقت كث
ي مصر وبالد  ى قمع الاضطرابات والثورات الداخلية  ا ع ال أعد
ي ألف ألف  ي مصر بلغت حوا الشام، فمثاًل قمع ثورة أبو ركوة 

ي ث ن ألف ألف دينار ذهب، والشدة العظم كلفت الدولة حوا الث
ي الشام بلغت خمسة  دينار ذهب، ونفقات قمع حركة أبو الفتوح 

ر الذهبية والدراهم الفضية.   وعشرين قنطار من الدنان
ر من موارد الدولة،  ف كث ي والروماني است رابًعا: الغزو ٕالافرن
ا للتصدي للغزاة، فنفقات التصدي  رة الحمالت ال أرسل لك

ي ع ي ألف ١١٦٩هـ/ ٥٦٥ى مصر لسنة (للغزو ٕالافرن م) بلغت حوا
  ألف دينار ذهب.

ر من موارد  ف كث خامًسا: الصراع الفاطم العباس است
ي ألفا  ري وحدها بلغت حوا الدولة، فنفقات دعم ثورة البسا س

  ألف وثالثمائة ألف دينار.
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ٣٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  
 
ـي تأسـيس كتامة )١( ربر، كانت من اشـد القبائـل قـوة وأطـولهم باًعـا  : قبيلة من ال

ـي  ي املغرب، والتصدي للثـورات املناهضـة للوجـود الفـاطم  الدولة الفاطمية 
ي فتح مصر والشام، وكا ن معظم رجال الدولة املغرب، كما كان لهم دور بارز 

م. انظــــــر: ابـــــن خلــــــدون، عبــــــد الـــــرحمن بــــــن محمـــــد الحضــــــرمي املغربــــــي (ت.  مـــــ
ـــــر وديـــــوان املبتـــــدأ م) ١٤٠٥هــــــ/ ٨٠٨ تـــــاريخ ابـــــن خلـــــدون املســـــمى بكتـــــاب الع

ربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان  ــــي أيــــام العــــرب والعجــــم وال ــــر  والخ
ر روت،  ٧، ٔالاك   .١٥٢ -١٤٨، ص ٦ج م،١٩٩٢أجزاء، دار الكتب العلمية، ب

اجة) ٢( ـي املغـرب، ص ـي قيـام  الدولـة الفاطميـة  : قبيلـة بربريـة لعبـت دور فعـال 
. ي الجيش الفاطم   وكان رجاها القوة الضاربة 

م الســالم، ثـــم مـــن لواتــه )٣( : قبيلـــة مغربيـــة مــن ولـــد كنعــان بـــن حـــام بــن نـــوح علـــ
ــي إحــدى القبائــ ــ لعبــت ولــد بــر بــن بــديان  بــن كنعــان املــذكور، و ل املغربيــة ال

ــي قيــام الدولــة الفاطمّيــة. املقريــزي، تقــي الــدين أبــو العبــاس احمــد  دور فعــال 
ي (ت.  ، البيان ؤالاعراب عما بأرض مصر من ٔالاعرابم) ١٤٤١هـ/ ٨٤٥بن ع

م، ١٩٨٩تحقيـــــق عبـــــد املجيـــــد عابـــــدين، دار املعرفـــــة الجامعيـــــة، ٕالاســـــكندرية، 
  .٥٣-٤٩ص

ي )٤( ي : قائــــد الجــــوهر الصــــق جــــيش الفــــاطم الــــذي فــــتح مصــــر وبــــالد الشــــام، تــــو
، شـمس الــدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمــان (ت. ٩٩١هــ/ ٣٨١سـنة ( م). الـذه
ر أعـــــــالم النـــــــبالءم) ١٣٤٧هــــــــ/٧٤٨ جـــــــزء، تحقيـــــــق شـــــــعيب الارنـــــــؤوط  ٢٣، ســـــــ

روت،    .٤٦٨-٤٦٧، ص١٦م، ج١٩٨٤وآخرون، مؤسسة الرسالة، ب
م): ١٤٦٩هــــــ/٨٧٤اســـــن ٔالاتـــــابكي (ت. ابـــــن تغـــــري بـــــردي، جمـــــال الـــــدين أبـــــو املح )٥(

ــــي أخبــــار ملــــوك مصــــر والقــــاهرة جــــزء، وزارة الثقافــــة  ١٦، النجــــوم الزاهــــرة 
؛ ٧٧، ص٢٤وٕالارشــــاد القــــومي، املؤسســــة املصــــرية العامــــة، القــــاهرة، د. ت، ج

الـّدرة املضـية م): ١٣٣٥هــ/ ٧٣٦الدواداري، أبو بكر بـن عبـد هللا بـن أيبـك (ت. 
، تحقيـق صـالح الـدين املنجـد، املعهـد ٔالاملـاني لآلثـار يـةي أخبار الدولـة الفاطم

  .١٣٨م، ص١٩٦١الشرقية، قسم الدراسات ٕالاسالمية، القاهرة، 
ايـــــة م) ١٣٣٢هــــــ/٧٣٣النـــــويري، شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب (ت.  )٦(

ي فنون ٔالادب ن ومحمد حلم محمد، ٢٨، جٔالارب  ، تحقيق محمد محمد أم
راث،    .١٤٤، ص١٩٩٢القاهرة، مركز تحقيق ال

ــــي مصــــرماجــــد، عبــــد املــــنعم:  )٧( ن ورســــومهم  ، جــــزءان، مكتبــــة نظــــم الفــــاطمي
  .١٩٥، ص١، ج١٩٥٣ٔالانجلو املصرية، القاهرة، 

ي (ت. ) ٨( املواعظ م): ١٤٤١هـ/٨٤٥املقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن ع
، أجـــزاء، م ٣، والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط وٓالاثـــار املعـــروف بـــالخطط ـــ كتبـــة املث

ن؛ ماجد، ٥٥٠، ص١بغداد، د.ت، ج   .١٩٨، ص١، جنظم الفاطمي
ودًيا من أهل بغداد، التحـق بخدمـة الدولـة الفاطميـة،  )٩( يعقوب بن كلس كان 

ي ســــنة (٩٧٥هـــــ/ ٣٦٥فأســــتوزره الخليفــــة العزيــــز بــــاهلل ســــنة ( هـــــ/ ٣٦٨م)، وتــــو
، ايــة ٔالاربي، ؛ النــوير ٣٣-٢٧، ص٧، جوفيــات ٔالاعيــانم). ابــن خلكــان، ٩٧٨
  .١٦٩-١٦٥، ص٢٨ج

ــــي بــــن منجــــب املصــــري (ت.  )١٠( ي، أبــــو القاســــم ع ر م): ١١٤٧هـــــ/ ٥٤٢ابــــن الصــــ
ـــــى َمـــــْن نـــــال الـــــوزارة ، تحقيـــــق عبـــــد هللا مخلـــــص، مطبعـــــة املعهـــــد ٕالاشـــــارة إ

؛ ٢٣م، ص١٩٢٤العلمـــــ الفرنســــــ الخــــــاص بالعاديـــــات الشــــــرقية، القــــــاهرة، 
  .٢٢٦-٢٢٥، صالدرة املضيةالداواداري، 

ي،  )١١( ر ي انظــــر: ابــــن الصــــ ــــر الجيــــوش بــــدر الجمــــا ــــى َمــــْن نــــال عــــن أم ٕالاشــــارة إ
  .٥٦-٥٥، صالوزارة

ــــــي (ت.  )١٢( م): ١٤٤١هـــــــ/ ٨٤٥املقريــــــزي، تقــــــي الــــــدين أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن ع
ن الخلفـاء أجـزاء، تحقيـق الـدين  ٣، اتعاظ العنقـاء بأخبـار ٔالائمـة الفـاطمي

، ومحمـــد أحمـــد، ا ـــى للشـــؤون ٕالاســـالمية، الشـــيال ومحمـــد حلمـــ ملجلـــس ٔالاع
  .٣٣١، ص٢م، ج١٩٧٣القاهرة، 

 

 
ــــي عهــــد عــــن الشــــدة املستنصــــرية انظــــر: عيســــ العــــزام،  )١٣( الدولــــة الفاطميــــة 

م، مــن ١٩٩٨، رســالة دكتــوراه، الجامعــة ٔالاردنيــة، الخليفــة املستنصــر بــاهلل
١٢٩-١٠٠.  

ـي إدارة الدولـة ا )١٤( نظـر: عيسـ العـزام، عن أم الخليفة املستنصر باهلل ودورها 
  .٢١-١٢ص

؛ ابــن ميســر، تــاج الــدين محمــد بــن ٢٧٣، ص٢، جاتعــاظ الحنفــاءاملقريــزي،  )١٥(
ــــي (ت.  ، تحقيــــق أيمــــن فــــؤاد املنتقــــى مــــن أخبــــار مصــــرم): ١٢٧٨هـــــ/ ٦٧٧ع

  .٣٢م، ص١٩٨١سيد، املعهد الفرنس لآلثار الشرقية، القاهرة، 
  ٢٦٦، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١٦(
  .٢٦٧، ص٢صدر نفسه، جامل )١٧(
ـي نشـأة املصـامدة )١٨( : قبيلـة بربريـة كانـت تسـكن بـالد املغـرب، لعبـت دور فعـال 

ـــي بـــن احمـــد الظـــاهري ٔالاندلســـ  الدولـــة الفاطمّيـــة. ابـــن حـــزم، أبـــو محمـــد ع
، تحقيــــق عبــــد الســــالم محمــــد جمهــــرة انســــاب العــــربم) ١٠٦٣هـــــ/ ٤٥٦(ت. 

  .٤٩٥م، ص١٩٦٢هارون، دار املعارف، مصر، 
ن الــدين القباديــاني املــروزي ) ١٩( ملزيـد مــن املعلومــات انظـر: ناصــر خســرو، أبــو معـ

ي، عمـادة شـؤون سفر نامة م):١٠٨٨هـ/ ٤٨١(ت.  ، ترجمة أحمد خالـد البـد
  .١٠٠-٩٩م، ص١٩٨٣املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض، 

  .٩٩املصدر نفسه، ص )٢٠(
ي (ت.  )٢١( ـي صـناعة م): ١٤١٨هـ/ ٨٢١القلقشندي، أحمد بن ع ـ  صـبح ٔالاع

ــــــروت، ٣، جٕالانشــــــاء ن شــــــمس الــــــدين، دار الفكــــــر، ب ، تحقيـــــق محمــــــد حســــــ
  .٥٥٣م، ص١٩٨٧

  ١٠٠، صسفر نامةناصر خسرو،  )٢٢(
ـــــــ عبــــــــد الســـــــالم بــــــــن الحســـــــن القيســــــــراني ) ٢٣( ابـــــــن الطــــــــوير، أبـــــــو محمــــــــد املرت

نم): ١٢٢٠هـــ/ ٦١٧(ت. ــي أخبــار الــدولت ن  ، تحقيــق أيمــن فــؤاد نزهــة املقلتــ
  .٩٦م، ص١٩٩٢دار النشر فرانس شتايز شتوتقارت، سيد، 

  .٧٤املصدر نفسه، ص )٢٤(
  .١٩٠، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي، ) ٢٥(
  .٤١٧، ص١، جالخططاملقريزي،  )٢٦(
ـــالقلقشـــندى،  )٢٧( ن، ماجـــد، ١٥٣-١٥٢، ص٢، جصـــبح ٔالاع ، نظـــم الفـــاطمي

ـي عصـر ؛ عطية مصطفى مشرفة، ٢١٧-٢١٦، ص١ج ي مصر  نظم الحكم 
نال   .١٤٨-١٤٥، دار الفكر العربي، د.ت، ص ٢، طفاطمي

  .٤١٩-٤١٨، ص١، جالخططملزيد من املعلومات انظر: املقريزي،  )٢٨(
  .٤١٨، ص١املصدر نفسه، ج) ٢٩(
  .٤٦١، ص١، جالخططعن اصطبل الحجرية انظر: املقريزي،  )٣٠(
ة انظر: املقريزي،  )٣١(   .٤٦٣، ص١، جالخططعن اصطبل الجم
  .٤٠٩، ص١ه، جاملصدر نفس )٣٢(
نابــن الطــوير، ) ٣٣( ــ؛ القلقشــندي، ٨٣-٨٢، ص نزهــة املقلتــ ، ٣، جصــبح ٔالاع

  .٤٠١، ص١، جالخطط؛ املقريزي، ٥٦٥ص
نابـــــن الطــــــوير،  )٣٤( ــــــ، القلقشـــــندى، ٨٢، ص نزهـــــة املقلتــــــ ، ٣، جصــــــبح ٔالاع

  .٥٦٥ص
، (ت. ) ٣٥( ــــــي التميمــــــ ــــــى حمــــــزة بــــــن أســــــد بــــــن ع ، أبــــــو يع هـــــــ/ ٥٥٥ابــــــن القالنســــــ

م، ١٩٨٣، تحقيــق ســهيل زكــار، دار حســان، دمشــق، دمشــق تــاريخ م)،١١٦٠
ي، محمــد بــن عبــد ١٩٦، ص٢، جاتعــاظ الحنفــاء؛ املقريــزي، ٥١ص ؛ املســب

أخبـــــار م)، ١٠٢٩هـــــ/ ٤٢٠هللا بــــن أحمــــد بــــن إســــماعيل بـــــن عبــــد العزيــــز (ت. 
ن ــــي ســـــنت هـــــ)، تحقيــــق ولـــــيم.ج. ميلــــورد، الهيئــــة املصـــــرية ٤١٥-٤١٤( مصــــر 
  .٢١٥م، ص١٩٨٠لقاهرة، العامة للكتاب، ا

  .١٤٤، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )٣٦(
  .٨٤، صسفر نامةناصر خسرو،  )٣٧(
  .١٨٩، ص٢، جالخططاملقريزي،  )٣٨(
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نابــــــن الطــــــوير، ) ٣٩( ــــــ؛ القلقشــــــندى، ٩٥، صنزهــــــة املقلتــــــ ، ٣، جصــــــبح ٔالاع

ن؛ ماجد، ٥٩٧ص   .٢٢٠-٢١٩، ص١، جنظم الفاطمي
نالطوير، ملزيد من املعلومات انظر: ابن  )٤٠(   .١٠٠-٩٤، صنزهة املقلت
نماجد،  )٤١(   .٢٢٧-٢٢٦، ص١، جنظم الفاطمي
م): ١٢٠٩هــــــ/٦٠٦ابــــن ممـــــاتي، اســــعد بـــــن املهـــــذب بــــن أبـــــي ملــــيح ٔالايـــــوبي (ت.  )٤٢(

ن الـــدواوين ، تحقيـــق عزيـــز ســـوريال عطيـــة، الجمعيـــة الزراعيـــة كتـــاب قـــوان
، ميــــــــةالدولــــــــة الفاط؛ عيســــــــ العــــــــزام، ٣٤٠-٣٣٩م،١٩٤٣امللكيــــــــة، مصــــــــر، 

  .٤٦ص
نملزيد من املعلومات انظر: ابن الطوير،  )٤٣(   .١٠٠-٩٤، صنزهة املقلت
نملزيــــــــد مــــــــن املعلومــــــــات انظــــــــر: ابــــــــن الطــــــــوير،  )٤٤( ؛ ١٠٠-٩٤، صنزهــــــــة املقلتــــــــ

  .٥٦٩، ص٣، جصبح ٔالاعالقلقشندى، 
ي، أبــو عبــد هللا محمـد (ت. )٤٥( ا ــ عبيــد م): ١٢٢٨هـــ/ ٦٢٦الصـ أخبــار ملــوك ب

م ر ق جلول احمد البدوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر، ، تحقيوس
  .٤٩م، ص١٩٨٤

  .١٢٢، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )٤٦(
، الــدرة املضــية؛ الــدواداري، ٧٧، ص٤، جالنجــوم الزاهــرةابــن تغــري بــردي، ) ٤٧(

  .١٣٨ص
  .٢٧كغم. هنتس، املكاييل، ص ٢٥٠الحمل من املال يناهز ) ٤٨(
  يل والسالح.: اسم يجمع الخالكراع) ٤٩(
  .١٢٢، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )٥٠(
  .١٣٨، صالدرة املضيةالدواداري،  )٥١(
؛ ١٢٦-١٢٣، ص٢٨، جايــــــــــــة ٔالاربعــــــــــــن كتــــــــــــاب ٔالامــــــــــــان انظــــــــــــر: النــــــــــــويري،  )٥٢(

ــــ بــــن ســــعيد (ت.  ــــ بــــن ســــعيد م): ١٠٦٥٦هـــــ/٤٥٨ٔالانطــــاكي، يح تــــاريخ يح
ــروت، ، مطبعــة ٓالابــاء ٔالانطــاكي املعــروف بصــلة تــاريخ أوتيخــا ن، ب اليســوعي

  .١٣٢م، ص١٩٠٩
  .١٣٣-١٣٢، صتاريخ؛ ٔالانطاكي، ١٢٩-١٢٨، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري، ) ٥٣(
  .١٢٩، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )٥٤(
  .١٣٠، ص٢٨املصدر نفسه، ج )٥٥(
ي،  )٥٦( ا   .٥٠، ص أخبار ملوكالص
  .٥٢-٥٠املصدر نفسه، ص )٥٧(
  .١٣٨، صالدرة املضيةالدواداري،  )٥٨(
  .١٨٨-١٨٧، ص٢، جالخطط؛ ٩٧، ص١، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٥٩(
ى هيئة مخصوصة الخركاهات) ٦٠( ي بيت من خشب مصنوع ع : جمع خركاه، و

ـي الشـتاء  ـي الخيمـة للمبيـت  ي السفر لتكون  ويغ بالجوخ ونحوه، تحمل 
رد. القلقشندى،    .١٤٦، ص٢، جٔالاع صبحللوقاية من ال

  .١٤٤-١٤٣، ٢٨، جية ٔالارباالنويري،  )٦١(
؛ ابـــن ٦٧-٦٠، ص٢، جاتعـــاظ الحنفـــاءعـــن ثـــورة أبـــو ركـــوة انظـــر: املقريـــزي،  )٦٢(

  .١٨٥-١٨٠، ص٢٨، اية ٔالارب؛ النويري، ٤٧ -٤٤، صأخبار الدول ظافر، 
بنـــو قـــرة هـــم مـــن بنـــو عمـــرو بـــن ربيعـــة بـــن عبـــد منـــاف بـــن هـــالل بـــن عـــامر بـــن  )٦٣(

البيان ي قبيلة عدنانية. املقريزي، صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن و 
  .٢٢، صؤالاعراب

ــــي زناتــــه )٦٤( ــــ أميــــة  ربريــــة والَء لب ربــــر كانــــت مــــن اشــــد القبائــــل ال : قبيلــــة مــــن ال
ــــر،  ، ابــــن ٔالاث -٣٣٢، ص٧، جالكامــــلٔالانــــدلس، ومناهضــــة للوجــــود الفــــاطم

٣٣٤.  
  .٦٧-٦٠، ص ٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٦٥(
  .١٨١-١٨٠، ص٢٨، جرباية ٔالا النويري،  )٦٦(
ن ٕالاســــكندرية وافريقيــــة، برقــــة )٦٧( ــــى جميــــع املنطقــــة الواقعــــة بــــ : اســــم يطلــــق ع

يــــــــــــــــاقوت، شــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــدين أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد هللا بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد هللا الحمــــــــــــــــوي (ت. 
 

 
ـــــروت،  ٥، معجـــــم البلـــــدانم): ١٢٢٨هــــــ/٦٢٦ م، ١٩٨٤أجـــــزاء، دار صـــــادر، ب
  .٣٨٩-٣٨٨، ص١ج

  .٦٧-٦٠، ص٢، جاتعاظ الحنفاء ملزيد من املعلومات، انظر: املقريزي، )٦٨(
، ٤، جالنجــــــــوم الزاهــــــــرة؛ ابــــــــن  تغــــــــري بــــــــردي، ٦١، ص٢املصــــــــدر نفســــــــه، ج )٦٩(

، ايـــــــة ٔالارب؛ النـــــــويري، ٤٥، صأخبـــــــار الـــــــدول ؛ ابـــــــن ظـــــــافر، ٢١٧-٢١٦ص
  .١٨٢-١٨١، ص٢٨ج

  .٢١٧، ص٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي،  )٧٠(
-٤٥، صأخبـــار الـــدول ، ؛ ابـــن ظـــافر٦٢، ص٢، جاتعـــاظ الحنفـــاءاملقريـــزي،  )٧١(

٤٦.  
ة) ٧٢( ــ ــي بليــدة تقــع غــرب فســطاط مصــر، الج ــ الــوادي، و ــي اللغــة تع ة  ــ : الج

ـــي مـــن أفضـــل كـــور مصـــر، يـــاقوت الحمـــوي،  معجـــم ولهـــا  كـــورة واســـعة،  و
  .٢٠٠، ص٢، جالبلدان

  .٦٣-٦٢، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٧٣(
ــي مصــر يســاوي ( )٧٤( م. ملزيــد مــن املعلومــات عــن ) كــ٤٥) رطــل أي (١٠٠القنطــار 

ر،  ـــي ٕالاســـالم انظـــر: هنـــتس، فـــال املكاييـــل ؤالاوزان ٕالاســـالمية ومـــا القنطـــار 
ـــــــري  ـــــــي النظـــــــام امل ي، منشـــــــورات الجامعـــــــة يعادلهـــــــا  ، ترجمـــــــة كامـــــــل العســـــــ

  .٤٢-٤٠م، ص١٩٧٠ٔالاردنية، عمان، 
  .٤٨، صأخبار الدول ؛ ابن ظافر، ١٨٤، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )٧٥(
ــــــي الفيــــــوم )٧٦( ــــــي  : واليــــــة مصــــــرية غربيــــــة تبعــــــد عــــــن الفســــــطاط أربعــــــة أيــــــام، و

  .٢٨٦-٢٨٦، ص٤، جمعجم البلدانمنخفض ٔالارض، ياقوت الحموي، 
؛ ٦٥-٦٣، ص٢، جاتعـاظ الحنفـاءعن هزيمة أبو ركوة وقتله انظر: املقريـزي، )٧٧(

النجـــــــــوم ؛ ابـــــــــن تغـــــــــري بـــــــــردي، ١٨٣-١٨٢، ص٢٨، جٔالارب ايـــــــــةالنـــــــــويري، 
  .٢١٧-٢١٦، ص٤، جالزاهرة

، الدولــة الفاطميــةعــن ثــورة ناصــر الدولــة بــن حمــدان انظــر: عيســ العــزام،  )٧٨(
  .١١٥-١٠٦ص

ــــا، ونتائجهــــا انظــــر: عيســــ العــــزام، ) ٧٩( ا، ومجريا ، وأســــبا عــــن الشــــدة العظمــــ
  .١١٧-١٠٠، صالدولة الفاطمية

  .٢٧٣، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي، ) ٨٠(
ـــــي بــــن أبــــي الكـــــرم ؛ ابــــ٢٧٥، ص٢املصــــدر نفســــه، ج) ٨١( ـــــر، أبــــو الحســــن ع ن ٔالاث

ي التـاريخم): ١٢٣٢هـ/ ٦٣٠الشيباني (ت أجـزاء، تحقيـق محمـد  ١٠، الكامل 
روت،    .٣٩٩-٣٩٨، ص ٨م، ج١٩٨٧يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، ب

  .٢٧٦-٢٧٥، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٨٢(
  .٢٧٧، ص٢املصدر نفسه، ج )٨٣(
  .٢٨٣، ص٢املصدر نفسه، ج )٨٤(
  .٨٣، ص٥، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) ٨٥(
  .٣٠٣، ٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٨٦(
ـــي منطقـــة الصـــعيد، وفيـــه أربـــع واليـــات: واليـــة الوجـــه البحـــري  )٨٧( : بـــالد واســـعة 

الشـــــرقية ومقرهـــــا بلبـــــيس، واليـــــة املنوفيـــــة ومقرهـــــا منـــــوف، وواليـــــة  الغربيـــــة 
ــرى، وواليــة البح ــى الك ــور، القلقشــندى، ومقرهــا املح صــبح ــرة ومقرهــا دم

  .٦٧، ص٤، جٔالاع
  .٣١٠-٢٨١، ص٢، جاتعاظ الحنفاءملزيد من املعلومات انظر: املقريزي،  )٨٨(
  .١٦-١١، ص٣، جاتعاظ الحنفاءعن هذه الفتنة انظر: املقريزي،  )٨٩(
ي الـــــــــــــذي تقلـــــــــــــد الـــــــــــــوزارة عـــــــــــــامي  )٩٠( عـــــــــــــن الـــــــــــــوزير ٔالافضـــــــــــــل بـــــــــــــن بـــــــــــــدر الجمـــــــــــــا

ي، ١١٢١هـــ/٥١٥ -م١٠٩٤هـــ/٤٨٧( ر ــى َمــْن نــال م) انظــر: ابــن الصــ ٕالاشــارة إ
  .٢٢٢، ص٥، جالنجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي، ٦٠-٥٧، صالوزارة

  .١٤، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٩١(
  .١٤٩، ص٣املصدر نفسه، ج )٩٢(
  .١٥٢-١٤٩، ص٣عن هذه الفتنة انظر: املصدر نفسه، ج )٩٣(
  .١٧٣، ص٣املصدر نفسه، ج )٩٤(
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  .١٨١، ص ٣ملصدر نفسه، جا )٩٥(
  .١٨٣، ص٣املصدر نفسه،ج )٩٦(
  ١٨٦، ص٣املصدر نفسه،ج) ٩٧(
ي عهده انظـر: املقريـزي،  )٩٨( ، ٣، جاتعـاظ الحنفـاءعن شاور ووزارته ؤالاحداث 

  .٣٠٦ -٢٥٧ص
  .٢٦١-٢٥٧، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )٩٩(
  .٣٠٦-٢٥٩، ص ٣، جاتعاظ الحنفاءعن ضرغام انظر: املقريزي، ) ١٠٠(
ر،  )١٠١( ركوه انظر: ابن ٔالاث   .١٧-١٥، ص١٠، جالكاملعن أسد الدين ش
  .٢٧٥-٢٧٣، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١٠٢(
  .٢٣٤، ص٢٨، جاية ٔالاربالنويري،  )١٠٣(
  .٢٧٥، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١٠٤(
  .٣٣٥-٣٣٠، ص٢٨، جاية ٔالارب؛ النويري، ٢٧٦، ص٣املصدر نفسه، ج )١٠٥(
ن  مدينــة الفســطاط عشــرة يسبلبــ )١٠٦( ــا وبــ ــى طريــق الشــام بي : مدينــة تقــع ع

  .٤٧٩، ص ١، جمعجم البلدانفراسخ. ياقوت الحموي، 
ــــ اختطهــــا عمــــرو بــــن مدينــــة مصــــر )١٠٧( ــــى مدينــــة الفســــطاط ال : اســــم يطلــــق ع

العاص عند فتح مصر أيام الخليفة عمر بن الخطاب. ملزيد من املعلومات: 
  .١٤٢-١٣٧، ص٥، جمعجم البلدانياقوت، 

  .٣٤٣-٣٣٥، ص٢٨، جاية ٔالاربملزيد من املعلومات، انظر: النويري، ) ١٠٨(
  .٥-٤، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١٠٩(
  .٦، ص٢املصدر نفسه، ج )١١٠(
  .٢١٩-٢١٨، ص٢املصدر نفسه، ج )١١١(
: هــــم بنــــو هــــالل بــــن عــــامر بــــن صعصــــعة بــــن معاويــــة بــــن بكــــر بــــن بنــــو هــــالل )١١٢(

عكرمــة بــن حفصــة بــن قــيس غــيالن، وهــم أهــل بــالد هــوازن بــن منصــور بــن 
، البيـــــان وٕالاعـــــرابالصـــــعيد كلهـــــا ملزيـــــد  مـــــن املعلومـــــات انظـــــر: املقريـــــزي، 

  .٣١-٢٨ص
  ٢١٩-٢١٨، ص٢، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١١٣(
الدولـــــــة عـــــــن املعـــــــز بـــــــن بـــــــاديس وواليتـــــــه الفريقيـــــــة انظـــــــر: عيســـــــ العـــــــزام،  )١١٤(

  .٢٢١-٢٠٩، صالفاطمية
  .٢١٨-٢١٥، ص٢، جاتعاظ الحنفاءعلومات انظر: املقريزي، ملزيد من امل )١١٥(
ـي عن جعفر بن فالح وفتحه لبالد الشام انظر: عيس العزام،  )١١٦( بالد الشام 

ر، جامعــــــــة العصـــــــر الفـــــــاطمي ٔالاول/ دراســـــــة حضــــــــارية ، رســـــــالة ماجســـــــت
رموك،    .٣٠-٢٨م، ص١٩٩٢ال

، ابـــــــن ١٣٥، ص٢٨، جايـــــــة ٔالاربملزيـــــــد مـــــــن املعلومـــــــات انظـــــــر: النـــــــويري، ) ١١٧(
 ، ــــر، ٩-١، ص تــــاريخ دمشــــقالقالنســـ ــــي التــــاريخ؛ ابــــن ٔالاث ، ٧، جالكامــــل 

بــالد ؛ عيســ العــزام، ٢٧-٢٥، ص أخبــار الــدول ؛ ابــن ظــافر، ٣٢٧-٣١٠ص
  .٣٤-٣٣، صالشام

)١١٨(  ، ؛ ٨-٣، صتــاريخ دمشــقعــن حركــة الحســن القرمطــي انظــر: ابــن القالنســ
-٣٣، صبــالد الشــامزام، ؛ عيسـ العـ٢٧-٢٥، صأخبــار الــدول ابـن ظـافر، 

٣٤.  
ــى الخلــيج البحـرين )١١٩( ــى مســافة شـهر ع : إقلــيم يسـم باســم مدينتــه، ويمتـد ع

ن البصرة وُعمان. ابن خلدون،  رالعربي ب   .٩٢، ص٤، جالع
)١٢٠(  ،   .٢٥، صأخبار الدول ؛ ابن ظافر، ٣-١، صتاريخ دمشقابن القالنس
ــــي بنــــو الجــــراح )١٢١( ــــ أقامــــت  ــــي قبيلــــة : هــــم احــــد بطــــون طــــيء ال ن، و فلســــط

ـــــــا بطـــــــون وأفخـــــــاذ متعـــــــددة.  عظيمـــــــة مـــــــن كهـــــــالن القحطانيـــــــة، وتتفـــــــرع م
  .٣٧٥-٣٧١، ص١، جصبح ٔالاعالقلقشندى، 

)١٢٢(  ، ؛ ابـــــن ٨-٥، صتـــــاريخ دمشـــــقملزيـــــد مـــــن املعلومـــــات انظـــــر: ابـــــن القالنســـــ
ـــر،  -١٥٩، صالــــدرة املضــــية؛ الــــدواداري، ٣٤٤-٣٤٣، ص٧، جالكامــــلٔالاث
١٦٠.  

ن )١٢٣( ،  عن افتك ركي وحركته انظر: ابن القالنس   .٣٧-٢١، صتاريخ دمشقال
 

 
)١٢٤(  ،   .٣٧-٣٣، صتاريخ دمشقابن القالنس
)١٢٥(  ، ـر الخـادم لدمشـق انظـر: ابـن القالنسـ  ٦٨، صتـاريخ دمشـقعن واليـة من

  وما بعدها.
)١٢٦(  ، ركـــي بدمشـــق انظـــر: ابـــن القالنســـ ن ال ، تـــاريخ دمشـــقعـــن واليـــة منجـــوتك

  .٨١-٦٨ص
  .٢٧٠-٢٦٩، ص١، جاتعاظ الحنفاءزي، املقري )١٢٧(
، ١، جاتعـــــــــاظ الحنفـــــــــاء؛ املقريـــــــــزي، ٣٢، صأخبـــــــــار الـــــــــدول ابـــــــــن ظـــــــــافر،  )١٢٨(

  .٢٧٠-٢٦٩ص
، ايــــــــة ٔالارب؛ النــــــــويري، ٢٧٠-٢٦٩، ص١، جاتعــــــــاظ الحنفــــــــاءاملقريــــــــزي،  )١٢٩(

  .١٦٢-١٦٠، ٢٨ج
  .٢٨٧، ص١، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي،  )١٣٠(
  .٢٧٠-٢٦٩، ص١املصدر نفسه، ج )١٣١(
  .٨، ص١املصدر نفسه، ج )١٣٢(
  .٩-٨، ص١املصدر نفسه، ج )١٣٣(
  ١١-١٠، ص٣املصدر نفسه، ج )١٣٤(
، النـويري، ٥٠-٤٩، ص أخبـار الـدول ؛ ابن ظافر، ٢٠١، صتاريخٔالانطاكي،  )١٣٥(

  .١٨٦-١٨٥، ص٢٨، جاية ٔالارب
  .٤٨املصدر نفسه، ص) ١٣٦(
  ٢٧٢، ص ٢) املصدر نفسه، ج١٣٧(
ـــــٔالاحـــــداث )١٣٨( ّ الســـــن، ورجـــــل حـــــدث أي شـــــاب، : لغـــــة جمـــــع حـــــدث، وهـــــو الف

ـــي مـــدن  ـــ ظهـــرت بشـــكل بـــارز  ـــى مؤسســـة ٔالاحـــداث ال وتطلـــق اصـــطالًحا ع
ــى مــن بــالد الرافــدين. ابــن منظــور،  ، ٢، جلســان العــربالشــام والجــزء ٔالاع

ــي الشــام انظــر: عيســ العــزام، ١٣٣-١٣٢ص ، بــالد الشــام، وعــن ٔالاحــداث 
  .١٢٧ -١٠٨ص

)١٣٩(  ،   .٣٠، صتاريخ دمشقابن القالنس
م خــالل العصــر الفــاطم انظــر: عيســ العــزام،  )١٤٠( عــن حركــة ٔالاحــداث وثــورا

  .١٢٨-١٠٨، صبالد الشام
ســـــيطر الســـــالجقة بقيـــــادة طغرلبـــــك محمـــــد بـــــن ميكائيـــــل بـــــن ســـــلجوق عـــــن  )١٤١(

ــــي الخالفــــة العباســــية ســــنة ( م)، فقــــد قلــــده ١٠٥٥هـــــ/ ٤٤٧مقاليــــد ٔالامــــور 
مــور الدولــة العباســية، وخاطبــه الخليفــة القــائم بــأمر هللا العباســ مقاليــد أ

ــي (ت.  بملـك املشــرق واملغـرب، ابــن الجــوزي، أبـو الفــرج عبــد الـرحمن بــن ع
ــي تـاريخ امللـوك ؤالامــمم) ١٢٠٠هــ/٥٩٧ أجـزاء، مطبعــة دار  ١٠-٥،املنـتظم 

، ٢٣٤-٢٣٣، ص٨م، ج١٩٣٩املعـارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد،  ر ؛ الــذه ســ
  .١١٠-١٠٧، ص١٨، جأعالم النبالء

ــــــــــر،  )١٤٢( ، ٢، جاتعــــــــــاظ الحنفــــــــــاء؛ املقريــــــــــزي، ٤٦٠، ص٨، جالكامــــــــــلابــــــــــن ٔالاث
  .٣٢٦ص

)١٤٣ ( ، ــــــي لــــــبالد الشــــــام انظــــــر: ابــــــن القالنســــــ ، تــــــاريخ دمشــــــقعــــــن الغــــــزو ٕالافرن
ر، ٢٣٠-٢١٨ص ، ايـة ٔالارب؛ النويري، ٢٠-١٤، ص٩، جالكامل؛ ابن ٔالاث
  .٢٦٠-٢٥٢، ص  ٢٨ج

نابن الطوير،  )١٤٤(   .٣، صنزهة املقلت
  .٢٤، ص٣، جاتعاظ الحنفاء؛ املقريزي، ٤-٣ر نفسه، صاملصد )١٤٥(
نابن الطوير،  )١٤٦(   .٤، صنزهة املقلت
أخبـــــار ؛ انظـــــر أيًضـــــا: ابـــــن ظـــــافر، ٢٤، ص٣، جاتعـــــاظ الحنفـــــاءاملقريـــــزي،  )١٤٧(

  .٢٥٨، ص٢٨، جاية ٔالارب؛ النويري، ٨٢، صالدول 
  .٢٦، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي، ) ١٤٨(
ــ )١٤٩( ، معجــم البلــدانن أعمــال دمشــق، يــاقوت الحمــوي، : بليــدة يحــوران مــتب

  .١٤، ص٢ج
  .٣٣-٣٢، ص٣، جاتعاظ الحنفاءاملقريزي، ) ١٥٠(
  .٣٥، ٣املصدر نفسه، ج )١٥١(
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  ٕالاسالمي الوسيط التاريخأستاذ مؤقت 
    ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 
  الجمهورية الجزائرية  – سكيكدة

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ت املوصل النواة األوىل الَّتي انطل قت منها حركة املقاومة اإلسالمية ضدَّ الوجود الصليبي، حيث كان حاكمها وقتذاك يسمى ُعدَّ

أمري غرب املمتلكات السلجوقية، وهو املكلف قانونًا بأي عمل عسكري ضد األعداء يف املنطقة بأمر من السلطان السلجوقي يف 
لعل هذا االختيار يعود ملوقع املدينة االسرتاتيجي سياسيًا أصفهان، وعىل األمراء اآلخرين االنضامم إليه واالمتثال لسلطانه، و 

وعسكريًا، وكذا لتمتع حكامها بثقة السالطني السالجقة لكونهم جعلوا من قضية تحرير األرايض اإلسالمية من التواجد األجنبي 
العديد من القوى اإلسالمية األخرى وطرد الصليبيني عنها هدفًا رئيسًيا دون أي اعتبار للمصالح الذاتية الضيقة، والَّتي طبعت 

خالل تلك الفرتة، حيث مل يأل أتابكتها ُجهًدا يف دفع ذلك الخطر عن البالد اإلسالمية، إذ متكَّنوا يف بداية أمرهم من صدِّ هجامت 
فاع إىل الهجوم، الفرنجة املتوالية عن بالد الشام والجزيرة، وملا عال شأنهم وقوى بأسهم وكرُث جندهم تحوَّل موقفهم من الد

والتي سايرت مختلف مراحل الرصاع -فأغاروا عىل اإلمارات الصليبية واسرتدوا العديد منها، فيمكن القول بأن جهودهم تلك 
الصليبي أي منذ العقد األخري للقرن الخامس الهجري/ الحادي عرش امليالدي وإىل العقد األول من القرن السابع  -اإلسالمي

ومواقفهم من الصليبيني تَُعّد البداية لجهود أتت بعد ذلك بذلها األيوبيون ثمَّ املامليك يف سبيل  - امليالديالهجري/ الثالث عرش
        إجالء التواجد الصليبي عن ديار اإلسالم.

  
الممتلكات الدولة الزنكية، الحركة الصليبية، الشرق اإلسالمي،    ٢٠١٤  يناير ٢٦  تاريخ استالم البحث:  

  الجزيرة، الشام واإلسالمية
    ٢٠١٤  مارس ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب

     

    

 - ."م)١١٤٦ – ١٠٩٦هـ/ ٥٤١ – ٤٩٠جبهة الموصل في مواجهة العدوان الصليبي إلى وفاة عماد الدين زنكي (" ،حمزة قادري

    .٤٤ - ٣٨ . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  سعاتالعدد ال -ية.ريخدورية كان التا
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
شهد العالم ٕالاسالمي منُذ النصف الثاني من القرن الخامس 
رة، نشأت  الهجري/ الحادي عشر امليالدي، اضطرابات داخلية خط

ي  مجموعٍة نتيجة  ن القوى ال حكمت  من الصراعات، نشبت ب
ن وكذلك ال الدولة ٕالاسالمية من عباس ن وسالجقة وفاطمي ي

ى ذلك  ًرا املماليك، فكانت ع ن وأخ ظهرت بعدئذ كاألتابكة ؤالايوبي
ِسمة الصراع والتطاحن عنواًنا لعالقات العديد من القوى 

رة. ن بعضها البعض خالل تلك الف   ٕالاسالمية ب
  

ى  ر ع ي الدولة ٕالاسالمية أثٌر كب ي  كان لهذا التمزق الداخ
ى الحيا ا، مما دفع بالعديد من القوى الخارجية إ ة السياسية ف

ذه الدولة  التطلع نحو الاستفادة من ذلك الوضع، بغية ٕالاطاحة 
ى جميع أقا الدنيا شرًقا وغرًبا مالكة  العريقة ال امتدت إ
ى  بذلك معظم أرا العالم القديم، فأخذت تلك القوى تزحف ع

جندها أهداًفا تستنفرهم وتدفعهم  ديار ٕالاسالم، واضعًة أمام
اهم بمختلف امللذات ال  ن إيَّ ِ ُقدًما نحو تحقيقها، ُمَمن ّ للُم
ي أقاليم العالم ٕالاسالمي، ولعل أبرزها ما كان قد  ا  سيحصلون عل
رها رجال الدين  قدم من الغرب ٔالاوروبي من جيوش خطط ملس
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م والجزيرة ومصر وقادها امللوك ؤالامراء، حيث قصدوا بالد الشا

ا ومباهجها،  را ي خ ن  ي جعلها أرًضا مسيحية وطامع ن  طامح
ا  ن دوَّ ن الطرف ى إثرها مواجهات عسكرية دامية ب فحدث ع

  ".الحروب الصليبية"التاريخ تحت مصطلح 
ي شكل ١٠٩٦هـ/ ٤٩٠تقدمت الجيوش الصليبية منذ سنة ( م) 

دف تحقيق غاية البابوي رداد ٔالاماكن حمالٍت متقطعة  ي اس ة 
ن، فاستطاع هؤالء خالل سنوات  سة من املسلم النصرانية املقدَّ
ى عدد من املدن والقرى ٕالاسالمية، وأسسوا أربع  قليلة الاستيالء ع
ي إمارات الرها وأنطاكية وطرابلس ومملكة بيت  كيانات صليبية 
ى مد ي الاستيالء والتأسيس ع نا تلك السرعة  ى املقدس، لتدلَّ

الضعف والوهن والتمزق الذي آلت إليه القوى ٕالاسالمية الحاكمة 
ن  ى الجانب رة من الصراع ع آنذاك. وقد حدث خالل تلك الف
معارك وحروب دموية وإفناء ملعالم الحضارة ٕالانسانية ما َيجلُّ عن 
 ، ي بدايات الزحف الصلي ن  الذكر وبخاصًة ما حلَّ باملسلم

ا وكأمثلة عن ذلك حال بي ى عل ت املقدس وأهلها بعد أن استو
ي شعبان من سنة  ( م)، وقبلها ١٠٩٩هـ/ جويلية ٤٩٢الصليبيون 

ي محرم من السنة  ة النعمان  ي مدينة معرَّ ما كان قد وقع بأها
ى يد بوهيموند القائد الصلي بعد أن  نفسها من ذبح وتقتيل ع

  وعدهم باألمان إن استسلموا له.   
ا إنَّ َمْن يسم ع عن مثل هذه ٔالاحداث العصيبة الَّ مرَّ 

رة العدوان الصلي سيظنُّ بأن هؤالء ٔالاعداء قد  املسلمون خالل ف
م، وأنَّ الوضع الذي  وجدوا أمامهم الطريق معبًدا للتحقيق مآر
ى نفس النحو بعد ذلك، بل وسيعتقد  ان قدومهم قد ظلَّ ع كان إبَّ

مت دون مقاومة بأنَّ كل املدن ٕالاسالمية قد  َقِبَلت بذلك الواقْع وسلَّ
ي  ي سيقوم به أًيا كان ضد كل من يستو َّ إبداء رد فعل طبي أو ح
ى  ى ممتلكاته، بيد أنَّ هذا القول ليس صائًبا بالكامل، إذ وع ع
ر  ي كث الرغم من السلبية الَّ طبعت العديد من ٔالاجناد ٕالاسالمية 

رات من ال -من أوقات الصراع ٕالاسالمي ا شهدت ف َّ ، إالَّ أ صلي
الصحوة، برز خاللها قادٌة عظام، جعلوا من قضية إخراج ٔالاعداء 
سوا انطالًقا  من أرض ٕالاسالم غاية تْسُمو فوق كل الاعتبارات فأسَّ
ي  ن  ات مقاومة، أعادت ٔالامل للمسلم من مدن حكمهم ج

ات ال  م، ولعل من أبرز تلك الج ي استعادة ممتلكا تشكلت 
ة املوصل ببالد  ى أرض ٕالاسالم ج سبيل رد املخططات ٔالاجنبية ع
رة من تاريخ  ي أحداث تلك الف ا  الجزيرة وال تركت بصم
ا  ن بل ُعدت النواة ٔالاساسية والصلبة ال انطلقت م املسلم
ن وعليه أردنا من خالل هذا املقال أن  حركة الجهاد ضد الصليبي

ر حركة  ي مواجهة العدوان نتتبع س ي هذه املدينة  املقاومة 
ا وهو عماد الدين زنكي ( ى غاية وفاة أبرز قاد  -هـ ٥٤١الصلي إ

  م).١٠٤٦
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ي  رن الحديث عن املقاومة ٕالاسالمية للتواجد الصلي  اق
ى شخصية عماد ال هـ/ ٥٤١ – ٥٢١دين زنكي (مدينة املوصل ع

ى يديه من مكاسب ١١٤٦ -م١١٢٧ م)، وذلك بفضل ما تحقق ع
ى وقت ليس ببعيد أمًرا من الصعوبة بما  للطرف ٕالاسالمي كانت إ
كان، نظًرا ملا كان يعانيه املسلمون من ضعف وتشتت صفهم وما 
ى تحقيق  كان يتمتع به الصليبيون من قوة وشكيمة وعزم ع

م، فاست ي  )١(عادة عماد الدين ملدينة الرهامخططا ن  من الصليبي
ر  ٢٣هـ/ ٥٣٩جمادى ٓالاخرة ( ١٦ ي ١١٤٤ديسم م) كان له أثر بالغ 

ن أمل التخلص من  حركة املقاومة ٕالاسالمية حيث أعاد للمسلم
م  ن بصدمة دفع ى أراضيه، وأصاب الصليبي الوجود الصلي ع

ن ا ي أوروبا (لوج م من لالستنجاد بالبابا  لثالث) إلنفاذ حملة تمك
ا.   استعاد

إن من الاجحاف والظلم قرن جهود هذه املدينة بشخصية 
ن قد قدموا لبالد  عماد الدين زنكي فحسب، ذلك أن الصليبي
ن سنة، لذا فقد ساهم من  الشام والجزيرة قبل توليه حكمها بثالث

م محدودة  ي رد ذلك الخطر، وإن كانت مكاس إال أن قبله حكامها 
ى  روها بذرة املقاومة الاسالمية ال نمت فيما بعد ع ن اعت املؤرخ

ى الوجود الصلي  عهد عماد الدين وحققت انتصارات باهرة ع
  وأبرزها استعادة مدينة الرها.

ة مقاومة  ي ملدينة املوصل بأن تكون ج سمح املوقع الجغرا
ا رئيسية ضد الغارات الصليبية، حيث تجلت ردود فعل  قاد

ن سنة ( يء الصليب ن قاد ١٠٩٦هـ/٤٩٠مباشرة بعد م م)، ح
م) القوات ١١٠١-م١٠٩٥هـ/ ٤٩٥ -هـ٤٨٩حاكمها وقتذاك كربوغا (

ي سنة  ن املحاصرين ألنطاكية  ٕالاسالمية ال واجهت الصليبي
حيث كان من املمكن لتلك القوات أن يفيدوا  )٢(م)،١٠٩٧هـ/ ٤٩١(

ن قادة الجيش  ا وقع ب الصلي املحاصر من اختالف حول ممَّ
ى املدينة وتحديد التوقيت املناسب لذلك، حيث  كيفية الاستيالء ع
ى املدينة دون أن  ى الانفراد باالستيالء ع ى إ كان بوهيموند يس
ى الظروف ال صاحبت حصارها كنفاذ  ا أحد، إضافة إ ينازعه ف

ى الجند بعد حلول فصل  الشتاء، املؤونة وإطباق املجاعة ع
ا من  نطية وعدم تمكي ي إبعاد القوات الب وكذلك رغبة بوهيموند 
ي املدينة  نطي  َّ يستبعد أي حق ب ي عملية الاستيالء ح املشاركة 

ا.   )٣(بعد الاستيالء عل
رة أن حالة الانقسام والتمزق ال  ي هذه الف ر أن ما نالحظه  غ

ا القوات ٕالاسالمية، لم تكن  لتسمح لها باإلفادة من كانت عل
ن، فرواسب الصراعات املريرة ال كانت تحكم  أوضاع الصليبي
ي  ن أمراء البلدان ٕالاسالمية، حالت دون تكتل الجهود  العالقات ب
مواجهة املحاصرين للمدينة، وأما عن موقف حاكم املوصل 
ن حال خروجهم من أنطاكية  (كربوغا) فقد رفض قتال الصليبي

فكان  )٤(اء معاملة بقية ٔالامراء الذين كانوا تحت إمرته،كما وأنه أس



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٤٠

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –شرون والع سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ى جهود القوات ٕالاسالمية املحاصرة للمدينة. وقد  )٥(ملوقفه وقع ع

ي الاعتناء ببذرة  ظهر بعد وفاة كربوغا رجل آخر كان له الفضل 
ى أرض املوصل أال وهو  املقاومة الَّ وضعها سلفه من قبل ع

ن الدين شمس الدولة جكرمش، الذي ش ي حلف جمعه بمع ارك 
ي مواجهة صلي الرها، حيث  سقمان بن أرتق صاحب ماردين 
ن وأوقعت ببلدوين  ألحق هذا الحلف هزيمًة قاسية بالصليب

ي قبضة القوات ٕالاسالمية، رين  ن أس إال أنَّ املطامع  )٦(وجوسل
الشخصية كانت حائاًل دون إفادة هذا الحلف من هزيمة صليب 

    )٧(.الرها
م بذرة املقاومة  ى أيد ا ثالث الرجال الذين نمت ع أمَّ
ن  ي منطقة املوصل، كان شرف الدين مودود بن التونتك ٕالاسالمية 

ل التاريخ لهذا القائد ١١١٣ -م١١٠٨هـ/٥٠٧ - هـ٥٠٢( م) حيث يسّجِ
رئاسته لذلك الحلف الذي أمر بتشكيله الخليفة العباس املستظهر 

نباهلل والذي ضمَّ  ألجل استعادة إمارة  العديد من أمراء املسلم
ن هؤالء ٔالامراء، وكذا  ر أنَّ رواسب العالقات املتوترة ب الرها، غ
ى  ر املوصل بعد الاستيالء ع خوفهم من تعاظم شوكة مودود أم
رة املتناثرة  ى تلك ٕالامارات الصغ الرها، الذي من شأنه أن يق ع

ى التباطؤ  ي الشام والجزيرة، دفع العديد من أمراء ذلك الحلف إ
ن  )٨(ي دعمه، ن، كما فعل طغتك م من هادن الصليبي بل أن م

   )٩(صاحب دمشق
ى تقويض  واصل مودود أتابك املوصل سياسته الرامية إ
ي حلف آخر  رك  ن، حيث اش ى أرا املسلم الوجود الصلي ع

ن أتابك دمشق، الذي أدرك استحالة وقو  ي بطلب من طغتك فه 
ى مدينة صور  ى الاستيالء ع وجه بلدوين ملك القدس العازم ع
ى إثر ذلك حلف ضم القائدين  م من حلفاءه، فتشكل ع واملدعَّ

ي سنة ( ن ١١١١هـ /٥٠٥السالفي الذكر  ن من رّدِ الصليبي
م)، فتمكَّ

ي محرم ( هـ/ جوان ٥٠٧عن هدفهم وهزمهم شر هزيمة 
رة هذا )١٠(م)،١١١٣ ى أنَّ مس ى  ع ت ع الرجل الجهادية قد ان

ن، حيث  ي دمشق عند طغتك ن بقاءه  أيدي أحد من الباطنية، ح
ي الجامع ٔالاموي بدمشق. ي صالة الجمعة    )١١(طعنه وهو يص

ي محمد بن ملكشاه حكم املوصل  أسند السلطان السلجو
ا مودود ( ي السنة ال ُقتل ف رسقي،  م)، ١١١٣هـ/ ٥٠٧آلقسنقر ال

ر أن زامه  غ رسقي مع صاحب ماردين إيلغازي بن أرتق، وا صراع ال
ي الرَّحبة، ى إقطاعه  ى حكمها بعده  )١٢(أمامه دفعه بالعودة إ فتو

ٍن من  )١٣(جيوش بك، رسقي من جديد بتعي ثم عاد وحكمها ال
ي صفر من سنة ( م)، ق ١١٢١هـ/ أبريل ٥١٥السلطان وذلك 
ا  ي حركة خاللها خمس سنوات، استطاع ف ر  أن ُيسهم بشكٍل كب

ى مقاومة  )١٤(املقاومة ٕالاسالمية، وأظهر من الكفاية والقدرة ع
ن املوصل وحلب، بعد أن لجأ أهل  ا جعلته يجمع ب ن، ممَّ الصليبي
ن سنة  ي درأ خطر الصليب م  رة إليه يستنجدونه ملساعد هذه ٔالاخ

لت فيما بعد م)، فأسرع لذلك وضمَّ املدينة الَّ ١١٢٥هـ/٥١٨( شكَّ

ي بالد الشام والجزيرة، تحت  مع املوصل نواة للمقاومة ٕالاسالمية 
ى يد أبنه عماد الدين زنكي.   )١٥(قيادته ثم ع

íéÚø‰ý]íÚæ^Ï¹]Øq…êÓÞ‡àè‚Ö]^ÛÂV^⁄éÞ^m 
ى  ي تلك املرحلة ال كانت تشهد ازدياد الضغوط الصليبية ع

رسقي حاكم املوصل منطقة الشام والجزيرة،  وخاصًة ب عد وفاة ال
ة ٕالاسالمية،  )١٦(وحلب، ى مستوى الج ظهرت شخصية بارزة ع

ى تقويض الوجود الصلي واستعادة ٔالارا ٕالاسالمية  سعت إ
ي شخصية عماد الدين زنكي بن آقسنقر قسيم الدولة  منه، و

رسقي حاكم  –م)١١٤٦ -م١١٢٧هـ/ ٥٤١- هـ٥٢١( ر آقسنقر ال وهو غ
فمنذ وفاة والده قسيم الدولة آقسنقر الذي  )١٧(،-املتأخراملوصل 

لم َيْخلف من ٔالاوالد إال ُهَو، أحاطه مماليك والده وأصحابه وحكام 
رسقي املتأخر بالعطف  ى غاية ال منطقة املوصل من عهد كربوغا إ
ربية، كما وقد ذاع صيته بعد بلوغه مرحلة  والرعاية وحسن ال

ي حروب ا  الشباب ومشاركته  ن ال أظهر ف املوصل ضد الصليبي
شجاعة وبسالة لفتت ٔالانظار إليه، وهو ٔالامر الذي دفع بأعيان 
ي تعيينه حاكًما  ى الالتماس من السلطان السلجو منطقة املوصل إ
رسقي  ا بعد وفاة أتابكها عزالدين مسعود بن آقسنقر ال عل

م، وأص )١٨(م)،١١٢٧هـ/ ٥٢١( در منشوًرا فاستجاب السلطان لطل
بتولية عماد الدين زنكي املوصل والجزيرة وما يفتتحه من بالد 

  )١٩(الشام.
ى كل حال؛ فإن عماد الدين زنكي ومنذ توليه حكم املوصل  وع
ى ما تمَّ استخالصه  قد أخذ لنفسه وملنطقة نفوذه سياسة قائمًة ع

ي هذه   - من معايشته ملختلف مراحل الصراع ٕالاسالمي الصلي 
ه سابقوه من أعدائه، امل ى ٕالافادة مما لم يستغلَّ نطقة، فقد عمل ع

رها  ر ما ينفذ ع ة ٕالاسالمية ال كانت أك وأن َيُسدَّ ثغرات الج
ا زنكي  ى الخطوات ال قام  ي ذلك الصراع. فكانت أو الصليبيون 
ن  ى مواجهة الصليبي ة إسالمية قادرة ع ي سبيل إقامة ج

اء الانقسام واستعادة املمتلك ى إ ي العمل ع م،  ات ٕالاسالمية م
والتفتت الذي كانت عليه منطقة الجزيرة وشمال الشام واحتواء 
ها  رة املوجودة هناك وضّمِ جميع ٕالامارات والقوى ٕالاسالمية الصغ
ن تخومه  ا من الخطر الصلي أواًل، وبغية تأم لنفوذه، لحماي

ى جزيرة ابن عمر نجح عماد الدين زنكي  )٢٠(ثانًيا. ي الاستيالء ع
ن وسنجار ان،)٢١(ونصيب ا بعض مدن  )٢٢(والخابور وحرَّ وضمَّ إل

ى  )٢٣(الشام كحماه وحمص وبعلبك،  سيادته ع
َ
كما استطاع بسط

ر املوصل بوفاة  حلب، والَّ كانت قد خرجت من سلطة أم
رسقي، ي جمادى الثانية ( )٢٤(ال هـ/ جوان ٥٢٢فوصلها بقواته 

  )٢٥(م)، أين استقبله أهلها واستبشروا لقدومه.١١٢٨
ته الداخلية، فقد تمثلت  ي سبيل بناء ج أما الخطوة الثانية 
رك  ٍة تسمح له بال م ملدَّ ن ومهادن ي تجنب مواجهة الصليبي
ر: "وأرسل  ى، فيقول عن هذه السياسة ابن ٔالاث وإنجاح الخطوة ٔالاو

ن  ى جوسل ر  -صاحب الرها- إ ها من البالد ال بيد الفرنج وغ
ى  ا من الاستيالء ع ه يفرغ ف رًة، يعلم أنَّ ًة يس بالجزيرة، وهادنه ُمدَّ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٤١

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –شرون والع سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ا والفراغ من  ما بقي له من البالد الشامية والجزرية، وإصالح شأ

م"، رهم، ويعرف نصحهم وشجاع أما  )٢٦(إقطاع بالدها لجند يخت
رة أبو شامة فيقول عن هذه السياسة: "وهاد ة يس ن الفرنج ُمدَّ

ى ما بقي له من البالد الشامية  ا من الاستيالء ع ه يفرغ ف يعلم أنَّ
والجزرية، وكان أهم ٔالاشياء عنده عبور الفرات، وملك مدينة حلب 

رها".   )٢٧(وغ
ي النظر فيه من خالل هذه السياسة ال رسمها  ر وما يس

ى حس ى التوسع ع امية إ اب ٕالامارات ٕالاسالمية عماد الدين زنكي الرَّ
ا تختلف كلية عن تلك ال سار  ي بالد الجزيرة والشام أ املتناثرة 
ى بيت املقدس من ٔالاراتقة،  م ع ن استيال ا الفاطميون ح عل
ى حساب بعضهم البعض، فأما  وكذا توسع ٔالامراء السالجقة ع
سياسة عماد الدين التوسعية فقد كان هدفها خدمة القضية 

، لكن غاية ٕالاسال  ة ٕالاسالمية ضد الوجود الصلي مية بتقوية الج
ن والسالجقة فق   د كانت ملصالح ذاتية ضيقة.كل من الفاطمي

لت  هذا بالنسبة لسياسته الداخلية، أما عن الخارجية فقد تمثَّ
ن من ٔالارا  ى إخراج الصليبي ي الكفاح بكل الوسائل والعمل ع

ي  رة من القوة ما يتطلب توحيد ٕالاسالمية، إذ عرف هؤالء  تلك الف
ر: "ملا ملك  م، وعن ذلك يقول ابن ٔالاث ي سبيل مواجه كل الجهود 
ى الشهيد (يقصد عماد الدين زنكي) البالد كان الفرنج قد  املو
م، وزادت  رت أجنادهم، وعظمت هيب اتسعت بالدهم، وك
م، وعال شرهم، واشتدَّ بطشهم،  م، وتضاعفت سطو صول

م، وا م، وضُعَف أهلها من كّفِ عادي ى بالد ٕالاسالم أيد متدت إ
ن سوء العذاب، وركبوهم بالتبار  م، وساموا املسلم وتتابعت غزوا
ي البالد شرر شرهم، وعمَّ أهلها شديد حيفهم  والتباب، واستطار 

وعليه فإن موازين القوى وفق ما يذكر ابن  )٢٨(وعظيم قهرهم،..."،
ر كانت را ر ٔالاث ن وأن أمام عماد الدين تحد كب جحة لكفة الصليبي

وجب عليه مواجهته، فكانت سياسته الداخلية بداية النضال ضد 
.   الوجود الصلي

ر من  ي عماد الدين زنكي حكم املوصل وحلب أنفق الكث بعد تو
ي خدمة املقاومة ٕالاسالمية، حيث عرف سجل انتصاراته  حياته 

ز ف ن ان ى الصفحات ح رصة اختالل ٔالاحوال بأنطاكية سنة أو
ى رأس جيوشه للجهاد، فعسكر أمام ١١٣٠هـ/٥٢٤( م) فخرج ع

ي  )٢٩(حصن ٔالاثارب ا  املتاخم ألعمال حلب، فاشتبك مع حامي
قتال عنيف، انته بسقوط الحصن ومصرع العديد من الجند 

ى غاية بلوغه  )٣٠(الصليبية، ليواصل بعد ذلك زحفه نحو الغرب إ
الَّ هادنه أهلها، وبذلوا له نصف دخلها، ح ال  )٣١(حارمقلعة 

ى ذلك. م إ   )٣٢(يتعرض لهم، فأجا
ى ال حققها عماد الدين زنكي أثر  كان لتلك الانتصارات ٔالاو
ن، فعن ٔالاوائل يقول ابن  ن وح املسلم ي نفوس الصليبي بالغ 

ر: "وضعفت قوى الكافرين وعلموا أن البالد قد جا ءها ما لم ٔالاث
م بعد أن كانوا  ي حساب، وصار قصاراهم حفظ ما بأيد يكن لهم 

ي ملك الجميع"، ن فقد كانت  )٣٣(قد طمعوا  وأما بالنسبة للمسلم

ا: "وقد أيقن  ر ع النتيجة عكسية تماًما، حيث يقول ابن ٔالاث
ى البالد،  رت البشائر إ املسلمون بالشام باألمن وحلول النصر، وس

  )٣٤(ي الحاضر والباد".وأعلنت 
ن قد شغلت  ي مواجهة الصليبي ى أن جهود عماد الدين  ع
ي العراق،  ي منطقة الجزيرة وشما ي الذي نشب  بالصراع الداخ
ن الخالفة العباسية والسلطان  ن ٔالامراء السالجقة من جهة وب ب

ي من جهة ثانية، حيث لم يستطع أن يقف معزواًل عن  )٣٥(السلجو
ن لن يكون ذا تلك ٔالاحد ي مواجهة الصليبي اث ليقينه بأنَّ أي ُجهٍد 

ى قدٍر من التوحد والاستقرار،  ة الداخلية ع مع إالَّ إذا كانت الج
ته سنة ( ت حدَّ ى أنَّ ذلك الصراع قد َخفَّ  )٣٦(م)،١١٣٧هـ/٥٣١ع

رة الجهاد ضد  ى إكمال مس ا جعل عماد الدين يعود إ ممَّ
ن، فأحرز عل اع الصليبي ى الانتصارات بعد تلك املحنة بان م أو
د ٔالامراء  م)١١٣٧هـ/ ٥٣١سنة ( )٣٧(قلعة بعرين (أوبارين) رغم توحُّ

ن واستنجاد ريموند صاحب طرابلس بفولك ملك بيت  الصليبي
ري الرها وأنطاكية، إال أن عماد الدين ألحق  املقدس، وكذا بأم
م  م، ومن بي ى إثرها العديد م سر ع

ُ
بالفرنجة هزيمة قاسية أ

ر طرابلس.   )٣٨(ريموند أم
واصل عمله  لم تتوقف جهود زنكي املشرفة عند هذا الحد بل

ة النعمان وكفر  ى معرَّ ى ع ة ٕالاسالمية فاستو بغية توحيد الج
ى َضّمِ  ى إ ن حلب وحماه، كما س رها من البالد الواقعة ب طاب وغ

ى حاضرة نفوذه فهاجمها سنة ( ر أن ١١٣٩هـ/ ٥٣٤دمشق إ م)، غ
ن حال دون تمكن  ن الدولة أنر بالصليبي استنجاد نائب أتابكها مع

ة.زنكي م  )٣٩(ن ضمها للج

àè‚Ö]^ÛÂæØ‘ç¹]íãf¢†’ÞÜâ_V^⁄nÖ^m 
ى غاية سنة ( ى أية حال؛ فإنَّ ُكلَّ ما حققه زنكي إ هـ/ ٥٣٤وع

م)، ال يمكن أن يقارن بما حققه بعد ذلك، وذلك ألنَّ ١١٣٩
م  ي حمل م ال أسسوها  ى إمارا ن ع ن ال يزالون محافظ الصليبي

ى، فإ ْن أراد عماد الدين منح قيمة النتصاراته أمام الصليبية ٔالاو
ن فقد وجب عليه استعادة تلك  ن، وكذا إلبراز قوته للصليبي املسلم
م، وعليه فقد كانت إمارة الرها هدفه املنشود. كانت  ٕالامارات م
ن العديد من  ن، ملوقعها ب ى املسلم ًرا ع إمارة الرها تشكل خطًرا كب

نت عائًقا حال دون قيام الوحدة ٕالاسالمية ٕالامارات ٕالاسالمية، فكا
ي بالد الشام والجزيرة بسبب تدخلها لصالح خصوم عماد الدين 
ل قاعدة  ا كانت ُتمّثِ َّ ي املنطقة، كما أ ن  من ٔالامراء املسلم

ي بالد الجزيرة، ن  ى أمالك املسلم م ع ي غارا ن  ولهذا  )٤٠(للصليبي
   )٤١(كرية واقتصادية ودينية.فقد كان فتحها ضرورة سياسية وعس

َّ وإن كانت  ى استعادة الرها بش الطرق، ح ى عماد الدين إ س
ى الرها مباشرة سيدفع  ره إ بالحيلة، فعماد الدين رأى بأن مس
ى ديار  ي إحباط حملته، فاتجه إ د ضده، وبالتا ى التوحُّ بالفرنجة إ

ن الثاني الذي كان ه  بكر ُموهًما صاحب الرها (جوسل بتل باشر) بأنَّ
ن  ُمنشغٌل عنه بإخضاع حليفه صاحب ماردين قر أرسالن، فتمكَّ

ي ديار بكر، ى العديد من القالع  أما  )٤٢(عماد الدين من الاستيالء ع
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ر ماردين  صاحب الرها فلم يكن بإمكانه الانشغال عن حليفه أم

ي رد حملة عماد الدين، ة تارًكا حماي )٤٣(فخرج بجيوشه ملساعدته 
ا من ٔالارمن والسريان والنساطرة واليعاقبة، وكان  الرها ألهال
رة لهم بشؤون الحرب والقتال بينما  معظمهم من التجار الذين ال خ

ى الجند املرتزقة مهمة الدفاع عن القلعة.    )٤٤(تو
ن من الرها، عقد الصلح  ملا سمع عماد الدين بتحرك جوسل

ا، ر من  ثمانية وفرض  )٤٥(مع ٔالاراتقة وسار إل ا حصاًرا دام أك عل
ا ألهل املدينة يعرُض ٔالامان مقابل تسليمها  وعشرين يوًما، أرسل ف
ي وصول  ن رفضوا عرض زنكي أماًل  اه، لكنَّ زعماء املسيحي إيَّ
ى تشديد  ا دفع بعماد الدين إ ن، ممَّ نجدات ٔالامراء الصليبي

ي  ي حوزته،  ا ح سقطت  ى ٓالاخرة جماد ١٦الهجمات عل
ر  ٢٣هـ/٥٣٩( كان النتصار عماد الدين زنكي ) ٤٦(م).١١٤٤ديسم

ي خضوع منطقة شرق الفرات  ى صليب الرها ٔالاثر البالغ  ر ع املظفَّ
رجاع  ن من اس ه وباستعادة الرها تمكَّ للسيطرة ٕالاسالمية، حيث أنَّ
العديد من القالع ؤالاقاليم املجاورة للمدينة والَّ كانت تحت 

نطية كسروجال رة )٤٧(سيطرة الب رها. )٤٨(والب   ) ٤٩(وغ
ي تقويض الوجود  وقد واصل عماد الدين زنكي سياسيته 
ى غاية تعرضه  ن، منذ استعادته للرها وإ ي بالد املسلم الصلي 

ي ربيع الثاني ( ى يد أحد غلمانه، وذلك  ر ٥٤١لالغتيال ع هـ/ سبتم
ي تاريخ املقاومة لتنته بذلك صفحة مشر  )٥٠(م)،١١٤٦ قة 

ى يد هذا البطل الذي قيل بأن مقتله  كان بمثابة قتل ٕالاسالمية ع
ن جميًعا.   املسلم

í³^} 
إن ما يمكن أن نخلص إليه من بعد جهود قادة وحكام املوصل 
ي مواجهة املخططات الصليبية،  ي عهد عماد الدين زنكي  وبخاصًة 

ن كان ينقصهم الوحدة وتغليب  كفة مصلحة ٕالاسالم أن املسلم
عات العرقية والتطرف  يجها ال ى ٔالاهواء واملصالح الذاتية ال  ع
ر من قادة ٕالاسالم، فاتضح  املذه وحب السلطة والتملك لدى كث
ى الطرف ٕالاسالمي  لنا من خالل تسجيل ميالن كفة ذلك الصراع إ
رات عدة كيف أهتم قادة ٕالاسالم خاللها بضرورة تحقيق  ي ف

لوحدة ووضع الخالفات واملصالح الضيقة جانًبا، وترك كل الجهود ا
م، فضرب قادة  ى تحقيق غايا م ع ي مواجهة أعداء ٔالامة وثن
م أهم  ى أيد هذه املدينة عديد ٔالامثلة عن ذلك فتحققت ع
ن، كما تمكنوا  ي مختلف مراحل الصراع مع الصليبي الانتصارات 

ي أمة ٕالاسال  م، وأن هؤالء من بعث ٔالامل  م ستعود إل م بأن أراض
ا وهم كارهون. ا وسيخرجون م نئوا عل   لن 
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  الفراتية والجزيرة الشام بالد ي الصليبية ٕالامارات
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ى بعد  الرها: )١( ي الفرات ميالً  )٤٥(تقع ع ي  ميالً  )١٦٠(و ،شر شمال شر
ي بقعة تتصل بمدينة حران، وسطة م ر أهلها أنطاكية، و ن املدن، أك

ا لهم ما يناهز ثالث مائة بيعة ودير، انظر القلقشندي،  شهاب نصارى، و
ي (ت ي م) ١٤١٨هـ/ ٨٢١الدين أبو العباس أحمد بن ع ي ٔالاع  صب

 ، أبو الفدا٤/١٣٩ م،١٩٢٢، دار الكتب املصرية، القاهرة، صناعة ٕالانشا
ي(ت ، دار قويم البلدانت،  م) ١٣٣١/ھ٧٣٢عماد الدين إسماعيل بن ع

روت، د ت،  الرها أول ٕالامارات ال أسسها  ّد عَ وتُ  .٢٧٧ص صادر، ب
ى من قبل بلدوين  ى ٔالارا ٕالاسالمية حيث كان ذلك ع الصليبيون ع

ي ربيع ٔالاول  راير ٤٩١البوي  ابن العديم، كمال الدين  :م، انظر١٠٩٨هـ/ ف
ي (ت.  ي تاريخ حلبزبم): ١٦٧٨هـ/ ٦٦٠عمر بن أحمد العقي ، دة الحلب 

، دمشق،  ابن شداد، ، ٢/٢٧٧، ١٩٥١تح: سامي الدهان، املعهد الفرنس
ي بن إبراهيم (ت.  م). ١٢٨٥هـ/ ٦٨٤عزالدين أبو عبد هللا محمد بن ع

ي ذكر أمراء الشام والجزيرة رة  ادة، منشورات ٔالاعالق الخط ، تح، يح عبَّ
خريطة  ٠١ر:( امللحق رقم وانظ .٣/٩٤، ١٩٩١وزارة الثقافة، دمشق، 

ي بالد الشام والجزيرة)  ٕالامارات الصليبية املؤسسة 
تاريخ ابن خلدون م): ١٤٠٥/هـ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت )٢(

ربر  ىاملسم ي أيام العرب والعجم وال ر  ر وديوان املبتدأ والخ بكتاب الع
ر روت، ، دار الكتاب اومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك للبناني، ب

ي بن محمد التميم ٤١- ٥/٤٠، ١٩٧٧ ، حمزة بن أسد بن ع ، ابن القالنس
، تحقيق، سهيل زكار، دار حسان ذيل تاريخ دمشقم): ١١٦٠هـ/  ٥٥٥(ت 

ري، غريغوريوس ، ٢١٨ص ،١٩٨٣، دمشق ١للطباعة والنشر، ط ابن الع
، تح، دول تاريخ مختصر الم): ١٢٨٥/ھ٦٨٤أبو الفرج بن هارون امللطي (ت

روت،  ي، املكتبة الشرقية، ب  .٣٤١، ص١٩٥٨أنطوان صالحاني اليسو
ى القدسفوشيه الشارتري،  )٣( ي، دار الشروق تاريخ الحملة إ ، تر، زياد العس

روت، ١للنشر والتوزيع، ط تاريخ ، ريمونداجيل، ٥٥، ٥٤، ص١٩٩٠، ب
ن محمد عطية، دار املالفرنجة غزاة بيت املقدس عرفة ، ترجمة، حس

 .٩٠- ٨٨، ص٢٠٠٢الجامعية، القاهرة، 
رابن خلدون،  )٤(  . ٥/٤١، الع
ا  )٥( ن إل ي سيان حاكم مدينة أنطاكية ملَّا َعلم بزحف الصليبي قام يا

ي الوقوف  ا طلبا للنجدة وملساعدته  باستصراخ القوى ٕالاسالمية املحيطة 
ر  : "وس ، فيقول عن ذلك ابن القالنس ى دمشق، ضد الغزو الصلي ولده إ

ى سائر البالد ؤالاطراف  ى جناح الدولة بحمص، وإ ى امللك دقاق، وإ إ
ى الجهاد، وقصد تحصن  ى الخفوف إ باالستصراخ والاستنجاد، والبعث ع
ي  ي مساندة يا ر أن رضوان صاحب حلب لم يسهم بقواته  أنطاكية". غ

ي الصراع  ى جانب دقاق  ر إ ن، سيان، وذلك النحياز ٔالاخ ن ٕالاثن الذي دار ب
ن ضد  ي التحالف مع الصليبي روا  ي مصر قد فكَّ ن  كما وأنَّ الفاطمي
ن أمام أنطاكية  ى معسكر الصليبي خصومهم السالجقة، فأرسلوا سفارة إ
ن وبيت املقدس  م حيث تكون أنطاكية وبالد الشام للصليبي لعقد اتفاق بي

ن، ى كل هذا فقد حدث أ للفاطمي ن أخذت العصبية العنصرية إضافة إ
ي زيادة حدة الانقسام والتشتت، وعن ذلك يقول  رك دورها  ن العرب وال ب
ن العرب ؤالاتراك الذين مع وثاب منافرة عادوا  ابن العديم: "وجرت ب
ر امللك رضوان ورسالته"، انظر: ابن  ركمان بتدب ر من ال ألجلها، وتفرق كث

 ، . فوشيه ٢/١٣٦، زبدة حلبالعديم،  ، ابن٢١٨، صتاريخ دمشقالقالنس
 .٥٤الشارتري، املصدر السابق، ص 

قام إيلغازي بن أرتق حاكم ماردين الذي خلف سقمان بإطالق سراح  )٦(
ى بعد  ى مبلغ قدره عشرون ألف دينار، كما س ن مقابل الحصول ع جوسل
ن ألف دينار، انظر:  ن إلطالق سراح بلدوين بفدية قدرها ثالث ذلك جوسل

ر، ابن خلدون، ٢/١٤٨، زبدة الحلببن العديم، ا  .٥/٨٧، الع

ي بن أبي الكرم الشيباني (ت.  )٧( ر، أبو الحسن ع م): ١٢٣٢ھ/٦٣٠ابن ٔالاث
ي التاريخ روت، الكامل  ، ابن ٣٧٥/ ١٠، ١٩٦٦، دار الكتاب العربي، ب

رخلدون،   .٨٨-٥/٨٧، الع
)٨(  ،  .١٧٧، صتاريخ دمشقابن القالنس
ر،ابن ٔالا )٩( ي تاريخ الدولة ٔالاتابكية باملوصل ث ، تحقيق عبد القادر الباهر 

 .١٨، ١٧ص، ١٩٦٣أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
ن الحلف ٕالاسالمي املتكون من مودود أتابك  )١٠( راح ضحية تلك الواقعة ب

ن أتابك دمشق، والجيش الصلي بقيادة ملك بيت  املوصل وطغتك
وين، وصاحب أنطاكية روجر وبونس صاحب طرابلس، ما املقدس بلد

ن فارسا، ح أن امللك الصلي لم  يقرب من ألف ومائتا من املشاة وثالث
 ، ى بصعوبة بالغة انظر: ابن القالنس ، تاريخ دمشقيتمكن من النجاة إ

ر، ابن خلدون، ٢٩٥ -٢٩٣ص   .٨٩-٥/٨٨، الع
تتمة م): ١٣٤٩هـ/ ٧٤٩ن عمر (ت. أبو حفص عمر بن مظفر بابن الوردي،  )١١(

ابن تغري بردي، ، ٢/٣٦، هـ١٢٨٥، القاهرة، املختصر أو تاريخ ابن الوردي
ي م): ١٤٦٩/ھ٨٧٤جمال الدين أبو املحاسن يوسف(ت.  النجوم الزاهرة 

ي طرخان، املؤسسة املصرية العامة ملوك مصر والقاهرة ، تح، إبراهيم ع
رجمة والطباعة والنشر ر، ٥/٢٠٧ ،١٩٥٦، القاهرة، للتأليف وال ، ابن كث

البداية م): ١٣٧٢/ھ٧٧٤عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت. 
اية ري سعيد، مكتبة املعارف، طوال ، ١، تح، عماد زكي البارودي، خ

روت،  ، عماد الدين محمد بن محمد بن ، ٔالاصفهاني١٢/١٧٨ ،١٩٦٦ب
جوق، اختصار، الفتح بن تاريخ دولة آل سل): ١٢٠١هـ/ ٥٩٧حامد (ت. 

ي البنداري ٔالاصفهاني ، طبعة ١٩٠٠، مطبعة املوسوعات، القاهرة، ع
روت، ٣جديدة، دار ٓالافاق الجديدة، ط . ابن ١٦٢-١٦١، ص م١٩٨٠، ب

 ، ر أن يكون ٢٩٩-٢٩٨، ص تاريخ دمشقالقالنس ، ويرجح ابن ٔالاث
ر عملية  ن هو من كان وراء تدب ظم نفوذ لخوفه من تعا الاغتيالطغتك

ر،  ي بالد الشام، ابن ٔالاث  .  ١٠/٥٠١، الكاملمودود 
رابن خلدون،  )١٢(  .٢/٣٧، تتمة املختصر، ابن الوردي، ٥/٨٩، الع
رابن خلدون،  )١٣(  ٥/٩٢، الع
رابن خلدون،  )١٤( ة ٕالاسالمية ، حامد غنيم أبو سعيد، ١٠٨-٥/١٠٧، الع الج

ة ال –ي مواجهة املخططات الصليبية  ن ومصرج ، دار -شام وفلسط
  .١٦٥ص ، ٢٠٠٧، القاهرة، ١السالم، ط

ى  )١٥( ي  الاغتيالتعرض آقسنقر إ ي  ى أيدي جماعة من الباطنية، وهو يص ع
ر  ٢٦هـ/ ٥٢٠ذو القعدة،  ٠٩جامع املوصل يوم الجمعة  م، ثم ١١٢٦نوفم

ي :الدين مسعود، انظر خلفه عز ي ، أبو الفالح عبد الابن العماد الحنب
ي أخبار من ذهبم): ١٦٧٨ھ/١٠٨٩(ت.  ، تح، لجنة شذرات الذهب 

روت،  ي دار ٓالافاق الجديدة، دار ٓالافاق الجديدة، ب راث العربي  إحياء ال
، ٤/٦٧، (د.ت) ، ابن تغري بردي، ٣٤١، ص تاريخ دمشق، ابن القالنس

ر، ٥/٢٣٠، النجوم الزاهرة ، ابن خلدون، ١٠/٥٨٧، الكامل، ابن ٔالاث
 .١١٤-٥/١١٢، رالع

رابن خلدون،  )١٦( ، ٥/٢٣٠، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ٥/١١٤، الع
 ،  . ٣٤١، ص تاريخ دمشقابن القالنس

 .٥/٢٣٤، النجوم الزاهرةابن تغري بردي،  )١٧(
)١٨(  ، ، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ٣٤٤، ص تاريخ دمشقابن القالنس

٥/٢٣٢. 
رابن خلدون،  )١٩( ، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين ١١٨-٥/١١٤، الع

، وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمانم): ١٤٥٧ھ/٨٦١أحمد بن محمد (ت. 
روت،  ، ابن شداد، ٣٢٨-٢/٣٢٧، ١٩٧٧تح، إحسان عباس، دار صادر، ب

 . ٣/١٦٧، ٔالاعالق
 ١٧٢-١٧١حامد غنيم، املرجع السابق، ص  )٢٠(
ن املوصل ثالثة أيام،  : مدينة مشهورة، منسنجار )٢١( ا وب ي الجزيرة بي نوا

الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا (ت. 
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 مقاالت
روت، د.ت، معجم البلدانم): ١٢٢٩ھ/٦٢٦ راث العربي، ب ، دار إحياء ال

، أبو عبد هللا زكريا بن محمد بن محمود ( ت.٥/٧٨ هـ/ ٦٨١، القزوي
روت، بادآثار البالد وأخبار العم): ١٣٨٢ ، ٣٩٣م، ص١٩٦٩، دار صادر، ب

معجم م): ١٠٩٤هـ/ ٤٨٧البكري، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز ٔالاندلس (ت.
قا، مطبعة ما استعجم من أسماء البالد واملواضع ، تحقيق: مصطفى السَّ

رجمة والنشر، القاهرة،  ، ابن ٧٦٠/ ٣هـ، ١٣٦٦م/ ١٩٤٧لجنة التأليف وال
 . ١٥٤، ٔالاعالقشداد، 

ي سمت الجنوب حرَّان )٢٢( ا  ى شرق الرها والجبل م : بلدة من ديار مضر، إ
ن، القلقشندي،  ى فرسخ  .٣١٩/ ٤، صبح ٔالاعوالشرق ع

ا طيبة بعلبك )٢٣( ا مزارع وعجائب، معدن ٔالاعناب، سائر مد : مدينة قديمة ف
، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد (ت.  رحاب، املقدس

ي معرفة ٔالاقاليم): م٩٩٨ھ/٣٨٨ ، تح، ميكال يان دي أحسن التقاسيم 
 .١٦٠م، ص ١٨٧٧خويه، مطبعة بريل، ليدن، 

هـ/ ٦٦٥أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل املقدس (ت  )٢٤(
ن النورية والصالحيةم): ١٢٦٨ ي أخبار الدولت ن  ، تح: محمد الروضت

، ١٩٦٢مة للنشر، القاهرة، حلم محمد أحمد، املؤسسة املصرية العا
م): ١٢٩٨هـ/ ٦٩٧، ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم (ت. ١/٧٧

ي أخبار ب أيوب ، ١٩٧٢، الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة مفرج الكروب 
٤١-١/٣٤. 

رابن خلدون،  )٢٥( رة ٔالاعالق، ابن شداد، ٥/١١٩، الع  .٣/١٣٣، الخط
ر،  )٢٦(  .٣٧، صالباهر التاريخابن ٔالاث
نأبو شامة،  )٢٧(  .١/٧٩، الروضت
ر،  )٢٨(  .٣٢، صالباهر التاريخابن ٔالاث
هو من أمنع القالع الصليبية املتاخمة ملدينة حلب، حيث ظل هذا الحصن  )٢٩(

ى املدينة، فكان أهلها يالقون  يشكل عامال من عوامل الضغط الصلي ع
ر آ ر من الضرر والضيق من هذا الحصن، ويعت ى حلب، الكث ء ع خر 

ر،   .١٠/٦٦٢، الكاملابن ٔالاث
ي (ت.  )٣٠( تاريخ أبي م): ١٣٣١ھ/٧٣٢أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل بن ع

ي أخبار البشر روت، ٢، دار املعرفة، طالفداء املسمى املختصر  ، ب
ر، ٣/٣، ١٩٦٦ ، أرنست باركر، ٤٢-٣٩، صالتاريخ الباهر، ابن ٔالاث

، ، دار الحروب الصليبية ضة العربية، ترجمة، السيد الباز العري ال
روت، د ت، ص  .١٥٦-١٥٥ب

ن وكورة جليلة اتجاه أنطاكية، طولها تسع وستون درجة حارم )٣١( : حصن حص
وثالثون دقيقة وعرضها خمس وثالثون درجة و ثالثون دقيقة، بناها الوم 

م امل م من غارات العرب، وقد أخذها م سلمون لتكون حصنا يحم مواش
رة الحروب الصليبية، انظر، ياقوت،  ، ابن ٣/١٩٩، معجم البلداني ف

رةشداد،   . ٥٦ -٥٥/ ١، ٔالاعالق الخط
نأبو شامة،  )٣٢(  .١/٧٨، الروضت
ر،  )٣٣(  .١٠/٦٦٣، الكاملابن ٔالاث
ر،  )٣٤(  .٤٢، صالباهر التاريخابن ٔالاث
ر،  )٣٥(  .٤٦-٣٥/ ١١، الكاملابن ٔالاث
، ٤٨-١١/٤٧، الكاملر، ابن ٔالاث )٣٦( - ٤٠٦، ص تاريخ دمشق، ابن القالنس

٤٠٧. 
ا، حيث اتخذها  )٣٧( ن وأحص كانت هذه القلعة من أمنع معاقل الصليبي

ن حمص  ى البالد الواقعة ب ا الغارات ع الصليبيون قاعدة يشنون م
 ، ر، ٤٠٨- ٤٠٧، صتاريخ دمشقوحلب، انظر: ابن القالنس ، ابن ٔالاث

ي سنة (١١/٥١، الكامل هـ/ ٥٢٤، إالَّ أنَّ أبا شامة يرى بأن فتح بعرين كان 
نم)، ١١٣٠ ، وقد تسلم عماد الدين زنكي القلعة من أهلها ١/٨٧، الروضت

ن  ن ألف دينار، وذلك بعد أن سمع بوصل إمدادت الصليبي مقابل خمس
 ، ر، ٤٠٨، ص دمشق تاريخمن الجيوش، ابن القالنس ، الكامل، ابن ٔالاث

١١/٥٢ . 

ن،  )٣٨( العالقات ٕالاقليمية ، كمال بن مارس، ٨٨-٨٧/ ١أبو شامة، الروضت
ن للدراسات والبحوث ٕالانسانية والاجتماعية، والحروب الصليبية ، ع

 .١٠٠م، ص٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥، ١ط
ي أواخر العصر العباسعصام الدين عبد الرؤوف،  )٣٩( ، دار بالد الجزيرة 

 .١٦٢- ١٦١ص الفكر العربي، القاهرة، د.ت، 
ر،  )٤٠( ، ابن تغري ٣/٧، أبو الفدا، املختصر، ١٠٠- ١١/٩٨، الكاملابن ٔالاث

 .٥/٢٧٥، الزاهرة النجومبردي، 
ر،  )٤١( ،  ،١١/٩٩، الكاملابن ٔالاث  Runciman: The first crusade:Constantinople to  وأيًضا: .٤٣٦، صدمشق تاريخابن القالنس

Antioch, in: A History of the Crusades, vol II, Ed by: Setton (London, 1969) P. 235.  
  .٢٧٧ - ٢٧٦/ ٢، حلب زبدةابن العديم،  )٤٢(
 .١٦٧عصام الدين عبد الرؤوف، املرجع السابق، ص  )٤٣(
 .١٦٨عصام الدين عبد الرؤوف، املرجع السابق،  )٤٤(
)٤٥(  ،  .٤٣٨-٤٣٧، ص ذيل تاريخ دمشقابن القالنس
رة، ابن شداد، ٢٧٩-٢٧٧/ ٢، زبدة حلبم، ابن العدي )٤٦( / ٣، ٔالاعالق الخط

، املكتبة ٔالانجلو الحركة الصليبية، سعيد عبد الفتاح عاشور، ٩٤
 .٦٠٦/ ٢، ١٩٨٦، القاهرة، ٤مصرية، ط

ي ديار مضر ببالد الجزيرة، حسنة سروج )٤٧( : بلدة قريبة من شمال حران 
رة ٔالاشجار واملياه والفواكه وا لزبيب، طولها ثالث وسبعون حصينة، كث

، ٤٢/ ٥، معجم البلداندرجة وعرضها سبع وثالثون، انظر، ياقوت، 
، الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن ٣/٧٣٧، معجم ما استعجمالبكري، 

، تح، محمد جابر عبد العال املسالك واملمالكم): ١٠ھ/٤محمد (ت ق
، دار القلم، مصر،  رةٔالاع، ابن شداد، ٥٥، ص ١٩٦١الحي ، الق الخط

٣/١٠١. 
رة )٤٨( ى الطول الب ا ع ى الفرات من شرق ى جبل مشرف ع : قلعة حصينة ع

ر سور وأبرجة طولها  ي ال ي الفرات حائط ممتد، ومما ي مائي، لها مما ي
اثنتان وسبعون درجة وثالثون دقيقة وعرضها سبع وثالثون، ابن شداد، 

 .٣/١٢٠، ٔالاعالق
ر،  )٤٩( ، أبو  ١/٩٦، مفرج الكروب، ابن واصل، ١١/١٠٢، لالكامابن ٔالاث

نشامة،  رة ٔالاعالق، ابن شداد، ١/١٠٣، الروضت  .٣/١٠٦، الخط
نأبو شامة،  )٥٠( ، ١/١٠٧، الروضت ، ابن ٤٤٤، ص تاريخ دمشق، ابن القالنس

ر،  ، ابن  ٥/٢٧٨، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ١١/١١٠، الكاملٔالاث
  .١٨٣/ ٣، رةٔالاعالق الخطشداد، 
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    ي تاريخ العصور الوسطىدكتوراه 

    جمهورية مصر العربية
    

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ون فيها داخل القلعة، واملكان املخصص يتحدث هذا البحث عن حريم سالطني املامليك، ويبدأ بالتعريف باألماكن التي يعيش

لكل خوند من خوندات السالطني وما تحتويه هذه األماكن من مالبس وأدوات زينة ونحوها، وكذا األماكن التي يعيش فيها 
الرساري والجواري والطواشية ونحوهم، ثم ينتقل بعدها للحديث عن زمام دور الحريم ومساعديه، ويشري إىل أن هذه األماكن 

انت تعد يف بعض األحيان مكانًا لإلقامة الجربية كام حدث مع العزيز يوسف مثالً. كام يرصد البحث أسامء زوجات السالطني ك
وجواريهم حتى نهاية العرص اململويك، ثم يتطرق البحث إىل الحديث عن بعض مظاهر الحياة االجتامعية، فيتحدث عن حياتهم 

ريض واإلنجاب، وخروج هؤالء الخوندات يف صحبة السلطان أو منفردين للتنزه يف الجيزة الخاصة يف األفراح كالزواج وشفاء امل
وغريها، ولكن هذا الفرح والرسور كثريًا ما كانت تكدره مصيبة املوت، ولهذا تحدث البحث عن مراسم املوت والجنائز عند 

ض الطرق الصوفية كالطريقة األحمدية، هؤالء، ثم انتقل بعدها للحديث عن تدين الخوندات وانخراط بعضهن ضمن بع
وأداءهن لفريضة الحج مرة أو عدة مرات، ولكن مل مينع هذا من وجود بعض األمراض الُخلِقية كالرسقة والسحر ونحو ذلك. 
ويرصد البحث مصادر الرثوة عند هؤالء الخوندات وموقف السالطني منها، وينتقل بعدها للحديث عن دورهم يف الحياة 

كالتأثري عىل السلطان يف الوالية والعزل، أو التدخل للصلح بني السلطان الصغري وكبار األمراء، أما الدور االجتامعي فقد  السياسية
  متثل يف بناء املنشآت الخريية كاملساجد واألسبلة ونحوها.

   
    ٢٠١٥  يناير ١  تاريخ استالم البحث:  

  ، المرأة المملوكية  الخوندات، الطواشيةلجواري، قلعة الجبل، ا
    ٢٠١٥  مايو ٣   ر:ــول النشــتاريخ قب
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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 اململوكي العصر ي ودوره السلطاني الحريم عن الحديث إن
 الخاصة الحياة حول  الغموض من يكتنفه ملا وشاق شائق حديث
 ذلك ي العادية للمرأة الخاصة الحياة عن فالحديث الحريم، لهؤالء
ر شائًنا شيًئا كان العصر  وإذا آنذاك، املصري  جتمعامل ي مقبول  وغ

 القصر بسيدات بالنا فما العادية املرأة حال هو هذا كان
دف السلطاني، ى البحث هذا و  ُدوٌر  عن متعمقة بصورة الحديث إ

ا حيث من السلطاني الحريم ها تقسيما ي وتجه  أواني من الداخ
 كما الُدوٌر، ذه والخدمة ا، سكن من وأشهر ونحوها وبسط

ى أيًضا دف ن زوجات أسماء رصد إ  يمكن الذي وجواريه السالط
ن، ا تزوج ال الجنسيات معرفة خالله من  شغف ومدى السالط

ن ى عالوة هذا ذلك، ونحو بالنساء السالط ى الضوء إلقاء ع  ع
م م ومدى ؤالاحزان، ٔالافراح ي الخاصة حيا  وانتشار تدي
م، الخلقية ٔالامراض ى يًضاأ دف كما بي روة مصادر دراسة إ  ال

ن وموقف السلطاني الحريم عند ا السالط ى م ر إ   .ذلك غ
 ي السلطاني الحريم عن ماجد املنعم عبد الدكتور  تحدث وقد
 لقلة نظًرا بإيجاز" مصر ي ورسومهم املماليك دولة نظم" كتابه

ر أن وبخاصةً  املعلومات  كانت اململوكي العصر مصادر من الكث
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 كتابه ي الرازق  عبد أحمد الدكتور  أشار كما آنذاك، طةمخطو 

 الحريم، هؤالء عن متناثرة إشارات عدة" اململوكية مصر ي املرأة"
ن عن بمعلومات" التاريخية كان" الغراء مجلتنا أفادتنا كما  دراست

ن  الذي أنيس لة للدكتورة" اململوكي العصر خوندات" هما مهمت
 سيد للدكتور  وبحث ،٢٠٠٣ بالقاهرة يالجام الكتاب بدار نشر
ن خوندات دور " بعنوان محمود العال عبد  ي املماليك سالط

ن  تاريخ ملؤتمر قدم بحث وهو ،"والاجتماعية السياسية الحيات
ر العربي الوطن ر العربية املرأة: "العصور  ع  ،"التاريخ عصور  ع
ر ما أطلع أن جاهًدا حاولت وقد ،٢٠١١ديسم  ي أوفق لم لكن عل

  .ذلك

Üè†£]l^Â^ÎVğ÷æ_ 
ا هذا الاسم إال إذا كانت  كانت العادة أن الخوند ال يطلق عل
ي  ة عظيمة  ن أ زوجة للسلطان، وعددهن أربعة لكل واحدة م
املسكن وامللبس، وكان لكل خوند من هؤالء قاعة مخصصة لها، 

رى ال تعرف بقاعة العواميد كانت مخصصة ل لخوند فالقاعة الك
ا سيدة القاعة مثل خوند طغاي  رى ال كان يطلق عل الك

، وخوند أدر )١(م) زوجة الناصر محمد بن قالوون١٣٤٨هـ/٧٤٩(ت.
ي عهد الناصر )٢(زوجة الظاهر برقوق  ، وقد جددت هذه القاعة 

ي عهد السلطان )٣(م)١٣٢٩هـ/٧٣٠محمد بن قالوون سنة ( ، و
ا ، وك)٤(م)١٥٠٤هـ/٩١٠الغوري سنة ( ا مرتبة تجلس عل ان 

ا شجرة الدر زوجة امللك الصالح نجم الدين أيوب،  الخوند أنشأ
ا تنسب   .)٥(وإل

أما قاعة رمضان فكانت مخصصة للخوند الثانية مثل خوند 
، وقاعة املظفرية مخصصة للخوند )٦(املؤيد شيخ زوجةخديجة 

د الثالثة، وخصصت قاعة املعلقة للخوند الرابعة مثل الخون
ر صرغتمش (ت. ، هذا باإلضافة )٧(م)١٤٢٩هـ/٨٣٣سعادات بنت ٔالام

ى قاعة ٔالاشرفية ال أنشأها ٔالاشرف شعبان   .)٨(إ
ى  كان لكل خوند من هؤالء عدد من الجواري يصل أحياًنا إ

ي بعض ٔالاحيان  )٩(ألف جارية أو يزيد، وعدد من الطواشية يصل 
ن ى ثمان ي الطواشية مثقا هؤالء، ومن )١٠(إ ل السا

، )١١(م) أحد خدام أم السلطان ٔالاشرف شعبان١٣٨٨هـ/٧٩١(ت.
والطوا صندل الهندي أحد طواشية الخوند جلبان زوجة 

، والطوا جوهر الحب الذي كان طوا )١٢(ٔالاشرف برسباي
ى زمامية  ى ح تو خوند قنقباي زوجة السلطان برقوق، وقد تر

روز    .)١٣(الدور السلطانية بعد عزل ف
ا الخاصة،  رى كان لها استدار إلدارة شئو ويبدو أن الخوند الك
رس  ر عالء الدين الطي فقد ذكر ابن إياس عن ٔالام

م) أنه كان استدار الخوند بركة أم ٔالاشرف ١٣٨٤هـ/٧٨٦(ت.
، كما كان لها دواداره مثل تحفة ال كانت دوادارة خوند )١٤(شعبان

  .)١٥(أم الناصر محمد بن قايتباي
ر من املالبس وأدوات الزينة وهذ ه القاعات كانت تحوي الكث

ن املزركشة، والتخوت  ى أواني الذهب والفضة والبشاخ باإلضافة إ

ر ذلك من ٔالادوات ال كانت  ى غ املفضضة واملرصعة بالذهب إ
ى )١٦(ُتحضرها الخوند عند زواجها من السلطان ، هذا باإلضافة إ

روات والهدايا ال كانت  ي املش ر ما نسمع  ا، ولهذا كث دى إل ُ

ن خلف ًرا من ٔالادوات تراجم بعض الخوندات املتوفيات بأ ن كث
  واملوجودات.

ي عهد  م أمهات ٔالاوالد فكانوا  أما السراري أو ما يطلق عل
ن  أبناءهاملنصور ومن أتى بعده من  ن سرية لكل واحده م أربع

ن قاعة حشم وخدم وجواري وطواشية، وقد خصصت له
ربرية رى مغل بنت )١٧(ال ذه القاعة الخوند الك ، وممن سكن 

م) زوجة السلطان ١٤٦٦هـ/٨٧١القا ناصر الدين البارزي (ت.
ى هذه القاعة بعد أن  جقمق حيث أنزلت من قاعة العواميد إ

ا قتلت جاريته سورباي بالسم امها بأ ا وطلقها ال ، )١٨(غضب عل
ى السبع  ا من الخوندات )١٩(قاعاتهذا باإلضافة إ ، ومَمْن سكن 

الخوند بنت سودون زوجة السلطان ططر وأم ولده محمد، حيث 
ا ي واب ا السلطان برسباي هذه القاعة    . )٢٠(أسك

ا  )٢١(وخصصت القاعة البيسرية لخدمة دور الحريم، وكان 
ن وظائف  ر م ر من الجواري من مختلف ٔالاجناس، وللكث الكث

عات مثل الست آمنة مرضعة ٔالاشرف شعبان بن بالدور كمرض
ن ى كرس السلطنة )٢٢(حس ، وقد تجلس أحد هذه املرضعات ع

ي  ر كما حدث مع  ترضعأثناء املبايعة بالسلطنة و السلطان الصغ
ى السلطنة وعمره  مرضعة السلطان أحمد بن املؤيد شيخ الذي تو

ى البالنات، والدادا)٢٣(سنة وبضع شهور  ال  )٢٤(ت، باإلضافة إ
م مثل الست حدق الناصرية دادة الناصر  ربية ٔالاوالد ورعاي تقوم ب

، والست سر النديم دادة يوسف بن )٢٥(حسن بن محمد
ن كما فعل مع محمد بن )٢٦(برسباي ا يتم ختان أبناء السالط ، وف

، وقد )٢٧(السلطان قايتباي، ويقوم بذلك شخص يسم املزين
ي عهد الن اصر محمد بن قالوون سنة جددت هذه القاعة 

ي عهد الغوري سنة ()٢٨(م)١٣٢٩هـ/٧٣٠( م) ١٥٠٤هـ/٩١٠، و
ره   .)٢٩(بالرخام وغ

ي إدارة شئون  ر  ومن أشهر الجواري ال كانت لها دور كب
ما  )٣١(، والست حدق)٣٠(الحريم الست مسكة حيث كان يأخذ برأ

م ي عمل ٔالاعراس والاحتفاالت السلطانية، وترتيب شئون الحري
ذه القاعة كان يتم ختان أوالد )٣٢(وتربية ٔالامراء ونحو ذلك ، و

ي  ذه القاعة  ن  ر محمد بن قايتباي الذي أخت ن مثل ٔالام السالط
ن معه عدد من أبناء ٔالاعيان١٤٨٩هـ/٨٩٥سنة ( ، )٣٣(م)، وقد خ

ا كما حدث  ا السلطان أثناء مرضه لوجود الخدمة  وأحيانا يقيم 
، وقد )٣٤(م)١٤٦٧هـ/٨٧٢م أثناء مرضه سنة (مع السلطان خشقد

يتعرض عدد من هؤالء السراري والجواري للمرض واملوت بسبب 
ي سنة ( م)، حيث مات من ١٤٣٧هـ/٨٤١الطاعون كما حدث 

الجواري الذين هم برسم الخدمة نحو مائة وستون جارية، 
ى وفاة سبعة من السراري    .)٣٥(باإلضافة إ
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ن من  )٣٦(وكان لهذه الدور زمام ا، ويع من الطواشية يشرف عل

ي شئون الحريم يعرضه للعزل  اون منه  أمراء الطبلخانة، وكان أي 
روز الزمام  ُعزل من منصبه بسبب هروب  الذيكما ُفعل مع ف

ن السلطان  العزيز يوسف بن ٔالاشرف برسباي من دور الحريم، وع
اي زوجة جقمق مكانة الطوا جوهر القنقبائي نسبة للخوند قنقب

، ويبدو أن الزمام كان دائم الخدمة للحريم )٣٧(السلطان برقوق 
ى  رحال، ففي أثناء عودة الظاهر برقوق إ ي املقام وال السلطاني 

ادر الزمام وبصحبته ١٣٩٢هـ/٧٩٤مصر سنة ( ر  م) قدم معه ٔالام
  )٣٨(الحريم السلطاني.

ى عدة  ن ع ي عمله عدد من الطواشية مقسم ويساعده 
ن  وظائف ى باب ستارة الحريم كالبواب م قسم خدام ع فم

ي خوند السلطان الغوري ر بن قانصوه سا ن مثل ٔالام ، )٣٩(والسقائ
ي بعض ٔالاحيان كان )٤٠(والحوائج كاشية لقضاء حوائج الحريم ، و

ي سنة  م بسبب الطاعون كما حدث  ر م يموت الكث
 سلطانالم) ح أن ١٤٧٦هـ/٨٨١، وسنة ()٤١(م)١٤٣٧هـ/٨٤١(

ى الحريم لقلة هؤالء  حمل بطيخة صيفي وأدخلها بنفسه إ
، وكان لهؤالء الخدام والعبيد والجواري مرتبات )٤٢(الخدام

ا ي بعض ٔالاحيان تقطع أو تنتقص من قبل )٤٣(يتقاضو ، و
ن كما فعل الناصر حسن بن محمد سنة ( م) ١٣٤٧هـ/٧٤٨السالط

ى رواتب بعض الجواري مثل كيدا وا   .)٤٤(تفاق جاريتا أخيهمبقًيا ع
ـــــى  ـــــي دور الحـــــريم كانـــــت هنـــــاك نوبـــــة تســـــم نوبـــــة خـــــاتون تنســـــب إ و
ـــــي القلعـــــة بعـــــد العشـــــاء بالطبـــــل والخليليـــــة، وقـــــد  شـــــجرة الـــــدر تـــــدور 

ي ذي القعدة سنة    .)٤٥(هـ٨٥٥ألغاها السلطان 
ن  ذه الدور مع الحريم عدد من أبناء السالط وكان يقيم 

ن وبخاصًة ب قالوو  ي سنة املتقدم ن ح أمر السلطان برسباي 
ن الذين داخل دور الحريم١٣٣٢هـ/٨٣٣( ل أوالد السالط   م) بأن ي

لوا وسكنوا القاهرة ح  ي القلعة، ويسكنوا مدينة القاهرة، ف
  )٤٦(وقت كتابة ابن إياس لكتابه.

ي بعض ٔالاحيان كمكان لإلقامة  وهذه الدور كانت تستخدم 
ن املخ رية للسالط ن، الج وضع املنصور محمد ملا خلع من  فقدلوع

رية ببعض دور ١٣٦٢هـ/٧٦٤السلطنة سنة ( م) تحت ٕالاقامة الج
ي مدة سجنه  الحريم، ووكل به جماعة من الخدام يحفظونه، وكان 
ي نفسه بالشراب والغناء، وكان للمنصور محمد جوقة من  هذا يس

ي عشر جواري، وكانت ال ي ذلك املُغنيات كاملة تقدر بحوا عادة 
  . )٤٧(العصر أن لكل سلطان جوقة من امُلغنيات للغناء عنده

ر حاج بن شعبان سنة  وحدث ٔالامر نفسه مع املنصور أم
م) عندما خلع نفسه من السلطنة للظاهر برقوق، ١٤٨٦هـ/٨٩٢(

ا،  وج  ى أمه بدور الحريم، وال يبدو أن برقوق كان م فأدخله إ
ا ح مات سنة ورتب له من املال ما يكفي ه، وظل 

، وُفعل نفس ٔالامر مع العزيز يوسف بن برسباي )٤٨(م)١٤١١هـ/٨١٤(
م)، حيث رسم له ٕالاقامة ١٤٤٠هـ/٨٤٤ملا خلع من السلطنة سنة (

ربرية، وسمح له أن تقيم معه دادته سر النديم، وعدة  بقاعة ال

ي  ردد عليه مرضعته، وكان  ر سراري، وكانت ت جواري سراري وغ
مته أحد طواشية والدته جلبان ويسم صندل الهندي ليق خد

  .)٤٩(له حاجاته
رى مغل  فلما هرب من القلعة وقبض عليه ُسلم للخوند الك

م) بقاعة ١٤٦٦هـ/٨٧١(ت. البارزيبنت القا ناصر الدين 
ي املخدع الذي ينام فيه،  العواميد، وأمرها السلطان أن تجعله 

ى أمور من مأكل ومشر  ي وأن تتو ا شفعت  ره بنفسها، كما أ ب وغ
، وهذه الدور كانت )٥٠(الست سر النديم دادة يوسف وبقيت عندها

ي القلعة كما حدث  ب من قبل الجلبان  تتعرض أحياًنا للسلب وال
ا ١٤٦٧هـ/٨٧٢ي سنة ( رة الاضطرابات ال نتج ع ن ف م) مستغل

  .)٥١(عزل تمربغا وتولية قايتباي السلطنة

_V^⁄éÞ^ml]‡…^fÖ]ë…]ç¢]æl]‚Þç¤]ð^ 
ذكرت لنا املصادر التاريخية عدد من الخوندات والسراري 

موالجواري يمكن  ي: إحصا ى الوجه التا   ع
رس (   :م)١٢٧٧ -١٢٥٩هـ/٦٧٦-٦٥٨الظاهر بي

ري، والخوند بنت  تزوج الخوند بنت سيف الدين نوكاي الت
ر حسام الدين بركة  ي أ خانٔالام م السلطان السعيد الخوارزمي و

ري، وخوند  ي الت ر سيف الدين دما بركة خان، وخوند بنت ٔالام
ى  ى السراري وع ري، هذا باإلضافة إ بنت سيف الدين نوكاي الت

ر نجم الدين خضر   . )٥٢(رأسهم أم ٔالام
  :م)١٢٩٠-١٢٧٩هـ/٦٨٩-٦٧٨املنصور قالوون (

ري الوافدي ي  تزوج من الخوند ابنة سيف الدين كرمون الت
ي١٢٦٥هـ/٦٦٤سنة ر عالء الدين ع ا ولده ٔالام ، )٥٣(م، وأنجب م

ن بن جيغان نوين  )٥٤(كما تزوج من الخوند بنت سكتاي بنت قراج
ا ولده محمد١٢٨٢هـ/٦٨١ي سنة (   .)٥٥(م)، وأنجب م

  :م)١٢٩٣-١٢٩٠هـ/٦٩٣-٦٨٩ٔالاشرف خليل بن قالوون (
تزوج من الخوند ابنة سيف الدين نوكيه 

  )٥٦(م.١٢٨٣/هـ٦٨٢سنة

  :م)١٣٤٠-١٢٩٣هـ/٧٤١-٦٩٣الناصر محمد بن قالوون (
ى ٔالاعمال بحمل  شغف الناصر محمد بحب الجواري، فكتب إ
ن فتسرى ببعضهن  ر م الجواري املولدات إليه، واقت الناصر الكث

ا كجك ركية ال أنجب م ، )٥٧(وأصبحن أمهات أوالد مثل أردو ال
ر بقومة أو قونية وكانت مشهور بالغناء، فلما  وبياض ال كانت تش

ا ولده أحمد ا وحظيت عنده وأنجب م ا طل ، ومن )٥٨(سمع 
محظياته أيًضا جارية تسم "ُدنيا" كانت قد أنجبت ولًدا ُسم 
رفون به  "محمد"، وِادعت أنه من الناصر لكن أخوته لم يكونوا يع

ة تسم كدا ، ومن أم)٥٩(كأخ لهم، ولهذا أطلق عليه محمد بن دنيا
  .)٦٠(أنجب ولده حسن

وج من  كما تزوج بعدد من الزوجات من مختلف ٔالاجناس، ف
رية طولو ابنة طغاي بن بكر بن دو خان بن جنك  رة الت ٔالام

رة )٦١(خان ن بنت نوكاي )٦٢(ثم طلقها بعد ف ، وتزوج من خوند أردك
ا  ي ولدامرأة أخيه ٔالاشرف خليل، وأنجب م ، )٦٣(سماه املنصور ع



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ٤٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ل من ١٣١٩هـ/٧١٩ويبدو أنه طلقها سنة ( م) حيث أمر بأن ت

ا ى القاهرة لتعيش    .)٦٤(القلعة إ
ر تنكز  ى هذا؛ زواجه من الخوند قطلوملك بنت ٔالام أضف إ
ا السلطان الصالح صالح، والكامل  نائب الشام، ال أنجب م

رى طغاي أ)٦٥(شعبان ى زواجه من الخوند الك م ، هذا باإلضافة إ
وكانت من جملة جواريه فأعتقها  )٦٦(م)١٣٤٨هـ/٧٤٩آنوك (ت.

ر  ر نسائه ح من بنت ٔالام رى وأك وتزوجها وأصبحت خوند الك
، ومات الناصر )٦٧(تنكز نائب الشام، وكانت من أعظم نساء عصرها
  .)٦٨(محمد عن ما يزيد عن ألف ومائ وصيفة ومولدة

  :م)١٣٤٥-١٣٤٢هـ/ ٧٤٦-٧٤٣الصالح إسماعيل بن محمد (
ي ال كانت  ر بكتمر السا تزوج الصالح إسماعيل ابنة ٔالام
زوجة ألخيه أنوك ثم من بعده ألخيه املنصور أبو بكر فلما قتل 

 الصالح، وملا عمر )٦٩(تزوجها إسماعيل هذا وظلت معه ح مات
ي القلعة سنة ( ن ١٣٤٢هـ/٧٤٣إسماعيل الدهيشة  ا وب م) جلس ف

ي سنة ()٧٠(رمهيديه جواريه وخدمه وح م) تزوج ١٣٤٤هـ/٧٤٥، و
وى )٧١(الصالح الخوند بنت طقزدمر نائب الشام ، وكان الصالح 

الجواري السود، فكانت له جارية تسم اتفاق العوادة سوداء 
ا ي ح   .)٧٢(شديدة السواد أفرط 

  م):١٣٤٦-١٣٤٥هـ/٧٤٧-٧٤٦الكامل شعبان بن محمد (
ر بكتمر السا ي ال كانت زوجة ألخيه تزوج الكامل ابنة ٔالام

ا ودخل  ا ال كانت تحته وعقد عل إسماعيل بعد أن طلق أخ
ي سنة ()٧٣(ا ن له ولد ذكر  ي )٧٤(م)١٣٤٦هـ/٧٤٧، وقد أنج ، و

م) زوج الكامل بعض الطواشية لبعض سراريه، ١٣٤٥/هـ٧٤٦سنة (
ر  وعمل له السلطان احتفااًل حضره جميع جواري السلطان، ون

، فكانت هذه الحادثة من السلطان  ى عروس الطوا الذهب ع
ي حق مقام السلطان، وقد استاء سائر أعيان  أشنع ما يكون 

  .)٧٥(الدولة من ذلك
كما كان ألخيه الصالح كانت له جارية تسم اتفاق كان قد 
ا أثناء حياة أخيه فلما مات أخذها، فحظيت عنده  شغف 

ت بعد أسبوع من وأنجبت له ولد سم شاهنشاه، ولكنه ما
ي فكان من  أحيط، وقد )٧٦(والدته ا بعد تولية املظفر حا بممتلكا

ن بدلة مرصعة بالجواهر، وستة عشر مقعد  ا أربع من ممتلكا
ر ذلك،  زركش، وثمانون مقنعة بقيمة عشرون ألف دينار وغ
وأنزلت من القلعة مع زوجاته، أما جواريه الالتي بلغن خمسمائة 

ى ٔالامراءجارية، فقد وزع   .)٧٧(ن ع
ي بن محمد (   :م)١٣٤٧-١٣٤٦هـ/٧٤٨-٧٤٧املظفر حا

ي شوال سنة ( ر تنكز ١٣٤٦هـ/٧٤٧تزوج املظفر  م) ابنة ٔالام
ي نفس الشهر الجارية اتفاق )٧٨(زوجة أخيه الكامل ، كما طلب 

ا، وتزوجها السلطان خفية وعقد له  ى القلعة ومعها جوار العوادة إ
ا أحد  ا ، وفرش تحت رجلها ستون شقة أطلس، وب القضاةعل  

ا بأربعة فصوص من الجواهر وست  ا الذهب، وأنعم عل ر عل ون
ا أربعة أالف دينار بعد أن ضربت بعودها وغنت له. ثم  لؤلؤات ثم

ا ح شغلته  ا وشغف  ا من خدامها وجوار أمر بإعادة ما أخذ م
ذا الزواج أصبحت أحد الخوند رها، و   .)٧٩(ات ٔالاربعةعن غ

وكان شغفه بالخوند اتفاق، وببعض حظاياه كسلم والكركية، 
ي غضب ٔالامراء الكبار واملماليك  ن سبب  ي ٕالانفاق عل وتبذيره 
ن بقاعة الدهيشة عن ٔالامراء وأهمل  السلطانية، حيث انقطع إل

ي الدولةشئون  ذا ٔالامر خاف وأمر  ، فلما أعلمه بعض الخاصكية 
ة الطوا مقبل الرومي أن يخرج اتفاق وسلم نفس السن

ن من ثياب فقط دون أن يحملن شيًئا  والكركية من القلعة بما عل
ركها عنده،  معهم، وأن تخلع عصبة الخوند اتفاق عن رأسها وي
ن الثالثة  وهذه العصبة كان محل اهتمام وتنافس من السالط

ى الصالح والكامل واملظفر، وقد بلغت قيمة الجواه ا زيادة ع ر 
ي شعبان سنة ()٨٠(مائة ألف دينار م) أنعم ١٣٤٧هـ/٧٤٨، و

ى جاريته كيدا بعشرين ألف دينار سوى  ي ع السلطان حا
ى الخدم والجواري  ر الذهب ع   .)٨١(الجواهر، ون

  :م)١٣٥١ -١٣٤٧هـ/٧٦٢ - ٧٤٨الناصر حسن بن محمد(
ى السلطنة سنة ( ية م) أحاط بمال الجار ١٣٤٧هـ/٧٤٨ملا تو

ي، وأنزلهم من القلعة ، وكان قد )٨٢(كيدا وأموال بقية حظايا حا
رية  تزوج من خوند طولوبية بنت عبد هللا الناصري الت

ي عصمته١٣٦٣هـ/٧٦٥(ت. ي    .)٨٣(م) بعد أن أعتقها، وماتت و
ن (   :م)١٣٧٦-١٣٦٢هـ/٧٧٨-٧٦٤ٔالاشرف شعبان بن حس

م ابنة عمه السلط ان حسن، تزوج ٔالاشرف عدد من النساء م
ر تنكز،  رى صاحبة القاعة، وخوند بغار بنت ٔالام ي الخوند الك و
ي سنة  ر طغاي تمر النظامي، وقد أشيع  وخوند بنت ٔالام

ي يوم واحد١٣٧٥هـ/٧٧٧( ن وطلقهن  ، كما )٨٤(م) أن قد غضب عل
ى بغا الشمس (ت. ، )٨٥()م١٣٧٦هـ/٧٧٨تزوج من الخوند ابنة منك

ر ألجايومن سراريه بستان ال أ بعد  -زوج أمه -عتقها وزوجها لألم
، وكان لألشرف عدد من الجواري قام كبار ٔالامراء )٨٦(وفاة أمه

ى ٔالامراء بعد قتله سنة (   .)٨٧(م)١٣٧٦هـ/٧٧٨بتفريقها ع

  :م)١٣٩٨-١٣٨٢هـ/٨٠١-٧٨٤الظاهر برقوق بن أنص (
ا ولده محمد الذي  تزوج الخوند أرد وكانت تركية وأنجب م

ي حي ، وخوند حاج ملك )٨٨(م)١٣٩٤هـ/٧٩٧اة أبوه سنة (مات 
وجت بعده تغري ١٤٢٩هـ/٨٣٣(ت. ي عصمته، ف ي  م) ومات و

، كما تزوج خوند  - والد ابن تغري بردي املؤرخ -)٨٩(بردي ٔالاتابكي
ن بن أويس  ا إبراهيم، وتزوج أيًضا تندو بنت حس بركة وأنجب م

ى القاهرة سنة  م)، ١٣٩٣هـ/٧٩٦(عندما حضرت مع عمها أحمد إ
ى  وكان مبلغ الصداق ثالثة آالف دينار، ثم طلقها ورحلت مع عمها إ

  .)٩٠(بغداد
ى بغا الشمس  ر منك كما تزوج من الخوند هاجر بنت ٔالام

ي سنة (١٤٢٩هـ/٨٣٣(ت. ا بنت )٩١()م١٣٨٦هـ/٧٨٨م)  ، وأنجب م
رم ر منجك )٩٢(تسم ب ى ذلك زواجه من خوند بنت ٔالام ، أضف إ

، وأنجب من خوند قنقباي )٩٣(م)١٣٨٤هـ/٧٨٦في سنة (اليوس
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م) ولده املنصور عبد العزيز، وقد استقرت بعد ١٤٣١هـ/٨٣٥(ت.

ربية عبد العزيز ألنه لم يكن قد وصل سن  وفاته بقاعة العواميد ل
  .)٩٤(البلوغ

كما تزوج من بنت شهاب الدين أحمد الطولوني شاد العمائر 
ي سنة ( رين م١٣٩١هـ/٧٩٤السلطانية  )، وأنجب من جاريته ش

، ومن جواريه أيًضا )٩٥(م) ابنه الناصر فرج١٣٩٩هـ/٨٠٢الرومية (ت.
ي الكيالني  جارية تسم سمراء زوجها ملحمد بن ع

ا ولده محمد)٩٦(م)١٤٠٩هـ/٨٢١(ت. ، )٩٧(، وأخرى رومية أنجب م
وعندما حضرت برقوق الوفاة أو لزوجاته وسراريه وخدامه 

  .)٩٨(ف ديناربمائ وعشرين أل
  :م)١٤١٢-١٣٩٨هـ/٨١٥-٨٠١الناصر فرج بن برقوق (

رى،  ي الخوند الك رين الرومية  ملا تسلطن أصبحت أمه ش
ا خوند أرد، فلما توفيت  وسكنت قاعة العواميد بعد أن خرجت م

) أصبحت زوجته الخوند فاطمة بنت تغري م١٣٩٩هـ/٨٠٢سنة (
رى  -أخت ابن تغري بردي املؤرخ- بردي ٔالاتابكي ي الخوند الك

، كما تزوج من خوند تسم عاقولة )٩٩(صاحبة قاعة العواميد
ي ٕالاسكندرية سنة  ا ولد سماه محمد الذي مات  وأنجب م

، أما سراريه فقد أنجب من جارية حبشية )١٠٠(م)١٤٢٩هـ/٨٣٣(
  جب من سرية تركية بنت تسم زينب.، وأن)١٠١(تسم ثريا بنته آسية

  :م)١٤٢١-١٤١٢هـ/٨٢٤-٨١٥(املؤيد شيخ املحمودي 
ر صرغتمش  تزوج من الخوند سعادات بنت ٔالام

ا أحمد سنة (١٤٢٩هـ/٨٣٣(ت. م) الذي ١٤١٩هـ/٨٢٢م) وأنجب م
ى السلطنة بعده ، كما أنجب من سرية له تسم قطلباي أو )١٠٢(تو

(ت. ، وأنجب من أخرى )١٠٣(م)١٤١٨هـ/٨٢١طولوباي ابنه موس
، كما تزوج بخوند زينب )١٠٤(ةحبشية تسم ثريا ابنه تسم آسي

  )١٠٥(م).١٤٢٢هـ/٨٢٦بنت الظاهر برقوق (ت.
  :م)١٤٢١هـ/٨٢٤الظاهر ططر(

ر صرغتمش  تزوج من الخوند سعادات بنت ٔالام
ي ١٤٢٩هـ/٨٣٣(ت. م) زوجة السلطان املؤيد شيخ ثم طلقها بعد تو

ر سودون الفقيه )١٠٦(السلطنة ، كما تزوج خوند فرج بنت ٔالام
ى السلطنة بعد  م)،١٤٦٦/هـ٨٧١(ت. ا محمد الذي تو وأنجب م

وج بعده   .)١٠٧(أبيه، وملا مات لم ت
  :م)١٤٣٧-١٤٢٢هـ/٨٤١-٨٢٥ٔالاشرف برسباي (

رسباي جارية تسم جلبان بنت يشبك الجركسية  كان ل
ي بداية سلطنته واستولدها العزيز يوسف، فلما ماتت  راها  اش

رى فاطمة بنت قجقا أم ولده محمد  سنة الخوند الك
ا قاعة  )١٠٨(م)١٤٢٣هـ/٨٢٧( رى وأسك تزوجها، وجعلها الخوند الك

ي عهد برسباي سنة ( م) بعد ١٤٣٠هـ/٨٣٤العواميد، وتوفيت 
ا من الحج   .)١٠٩(عود

كما تزوج أيًضا من شاه زادة بنت أحد أمراء ب عثمان 
ي عصمته١٤٥٤/هـ٨٥٩(ت. ي  ، وتزوج أيًضا من )١١٠(م)، ومات و

م)، وملا مات ١٤٦٩هـ/٨٧٤الظاهر ططر(ت. الخوند فاطمة بنت

السلطان نزلت من القلعة ومعها جهاز بنحو مائة ألف دينار، 
ا  ي النفقة ح تراكمت عل فسكنت بالقاهرة، وكانت مسرفة 

، كما تزوج بخوند فاطمة )١١١(الديون، وماتت ولم تستطع السداد
ا ولده )١١٢(م)١٤٢٤هـ/٨٢٧بنت قجقار القردمي(ت. ، وأنجب م

ي حياة أبيه سنة ( ، ومن )١١٣(م)١٤٤٣هـ/٨٤٧محمد الذي مات 
م) أنجب ١٤٥٦هـ/٨٦٠سرارية جارية تسم ملك باي الجركسية (ت.

ا أحمد وماتت تحته   .)١١٤(م
  :م)١٤٥٣-١٤٣٨هـ/٨٥٧-٨٤٢الظاهر جقمق (

رى مغل بنت  ر الزواج، فقد تزوج بالخوند الك كان جقمق كث
م) قبل توليه ١٤٧١هـ/٨٧٦القا ناصر الدين البارزي (ت.

) تقريًبا، وولدت له خديجة م١٤٢٦هـ/٨٣٠السلطنة سنة (
رها ا دست )١١٥(وغ مت بأ ُ ا املرموقة ح ا ى مكان ، وقد ظلت ع

كانت لها حظوة  - )١١٦(السم إلحدى جواري السلطان وتسم سورباي
رة عنده ا سنة ( - كب ى وفا م)، فهجرها ١٤٤٨هـ/٨٥٢مما أدى إ

لت من القلعة وسكنت عند السلطان ثم ط ي نفس السنة، ف لقها 
ا ، وبعد طالق خوند مغل أصبحت زوجته خوند زينب بنت )١١٧(ابن

ر جرباش قاشق (ت. رى وسكنت ١٤٥٩هـ/٨٦٤ٔالام ي الخوند الك م) 
  .)١١٨(قاعة العواميد

كما تزوج جقمق خوند شاه زادة بنت السلطان ابن عثمان بعد 
ا ولد ، )١١٩(م)١٤٤٩هـ/٨٥٣يسم أحمد (ت. وفاة برسباي وأنجب م

، وتزوج نفيسة بنت ناصر )١٢٠(م)١٤٥٠هـ/٨٥٤ثم طلقها سنة (
، )١٢١(م)١٤٤٩هـ/٨٥٣الدين بن دلغادر ال توفيت بالطاعون سنة (

فلما ماتت تزوج من الخوند جان سوار بنت كربتاي الجركسية سنة 
ر أرغون  وأنجب، )١٢٢(م)١٤٤٩هـ/٨٥٣( من الخوند قراجا بنت ٔالام

ي حياة أبيه سنة  ي  ر محمد الذي تو شاه ولده ٔالام
، كما تزوج من ابنة القا عبد الباسط )١٢٣(م)١٤٤٣هـ/٨٤٧(

ي ربيع ٔالاول سنة (١٤٥٠هـ/٨٥٤ناظر الجيش (ت. هـ/ ٨٥٥م) 
ركية ولده املنصور عثمان)١٢٤(م)١٤٥١ ، )١٢٥(، وأنجب من زهراء ال

رقوق نائب ا لشام، وأنجب من ومن سرارية دوالت باي ال زوجها ل
إحدى سراريه بنت تسم فاطمة، ومن أخرى تركية بنت سميت 

، ومات جقمق عن أربع زوجات هم: خوند زينب )١٢٦(أيًضا فاطمة
بنت جرباش قاشق، وخوند ابنة عثمان، وخوند الجركسية، وخوند 

  .)١٢٧(بنت القا عبد الباسط
  :م)١٤٦٠-١٤٥٣هـ/٨٦٥-٨٥٨ٔالاشرف إينال (

رى زينب بنت بدر الدين حسن بن خاص تزوج من الخوند ا لك
ى  ا ولده املؤيد أحمد الذي تو ن هما السلطنةبك، وأنجب م ، وبنت

ا فمات تحته أو  وج من أخ فاطمة وبدرية، وكان قبل ذلك م
رها)١٢٨(طلقها وتزوج هذه الخوند وج بغ   .)١٢٩(، ولم ي

  :م)١٤٦٧-١٤٦٠هـ/٨٧٢-٨٦٥الظاهر خشقدم (
رى شكرباي الجركسية ٔالاحمدية  تزوج خشقدم بالخوند الك
ي ٔالاصل  ا لم تلد، ثم  منفقط، وال كانت  سراري الناصر فرج لك

ي السلطنة،  ر خشقدم قبل أن ي تزوجت بعده بأحد ٔالامراء ثم باألم
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ا بل تسرى بعدة  وج عل رى، ولم ي فلما تسلطن جعلها الخوند الك

ن سراري صرن أمهات أوالد، وظل يعظمها ح م اتت عن عمر ثمان
ى جاريته ١٤٦٥هـ/٨٧٠، وملا ماتت سنة ()١٣٠(سنة تقريًبا م) عقد ع

رى  سوارباي الجركسية أم ابنته بعد أن أعتقها، وجعلها الخوند الك
ي القلعة ح عهد السلطان )١٣١(صاحبة القاعة ، وقد ظلت 

قايتباي حيث لم ُيطلع السلطان يلباي أو السلطان تمربغا أي من 
م رة حكمهما زوجا   .)١٣٢(لقصر ف

  :م)١٤٦٧هـ/٨٧٢الظاهر تمربغا (
وج من الخوند خمسمائة   .)١٣٣(كان م

  :م)١٤٩٦-١٤٦٧هـ/٩٠١-٨٧٢ٔالاشرف قايتباي (
ي بن خاص  تزوج قايتباي الخوند فاطمة بنت عالء الدين ع
ا  ن سنة تقريًبا، وانجب م رى ملدة ثالث ي الخوند الك بك، وظلت 

ي ولد اسمه أحمد، وبنت  تسم ست الجراكسة، وكالهما ماتا 
م)، وقد تزوجت بعده السلطان العادل ١٤٦٨هـ/ ٨٧٣رمضان سنة (

ى القلعة مرة أخري، ١٥٠٠هـ/٩٠٦طومان باي سنة ( م)، وصعدت إ
رى  ، ولكن ذلك لم يستمر سوى شهور )١٣٤(وأصبحت الخوند الك

ى قانصوه الغوري، وقد ماتت عن عمر  حيث قتل طومان باي وتو
ن سنةينا ، وأنجب من إحدي سراريه وتسم أصل باي )١٣٥(هز الست

  .)١٣٦(ابنه محمد
  :م)١٤٩٨-١٤٩٦هـ/٩٠٤-٩٠١الناصر محمد بن قايتباي (

تزوج بمصر باي الجركسية زوجة أحد ٔالامراء رغم معارضة 
ئ، فإنه لم  ا كان ذا فأل س والدته لهذا الزواج، ويبدو أن زواجه م

ا سوى أقل م ى زواجه  وجها خاله )١٣٧(ن شهر ح قتليمر ع ، ف
ي سنة ( م) الذي لم يلبث أن ١٤٩٩هـ/٩٠٥السلطان قانصوة ٔالاشر

  .)١٣٨(خلع من السلطنة
  :م)١٥٠٠ -١٤٩٩هـ/٩٠٦-٩٠٥ٔالاشرف جانبالط (

، وعندما )١٣٩(تزوج بسرية السلطان قايتباي خوند أصل باي
ى  أصبحت أحد الخوندات، فلما خرجت للحج أمر  السلطنةتو

ى أن ماتت بمكة سنة السلطا ن أن تبقى هناك إ
  )١٤٠(م).١٥٠٩هـ/٩١٥(

  :م)١٥١٦ -١٥٠٠هـ/٩٢٢-٩٠٦ٔالاشرف قانصوه الغوري (
وج من خوند جان كلدي ، وجان سكر الجركسية )١٤١(كان م

ي أم ولده الذي مات سنة (١٥١٦هـ/٩٢٢(ت.  م)،١٥٠٤هـ/٩١٠م) و

ردي الدوادار )١٤٢( ر أق رى بنت ٔالام دو أنه ، ويب)١٤٣(وخوند الك
ي  ا كانت  تزوجها بعد وفاة الخوند جان سكر، وال ُيعتقد أ

رى.   الخوند الك
    ):م١٥١٧ – ١٥١٦/ هـ٩٢٣ - ٩٢٢( طومان باي الثاني

ي  ردي الدودار  ى السلطنة طلعت زوجته خوند ابنة آق ملا تو
ي موكب حافل ح م١٥١٦هـ/ ٩٢٢شوال سنة ( ١٤ ى القلعة  ) إ

ر ح جلست دخلت قاعة العوامي ى رأسها القبة والط د، وحملت ع
ي القاعة املذكورة ا  ى مرتب ا )١٤٤(ع ، وكان له عدد من السراري م

  .)١٤٥(م)١٥١٨هـ/٩٢٤جارية تسم نال باي (ت.

Üè†£]‚ßÂíéÂ^Ûjq÷]ì^é£]†â^¿Ú˜ÃeV^⁄nÖ^m
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  التـدين: -٣/١
راء الذي تمتع به الحريم إال  ى الرغم من ال ًرا ما  ع أننا كث

ر والتقوى، فقد وصفت مثاًل الخوند  نسمع عما كانوا عليه من ال
امغل البارزية زوجة الظاهر جقمق  ر نساء عصرها  بأ "كانت من خ

ر واملعروف  رة ال ن والفقراء، كث ديًنا وأمانة ومحبة للصالح
ر من هؤالء )١٤٦( والصدقات..." ى أن الكث ، وهذا بالطبع يرجع إ

م من بنات الخون دات لم يكونوا من الجواري وإنما كان عدد م
ن الدول ٔالاخرى، ونظًرا ملكانة  القضاة ورجال ٕالادارة، وبنات سالط
م فقد نالوا قسًطا من التعليم، وملا كان التعليم الدي هو  أبا
رة، فقد تعلموا القرآن وبعض  ي هذه الف السمة العامة للتعليم 

ر مبادئ الدين مما كان  ي أعمال ال ن ظهر  ي حيا ر  له تأث
والتقوى، ولكن هذا ال يع أن كل الخوندات من طائفة الجواري 
ر  ى العكس من ذلك نجد أن أك ر، بل ع لم يكن يتصفن بالخ
ر كانت  ر والخ ي جانب ال ا املصادر التاريخية  ٔالامثلة ال ذكر

ى ذلك أنه قد   ُذكر عدة أمثلةللخوندات من طائفة الجواري، زد ع
ي هذا الباب.   للجواري الخادمات 

ي طريق  رى شكرباي الجركسية  فقد انخرطت الخوند الك
التصوف، وأصبحت من أتباع الطريقة ٔالاحمدية، واعتادت أن 
ي محفة وحولها  تسافر للزيارة ضريح السيد أحمد البدوي كل سنة 

ا أحيت احتف)١٤٧(الطواشية ؤالاعيان من الناس ال خاص . كما أ
ي القلعة كما  ا باملولد النبوي يقام بعد أن ينته املولد السلطاني 

ي سنة ( وقد استمر إقامة هذا املولد  )١٤٨(م)،١٤٦٢هـ/٨٦٧حدث 
ا، ووصفت خوند جان سكر الجركسية مستولدة  كل عام ح وفا

رة قليلة ٔالاذى١٥١٦هـ/٩٢٢الغوري (ت. ا كانت دينة خ   .)١٤٩(م) بأ
لحريم وبخاصة الخوندات الخروج ألداء فريضة كما اعتاد ا

ي محفات  ن وٓالاخر  ن الح من باب الستارة، وتظل  تدخلهاالحج ب
ا عند نفس الباب ا ح تعود من سفرها فتخرج م ، وأحياًنا )١٥٠(ف

ي صنعها كما ُفعل مع خوند زوجة السلطان  كان يتم املغاالة 
ي الذهاب وٕالاياب، ، وتحاط بمظاهر الرعاية والحماي)١٥١(الغوري ة 

ي  ن،  الحجوهناك  ى أهل الحرم ر من ٔالاموال ع كن يتصدقن بالكث
رة ففي سنة ( ى هذا كث ر أنس ١٢٩٤هـ/٦٩٤ؤالامثلة ع م) خرج ٔالام

م  ر حريم السلطان، وحصل  بن السلطان كتبغا حاًجا بوالدته وأك
د . وحجت خون)١٥٢(رفق ألهل مكة واملدينة نتيجة للبذل وٕالانفاق

ي سلطنته سنة ( ي ١٣٦٧هـ/٧٦٩بركة والدة ٔالاشرف شعبان  م) 
رة   .)١٥٣(فخامة وعظمة كب

كما حجت الخوند جلبان زوجة برسباي سنة 
ى الحجاج وبالد )١٥٤(م)١٤٣١هـ/٨٣٥( ر من ٔالاموال ع ، وأنفقت الكث

ر هناك ر من املعروف وال ن وصنعت الكث ، وبعدها حجت )١٥٥(الحرم
، وحجت )١٥٦(م)١٤٣٤هـ/٨٣٨اي سنة (الخوند فاطمة زوجة برسب

رى كذلك الخوند  ر جرباش زوجة السلطان  الك زينب بنت ٔالام
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، )١٥٧(م)١٤٣٩هـ/٨٤٣م) مع والدها سنة (١٤٥٩هـ/٨٦٤جقمق (ت.

ى الخوند مغل زوجة السلطان جقمق ال حجت مراًرا  باإلضافة إ
ا سنة ( ي الركب ٔالاول، ١٤٤٦هـ/٨٥٠م م) مع أخوها كمال الدين 

م)، ١٤٦٦هـ/٨٧١وأخرها سنة ( )١٥٨(جت معها الخوند نفيسة،وح
ن بثالثة أالف دينار ي الحرم ى هذا)١٥٩(وتصدقت    .)١٦٠(، وقس ع

ي الذهاب والعودة، ففي  ا  وهذه الرحلة كانت لها خصوصي
الذهاب ُوصف خروج الخوند جلبان زوجة برسباي للحج سنة 

ه بتجمل م) بأنه "كان يوًما مشهوًدا خرجت في١٤٣٠هـ/٨٣٤(
، وعد يوم خروج الخوند فاطمة زوجة السلطان قايتباي )١٦١(زائد"

ي ١٤٧٤هـ/٨٧٩سنة ( م) بأنه كان يوًما مشهوًدا، حيث خرجت 
ا أخت السلطان وحولها  محفة زركش مرصعة بالجواهر وبصحب

ن كانت تقام الوالئم والاحتفاالت )١٦٢(الدولة رجالكبار  ي عود ، و
ن، ففي عودة خوند بركة أم ويستقبلهن ٔالامراء وأحي اًنا السالط

م) خرج السلطان ١٣٦٩هـ/٧٧١ٔالاشرف شعبان من الحج سنة (
ي حفاًل مشهود تحت إيقاع املغاني  الستقبالها، وصعدت القلعة 

، وذلك )١٦٣(ومدت ٔالاسمطة احتفااًل بوصول الخوند ساملة من الحج
ي الطريق كخوند زوجة برسباي ال  ا أحياًنا تموت  ي أل مات 

ى السلطان ، ف)١٦٤(طريق الحجاز وكانت حامل كانت املصيبة ع
رة.   كب

ي عودة الخوند زينب زوجة السلطان أينال سنة  و
ي القلعة، واستقبلها ٔالامراء،  الاحتفاالتم) أقيمت ١٤٥٧هـ/٨٦٢(

ر،  ى رأسها القبة والط روز الزمام ع ر ف وملا صعدت القلعة رفع ٔالام
ر من باب الستارة ح دخلت قاعة وفرشت لها شقق الحري

ا قندورة مرصعة بالذهب  العواميد، وقدمت لها الهدايا فكان م
ي اث عشر ألف دينار ا بحوا ، وحدث )١٦٥(واللؤلؤ والريش تقدر قيم

م) ١٤٧٤هـ/٨٧٩نفس ٔالامر للخوند زوجة السلطان قايتباي سنة (
ر من الهدا ا الكث ا من الحج، وقدمت إل ، وهذه )١٦٦(ياأثناء عود

روة عند الحريم السلطاني.الهدايا كانت تمثل أحد مص   ادر ال

  ٔالافـراح:  -٣/٢
ر من الاحتفاالت ألسباب متعددة، وقد  شهدت القلعة الكث
ا الحريم بمزيد من الحضور كاحتفاالت الزواج مثل  شاركت ف
ن  احتفال زواج املنصور قالوون من الخوند بنت سكتاي بنت قراج

ي القلعة ١٢٨٢هـ/٦٨١ي سنة ( )١٦٧(ن نوينبن جيغا م) والذي ظل 
ي عشرة آالف دينار ى هذا الاحتفال حوا ، )١٦٨(سبعة أيام، وأنفق ع

يوزواج السلطان املظفر  ر تنكز زوجة  حا من الخوند بنت ٔالام
م)، حيث أقام لها حفل زواج ملدة ١٣٤٦هـ/٧٤٧أخيه الكامل سنة (

ي القلعة أنفق فيه ال ر من املالسبعة أيام    . )١٦٩(كث
ــي احتفــاالت الــزواج هــذه كانــت تصــعد الخونــد ومعهــا جهازهــا الــذي  و
ر منجـك  ى فيه، فقد قدر مثاًل جهاز الخوند بنت ٔالام ًرا ما يغا كان كث
اليوســـــفي زوجـــــة الظـــــاهر جقمـــــق بمائـــــة ألـــــف مثقـــــال ذهـــــب، وحملـــــه 
ـــــى  ــــ صــــعد إ ثالثمائــــة حمــــال وســــبعون بغــــاًل، وســــار أمامــــه ٔالامــــراء ح

ــى هـــذا بقيــة الخونــدات ـــي )١٧٠(القلعــة وقــس ع ، ولـــم تقتصــر ٔالافــراح 
ن بالخونـــدات بـــل شـــمل أيًضـــا زواج بنـــات  ـــى زواج الســـالط القلعـــة ع
ــــــي  ــــــر اســــــتمر ثــــــالث أيــــــام  الســــــلطان بــــــاألمراء، فقــــــد أقــــــيم احتفــــــال كب
ــــــر يـــــــونس  ــــــى ٔالام ــــــي زواج فاطمــــــة بنــــــت الســـــــلطان جقمــــــق ع القلعــــــة 

ر سنة  ر دوادار كب   )١٧١(م).١٤٥٣هـ/٨٥٧(البواب أم
كما شمل الاحتفال باإلنجاب كما حدث عندما ولد للسلطان 

هـ) سماه ٧٤٧الكامل شعبان ولد من جاريته اتفاق العوادة سنة (
ي سنة )١٧٢(شاهنشاه، وأقام له احتفال ملدة أسبوع ، و

م) ولد للسلطان ٔالاشرف شعبان ولد من أحد نسائه، ١٣٦٩هـ/٧٧١(
ي القلعة  ي القلعة سبعة أيام،  الاحتفاالتوأقيمت فدقت البشائر 
ي سنة ()١٧٣( وسم هذا الولد رمضان هـ) ولد للمؤيد شيخ ٨٢٢، و

ولد من زوجته خوند سعادات، فسماه أحمد وعمل له عقيقه 
ي القلعة رة  ي اليوم السابع من ميالد أحمد بن السلطان )١٧٤(كب ، و

ي اجتمعت سائر الخوندات وسائر نساء  ي قانصوة ٔالاشر ٔالاعيان 
ى رأس خوند  ر ع القلعة، وحمل الزمام جوهر املعي القبة والط
ى رأسها خفائف  ر ع جان كلدي، وفرشت لها الشقق الحرير، ون

  .)١٧٥(الذهب والفضة، وكان يوًما مشهوًدا
ن والدة أحدى نساء السلطان  ن تح وكان من املعتاد أنه ح

ات من مكان الوالة وم كان وضع املولود، فقد كانت تجهز لها التجه
ر تنكز  الناصر محمد  زوجةعمل للخوند قطلوملك بنت ٔالام

ا ابنه صالح سنة  بشخانة، وداير بيت، وغشاء مهد الولد عند والد
، وعمل ألحد جواري السلطان شعبان وتسم )١٧٦(م)١٣٣٨هـ/٧٣٨(

ي سنة ( ا بقليل  م) ٔالامر ١٣٤٦هـ/٧٤٧اتفاق العوادة قبل والد
  )١٧٧(نفسه.

ي  وقد يكون الاحتفال بسبب الشفاء من املرض كما حدث 
م) عندما شفيت الخوند زينب زوجة السلطان ١٤٥٤هـ/٨٥٩سنة (
واء  وكانتأينال،  ى بوالق أثناء مرضها لتنشط جسمها  قد نزلت إ

ي القلعة، والتفت حولها  ًرا  ا احتفاال كب البحر، فكان ليوم شفا
ا ب نئو ، وعندما خرج السلطان )١٧٨(العافيةالخوندات والجواري 

ي  للصالةقايتباي  ي جامع القلعة بعد أن تمرض أياًما بسبب كسر 
رجله التف حوله الخدام بالبخور والزعفران، وتلقته النساء بالغناء 
من باب الجامع ح دخل للحريم، وعم الفرح والسرور داخل دور 

  .)١٧٩(الحريم، ووصف بأنه "كان يوًما مشهودا"
ي ى  و مثل هذه الحاالت كانت الخوند توزع ٔالاموال والخلع ع

ر من ٔالامراء والخدام ونحوهم كما فعلت خوند السلطان  الكث
ي شهر ربيع ٔالاخر سنة  قايتباي عند برئ السلطان من مرضه 

ي سنة )١٨٠(م)١٤٨٦/هـ٨٩١( ، وكذا خوند السلطان الغوري 
ي هذه )١٨١(م)١٥١٣هـ/٩١٩( الاحتفاالت ، وبالطبع كانت تشارك 

جوق املغاني املوجودة بدور الحريم، وقد تتكون الجوقة الواحدة 
  .)١٨٢(من عشر جوار أو نحو ذلك
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رفيـه:  -٣/٣   ال

ه، فكان السلطان يأمر  ي الخروج للت ن  شارك الحريم السالط
بإحضار الحريم السلطاني إليه، لكي يرفهن عن أنفسهن، وهذا من 

ر ك ي ال ر، وزيادة  ان يأمر بإحضار حريم ٔالامراء معهن باب ال
ه والتمتع بالحدائق الغناء،  ليتسامرن طول الطريق، ويتشاركن الت

ي سنة ( م) عندما أرسل الناصر محمد بن ١٣٢٣هـ/٧٢٣كما حدث 
ىقالوون  القلعة إلحضار الحريم السلطاني إليه، ومعهم ٔالامراء  إ

، )١٨٣(عشر يوًماوحريمهم، فأقاموا هناك مدة، ثم عادوا بعد خمسة 
م) أخذ ١٣٤٥هـ/٧٤٦وملا توجه الكامل لسرحة سرياقوس سنة (

ن ي البسات ، وكذا فعل )١٨٤(معه حريمه فنصب لهم أحسن الخيم 
، وكان الحريم إذا خرج )١٨٥(م)١٣٨٣هـ/٧٨٥الظاهر برقوق سنة (

ي محفات(هودج) قد غشيت بالحرير امللون ما عدا محفة  يخرج 
ا تغطى رى فإ رى  الخوند الك بالزركش كما ُفعل مع الخوند الك

، وكان لكل )١٨٧(، وفاطمة بنت تغري بردي)١٨٦(طغاي أم آنوك 
ي مسك املحفة ويطلق عليه اسم  ن طوا يتو واحدة م

  .)١٨٨(املحفدار
ي بعض ٔالاحيان بأمر السلطان دون  وهذا الحريم كان يخرج 

مصحبته  م وتقديم الخدمة ل ويصطح هم، عدد من ٔالامراء لحماي
ي شوال ( م) عندما ركب الحريم السلطاني ١٣٤٥هـ/٧٤٦كما حدث 

م ح خرج محمل  م أحد ٔالامراء، فأقام  ه، وصح ية للت ى الج إ
م ًرا ما يخرج أيام )١٨٩(الحاج ثم عاد  ، وهذا الحريم كان كث

السلطان الصالح الذي انشغل بالنساء واللهو عن الحكم، فكان إذا 
ى سرحة ٔالا  ر من النساء  ركبتهرام خرج إ معه أمه ومعها الكث

ن الخيول ويتسابقن  رك بالثياب الفاخرة، ومعهن الخدم، ثم ف
ن الكرة.   )١٩٠(ويلع

  الحزن: -٣/٤
لم تختلف مشاعر الحزن ؤالاس عند الحريم السلطاني عن 
ى عكس نساء  ي إظهار ذلك ع ر حرية  نساء العامة، بل كن أك

املحتسب عند املخالفة، أما هم فلم  العامة الالتي كان يضبطهن
ن سلطان تارًكا لهم الحرية ليفعلن ما أردن من  يكن للمحتسب عل
مخالفات، فقد شرع ٕالاسالم ألصحاب امليت الحزن والبكاء عليه 
دون القيام بأعمال الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب 

ر من )١٩١(والنياحة ونحوها ي كث من  ٔالاحيان ، ولم يكن الحريم يل
بضوابط الشرع، ففي وفاة امللك السعيد بركة خان بن الظاهر 

رس سنة ( حاسرات ومعهن  الخونداتم) خرجت ١٢٧٩هـ/٦٧٨بي
ن يلطمن بالدفوف عدة أيام ي وفاة ٔالاشرف خليل بن )١٩٢(جوار ، و

ى ١٢٩٣هـ/٦٩٣قالوون سنة ( ر لتنوح ع م) جمعت زوجته نائحات ك
ى ترب م إ ن تنوح السلطان، وذهبت  ته حيث قامت كل واحدة م

ي مثل هذا املقام.  بقول مختلف من ك   الم النساء 
ى هذا ست ليال كل ليلة من العشاء للسحر، وقد  وقد أقمن ع
ي عليه من الحزن ح ترى قاتل  رك ما  مت زوجة ٔالاشرف أال ت ال
ر بيدرا  ى ٔالام ٔالاشرف ومن عاونه مسمًرا مشهوًرا، وبالفعل قبض ع

ر وفاة )١٩٣(اتل السلطان وقتلق الصالح  السلطان، وملا انتشر خ
م) قامت نسائه وجواريه ينوحن عليه ١٣٤٦هـ/٧٤٦إسماعيل سنة (

ر طراباي الشريفي سنة )١٩٤(ويلطمن ي ٔالام ، وعندما تو
، )١٩٥(م) قامت زوجته تنوح عليه بالدفوف والطارات١٥١٣هـ/٩١٧(

ا لعد   .)١٩٦(م ٕالاطالةوهناك العديد من ٔالامثلة أعرضنا ع
ى  إذا كان املفقود أحد ٔالابناء فقد حزن  ٔالاهلويشتد الحزن ع

السلطان خشقدم وزوجته شكرباي حزًنا شديًدا ملا ماتت فرج ابنته 
ن ١٤٦٥هـ/٨٧٠ي سنة ( ي يوم الاثن م) ح أنه أبطل الخدمة 

ا بأنه ما  ا، ح وصف حزنه عل ا وانشغال ذهنه  لشدة حزنه عل
ي الذكور فضاًل عن ٕالاناث، وقد جرى ألمها مثل هذاعهد مثل   .)١٩٧(ه 

ي داخل القلعة عند طبقة  ى الحريم فكانت تتم  أما الصالة ع
ي الغالب مخصص  الزمام قرب باب الستارة، وهذا املكان كان 
رى فاطمة  ى الخوند الك ى ع ى النساء، فقد ص فقط للصالة ع

م الستارة بحضرة هـ) أما٨٢٧زوجة السلطان برسباي سنة (
ي ا القا الشاف ي الصالة عل ، )١٩٨(الخليفة والسلطان وتقدم 

ي وفاة فرج بنت السلطان خشقدم سنة ( م) ١٤٦٥هـ/٨٧٠و
ا تحت الزمام تجاه باب  ي عل ا من دور الحريم وُص أخرجت جناز
ا الخليفة املستنجد باهلل  ي الصالة عل الستارة، وتقدم 

ى الخوند شكرباي ، كما شهد هذ)١٩٩(يوسف ا املكان الصالة ع
ي سنة (   )٢٠٠(م).١٤٦٥هـ/٨٧٠ٔالاحمدية زوجة السلطان خشقدم 

وعند خروج الجنازة اعتادت الحريم أن يقدمن ما يسم 
ا  ى  ي أوعية يس بالكفارة وتحوي الخ والتمر ونحوه، وتحمل 
الساعون أمام الجنازة لتفريقها، ووقت التوزيع يشتد الزدحام 

ي جنازة الخوند بركة أم ٔالاشرف وت ا العامة، وقد حدث هذا 
ي جنازة خوند  )٢٠١(م)،١٣٧٢هـ/٧٧٤خليل بن قالوون سنة ( و

. كما )٢٠٢(م)١٥٠٣هـ/٩٠٩فاطمة زوجة السلطان قايتباي سنة (
ًرا ما يتبعون الجنائز رغم مخالفة ذلك للشرع والعرف ، )٢٠٣(كانوا كث

ي جنازته ١٣٩٨/هـ٨٠١ففي جنازة الظاهر برقوق سنة ( م) سارت 
الجواري والنساء من حرمه وحرم مماليكه وحاشيته وهن 

ي )٢٠٤(مكشوفات الرأس يصيحون ويصرخون بالبكاء والعويل ، و
م) خرجت ١٤٦٥هـ/٨٧٠جنازة فرج بنت السلطان خشقدم سنة (

رها، رغم مخالفة ذلك لعادة  ى ق ا ونزلت إ ا عل أمها من شدة حز
  )٢٠٥(الخوندات.

ي ر مألوف ب و عض ٔالاحيان تتخذ جنازة أحد الخوندات شكاًل غ
ا مثل جنازة الخوند شكرباي الناصرية  ي  طائف عما هو متبع 
زوجة الظاهر خشقدم ال كانت تتبع الطريقة ٔالاحمدية، وال 
ى نعشها  حمل نعشها وهو مغطى بمرقعة أحمدية، ولم يرفع ع

ى ما جرت به العا )٢٠٦(البشخانة ي جنائز أمثالها، بالرماح ع دة 
وسار أمام نعشها ٔالاعالم الحمر ٔالاحمدية، وكان ذلك بوصية 

ا ، وإذا كانت هذه الحالة مخالفة لألصل فإن العادة جرت )٢٠٧(م
ى نعش الخوندات البشخانة بالرماح كما  كما ذكرنا أن يرفع ع
حدث مع الخوند مغل زوجة السلطان جقمق سنة 
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طمة زوجة السلطان قايتباي وخوند فا )٢٠٨(م)،١٤٧١هـ/٨٧٦(

رها )٢٠٩(م)١٥٠٣هـ/٩٠٩(ت.   .)٢١٠(وغ
ى  عوائدوكان من  ن ورجال الدولة والقضاة ومن ع السالط

ي جنازة خوند  رون أمام الجنازة كما حدث مثاًل  م أن يس شاكل
رين زوجة الظاهر برقوق سنة ( م) فبعد أن تم ١٣٩٩هـ/٨٠٢ش
ي القلعة سار ٔالامراء أم ا  ام نعشها ح دفنت باملدرسة الصالة عل

ن القصرين رقوقية ب ي جنازة خوند )٢١١(ال ، وحدث نفس ٔالامر 
ي جنازة خوند  )٢١٢(م)،١٤٣٤هـ/٨٣٨جلبان زوجة برسباي سنة ( و

م) حيث سار ١٥٠٣هـ/٩٠٩فاطمة زوجة السلطان قايتباي سنة (
ا )٢١٣(أمام نعشها السلطان والقضاة ٔالاربعة وكبار ٔالامراء ، وبما أ

ا حافلةرسم ، وفيما يخص الدفن نجد أن )٢١٤(ية فقد وصفت بأ
ي منشآت أزواجهن كاملدارس  بعض الخوندات كن يدفن 
رها، فقد دفن ٔالاشرف برسباي زوجته خوند  والخانقاوات وغ

، ودفن الغوري زوجته )٢١٥(فاطمة بنت قجقار بمدرسته ٔالاشرفية
ي مدرسته مع أوالدها١٥١٦هـ/٩٢٢خوند سكر سنة ( ، أو )٢١٦(م) 

م. ي مقابر خاصة    )٢١٧(تدفن 
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رها من الحريم  رواتب نقدية،  السلطانيكان للخوندات وغ
ي  م  وأخرى عينية كاللحم مثاًل، وهذه الرواتب كانت تقطع ع
بعض ٔالاحيان لعجز الدولة عن الوفاء بمتطلبات الجميع، كما 

ي سنة م) عندما قام السلطان حسن بقطع ١٣٤٧هـ/٧٤٨( حدث 
ي سنة ()٢١٨(مرتبات الخدام والعبيد والجواري  م) ١٥٠١هـ/٩٠٧، و

ي  عندما قطع الغوري راتب اللحم املقرر للخوندات بسبب العجز 
ى املماليك فقط، ح جاءت عدة من  اللحوم، واقتصر ٔالامر ع

ي نفس  العام قطع رؤوس ٔالاغنام من الصعيد فحلت ٔالازمة، و
ي ، كما شكلت الهدايا )٢١٩(رواتب بعض الخوندات للعجز املا

ى رأسهن خوندات  ى الحريم وع ال ع الضخمة ال كانت ت
ي مواسم ٔالافراح كالزواج والوالدة والحج مصدًرا من  ن  السالط

روة عند هؤالء.   )٢٢٠(مصادر ال
رة ثروات الخو  ا املصادر ونظًرا لك ندات ال تفيض 

ي بعض ٔالاحيان للمصادرة، فقد فرض  )٢٢١(التاريخية فقد تعرضت 
ي سنة ( ى أم املؤيد أحمد ١٤٦٠هـ/٨٦٥السلطان خشقدم  م) ع

ن ألف دينار ي دفعها له،  )٢٢٢(مبلغ من املال قدر بخمس دت  فاج
وقد حدث ٔالامر نفسه مع خوند أصل باي أم محمد بن قايتباي ال 

ا سنة (ق م) ١٥٠٠هـ/٩٠٦ام السلطان طومان باي ٔالاول بمصادر
ا عشرة أالف دينار،  ا عشرة من الخدام وقرر عل حيث وكل 

ا. ا لدفع ما قرر عل ر من ممتلكا   )٢٢٣(فباعت الكث
ا لم  ا من الخاصة، نجد أ وعن عالقة الخوندات بنساء طبق

ا الالتي كانت تعرف ن قبل الزواج تنفصل عن معارفها وصديقا
ر  بالسلطان وتحولها للخوندية، فقد كانت خوند زينب بنت ٔالام

ى عالقة طيبة ١٤٥٩هـ/٨٦٤جرباش(ت. م) زوجة الظاهر جقمق ع

ببعض النساء من بنات الشيوخ والعلماء ؤالامراء مثل نشوان بنت 
ي( م)، وكانت من ١٤٧٥هـ/٨٨٠عبد هللا بن محمد العسقالني الحنب

ر من مرة املحدثات وقد حجت ، كما كانت الخوند زينب )٢٢٤(معها أك
ر  ى عالقة طيبة بالسيدة خديجة بنت أم زوجة ٔالاشرف أينال ع

م) زوجة الشيخ علم الدين ١٤٧٣هـ/٨٧٨حاج البيسري (ت.
  .)٢٢٥(البلقي

Üè†£]°eíéÂ^Ûjq÷]š]†Úù]V^⁄ŠÚ^} 
ومن ٔالامراض الاجتماعية ال انتشرت وسط الحريم السلطاني 

ره، فال تكاد تمرض إحداهن أو تموت، أو ٕالا  يمان بالسحر وتأث
يحدث لها أي مكروه ح يشاع أن هذا من جراء سحر عمل لها، 
م هذه الخوند أحدى  ويبدأ التفتيش عن الفاعل، وغالًبا ما ت
ي ذلك بعض ٔالابرياء  م  ا، وقد ي الخوندات ٔالاخرى أو جوار

ن، ففي سنة ( دث للصالح إسماعيل م) ح١٣٤٢هـ/٧٤٣ويعاق
مت أمه أم السلطان ٔالاشرف كجك خوند أردو  رعشة مستمرة فا
ا  ا وربت عدة من جوار ا وصادرت ممتلكا ا سحرته، وهاجم بأ
ي أثناء ذلك برئ السلطان من مرضه، ليظهر أن  ا، و رفن عل ليع
ي هذا  هذا لم يكن سحًرا، وأن الخوند أردو ومن معها ظلمن 

  . )٢٢٦(ٔالامر
ي سنة ( م) أمر السلطان شعبان بأن يسمر أحد ١٣٦٩هـ/٧٧١و

ر طاز وكان  م بأنه سحر زوجته الخوند بنت ٔالام النصارى بعد أن ا
ا ي وفا ، وحدث نفس ٔالامر ملا مرضت الخوند )٢٢٧(ذلك سبًبا 

رين الرومية ولزمت الفراش سنة ( رى ش م)، ١٣٩٨هـ/٨٠١الك
مت أحدى  ُ ا مسحورة وا الجواري بذلك فضربت فأشيع بأ

ء، فحبس ح مات  رف ب مت كاتب نصراني فعوقب ولم يع فا
  .)٢٢٨(هو والجارية

ى ذلك السرقة سواء لألموال أو الجواهر ؤالاشياء  أضف إ
املوجودين  -الثمينة من ذلك قيام بعض جواري السلطان خشقدم 

ربية أبناء  بسرقة مبلغ من املال يقدر  -خشقدم الظاهر بالدور ل
بعشرين ألف دينار من خزانة السلطان قايتباي، وقدر كشف ٔالامر 

، واحتجز السلطان الخوند سورباي ح تم )٢٢٩(وعوقبت الجواري 
ما . أما مسألة الخيانة الزوجية نجد أن مكانه )٢٣٠(الصلح بي

ر شرعية  ا لم تكن تمنعها أحياًنا من إقامة عالقة غ الخوند وهيب
ر من ي السر مع أحد رجال الدول ة، وهذا كان نادر الحدوث ألن الكث

ي مثل )٢٣١(هؤالء الخوندات وصفن بالعفة والديانة والحشمة ، و
م) ١٤١١هـ/٨١٤هذه الحالة يكون العقاب ضرب العنق، ففي سنة (

رب عنق زوجته الخوند بنت ُصرق بعد أن علم ضقام السلطان ب
رة غياب السلطان ونزلت من القلعة سًرا  ا استغلت ف ى بيت بأ إ

ر شرعية، ثم أمر السلطان  ابن الطبالوي فأقامت معه عالقة غ
بإحضار ابن الطبالوي فأراه رأس الخوند فاصفر وجهه فأمر به 

ر. ي ق ن فدفنا معا    )٢٣٢(فضربت عنقه أيًضا، وأمر باالثن
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ن بعضهم  وكانت الخوندات بعد موت أو عزل أزواجهم السالط

ي القلعة لزواجهن من بع ن، والبعض يخرجن يظللن  ض السالط
وجن من  القلعةمن  ي القاهرة، وبعضهم ي ويسكن أحد البيوت 

ر من هؤالء كن  بعض ٔالامراء، بينما يعشن البعض أرامل، وكث
ي املح أو املمات  رام والتقدير سواء  رة من الاح يعاملن بدرجة كب

ا مثالً  رة م ن ما زلن خوندات داخل القلعة ؤالامثلة كث  معاملة كأ
السلطان خشقدم للخوند مغل زوجة السلطان جقمق ملا علم بنبأ 
ى نعشها  ، ووضع ع ى سبيل املؤم ا بمص ي عل ا نزل فص مو

ى عادة ما يعمل مع الخوندات   .)٢٣٣(البشخانة ع
ي مقابل ذلك كان يتم صعود أزواج ٔالامراء الذين تولوا  و

السلطان بعد توليه  دنجالسلطنة وسط مظاهر الاحتفاالت، فمثاًل 
ى القلعة سنة  ى زوجته خوند مغل لتصعد إ السلطنة يرسل إ

ي موكب حافل يحفها الخدم ١٤٣٨هـ/٨٤٢( م) فطلعت 
، وكذلك فعل السلطان قايتباي سنة )٢٣٤(والجواري 

ي بعد توليه ١٤٦٧هـ/٨٧٢( م) مع زوجته خوند فاطمة بنت ع
  .)٢٣٥(السلطنة

ي سنة ى ١٥٠٠هـ/٩٠٦( كما أرسل السلطان جانبالط  م) إ
 -قايتباي وأم ولده محمد السلطانسرية  -زوجته خوند أصل باي

ي مشهد حافل وحولها الخدام  ى القلعة، فصعدت  بالصعود إ
ي نفس السنة أمر )٢٣٦(والجواري  ى الغوري السلطنة  ، وعندما تو

ى القلعة، وفعل لها من مظاهر الاحتفال ما ُفعل  بصعود زوجته إ
ي سنة ()٢٣٧(يلخوند أصل با م) طلعت زوجته ١٥١٦هـ/٩٢٢، و

ى  ردي الدوادار، واحتفل بصعودها إ ر أق ٔالاخرى خوند بنت ٔالام
  .)٢٣٨(القلعة

م أحد  ى أ وجات ع ن امل كما كانت ُتعامل بنات السالط
أحدهن إال ويسبق اسمهن لقب خوند مثل  تذكر الخوندات، فال 

ر بردبك أ حد أمراء الطبلخانة خوند بدرية بنت أينال زوجة ٔالام
ي رحالت الحج١٤٦٣هـ/٨٦٨( ، )٢٣٩(م)، كما كانوا يشاركن 

ى نعشهن  ي املمات كان ُيوضع ع ي القلعة ونحوها، و والاحتفاالت 
ن   .)٢٤٠(البشخانة كما يفعل مع خوندات السالط

Üè†v×ÖêÂ^Ûjq÷]æê‰^éŠÖ]…æ‚Ö]V^⁄‰^‰ 
٦/١- :   الدور السياس

رس حيث قامت يبدأ ظهور هذا الدور بعد و  فاة الظاهر بي
ر بدر  ر حسام الدين بركة خان بسم ٔالام زوجته الخوند بنت ٔالام
ا بركة خان وذلك  الدين بيليك بعد أن أتم مراسم سلطنة اب
ا بركة خان بالقبض  ا منه، وبعد ذلك بقليل قام اب ى اب لخوفها ع

ى خاله محمد فسعت  ا ح أفرجت عنه عندع ، ولكن )٢٤١(اب
ي خروج عدد من س ياسة السلطان بركة خان تجاه ٔالامراء تسببت 

ى رأسهم نائب الشام سنة ( م)، ١٢٧٨هـ/٦٧٧أمراء الشام عليه وع
ى الشام، وعند وصوله  ي محفة إ فخرج السلطان بركة ومعه أمه 
م  ى املرج، فتوجهت الخوند إل للشام كان ٔالامراء قد رحلوا إ

ي ا ؤالء ٔالامراء  ملرج، وكان الغرض هو رأب الصدع واجتمعت 

ت بالفشل  ن السلطان، لكن هذه املفاوضات ان م وب والصلح بي
، وانته ٔالامر بعزل السلطان وتولية )٢٤٢(بعد رفض ٔالامراء للصلح

  م).١٢٧٩هـ/٦٧٨الدين سالمش سنة ( أخيه بدر 
ر كتبغا  رجية ؤالام ن املماليك ال ي أثناء الفتنة ال حدثت ب و

م)، وقيام كتبغا بمحاصرة القلعة ومقاتلة ١٢٩٣/هـ٦٩٣سنة (
ى باب السلسلة  ا، نزلت الخوند أشلون أم الناصر إ املماليك 
ي املخرج من هذه الفتنة، وأنه إذا كان غرضه  وتحدثت مع كيبغا 
ى  ا من السلطنة فليفعل ذلك إذا أراد بشرط أن يرسله إ عزل اب

رها أنه  ر علم الدين سنجر مكان آمن يحدده، ولكنه أخ يطلب ٔالام
ي خمدت  ي الذي هو مصدر الفتنة، وملا قتل الشجا الشجا

، وكان للخوند طغاي زوجة الناصر محمد بن قالوون )٢٤٣(الفتنة
ا مكس القمح بمكة املكرمة ي إلغاء بعض املكوس م ، كما )٢٤٤(دور 

ي الطوا كافور الهندي عندما أمر بمصادرته  ا  شفعت عند اب
ي سنة ونفي  عدد من كبار الطواشية الخدام بالدور 

  )٢٤٥(م)، فلم ُيصادر وتم نفيه للقدس.١٣٤٦هـ/٧٤٧(
ي عدد من  رة ال أعقبت وفاة الناصر محمد، وتو ي الف و
ى شئون الدولة  ٔالابناء الضعفاء زادت سيطرة الحريم والخدام ع
ى ي أيام الصالح إسماعيل، ح وصل ٔالامر إ ر هذا ٔالامر   قد ك

ن لنائب  ر من ٔالامور  السلطنةمعارض ي )٢٤٦(ي الكث . وزاد ٔالامر 
ي أيدي الناس،  )٢٤٧(أيام الكامل ر ما  ى الكث فاستولت والدته ع

ر  ى بركة الفيل وغ فأخذت معصرة وزير بغداد ومنظرته ال ع
ي رد  ى املظفر حا ي هذا حريم الكامل، فلما تو ذلك، وشاركها 

اجميع ٔالامالك ال أخذ ى أصحا ، كما كان )٢٤٨(ها حريم الكامل إ
ر بعد توليه  للخوند بركة والدة ٔالاشرف شعبان شأن كب

  )٢٤٩(السلطنة.
ركية زوجة برقوق  رى أرد ال ًرا ما تحذره   وكانت الخوند الك كث

ي هذا ٔالامر  ما  من اقتناء املماليك الجراكسة، وقد دار حديث بي
عل عسكرك أبلق من أربعة م) قالت له: "اج١٣٩٦هـ/٧٩٩ي سنة (

ريح أنت وذريتك"، فقال لها:  ر وجركس وروم وتركمان تس أجناس ت
ي هو الصواب، ولكن كان هذا مقدًرا ونرجو  "الذي كنت أشرت به ع

ى إصالح ٔالامر من اليوم" ، لكنه مات بعد ذلك بقليل )٢٥٠(هللا تعا
رين والدة الناصر فرج د ي ولم يتم ما أرد. كما كان للخوند ش ور 

ي سنة ( م) ١٣٩٨هـ/٨٠١العفو عن بعض ٔالامراء املتمردين عليه 
ي  ر  ا "كان لها جاه كب م تغري بردي ابن عمها، ووصفت بأ وم

  )٢٥١(سلطنة ولدها".
رية فقد  أما والدة السلطان عبد العزيز املسماة قنق باي الت

ا سنة  سيطرت ى مقاليد السلطنة أثناء سلطنة اب ع
ا عبد العزيز سوى الاسم لكنه لم م)١٤٠٥هـ/٨٠٨( رك الب ، ولم ت

ى  ن يوًما وعاد أخوه فرج إ ي السلطنة سوى سبع يستمر 
ي الاغتياالت داخل القصر )٢٥٢(السلطنة ، وفيما يخص املشاركة 

ى  الخوند سعادات زوجة املؤيد شيخ وأم ولده أحمد  فقد نسب إ
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ي فراشه ان ا قامت بسم الظاهر ططر أو قتله  تقاًما منه بعد أن بأ

ي السلطنة.   )٢٥٣(تزوجها ثم طلقها بعد تو
رى مغل بنت القا ناصر الدين البارزي  كما كان للخوند الك

ي الست سر النديم ١٤٦٦هـ/٨٧١(ت. ي العفو  م) زوجة جقمق دور 
ي هروب العزيز يوسف،  دادة يوسف ال كانت أحد املشاركات 

عدد من ٔالامراء  شغلد ، وبسفارة هذه الخون)٢٥٤(وبقيت عندها
عدًدا من الوظائف املهمة مثل الدوادارية ال توالها أحمد بن 

، وجوهر القنقبائي الذي أضيفت إليه وظيفة )٢٥٥(محمد العطار
ى )٢٥٦(الزمام ر ع ر كب ، وكان للخوند زينب زوجة ٔالاشرف أينال تأث

ا وأوامرها من والية وعزل  ، ح )٢٥٧(السلطان، وكان يستجيب ملطال
ي والية بعض العلماء ملنصب القضاء، فقد سعت  ا كانت سبًبا  أ
ا  ا وعالق ي تولية العلم البلقي ملنصب قضاء الشافعية ملعرف
ر حاج البيسري  الطيبة بزوجته خديجة بنت أم

  )٢٥٨(م).١٤٧٣هـ/٨٧٨(ت.
ويصف لنا السخاوي كيف أن السلطان الظاهر خشقدم قد 

ى أمر بنفي الطوا خشقدم الر  املنورة لكن الخوند  املدينةومي إ
راجع عن  ى ال ى هذا القرار مما دفع السلطان إ رضت ع شكرباي اع

ي سنة ( )٢٥٩(قراره هذا إرضاًءا لها، م) قامت الخوند ١٤٩٧هـ/٩٠٣و
أصل باي أم الناصر محمد بن قايتباي بتحليف أخوها قانصوة 

ما لصاح ى املصحف بوفاء كاًل م ا ع ي واب به بعد أن ٔالاشر
ء. ا، ولكن هذا الحلف لم ينفع ب ى اب ا ع   )٢٦٠(تخوفت من أخ

ي: -٦/٢   الدور الاجتما
ي  ى كافة مستوياته  ر من الحريم السلطاني ع ى الكث س
ي  ي والدي الذي شهدته مصر  ي النشاط الاجتما املساهمة 
ر من ذلك بسبب  العصر اململوكي، وكان للخوندات النصيب ٔالاك

رهن من سعة املال ونحوه، ٕالام كانيات ال توفرت لهن ولم تتوفر لغ
فاتجهوا نحو بناء املدارس والخانقاوات ؤالاسبلة والحمامات 

ي ذلك السال  ن  ن ؤالامراء، ومن هذه ؤالاربطة ونحوها منافس ط
  املنشآت:

: أنشــــأته الســــت حــــدق دادة الناصــــر محمــــد بــــن جــــامع الســــت حــــدق
ـر أنـه )٢٦١()م١٣٣٦هـ/٧٣٧قالوون سنة ( ـي بـاب الخ ا  ، ومما يذكر ع

ي سنة ( ا  ـر مـن املـال ٧٥٢ملا أحيط بممتلكا هـ) لـم يجـدوا معهـا الكث
ا. ر، فأفرج السلطان ع ي وجوه الخ رة إنفاقه    )٢٦٢(لك

: أنشــأته الســـت مســكة جاريــة الســلطان محمـــد جــامع الســت مســكة
  )٢٦٣(م)١٣٤٠هـ/٧٤١بن قالوون سنة (
رقيـــــــة بالصـــــــحراء،  : هـــــــذهخانقـــــــاة أم آنـــــــوك الخانقـــــــاه خـــــــارج بـــــــاب ال

ا الخوند طغاي أم آنوك زوجة الناصر محمد بن قالوون سـنة  أنشأ
ـــــــــا ٔالاوقـــــــــاف ١٣٤٤هــــــــــ/٧٤٥( ـــــــــا صـــــــــوفية، ووقفـــــــــت عل م)، وجعلـــــــــت 

رة.    )٢٦٤(الكث
: بنــــت هــــذه املدرســــة الخونــــد بركــــة أم ٔالاشــــرف مدرســــة أم الســــلطان

ن ســنة ( ــا م) بخــط الت١٣٦٩هـــ/٧٧١شــعبان بــن حســ بانــة، وأقامــت 
ـــــا ســـــبيل مـــــاء،  ـــــى با درًســـــا للشـــــافعية، ودرًســـــا للحنفيـــــة، وأنشـــــأت ع

ـــــي مـــــن املـــــدارس الجليلـــــة، وبقبـــــة املدرســـــة يوجـــــد  ومكتًبـــــا لأليتـــــام، و
ر ٔالاشرف شـعبان رها وق ـى )٢٦٥(ق ـر مـن ٔالاوقـاف ع ، وقـد أوقفـت الكث

ـــــــا قيســـــــارية للجلـــــــود بخـــــــط الـــــــركن الخلـــــــق، والربـــــــع  هـــــــذه املدرســـــــة م
ـــــااملعـــــ ، وجعلـــــت ألوقافهـــــا )٢٦٦(روف بربـــــع أم الســـــلطان وهمـــــا مـــــن بنا

  )٢٦٧(هذه ناظر لضبط شئون الوقف.
وعمرت خوند مغل بنت البارزي زوجة الظاهر جقمق 

م) جامع الشيخ مدين باملقس وأوقفت عليه ١٤٧١هـ/٨٧٦(ت.
رة أحد جواري - ، كما أنشأت سورباي الجركسية )٢٦٨(أوقاف كث

ن بالقر  - جقمقالظاهر  ب من قناطر السباع، وأنشأت سبياًل حمام
، وعمرت خوند زينب زوجة السلطان أينال رباًطا لألرامل )٢٦٩(ببوالق

ى )٢٧٠(بالقرب من زاوية ب وفا ، ولم تقتصر أعمالهن الاجتماعية ع
ا جزًءا، فبجانب الصدقات  ن م مصر فقط بل نالت بالد الحرم

ا أثناء الحج، فقد ر ال كن يقومن  توجهن لعمارة دور  وأعمال ال
رين أم الناصر  ٔالاربطة ونحوها من دور التعبد، فجددت خوند ش

رة ا )٢٧١(فرج رباط الخوزي، ووقفت عليه أوقاف كث ، ووصفت بأ
ر واملعروف سًرا" رة ال   .)٢٧٢("كانت كث

ي ذلك الوقت، حيث  ي مالبس النساء  كما كان لهم دور مؤثر 
ن انتشرت بعض ٔالازياء تصدرن ما يسم اليوم باملوضات، وبسب

م) أحدثت حريم ١٣٤٩هـ/٧٥٠النسائية املخالفة للشرع، ففي سنة (
ى ثالثة  السلطان قمصاًنا طويلة بأكمام واسعة، سعة الكم يصل إ

ى هذا القميص اسم  أرختهأذرع فإذا  غطت رجلها، وأطلقوا ع
ر،  ى ألف درهم فأك طلة، وقد وصلت تكلفة هذا القميص إ ال

ت  ي القاهرة بالسلطان فتش ر نساء القاهرة، فاجتمع وا ن أك
ي  ي  والعلماء وصدرت فتوى تحظر لبس هذا القميص، فشدد الوا

  .)٢٧٣(التنفيذ ح امتنعت النساء عن ارتدائه

í³^} 
من خالل ما سبق يمكن القول؛ أن حياة الحريم السلطاني 

ي املسكن فقد كان ل خضعتداخل القلعة قد  كل لنظام دقيق 
ى نظام حسب  ى أر خوند من الخوندات ٔالاربعة غرفة مجهزة ع
مكانة الخوند، وقد خضع هؤالء لنظام دقيق عند الخروج من 
رفيه ونحوه، كما كان لهؤالء عدد من  القلعة سواء للحج أو ال
ي بعضها  رها ال يختلفن  ي ٔالافراح ؤالاحزان وغ العادات والتقاليد 

  .عن املرأة املصرية العادية
ى أن بعض هؤالء الحريم وأن عرف عن  وخلص البحث إ
رهم الحشمة والديانة إال أن هذا لم يمنع من انتشار بعض  أك
رهم  ى عالقة هؤالء بغ ٔالامراض الخلقية كالسحر ونحوه، وتطرق إ
وجات كن  ن امل من نساء طبقة الخاصة، وأوضح أن بنات السالط

ن أحد الخوندات، فال تذ ى أ كر أحدهن إال ويسبق يعاملن ع
ي رحالت الحج، والاحتفاالت  اسمهن لقب خوند كما كانوا يشاركن 
ى نعشهن البشخانة  ي املمات كان ُيوضع ع ي القلعة ونحوها، و

نكما يفعل مع خوندات  روة عند السالط ى مصادر ال . كما تطرق إ
ي الرواتب والهدايا ال  روة تمثلت  هؤالء فأوضح أن مصادر ال
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روات كا رة هذه ال ر من املناسبات، وأن ك ي الكث م  ال عل نت ت

ا  ح  ى أصحا ا أو التضييق ع ى مصادر ن إ دفع بعض السالط
ا.  ى بعٍض م   يحصل ع

واستعرض البحث دور هؤالء الحريم سواء كان سياسًيا من 
ى السلطان أو  ر ع ي حال صغر  التحكمخالل التأث ي شئون البالد 

ر املؤامرات داخل القصر نحوه، السلط ان وضعفها، أو من خالل تدب
أو اجتماعًيا من خالل بناء املدارس واملساجد والخوانق وٕالانفاق 

ر. ر والخ ر ذلك من وجوه ال ى غ ن إ ى الحرم   ع
  
  

ş]ŽÚ]çŁV  
 
م): ١٤٦٩هـــــــ/ ٨٧٤ابــــــن تغــــــري بــــــردي (جمــــــال الــــــدين أبــــــو املحاســــــن يوســــــف ت:) ١(

ـــــي ملـــــوك مصـــــر والقـــــاهرة ، تحقيـــــق: فهـــــيم محمـــــود ١٠، جالنجـــــوم الزاهـــــرة 
شـــــلتوت، وجمـــــال محمـــــد محـــــرز، الهيئـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقافـــــة، القـــــاهرة، 

 .٢٣٨م، ص٢٠٠٩
ـــل الصـــابـــن تغـــري بـــردي:  )٢( يامل ي بعـــد الـــوا ي واملســـتو ، تحقيـــق: محمـــد ٩، جا

ن، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،   . ٣٣٢م، ص٢٠٠٢محمد أم
ـــــي م): ١٥٢٤هــــــ/٩٣٠ابـــــن إياس(محمـــــد بـــــن أحمـــــد الحنفـــــي ت: )٣( بـــــدائع الزهـــــور 

، تحقيــــــق: محمــــــد مصــــــطفى، دار الكتــــــب والوثــــــائق ١، ق١، جوقــــــائع الــــــدهور 
  .٤٦٠م، ص٢٠٠٨القومية، القاهرة، 

  .٦٧، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٤(
  .٢٩٢، ص٢؛ ج٤٦٠، ص١، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٥(
يابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )٦( ــــــل الصــــــا ، تحقيــــــق: نبيــــــل محمــــــد عبــــــد العزيــــــز، ٢، جامل

 .٢٠٢م، ص١٩٨٨
ن )٧( زبـــدة كشـــف م): ١٤٦٧هــــ/٨٧٢(غـــرس الـــدين خليـــل الظـــاهري ت:  ابـــن شـــاه

م، ١٨٩٤، تحقيـــق: بـــولس روايـــس، بـــاريس، واملســـالك املمالـــك وبيـــان الطـــرق 
 .٢٧،١٢١-٢٦ص

  .١٨٣، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٨(
ن عن طريق الشراء، أو ٕالاهداء كما فعل حاكم دهلـك  )٩( كان هؤالء الجواري يأت

ى بــن داود   ي(ع ر عنــدما أرســل للظــاهر برقــوق عــدد مــن الجــواري. انظــر: الصــ
ــي تــاريخ الزمــاننم): ١٤٩٥هـــ/٩٠٠ت:  ، تحقيــق: ١، جزهــة النفــوس ؤالابــدان 

، مطبعة دار الكتب،   .٣٦٢م، ص١٩٧٣حسن حب
ــــي ت:  املقريــــزي  )١٠( الســــلوك ملعرفــــة م): ١٤٤٢هـــــ/٨٤٥(تقــــي الــــدين أحمــــد بــــن ع

، تحقيـــــق: محمـــــد عبـــــد القـــــادر عطـــــا، دار الكتـــــب العلميـــــة، ٣، جدول امللـــــوك
ــــــــروت، ط النجــــــــوم غــــــــري بــــــــردي: ؛ ابــــــــن ت٩٦، ص٤؛ ج٥٩٧م، ص١٩٩٧، ١ب
(عبـــــــــــــد الباســـــــــــــط بـــــــــــــن خليـــــــــــــل امللطـــــــــــــي  ؛ الحنفـــــــــــــي٢٣٨، ص١٠، جالزاهـــــــــــــرة

، تحقيـق: عمـر عبـد السـالم ١، جنيل ٔالامـل بـذيل الـدول م): ١٥١٤هــ/٩٢٠ت:
روت، ط  .١٧٣م، ص٢٠٠٢، ١تدمري، املكتبة العصرية ب

ــى العســقالني ت: )١١( إنبــاء م): ١٤٤٢هـــ/٨٥٢ابــن حجر(شــهاب الــدين أحمــد بــن ع
ـــــى ١، جأنبـــــاء العمـــــرالغمـــــر ب ، طبعـــــة املجلـــــس ٔالاع ـــــ ، تحقيـــــق: حســـــن حب

 .٣٨٨م، ص١٩٧٢للشئون ٕالاسالمية، القاهرة، 
ي: ٢٩٦، ص١٥، جالنجوم الزاهـرةابن تغري بردي:  )١٢( ر ، نزهـة النفـوس؛ الصـ

 .٧٧، ص٤ج
  .٢٢٧، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣(
، ٢، ق١، جائع الزهـور بـد؛ ابـن إيـاس: ٢٩٥، ص١، جإنبـاء الغمـرابن حجـر: ) ١٤(

  .٣٥٦ص
 .٣٠٣، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٥(

 

 
ي:  )١٦( ر ــــي ذيــــل ؛ الســــخاوي: ٩٤، ص١، جنزهــــة النفــــوسالصــــ ــــر املســــبوك  الت

، تحقيــق: لبيبــة إبــراهيم مصــطفى، نجــوى مصــطفى كامــل، دار ٣، جالســلوك
بــــــــدائع ؛ ابـــــــن إيـــــــاس: ٩٠م، ص٢٠٠٣الكتـــــــب والوثـــــــائق القوميـــــــة، القــــــــاهرة، 

 .٣٤٦، ص٢، ق١، جر الزهو 
ن:  )١٧(  .٢٧،١٢١-٢٦، صزبدة كشف املمالكابن شاه
ر املسبوكالسخاوي:  )١٨(  .٨٠،ص٢، جالت
ــى امليــدان وبــاب القرافــة، عمرهــا الناصــر محمــد بــن  )١٩( هــذه القاعــات تشــرف ع

ــــــي ت:  ا ســــــراريه. انظــــــر: املقريزي(تقــــــي الــــــدين أحمــــــد بــــــن ع قــــــالوون، وأســــــك
، تحقيــــق: ٣، جعتبــــار بــــذكر الخطــــط وٓالاثــــاراملــــواعظ والا م): ١٤٤٢هـــــ/٨٤٥

ي، القـــاهرة،  م عـــزب، ومديحـــه الشـــرقاوي، مكتبـــة مـــدبو م، ١٩٩٧محمـــد زيـــ
 . ٣١٤، ص٣، جالسلوك؛ ٦٢ص

 .٨٠، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٠(
هــ/، وعمـل لهـا مـن الفــرش ٧٦١أنشـأها الناصـر حسـن بـن الناصـر محمـد سـنة )٢١(

ر، وكان ارت ء الكث فاعها ثمانية وثمانون ذراًعا. انظر: املقريزي: والبسط ال
 . ٦١، ص٣، جالخطط

  .١٨٠، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٢(
 .٦٤، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣(
ن:  )٢٤(  .٢٧،١٢١-٢٦، صزبدة كشف املمالكابن شاه
 .٢٣٢، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٥(
ي: ٢٥٤، ص١٥، جم الزاهـرةالنجو ابن تغري بردي:  )٢٦( ر ، نزهـة النفـوس؛ الصـ

 .٢١٤، ص٢، جالزهور  بدائع؛ ابن إياس: ٧٧، ص٤ج
 .٢٧٢، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٧(
  .٤٦٠، ص١، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٨(
  .٦٨، ٦٧، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٩(
ـي نف) ٣٠( ادر أن حدق دادة الناصر محمد  سـها السـت مسـكة. انظـر: يذكر ابن 

ـــــي ملـــــوك مصـــــر تـــــاريخ،  ٤٩٧٧، مخطـــــوط بـــــدار الكتـــــب، رقـــــمفتـــــوح النصـــــر 
 .٥٩٢ورقة

ريــة املحجبيــة املصــونية الحاجيــة ) ٣١( كانــت تلقــب بـــ"الجهة الشــريفة العاليــة الكب
ن.  ن بركــــة الدولــــة، والــــدة امللــــوك والســــالط ــــي العــــامل الوالديـــة جــــالل النســــاء 

ـي م): ١٤٦٤هــ/٨٦٨محمد ت:انظر: السحماوي(شمس الدين  الثغـر الباسـم 
، تحقيـــــق: أشـــــرف محمـــــد أنـــــيس، دار الكتـــــب ١، جصـــــناعة الكاتـــــب والكـــــاتم

 .٥٤٠م، ص٢٠١٣والوثائق القومية، القاهرة، 
ــــــي باشــــــا مبــــــارك:  )٣٢( ، ٥، ج الخطــــــط التوفيقيــــــة الجديــــــدة ملصــــــر والقــــــاهرةع

رية، بوالق، ط رى ٔالام  .١١٥م، ص١٨٨٧، ١املطبعة الك
 .٢٦٦، ص٣، جبدائع الزهور إياس:  ابن )٣٣(
، ٢، جبـــــــــــدائع الزهـــــــــــور ؛ ابـــــــــــن إيـــــــــــاس: ٢٧٤، ص٦، جنيـــــــــــل ٔالامـــــــــــلالحنفـــــــــــي:  )٣٤(

 .١٥٤،٤٥٢ص
ي: ٩٦، ص١٥، جالنجــوم الزاهــرةابــن تغــري بــردي:  )٣٥( ر ، نزهــة النفــوس؛ الصــ

بــــــــدائع ؛ ابــــــــن إيــــــــاس: ٢٩،٣٢، ص٥، جنيــــــــل ٔالامــــــــل؛ الحنفــــــــي: ٤١٣، ص٣ج
 .١٨٥، ص٢، جالزهور 

ـــــى  )٣٦( ـــــى بـــــاب ســـــتارة الحـــــريم الســـــلطاني، وهـــــو لفـــــظ فارســـــ لقـــــب ع املشـــــرف ع
ـ أنـه املوكـل بحفـظ  مركب من زنان ومعناه النساء ودار بمع ممسـك، بمع

 .٤٥٩، ص٥، جصبح ٔالاعالحريم. انظر: القلقشندى: 
ــــر املســــبوكالســــخاوي: ) ٣٧( ، ٢، جبــــدائع الزهــــور ؛ ابــــن إيــــاس: ٢٣٨، ص١، جالت

 .٢١٣ص
ي: ) ٣٨( ر ؛ ٣٥٢، ص٢، جنيــل ٔالامــل؛ الحنفــي: ٣٤١، ص١، جلنفــوسنزهــة االصــ

 .٤٧٢، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس: 
 .٦، ص٥، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٣٩(
ن:  )٤٠(  .١٢١، صزبدة كشف املمالكابن شاه
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ي: ) ٤١( ر  .٤١٣، ص٣، جنزهة النفوسالص
 .١٢٠ص، ٣، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ١٧٦، ص٧، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٤٢(
، ١٠، جالنجــوم الزاهــرة؛ ابــن تغــري بــردي: ٣٨٣، ص٣، جالســلوكاملقريــزي: ) ٤٣(

 .١٨٨ص
، النجــــــوم الزاهــــــرة؛ ابــــــن تغــــــري بــــــردي: ٦٠،٦١، ص٤، جالســــــلوكاملقريــــــزي:  )٤٤(

 .١٨٨، ص١٠ج
  .٢٩٢، ص٢؛ ج٤٦٠، ص١، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٤٥(
 .١٣١، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٤٦(
  .٨، ص١١، جالنجوم الزاهرةري بردي: ابن تغ )٤٧(
  .٤٣١،٤٣٣، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٤٨(
؛ ابـن ٩٥، ص٤، جإنباء الغمر؛ ابن حجر: ٣٨٢، ص٧، جالسلوكاملقريزي:  )٤٩(

ي؛ ٢٥٤،٢٩٦، ص١٥، جالنجـــــوم الزاهـــــرةتغـــــري بـــــردي:  ـــــل الصـــــا ، ٤، جامل
ي: ٢٨٤،٢٨٨ص ر  .٧٧، ص٤، جنزهة النفوس؛ الص

ي؛ ٣١٥، ص١٥، جالنجــــــوم الزاهــــــرةتغــــــري بــــــردي:  ابــــــن )٥٠( ــــــل الصــــــا ، ٤، جامل
ي: ٢٩٢ص ر  ٩٥، ص٤، جنزهة النفوس؛ الص

 .٣٨٨، ص١٦، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٥١(
(قطـــــــب الـــــــدين موســـــــ بـــــــن محمـــــــد ت:  )٥٢( ذيـــــــل مـــــــرآة م): ١٣٢٦هــــــــ/٧٢٦اليوني

لهند، دار الكتاب تحقيق: وزارة التحقيقات ؤالامور الثقافية با، ٣، جالزمان
، ٢، جالســـــــــــــلوك؛ املقريـــــــــــــزي: ٢٥٠م، ص١٩٩٢، ٢ٕالاســـــــــــــالمي، القـــــــــــــاهرة، ط

 .١٠٧ص
ـــــــي تـــــــاريخ الهجـــــــرةاملنصـــــــوري:  )٥٣( ، تحقيـــــــق: دونالـــــــد ريتشـــــــاردز، زبـــــــدة الفكـــــــرة 

روت، ط   .١٠٢م، ص١٩٩٨، ١مؤسسة حسيب درغام، ب
ر نكاي. انظر:  )٥٤( ، الزهور  بدائعذكرها ابن إياس باسم الخوند أشلون بنت ٔالام

  .٣٥١، ص٢، ق١ج
، ٢، ق١، جبــــــدائع الزهــــــور ؛ ابــــــن إيــــــاس: ٢٥٢، صزبــــــدة الفكــــــرةاملنصــــــوري:  )٥٥(

  .٣٥١ص
  .٢٣٢، صزبدة الفكرةاملنصوري:  )٥٦(
 .٢١، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٥٧(
، ١٠، جالنجــوم الزاهــرة؛ ابــن تغــري بــردي: ٣٥٥، ص٣، جالســلوكاملقريــزي:  )٥٨(

 .٥٠ص
 .١٤٤، ص١، جإنباء الغمر ابن حجر: )٥٩(
 .٥٩، ص٤، جالسلوكاملقريزي:  )٦٠(
ـــي أزبـــك ملـــك التتـــار، بينمـــا  )٦١( ـــي ابنـــة أ يـــذكر املقريـــزي أن زوجـــة الناصـــر هـــذه 

ــــــا ابنــــــة ملــــــك التتــــــار أزبــــــك خــــــان بــــــن طغرلجــــــا بــــــن  يــــــذكر ابــــــن تغــــــري بــــــردي أ
 .٧٤، ص١٠، جالنجوم الزاهرة؛ ٢٦، ص٣، جالسلوكمنكوتمر. انظر: 

 .١٨٤، ص٣، جالسلوكيزي: املقر  )٦٢(
 .٣٤٢،٣٧٢، ص٢، جالسلوكاملقريزي: ) ٦٣(
 .١٧، ص٣، جالسلوكاملقريزي: ) ٦٤(
، ١٠، جالنجــوم الزاهــرة؛ ابــن تغــري بــردي: ٢٩٢، ص٣، جالخطــطاملقريــزي:  )٦٥(

 .٥٣٨، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ، ابن إياس: ٢٥٤ص
ـــرى،  كانـــت تلقـــب بــــ"الجهة الشـــريفة العاليـــة، املحجبـــة املعظمـــة) ٦٦( املصـــونة الك

ن، قرينـــة امللـــوك خونـــد خـــاتون،  ن، ســـيدة الخـــوات ـــي العـــامل جـــالل النســـاء 
ن  .٥٣٩، ص١. انظر: السحماوي: الثغر الباسم، جوالسالط

، ١٠، جالنجـــوم الزاهـــرة؛ ابـــن تغـــري بـــردي: ٤٨، ص٣، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٦٧(
 .٢٣٨ص

ن تغـــري بـــردي: ؛ ابـــ٣١٩، ص٣، جالســـلوك؛ ٦٢، ص٣، جالخطـــطاملقريـــزي:  )٦٨(
 .٢١٠، ص٩، جالنجوم الزاهرة

 .١١٩، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٦٩(
 .٣٨٣، ص٣، جالسلوكاملقريزي:  )٧٠(

 

 
 .١٠٣، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٧١(
، ١٠، جالنجـــــوم الزاهـــــرة؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي: ٤، ص٤، جالســـــلوكاملقريـــــزي:  )٧٢(

 .١١٠، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ٩٧ص
، ١، جنيـل ٔالامـل؛ الحنفـي: ١١٩، ص١٠، جالنجوم الزاهـرةن تغري بردي: اب )٧٣(

 .١١٣ص
 .١٢٧، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٧٤(
، ١٠، جالنجـــوم الزاهـــرة؛ ابـــن تغـــري بـــردي: ١٩، ص٤، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٧٥(

 .١٢٢، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ١٢٤ص
 .١٢٩، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٧٦(
، ١٠، جالنجــــوم الزاهــــرة؛ ابــــن تغــــري بــــردي: ٣٥، ص٤،جكالســــلو املقريــــزي:  )٧٧(

 .١٣٣، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ١٥٠-١٤٩ص
 .١٣٨، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٧٨(
، ١٠، جالنجـــوم الزاهـــرة؛ ابـــن تغـــري بـــردي: ٤٠، ص٤، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٧٩(

 .١٣٨، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ١٥٤-١٥٣ص
، ١٠، جالنجـــوم الزاهـــرةابـــن تغـــري بـــردي: ؛ ٤٤، ص٤، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٨٠(

 .١٥٧-١٥٦ص
، ١٠، جالنجـــوم الزاهـــرة؛ ابـــن تغـــري بـــردي: ٥٦، ص٤، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٨١(

 .١٦٩ص
، النجــــــوم الزاهــــــرة؛ ابــــــن تغــــــري بــــــردي: ٦٠،٦١، ص٤، جالســــــلوكاملقريــــــزي:  )٨٢(

 .١٨٨، ص١٠ج
ــ ؛ الســخاوي: ٦،٨٤، ص١١، جالنجــوم الزاهــرةابــن تغــري بــردي:  )٨٣( الكــالم وج

ــــــى دول ٕالاســــــالم ــــــره، تحقيــــــق، ١، جــــــي الــــــذيل ع : بشــــــار عــــــواد معــــــروف وغ
ــــــروت، ط ، نيــــــل ٔالامــــــل؛ الحنفــــــي: ١٤٣، صم١٩٩٥، ١مؤسســــــة الرســــــالة، ب

 .١٥، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ، ابن إياس: ٣٦٠، ص١ج
، ٢، ق١، جبــــــدائع الزهــــــور ؛ ابــــــن إيــــــاس: ١٠٥، ص٢، جنيــــــل ٔالامــــــلالحنفـــــي:  )٨٤(

  .١٥٩ص
  .١٦٣، ص٢، ق١، جبدائع الزهور  ابن إياس: )٨٥(
  .٤١، ص١، جإنباء الغمرابن حجر:  )٨٦(
 .١٥٢،١٧٠، ص١١، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٨٧(
  .٨٨، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٨٨(
 .١٩، ص١٢، ج٦السخاوي: الضوء الالمع، مج )٨٩(
؛ ٤٦٩، ص١، جإنبــــاء الغمــــرابــــن حجــــر: ؛ ٣٥٢، ص٥، جالســــلوك) املقريــــزي: ٩٠(

ي: ٥٢، ص١٢، جالنجــوم الزاهــرةابــن تغــري بــردي:  ر ، نزهــة النفــوس؛ الصــ
، ١٢، ج٦، مـجالضـوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع؛ السخاوي: ٣٨٣، ص١ج

ـــروت، (د.ت)، ص ، نيـــل ٔالامـــل؛ الحنفـــي: ١٦منشـــورات دار مكتبـــة الحيـــاة، ب
 .٤٦٦، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٣٤٣، ص٢ج

ي )٩١( ر ؛ ٢٣٣، ص٢، جنيــل ٔالامــل؛ الحنفــي: ١٢٧، ص١، جنزهــة النفــوس: الصــ
  .٣٦٨، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس: 

الضــــــــوء ؛ الســــــــخاوي: ١٠٦، ص١٢، جالنجــــــــوم الزاهــــــــرةابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي:  )٩٢(
، ٢، ق١، جبـــــــــــدائع الزهـــــــــــور ؛ ابـــــــــــن إيـــــــــــاس: ١٣٢، ص١٢، ج٦، مـــــــــــجالالمـــــــــــع

 .٣٦٨ص
ي:  )٩٣( ر ؛ ٢١٤، ص٢، جنيــــل ٔالامــــل: ؛ الحنفـــي٩٣، ص١، جنزهــــة النفــــوسالصـــ

  .٣٤٦-٣٤٥، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس: 
، ١٢، ج٦، مـــجالضـــوء الالمـــع؛ الســـخاوي: ١٤٣، ص٦، جالســـلوكاملقريـــزي:  )٩٤(

 .٧٣٦، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس: ؛ ١١٧ص
، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ١٠٦، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٩٥(

 .٥٣٧، ص٢، ق١ج
 .١٨٦، ص٣، جإنباء الغمرابن حجر:  )٩٦(
 .٢٥٦، ص٢، ق١ج ،بدائع الزهور ابن إياس: ) ٩٧(
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 .١٠٣، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٩٨(
ي، ج١٢٧، ص١٣، جالنجـــــــوم الزاهـــــــرةابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  )٩٩( ـــــــل الصـــــــا ، ١؛ امل

 .٢٩٨ص
 .١٣٠، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٠٠(
 .٢١٧، ص١٦، جنجوم الزاهرةالابن تغري بردي:  )١٠١(
، ٤، جنيـل ٔالامـل؛ الحنفـي: ٨١، ص١٤، جالنجوم الزاهـرةابن تغري بردي:  )١٠٢(

 .٣٨ص
ي: ١٥٦، ص١٤، جالنجــــــــــوم الزاهــــــــــرةابــــــــــن تغــــــــــري بــــــــــردي:  )١٠٣( ر نزهــــــــــة ؛ الصــــــــــ

؛ ابــــــن إيــــــاس: ١٦، ص٤، جنيــــــل ٔالامــــــل؛ الحنفــــــي: ٤١٢، ص٢، جالنفــــــوس
  .٣٨، ص٢، جبدائع الزهور 

  .٣٦٢، ص٢، جالزهور  بدائعابن إياس:  )١٠٤(
؛ الســــخاوي: ١٩٠،١٩٧،٢٠٣، ص١٤، جالنجــــوم الزاهـــرةابـــن تغـــري بـــردي:  )١٠٥(

 .٤٠، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمع
الضــــــوء ؛ الســــــخاوي: ١٨٥، ص١٤، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )١٠٦(

 .٦٢، ص١٢، ج٦، مجالالمع
 بـــــــدائع؛ ابـــــــن إيـــــــاس: ٢١١، ص١٤، جالنجـــــــوم الزاهـــــــرةابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  )١٠٧(

 .٤٤٤، ص٢، جالزهور 
 .٩٢، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٠٨(
؛ ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: ٢٧، ص٤؛ ج٤٦٠، ص٣، جإنبـــــــاء الغمـــــــرابـــــــن حجـــــــر:  )١٠٩(

، ١٢، ج٦، مـجالضـوء الالمـع؛ السـخاوي: ٢٠٣، ص١٥، جالنجوم الزاهرة
 .١٧ص

الضــــــوء ؛ الســــــخاوي: ١٧٨، ص١٦، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )١١٠(
 .٣٧، ص١٢، ج٦، مجالالمع

ــــى بــــن داود ت: )١١١( ي (ع ر ، إنبــــاء الهصــــر بأنبــــاء العصــــرم): ١٤٩٥هـــــ/٩٠٠الصــــ
، الهيئـــــة املصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، القـــــاهرة، ط ـــــ ، ٢تحقيـــــق: حســـــن حب

  .٩٢، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمع؛ السخاوي: ١٣٢م،، ص٢٠٠٢
  .٩٢، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١١٢(
 .٢٤٠ص ،٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١١٣(
 .٣٣٤، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١١٤(
بـــدائع ؛ ابـــن إيـــاس: ١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مـــجالضـــوء الالمـــعالســـخاوي:  )١١٥(

  .٤٠٤، ص٢، جالزهور 
ـــي  )١١٦( ـــا خلفـــت مـــن الح ، ويقـــال أ ى ســـبيل املـــؤم ـــا الســـلطان بمصـــ ى عل صـــ

ن ألــــف دينــــار. انظــــر: الســــخاوي:  والحلــــل مــــا ال يوصــــف، ومــــن املــــال خمســــ
 .٦٦، ص١٢، ج٦، مجضوء الالمعال

ي: ٣٨٢، ص١٥، جالنجوم الزاهـرةابن تغري بردي:  )١١٧( ر ، إنبـاء الهصـر؛ الصـ
؛ ابــــــــن ١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مــــــــجالضــــــــوء الالمــــــــع؛ الســــــــخاوي: ٤٦٥ص

  .٢٦٣، ص٢، جبدائع الزهور إياس: 
ي: ٢١٥،٤٠٥، ص١٦، جالنجــــوم الزاهــــرةابــــن تغــــري بــــردي:  )١١٨( ر نزهــــة ؛ الصــــ

  .٤٠، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمع؛ السخاوي: ١٧٢، ص٤، جالنفوس
 .٢٧٢، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١١٩(
الضــــــوء ؛ الســــــخاوي: ١٧٨، ص١٦، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )١٢٠(

 .٣٧، ص١٢، ج٦، مجالالمع
الضــــــوء ؛ الســــــخاوي: ٥٤٢، ص١٥، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )١٢١(

ـــر؛ ١٣٠، ص١٢، ج٦، مــجالالمــع ؛ ابــن إيـــاس: ٢٢٥، ص٢، جملســبوكا الت
 .٢٧٣، ص٢، جبدائع الزهور 

 .٢٧٦، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٢٢(
 .٥٠٢، ص١٥، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٢٣(
 .٢٨٩، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس: ) ١٢٤(
 .٣٨، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )١٢٥(

 

 
 .٩٠، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )١٢٦(
 .٣٠٠، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٢٧(
الضــــــوء ؛ الســــــخاوي: ١١١، ص١٦، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )١٢٨(

 .٩٠، ٤٤، ص١٢، ج٦، مجالالمع
 .٣٦٨، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس: ) ١٢٩(
 .٦٨،٦٩، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )١٣٠(
، نيــــل ٔالامــــلالحنفــــي:  ؛٢٩٢، ص١٦، جالنجــــوم الزاهــــرةابــــن تغــــري بــــردي:  )١٣١(

  .٤٣٥، ص٢، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٣٣، ص٦ج
بـــــــدائع ؛ ابـــــــن إيـــــــاس: ٢٩٢، ص١٦، جالنجـــــــوم الزاهـــــــرةابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  )١٣٢(

  .٩، ص٣؛ ج٤٣٥، ص٢، جالزهور 
 .٤٦٩، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣٣(
 .٤٦٣، ٤٦٠، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣٤(
 .٦٤، ص٤، جهور بدائع الز ابن إياس:  )١٣٥(
 .١٩٧، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣٦(
 .٣٨٩، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣٧(
 .٤١٧، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٣٨(
م) أظهـــرت الفـــرح ١٥٠٠هــــ/٩٠٦ملـــا قتـــل الســـلطان طومـــان بـــاي ٔالاول ســـنة ( )١٣٩(

ــا بمــس جلـــودهم بدمــه تشــفًيا منـــه، ألنــه قتـــ ـــي وأبنا ل والســرور، وقامــت 
ي، وقتــــــل زوجهــــــا  ــــــا محمــــــد، وســــــجن أخوهــــــا الســــــلطان قانصــــــوه ٔالاشــــــر اب

ى الغـوري السـلطنة سـنة ( م) ١٥٠٠هــ/٩٠٦السلطان جـانبالط، وعنـدما تـو
ــــا  ـــا عـــدد مـــن الطواشـــية، وقـــرر عل ـــا، وأطلعهـــا القلعـــة ووكـــل  قـــبض عل
ا  ى مكة ح شفع ف مبلغ من املال، وملا عجزت عن الدفع أمر بأن تنفى إ

ـــــا. انظــــر:ابن إيـــــاس:  بعــــض بـــــدائع ٔالامــــراء، ودفعـــــت بعــــض املـــــال فــــأفرج ع
 .١١،٢٠، ص٤، جالزهور 

  .١٥٩، ص٤؛ ج٤٣٥، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٤٠(
  .١٢٨، ص٤ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )١٤١(
  .٢٧،٢٨، ص٥ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )١٤٢(
  .١١٤، ص٥ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )١٤٣(
  .١١٤، ص٥ج، بدائع الزهور  ابن إياس: )١٤٤(
  .٢٥٤، ص٥ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )١٤٥(
 . ٣٢، ص٧، جنيل ٔالاملالحنفي:  )١٤٦(
نيـل ؛ الحنفي: ٢٦٩،٢٧٤،٢٨٣، ص١٦، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٤٧(

ــــراجم،  ؛ الــــروض الباســــم١٤٣،١٦٠، ص٦، جٔالامــــل ــــي حــــوادث العمــــر وال
أ، ٣٩ورقـــة تـــاريخ تيمـــور، ٢٤٠٣، مخطـــوط بـــدار الكتـــب املصـــرية، رقـــم ٢ج
 .٣٩٣،٤٠٣، ص٢، جبدائع الزهور ب؛ ابن إياس: ٥٣

، نيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ٢٧٤، ص١٦، جالنجــــوم الزاهــــرةابــــن تغــــري بــــردي:  )١٤٨(
بـــــــــدائع ب؛ ابـــــــــن إيـــــــــاس: ٤٨، ورقـــــــــة٢، جالـــــــــروض الباســـــــــم؛ ١٥٦، ص٦ج

 .٤٠٢، ص٢، جالزهور 
  .٢٨، ص٥ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )١٤٩(
 .٤١١، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٥٠(
ا من مخمل أحمر كفوي، ومطرزة بالذهب وعروق  )١٥١( وصفت هذه املحفة بأ

ــــروز والفضــــة.  ا زركــــش مــــن الــــذهب الخــــالص، ومحــــاله بــــاللؤلؤ والف أرضــــي
 .٤١٠، ص٤، جبدائع الزهور انظر: ابن إياس: 

  .٥٨، ص٨، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٥٢(
 .٥٤، ص١١، جنجوم الزاهرةالابن تغري بردي:  )١٥٣(
 .٣٥٥، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٥٤(
 .١٤٠، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٥٥(
، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٦٠، ص١٥، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٥٦(

 .١٦٢، ص٢ج
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ي: ٢١٥،٤٠٥، ص١٦، جالنجــــوم الزاهــــرةابــــن تغــــري بــــردي:  )١٥٧( ر نزهــــة ؛ الصــــ

؛ ٤٠، ص١٢، ج٦، مــجالضــوء الالمــع؛ الســخاوي: ١٧٢، ص٤، جسالنفــو 
  .٢٢٣، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس: 

بـــــــدائع ؛ ابـــــــن إيـــــــاس: ٣٧٢، ص١٥، جالنجـــــــوم الزاهـــــــرةابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  )١٥٨(
 .٢٥٦، ص٢، جالزهور 

 .١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )١٥٩(
ـــر املســـبوكالســـخاوي: ) ١٦٠( ، ٤، جبـــدائع الزهـــور اس: ؛ ابـــن إيـــ٣٠٤، ص١، جالت

 .٤٠٩ص
، ٢، جبـــــدائع الزهـــــور ؛ ابـــــن إيـــــاس: ٤٦٠، ص٣، جإنبـــــاء الغمـــــرابـــــن حجـــــر:  )١٦١(

 .١٣٩ص
، ٣، جبـــــــــدائع الزهـــــــــور ؛ ابـــــــــن إيـــــــــاس: ١٢٢، ص٧، جنيـــــــــل ٔالامـــــــــلالحنفـــــــــي:  )١٦٢(

 .١٠٠ص
 .٩٣، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٦٣(
، ٢، جلزهـــــــــور بـــــــــدائع ا؛ ابـــــــــن إيـــــــــاس: ١٨٦، ص٤، جنيـــــــــل ٔالامـــــــــلالحنفـــــــــي: ) ١٦٤(

 .١٠٢ص
املـــرأة وأيًضـــا: أحمــد عبـــد الــرازق:  .٣٤٣، ص٢، جبـــدائع الزهــور ابــن إيــاس:  )١٦٥(

م، ١٩٩٩، الهيئـــــة املصــــرية العامــــة للكتــــاب، القـــــاهرة، ــــي مصــــر اململوكيــــة
 .١٩ص

 .١٠٣، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٦٦(
ــــــر نكـــــاي. انظـــــر:  )١٦٧( ائع بــــــدذكرهـــــا ابـــــن إيـــــاس باســــــم الخونـــــد أشـــــلون بنـــــت ٔالام

  .٣٥١، ص٢، ق١، جالزهور 
، ٢، ق١، جبــــدائع الزهــــور ؛ ابــــن إيــــاس: ٢٥٢، صزبــــدة الفكــــرةاملنصــــوري:  )١٦٨(

  .٣٥١ص
 .١٤٠، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )١٦٩(
  .١٦٤، ص٥، جالسلوكاملقريزي:  )١٧٠(
 .٣١٤، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٧١(
 .١٢٩، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )١٧٢(
 .٩٧، ص٢، ق١، جهور بدائع الز ابن إياس:  )١٧٣(
 .٤٧، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٧٤(
 .٤١٧، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس: ) ١٧٥(
 .٢٣٢، ص٣، جالسلوكاملقريزي: ) ١٧٦(
 .١٢٩، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ٢٩، ص٤، جالسلوكاملقريزي:  )١٧٧(
، املــرأةوأيًضــا: أحمــد عبــد الــرازق:  .٣٢٤، ص٢، جبــدائع الزهــور ابــن إيــاس:  )١٧٨(

 .٢٠ص
 .٦٠، ص٣، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ١٦، ص٧، جنيل ٔالاملالحنفي:  )١٧٩(
 .٢٢٩، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٨٠(
 .٣٣٢، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٨١(
 .٥٩٣، ص١، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٨٢(
، ٩، جالنجـــوم الزاهـــرة؛ ابـــن تغـــري بـــردي: ٥٩، ص٣، جالســـلوكاملقريـــزي:  )١٨٣(

 .٧٥ص
 .١٢١، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٨٤(
 .٢٣٩، ص١١، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٨٥(
 .٤٥٢، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٨٦(
 .١٣٤، ص١٣، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٨٧(
ـى ت: القلقشندى )١٨٨( ـ م): ١٤١٨هــ/٨٢١(أبـو العبـاس أحمـد بـن ع صـبح ٔالاع

ن، الهيئــــــة العامـــــــة ٥، جٕالانشــــــاء ــــــي صــــــناعة ، تقــــــديم: فـــــــوزي محمــــــد أمــــــ
 .٤٧٠م، ص٢٠٠٤لقصور الثقافة، القاهرة، 

 .١٦، ص٤، جالسلوكاملقريزي:  )١٨٩(
 .٥، ص٤، جالسلوكاملقريزي:  )١٩٠(

 

 
للمزيـــــد عـــــن نهـــــ ٕالاســـــالم عـــــن اللطـــــم، وشـــــق الجيـــــوب، والنياحـــــة، ودعـــــوى  )١٩١(

حمـــــــــــــــــــد الجاهليـــــــــــــــــــة. انظـــــــــــــــــــر: الـــــــــــــــــــذه (شـــــــــــــــــــمس الـــــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أ
ــــروت، (د.ت)، كتــــاب الكبــــائرم): ١٣٤٧هـــــ/٧٤٨ت: ، دار الكتــــب العلميــــة، ب
 .١٨٣ص

 .٢٧٢، ص٧، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٩٢(
)١٩٣( : ي تاريخ أهل الزمان العي تحقيق:  هـ)،٦٩٨-٦٨٩، حوادث(عقد الجمان 

ن، الهيئـــــة املصــــرية العامـــــة للكتـــــاب، القـــــاهرة،   م،١٩٨٩محمــــد محمـــــد أمـــــ
 .٢٢٤ص

 .٩٨، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )١٩٤(
 .٢٠٨، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٩٥(
 ،٤٥٢، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٩٦(
، ٦، جنيل ٔالامـلالحنفي: ؛ ١١٤ص، ١٢، ج٦، مجالضوء الالمع) السخاوي: ١٩٧(

 .٢٤٥ص
 .٩٩، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )١٩٨(
 .٢٤٥، ص٦ج ،نيل ٔالاملالحنفي:  )١٩٩(
 .٢٣٣، ص٦، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٢٠٠(
 .١١٥، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٠١(
 .٦٤، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٠٢(
ى هللا عليه وسلم" النساء عن إتباع الجنائز، فقال لبعضهن ) ٢٠٣( نه الن "ص

لنـــه ق ـــي جنـــازة:" أتحملنـــه فـــيمن يحمـــل، قلـــن: ال قـــال: أت ـــره وقـــد خـــرجن 
ـ قلـن: ال ، قـال:  ـراب فـيمن يح ن عليـه ال ل قلن: ال، قال: أفتحث فيمن ي
ــــــر مــــــأجورات". انظــــــر: ابــــــن الحــــــاج (محمــــــد بــــــن محمــــــد  ارجعــــــن مــــــأزورات غ

ــــــراث، ١، جاملــــــدخل م):١٣٣٧هـــــــ/٧٣٧العبــــــدري الفاســــــ ت: ، مكتبــــــة دار ال
ن املماليـك ونتـاجهم . وأيًضـا: محمـود رزق: ٢٥٠، صالقاهرة عصـر سـالط

 .٣٤٢، ص٢، املطبعة النموذجية، القاهرة، ط٢، جعلمي ؤالادبيال
 .١٠٥، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٠٤(
ن: ؛ ١١٤، ص١٢، ج٦، مــجالضــوء الالمــع: الســخاوي ) ٢٠٥( ، نيــل ٔالامــلابــن شــاه

 .٢٤٥، ص٦ج
ـــا اليـــوم الناموســـية املزركشـــة )٢٠٦( . انظـــر: ســـعيد عبـــد الفتـــاح ـــي مـــا يطلـــق عل

ـي مصـر والشـامالععاشور:  ضـة العربيـة، القـاهرة، صر املماليكي  ، دار ال
 .٤١٨م، ص١٩٧٦، ٢ط

، نيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ٣٤٦، ص١٦، جالنجــــوم الزاهــــرةابــــن تغــــري بــــردي:  )٢٠٧(
 .٢٣٣، ص٦ج

ي: إنباء الهصر، ص )٢٠٨( ر  .٤٢٦الص
 .٦٤، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٠٩(
 .١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢١٠(
 .١٩، ص١٣، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢١١(
 .١٦٩، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢١٢(
 .٦٤، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢١٣(
 .١٦٩، ٩٢، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢١٤(
، ٢، جبـــــدائع الزهـــــور ؛ ابـــــن إيـــــاس: ٣٣٧، ص٣، جإنبـــــاء الغمـــــرحجـــــر:  ابـــــن) ٢١٥(

 .٩٢ص
  .٢٨، ص٥ج، ائع الزهور بدابن إياس:  )٢١٦(
، ١٠، جالنجــوم الزاهــرة؛ ابــن تغــري بــردي: ٤٨، ص٣، جالســلوكاملقريــزي:  )٢١٧(

ـــــــــــــــــــ الكـــــــــــــــــــالم؛ الســـــــــــــــــــخاوي: ٦،٨٤، ص١١؛ ج٢٣٨ص ؛ ١٤٣ص، ١، جوج
، ٢، ق١، جبـــدائع الزهــــور ، ابـــن إيـــاس: ٣٦٠، ص١، جنيـــل ٔالامـــلالحنفـــي: 

 .١٥ص
 .١٨٨، ص١٠، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢١٨(
 .٢٢،٢٥، ص٤، جبدائع الزهور ن إياس: اب )٢١٩(
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 كان التاريخية

 دراسات
 
 .١٠٣، ص٣؛ ج٣٤٢، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٢٠(
؛ ٤٦٠، ص٣، جإنبــــاء الغمــــر؛ ابــــن حجــــر: ٤٨، ص٣، جالســــلوكاملقريــــزي:  )٢٢١(

، ١١؛ ج٢٣٨، ص١٠، جالنجــــــوم الزاهــــــرة؛ ابــــــن تغــــــري بــــــردي: ٢٧، ص٤ج
، ١٢، ج٦، مــــــــــــــجالضــــــــــــــوء الالمــــــــــــــع؛ الســــــــــــــخاوي: ٢٠٣، ص١٥؛ ج٦،٨٤ص
ـــ الكـــالم، جالســـخاوي:  ؛١٧ص ، ١، جنيـــل ٔالامـــل؛ الحنفـــي: ١٤٣ص ،١وج
، ٤٦٠، ص٣؛ ج١٥، ص٢، ق١، جبــــــــــدائع الزهــــــــــور ، ابــــــــــن إيــــــــــاس: ٣٦٠ص
٤٦٣. 

أ؛ ابــــن ٢٤، ورقــــة٢؛ الــــروض الباســــم، ج١٢٢، ص٦، جنيــــل ٔالامــــلالحنفـــي: ) ٢٢٢(
 .٣٨٤، ص٢، جبدائع الزهور إياس: 

، املــرأةمــد عبــد الــرازق: وأيًضــا: أح .٤٥٧، ص٣، جبــدائع الزهــور ابــن إيــاس:  )٢٢٣(
 .٢٦ص

 .٧٠، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٢٤(
ــ .٢٥، ص١٢، ج٦، مــجالضــوء الالمــعالســخاوي:  )٢٢٥( : هــو صــالح العلــم البلقي

ي ــــ الشـــاف ى ١٣٨٨هـــــ/٧٩١( ، ولــــد ســــنةبـــن عمــــر بــــن رســــالن البلقي م)، تــــو
ـــر ســـنة ( ر ال١٤٢٢هــــ/٨٢٦القضـــاء ٔالاك قـــرآن، م)، تفـــرد بالفقـــه وألـــف تفســـ

ي ســنة انظــر: الســيوطي (جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن  .م١٤٦٣هـــ/٨٦٨تــو
ــــي أخبــــار مصــــر والقــــاهرةم): ١٥٠٥هـــــ/٩١١محمــــد ت: ، حســــن املحاضــــرة 

، تحقيـــــــق: محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهيم، دار إحيـــــــاء الكتـــــــب العربيـــــــة، ١ج
 .٤٤٤م، ص١٩٦٧، ١القاهرة، ط

، ١٠، جالنجـوم الزاهـرة؛ ابن تغري بردي: ٣٨١،ص٣، جالسلوكاملقريزي:  )٢٢٦(
 .٨١ص

؛ ابــــن ١٦، ص٢، جنيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ٣٣٥، ص٤، جالســــلوكاملقريــــزي:  )٢٢٧(
 .٩٦، ص٢، ق١، جبدائع الزهور إياس: 

 .٧٠، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٢٨(
ابـن أ؛ ١٨٠، ورقـة٤، جالـروض الباسـم؛ ٣٢٠، ص٦، جنيـل ٔالامـلالحنفي:  )٢٢٩(

 .١١، ص٣، جبدائع الزهور إياس: 
بـــــــدائع ؛ ابـــــــن إيـــــــاس: ٢٩٢، ص١٦، جالنجـــــــوم الزاهـــــــرةابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  )٢٣٠(

  .٩، ص٣؛ ج٤٣٥، ص٢، جالزهور 
ي: إنباء الهصـر؛ ٣٨٢، ص١٥، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٣١( ر ، الص

؛ ابــــــــن ١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مــــــــجالضــــــــوء الالمــــــــع؛ الســــــــخاوي: ٤٦٥ص
  .٢٦٣، ص٢، جبدائع الزهور إياس: 

، نيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ١٣٠، ص١٣، جالنجــــوم الزاهــــرةردي: ابــــن تغــــري بــــ )٢٣٢(
 .٨١٥، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٢٤، ص٣ج

بـــدائع ؛ ابـــن إيـــاس: ١٢٦،١٢٧، ص١٢، ج٦، مـــجالضـــوء الالمـــعالســـخاوي:  )٢٣٣(
 .٦٤، ص٤، جالزهور 

؛ ٥٦، ص٥، جنيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ٩٥، ص٤، جإنبــــاء الغمــــرابــــن حجــــر:  )٢٣٤(
 .٢٠٠، ص٢، جع الزهور بدائابن إياس: 

ابــن أ؛ ١٨١، ورقــة٤؛ الــروض الباســم، ج٣٢٣، ص٦، جنيــل ٔالامــلالحنفــي: ) ٢٣٥(
  .١٢، ص٣، جبدائع الزهور إياس: 

  .١٥٩، ص٤؛ ج٤٣٥، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣٦(
  .٨١، ص٤ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣٧(
  .١١٤، ص٥ج، بدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣٨(
 .٤٢٣،٣٤٣، ص٢، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٢٣٩(
 .٤٠٤، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس: ) ٢٤٠(
ايـــة م): ١٣٣١هــــ/٨٣٣(شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ت:  النـــويري  )٢٤١(

ي فنون ٔالادب ، الهيئـة املصـرية ٣٠، جٔالارب  ـ ، تحقيق: السـيد البـاز العري
 .٣٧١،٣٧٣م، ص١٩٩٢العامة للكتاب، 

، ٢، ق١، جبـدائع الزهـور ؛ ابـن إيـاس: ٣٩٥، ص٣٠، جاية ٔالاربالنويري:  )٢٤٢(
 .٣٤٤ص

 .٣٨٢، ص٢، ق١، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٤٣(
 

 
 .١٧٣، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٢٤٤(
 .١٢٩، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٢٤٥(
، ١، جنيـل ٔالامـلالحنفـي:  ؛٩٠، ص١٠، جالنجوم الزاهـرةابن تغري بردي:  )٢٤٦(

 .١١٠ص
 .١٣٣، ص١، جنيل ٔالامل؛ الحنفي: ٤٠٥، ص٣، جالسلوكاملقريزي:  )٢٤٧(
نيــــــل ؛ الحنفــــــي: ١٤١،١٥٠، ص١٠، جالنجــــــوم الزاهــــــرةابــــــن تغــــــري بــــــردي:  )٢٤٨(

 .١٣٣، ص١، جٔالامل
 .٥٤، ص١١، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٤٩(
 ٨٨، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٥٠(
 .٢١٣، ص١٢، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٢٥١(
 .٤١،٤٢، ص١٣، جالنجوم الزاهرةتغري بردي: ابن  )٢٥٢(
 .٧١، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٥٣(
ي: ٣١٥، ص١٥، جالنجــــــــــوم الزاهــــــــــرةابــــــــــن تغــــــــــري بــــــــــردي:  )٢٥٤( ر نزهــــــــــة ؛ الصــــــــــ

 .٩٥، ص٤، جالنفوس
 .٢٨٦، ص٣، ج٢، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٥٥(
 .٨٣، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٥٦(
، بـدائع الزهـور ؛ ابـن إيـاس: ٥٤، ص١٢، ج٦، مـجالالمـع الضـوءالسخاوي:  )٢٥٧(

 .١٥٢، ص٣ج
 .٢٥، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٥٨(
 .١٧٦، ص٣، ج٢، مجالضوء الالمعالسخاوي:  )٢٥٩(
 .٣٧٨، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٦٠(
 .٣١٢، ص٣، جالخططاملقريزي:  )٢٦١(
 .٢٢٠، ص١، جنيل ٔالاملالحنفي: ) ٢٦٢(
ــــى مبــــارك بقولــــه: "هــــو بســــوق  .٣٤٦، ص٣، جالخطــــط: املقريــــزي  )٢٦٣( وصــــفه ع

مســــــكه قــــــرب جــــــامع الشــــــيخ صــــــالح أبــــــي حديــــــد بخــــــط الحنفــــــي، لــــــه بابــــــان 
ي الرخـام "بسـم هللا الـرحمن الـرحيم أمـرت بإنشـاء  ى أحدهما  منقوش بأع
ــر رســول  ــى بيــت هللا الزائــرة ق ــى هللا الحاجـة إ ــرة إ هـذا الجــامع املبــارك الفق

ن هللا عليـــــــه الصـــــــ الة والســـــــالم الســـــــت الرفيعـــــــة مســـــــكه ســـــــنة ســـــــت وأربعـــــــ
ـر مقـام  ـي الحجـر سـورة يـس، وهـو غ وسبعمائة ومنقوش بدائر من الخارج 

 . ١١٥، ص٥، جالتوفيقية الخططالشعائر لتخربه ...". انظر: 
ــــــــا ٥٩٦، ص٣، جالخطـــــــطاملقريـــــــزي:  )٢٦٤( . هـــــــذه الخانقــــــــاه ال تـــــــزال قائمـــــــة ولك

ا تربة خ ا قبة تح وند طغاي، وقـد أنشـأت هـذه الخانقـاه سـنة معطلة، و
ــــى ناصـــية شــــارع خونــــد طغــــاي والســــلطان ١٣٤٤هــــ/٧٤٥( ــــي اليــــوم ع م)، و

النجــــوم أحمــــد بجبانــــة املجــــاورين شــــرق القــــاهرة. انظــــر: ابــــن تغــــري بــــردي: 
 .١٣، حاشية ص١١، جالزاهرة

؛ ابــــــــن حجــــــــر: ٣٥٧، ص٤، جالســــــــلوك؛ ٥٣٠، ص٣املقريــــــــزي: الخطــــــــط، ج )٢٦٥(
؛ ابــــن إيــــاس: ٥٢، ص٢، جنيــــل ٔالامــــل؛ الحنفــــي: ٤١، ص١، جإنبــــاء الغمــــر

وهــــــذه املدرســــــة ال تــــــزال قائمــــــة باســــــم . ١١٥ص، ٢، ق١، جبــــــدائع الزهــــــور 
النجــــوم جــــامع أم الســــلطان بشــــارع بــــاب الــــوزير. انظــــر: ابــــن تغــــري بــــردي: 

ا. ٥٩، ص١١، جالزاهرة  وحاشي
 .١١٥ص، ٢، ق١، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٣٥٧، ص٤، جالسلوك )٢٦٦(
 .٣٢٦، ص٤، جالسلوكاملقريزي:  )٢٦٧(
 .٦٧، ص٣، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٣٢، ص٧، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٢٦٨(
، بـدائع الزهـور ؛ ابـن إيـاس: ٦٦، ص١٢، ج٦، مـجالضـوء الالمـعالسخاوي: ) ٢٦٩(

 .٢٦٣، ص٢ج
 .٤٥، ص١٢، ج٦، مجالضوء الالمعالسخاوي: ) ٢٧٠(
يبــردي:  تغــري ) ابــن ٢٧١( ــل الصــا ، الضــوء الالمــعالســخاوي: ؛ ٣١٧، ص٦، جامل

 .٧٠، ص١٢، ج٦مج
 .٤٤، ص٣، جنيل ٔالاملالحنفي:  )٢٧٢(
 .٤٢٧، ص٣، جالسلوكاملقريزي:  )٢٧٣(
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  قسم التاريخ –أستاذ محاضر 
  كلية العلوم ٕالانسانية والاجتماعية 

  الجمهورية الجزائرية  –جامعة تلمسان 
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م)، ١٣/١٤ –هـ ٧/٨ملقال العالقات السياسية بني الدولتني الحفصية واململوكية البحرية خالل الفرتة املمتدة بني القرنني (يتناول ا

لكونهام أقوى ممثلني للعامل اإلسالمي يف تلك الفرتة، فالدولة الحفصية كانت مسيطرة عىل بالد املغرب سياسيًا من خالل مبايعة 
لها عىل اعتبار أنها األحق بخالفة املوحدين الذين انتهى وجودهم من بالد املغرب نهائيًا عىل يد بني بقية الدويالت املغاربية 

هـ، أما الدولة اململوكية فكانت الحامي للجناح الرشقي للعامل اإلسالمي بعد سقوط الخالفة ٦٦٨مرين من املغرب األقىص سنة 
الحجاز، ووصل نفوذها أحيانًا إىل بالد املغرب، وكانت الدولتان متجاورتان العباسية يف بغداد، وكانت تسيطر عىل مرص والشام و 

ويركز عىل التواصل الدبلومايس بني البلدين يف ظل الجو  يف الحدود الجغرافية ما دفعهام للبحث عن سبل التقارب السيايس.
رشق واملغرب اإلسالميني، كام يركز عىل مشكلة الدويل املتوتر والذي كان يشهد تجدد الحمالت الصليبية األوربية عىل بلدان امل

الخالفة اإلسالمية التي برزت إىل الوجود عقب سقوط بغداد بيد املغول، وتنازع الحفصيني واملامليك عىل لقبها من أجل نيل 
املنصب، وإذا كان  الرشعية السياسية يف العامل اإلسالمي، ومحاولة الظاهر بيربس واملستنرص الحفيص إثبات األحقية يف تويل هذا

الحفصيون من ساللة عمر بن الخطاب (ريض هللا عنه) ويحق لهم التسمية بلقب الخليفة خاصًة بعد مبايعة أمري مكة لهم، فإن 
املامليك قد اضطروا أن يجلبوا أحد أفراد البيت العبايس بعد سقوط بغداد وإثبات نسبه وتعيينه خليفة يف بغداد. وموقف 

لة الصليبية األوروبية بقيادة لويس التاسع الفرنيس عىل تونس، وكذا تدخلهم يف الشأن الداخيل الحفيص من املامليك من الحم
  خالل مساندة بعض الحركات السياسية املعارضة كحركة أب زكرياء اللحياين.

  
 الثامنة، الصليبية بيبرس، الظاهر المستنصر، خالفةالسياسي،التاريخ    ٢٠١٤  أكتوبر ٢٥  تاريخ استالم البحث:  

  اللحياني زكرياء
    ٢٠١٥  يناير  10   ر:ــول النشــتاريخ قب
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ي تاريخ العالقات السياسية والدبلوماسية إبان  ُيَعّد البحث 
م الساحة ٔالاكاديمية،  العصر الوسيط من املواضيع ال صارت 

ن دول املغرب ٕالاسالمي والد ول خاصًة فيما يتعلق بالعالقات ب
ي  املجاورة له، وملا كانت الحدود الشرقية لهذا الفضاء الجغرا
ي البحث حول طبيعة  ر  متالصقة مع دولة املماليك، جاء التفك
ى أو  العالقات ال ربطت الدولة الحفصية بالدولة اململوكية ٔالاو

ن. إن الهدف من هذا املوضوع هو  ي اصطالحات املؤرخ البحرية 
ن أقطار العالم ٕالاسالمي إبراز مدى أهمية ال تواصل الدبلوماس ب

ي العصر الوسيط. ن دوله    ي إرساء معالم الوحدة ب
ر  ن ع وقد تناول هذا املوضوع بالدراسة جملة من الباحث
ي املصادر واملراجع، ولعل عبد الرحمن بن خلدون  كتابات متفرقة 
ي هذا السياق، وكذلك القلقشندي الذي يزخ ى بدلوه  ر قد أد

ر من املراسالت الدبلوماسية، فضاًل عن  " بالكث كتابه "صبح ٔالاع
ن املعاصرين أمثال عابد يوسف من جامعة قسنطينة  بعض الباحث



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٦٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
الجمهورية الجزائرية، والدكتور أحمد عزاوي من اململكة املغربية  -

ي مؤلفاته. يطرح  ي الحديث عن هذه العالقات  والذي أفاض 
ي طياته، أهمها: املقال مجموعة من ال ا  تساؤالت نحاول ٕالاجابة ع

ن الحفصية  ن الدولت ي طبيعة العالقات ال ربطت ب ما 
ن من قيام الدولة اململوكية؟  واململوكية؟ ما هو موقف الحفصي

  وما هو موقف املماليك من الخالفة الحفصية؟
ر الدولة الحفصية ي  الحضور القوي من الدول ذات  )١(وتعت

ٕالاسالمي عقب ضعف وسقوط دولة املوحدين، وشكلت املغرب 
ى إقليم طرابلس الغرب  بحدودها ال امتدت من بجاية غرًبا إ
ى من دول املغرب ال تعاملت مع  وحدود برقة شرًقا، الدولة ٔالاو
ا  ى الصعيد السياس بحكم الجوار وبحكم كو املماليك البحرية ع

ى مقربة من  كانت املرشحة لخالفة دولة املوحدين، وقد كانت ع
ى سقوط الدولة ٔالايوبية وقيام الدولة اململوكية،  الوقائع ال أدت إ
ومما أتيح لنا من املصادر أمكن رسم معالم العالقات ال ربطت 

ن واملماليك البحرية. ن الحفصي   ب

EMíéÒç×Û¹]íé’Ë£]l^ÎøÃÖ]íè]‚eD 
ن دولة الحف ى يمكن إرجاع بداية العالقات ب ن واملماليك إ صي

ى مليالد دولة املماليك  أواخر عهد الدولة ٔالايوبية ؤالاشهر ٔالاو
ي كتابه  ي هذا السياق يذكر ابن قنفذ القسنطي  البحرية، و

ي مبادئ الدولة الحفصية"، ي "كتابه  )٢("الفارسية  وابن الشماع 
ي مفاخر الدولة الحفصية" قة أن عال )٣(ٔالادلة البينة النورانية 

ن السلطان الحف أبي زكرياء  مودة وصداقة كانت تجمع ب
صاحب تونس، وامللك الصالح أيوب، ويمكن إجمال مظاهر هذه 
ي تبادل املعلومات حول التحركات الصليبية ال كانت  العالقات 

ى حد السواء.    دد السواحل املغربية واملشرقية ع
ي هذا الصدد أوفد السلطان الحف سفارة ى امللك  و إ

ي القاهرة، يعلمه بتخطيط وعزم امللك الفرنس  الصالح أيوب 
ى غزو مصر فيما عرف بالحملة الصليبية  لويس التاسع ع
السابعة، وتضمن كتاب الرسول اعتذار أبي زكرياء عن عدم تمكنه 
دد دولته  من صد الهجوم الصلي بنفسه نظًرا لألخطار ال كانت 

وكذلك خطر ٔالاعراب الذين كانوا دائم  من جانب صاحب صقلية،
  )٤(الثورة والانتقاض بإفريقية.

وقد ذكرت املصادر ٔالاخرى املعاصرة أن املعلومات ال وردت 
راطورية الرومانية  امللك الصالح أيوب كانت من طرف ملك ٕالام
ي كنف  ي صقلية  املقدسة فريديريك الثاني الذي كان قد نشأ 

ن والحضارة ٕالا  رك  )٥(سالمية،املسلم لكن الظاهر أن الخطر املش
دد العالم ٕالاسالمي من جهة الحوض الغربي للمتوسط  الذي كان 
ي إرساء قواعد اتصاالت دبلوماسية وتبادل للمعلومات  قد ساهم 
ن الحف ؤالايوبي ثم اململوكي، خاصًة وأن  ال تخص الجانب

ا ما كانت تمر الحمالت الصليبية ال كانت تقصد املشرق غالب
  بالسواحل التونسية.

ى  ى علم باألحداث السياسية ال أدت إ وكان بنو حفص ع
ى طائفة املماليك  سقوط حكم البيت ٔالايوبي وانتقال الحكم إ
م التعامل مع نظام الحكم الجديد الذي  البحرية، وكان لزاًما عل

ى بغداد  ي ع ي القاهرة، لكن مع اشتداد الخطر املغو وسقوط طرأ 
ا تعكر جو العالقة ال صارت تنافسية حول  الخالفة العباسية 
ا تعاوًنا ضد ٔالاخطار ٔالاجنبية الصليبية من  ر م منصب الخليفة أك

  الغرب واملغولية من الشرق.

EN°é’Ë£] °e íéÚø‰ý] íÊø¤] íÖ`ŠÚ D
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ة ال صب غت العالقات شكلت مسألة الخالفة ٕالاسالمية امل
ر  ن خ ا، وقد تسامع عامة املسلم ي بداي الحفصية اململوكية 

ى يد املغول سنة ( م)، وقتل الخليفة ١٢٥٨هـ/٦٥٦سقوط بغداد ع
ي موقف )٦(العباس املستعصم باهلل ي العالم  ، وأمس املسلمون 

، فالتفتت ٔالانظار للبحث عمن )(لم يعتادوه منذ عهد  الّرسول  
لقب بالخليفة ويجدد رسوم الخالفة، فبادر أهل الحجاز يمكن أن ي

ي  ى الدولة ٔالايوبية ال كانت  ن الخليفة، وتوجهت أنظارهم إ لتعي
ى املماليك البحرية وحال ذلك دون  رة السقوط وانتقال السلطة إ ف
ن الجدد لعدم توفر شروط  ى السالط التمكن من عرض الفكرة ع

م، حيث كا ي أي م ن املماليك عبارة عن رقيق، فضال عن الخالفة 
ي أن تخرج من قريش، ولم يبقى أمام شريف  أن الخالفة ال ينب

  )٧(مكة سوى سلطان الدولة الحفصية بتونس.
ي املشرق  ن  ر من العوامل دفعت املسلم وقد اجتمعت الكث
ي منصب الخالفة  ن لتو ى الاتجاه صوب الحفصي واملغرب إ

ى الخليفة الثاني لرسول هللا ٕالاسالمية، حيث أن نس م يرتفع إ
ى هللا عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب ر هللا عنه، فقرر  ص
ر مكة إرسال البيعة لهم، هذا ما جعل السلطان محمد بن أبي  أم
زكرياء امللقب باملستنصر الحف يكتسب شهرة عمت العالم 

ي املغرب واملشرق.   )٨(ٕالاسالمي 
ن وكان أبو محمد عبد ال حق بن إبراهيم بن محمد بن سبع

م) من ٔالاعالم الزهاد املتصوفة املغاربة ١٢٦٩هـ/٦٦٩املرس (ت 
ى عالقة طيبة مع شريف مكة بن أبي  الذين استقروا بمكة، وكان ع

ى إنشاء كتاب البيعة. ، وهو الذي تو ن قد  )٩(نم وكان ابن سبع
ي إطار  الهجرة  هاجر من بالده مرسية باألندلس قاصًدا تونس 

ى  رداد النصرانية، ثم توجه إ ٔالاندلسية فراًرا من حروب الاس
ن ألبي نم  ي مكة املكرمة، وكان من املحرض الحجاز وأقام مجاوًرا 
ي إنقاذ  ر  ى التبعية للمستنصر الحف الذي قام بدور كب ع
ي تونس فضاًل  م  ن من املذابح الصليبية وإيوا املهاجرين ٔالاندلسي

  )١٠(ه ببالد املغرب ٕالاسالمي.عن نفوذ
م) بعد إلغاء ١٢٥٩هـ/٦٥٧سنة ( )١١(وتم إرسال نص البيعة

ى  ي بغداد. أما حامل الرسالة من مكة إ مراسيم الخالفة العباسية 
ي ، وعقد لها مجمع )١٢(تونس فكان أبا محمد بن برطلة الاشبي

ي  ى الناس وكان ذلك اليوم من ٔالايام املشهودة  حافل وقرئت ع



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٦٣

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ي نفوس )١٣(دولة الحفصيةال ، وكان الحادث محقًقا لرغبة كامنة 

ر  روا أنفسهم أجدر بالخالفة ولقب الخليفة وأم ب أبي حفص فاعت
ن، ومما قاله أحد الشعراء مهنئا املستنصر:   املؤمن

َن  َر املُْؤِمِن ِم
َ
 أ
ُ
أ َهّنِ

ُ
  أ

  ِبَدْعَوٍة َواْفَتكَّ ِباإِلْقَبــاِل َوٕالِاْسَعـاِد 
  ـْد َحَباَك ِبُمْلِكه َِربُّ الَوَرىَفَلَق 

ُر ِباْفِتَتاِح ِباَلِد  َتى ُيَبّشِ
َ
  َفأ

مُّ الُقَرى ُمْنَقاَدةً 
ُ
َتْتَك أ

َ
  َوِإَذا أ

ْواَلد
َ
اَعُة ٔالا

َ
ِة ط رَّ َ   )١٤(ِ◌ َفِمَن املَ

  
ن بعد أن كان  ر املؤمن وأصبح السلطان الحف يلقب بأم

ر فقط. ى وافتتح نص البيعة بال )١٥(ينادى باألم بسملة وباآليات ٔالاو
ا فَمْن فتح عليه بفتح مكة تمت ... ": من سورة الفتح، ثم جاء ف

له النعمة، ورفعت له الدرجة، وضفت عليه الرحمة، وَمْن وصل 
ان  ى صراطه، ورجح م ا فقد هدي الرشد وسار ع سلطانه إل
ى أقرانه وأرهاطه، وَمْن حرم من هذا فقد حرم من  ترجيحه ع

ى أن َمْن بايعه  )١٦(مر هكذا وسنة هللا كذلك".ذلك، ؤالا  ي إشارة إ و
ي  ن  ن املسلم ن كل السالط ر مكة فهو ٔالاحق بالبيعة من ب أم
ن،  ى الحفصي ي فتح عظيم ع املشرق واملغرب، وأن هذه البيعة 
ن الذين  ن الشريف ن للحرم م سيصبحون الخادم حيث أ

ما الدينية.    سيصبحان تحت سلط
راف بأن ب أبي حفص وورد  ي نص البيعة التصريح والاع

أحق بالخالفة حيث جاء: "وقد قيل إن امللة الحنفية املضرية 
رة العمرية املحمدية املستنصرية. ولعل الذي أقام  تنصرها الس
ره من املغرب وال ينقله  الدين وأطلعه من املشرق وأتلفه منه، يج

رته بكرية، وسريرته وكذلك: "سنته محمدية، و  )١٧(عنه..."، س
علوية، وساللته عمرية. فهذه ذرية وأنواع مجد بعضها من بعض، 

ى أن ) ١٨(."عرف بالريـاسة العـالية... ي هذه البيعة ع وقد استدل 
ى بالد املغرب بما ورد  ي بغداد تنتقل إ الخالفة بعدما يتم إسقاطها 

ستقيم ملك ي ٓالاثار: "إذا خرجت نار الحجاز يقتل خليفة بغداد وي
ى منابر خلفاء ب  ي ٔالاقطار، ويخطب له ع املغرب، وتبسط كلمته 

ر من بالد الهند". ر الدر باملع وقد ذكر بعض  )١٩(العباس، ويك
ي سنة ( ن خروج نار الحجاز املذكورة    )٢٠(م).١٢٥٦هـ/٦٥٤املؤرخ

ي بقية نص البيعة كل الدالئل ال تفيد بأن  هذا وجاء 
ى السلطان الحف ه و الخليفة املقصود، كما جاءت بإشارات إ

ي بغداد، ربما  ن  ي عن الدعوة للعباسي م التخ ر مكة كان يع أن أم
ا: "... فلما  )٢١(ألن وزير الخليفة آنذاك كان من الروافض، وجاء ف

ي شهر  وصل العلم بانتقال بيت امللك والسلطان من بغداد 
مع التسبيح والقرآن، رمضان، أظهر الخفي املكنون، فكان ذلك 

ي الذاهب ينتظر الخطة نحو عراق  ي الزمان ٔالاول و وكان الخادم 
املغرب، وٓالان وجد نفسها من نحو اليمن إقليم ٔالاعراب 

   )٢٢(".والعرب...

وختمت الرسالة بعبارات الوقار للخليفة الذي تمت له البيعة، 
ا دون التاريخ ى امل: "وذكر مكان كتاب قام ٔالارفع، ومعاد التحية ع

ى خدام حضرته العلية، وأرباب دعوته الجلية،  واملقر ٔالانفع، وع
ى  ى هللا ع ى وبركاته، والحمد هلل كما يجب، وص وأنواع رحمته تعا
ي الجانب  ى آبه وسلم. كتب تجاه الكعبة املعظمة  نبيه محمد وع

ن   )٢٣(".الغربي من الحرم الشريف، والحمد هلل رب العامل
ي كل أقطار العالم ٕالاسالمي وقد انتشر خ ر هذه البيعة 

وتباينت ردود ٔالافعال من ذلك، حيث أن اتخاذ  لقب خليفة 
ن من طرف السلطان الحف يمكن النظر إليه من  املسلم
ن، فإما أنه كان محقًقا ألهداف إيجابية أو أنه لم يتجاوز  زاويت

ن ي ن وإمارة املؤمن قت التشريف، ألن منصب خالفة املسلم
ي املشرق واملغرب.  ى مسؤوليات تشمل العالم ٕالاسالمي  القيام ع
ى الخليفة الجديد من أقطار املغرب  وقد  توالت البيعات ع
ي  ن  ٕالاسالمي، حيث وصلت بيعة أهل ٔالاندلس خاصة من النصري
ي  ن  ي تلمسان، واملريني غرناطة، وكذلك من ب عبد الواد 

  )٢٤(فاس.
ي لكن باملقابل فإن  هذه البيعة لم تلقى التجاوب الالزم لها 

ا املنطقة  بالد املشرق نظًرا للظروف السياسية الصعبة ال عاش
ى العالم ٕالاسالمي وتخريب حواضره،  خاصًة زحف املغول والتتار ع
ر  ن وشريف مكة، واعت ا عدت مبادرة فردية من ابن سبع كما أ

رسمها ملدة ثالث سنوات  املؤرخون املشارقة أن الخالفة قد انقطع
ى يد امللك الظاهر  ي القاهرة ع منذ سقوط بغداد ح تم إحياؤها 

رس اململوكي.   )٢٥(بي

EO†’ßjŠ¹]íÊø}àÚÔéÖ^Û¹]ÌÎçÚD  
يفهم من بعض املصادر ال تناولت مسألة الخالفة الحفصية 
ر  رف باملستنصر الحف كأم رس قد اع بأن امللك الظاهر بي

ن ي ظل افتقار دولة املماليك البحرية الناشئة لسند للمؤمن ، وذلك 
ي مبادئ  ي كتابه الفارسية  ي، ويذكر ابن قنفذ القسنطي  شر
ن وستمائة املذكورة  ي سنة تسع وخمس ي: "و الدولة الحفصية ما ي
ى املستنصر وخططه أهل الديار املصرية  قرئ كتاب هزيمة التتار ع

ر  ر آمال املستنصر  ي الكتاب املذكور بأم ن، وكان هذا أك املؤمن
ا إليه". راف املماليك بخالفة املستنصر لم  )٢٦(وأح لكن يبدو أن اع
رس البندقداري لتجديد معالم  )٢٧(يدم طوياًل، ى الظاهر بي إذ س

راف  ى أن ذلك الاع ر دليل ع الخالفة العباسية بالقاهرة، وذلك خ
ن ت ى ح   وطيد الحكم اململوكي. ما كان إال سياسة مرحلية إ

ي مطلع شهر رجب سنة ( م) ١٢٦١هـ/٦٥٩وتذكر املصادر أنه 
ن من الزحف  ى القاهرة أحد أبناء البيت العباس الناج حضر إ
ر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو القاسم  ي، وهو ٔالام املغو
ي  رس وبالغ  ، فاستقبله الظاهر بي بن الخليفة الظاهر العباس

وأنزله بالقلعة، وأحضر أعيان الدولة والعلماء، وأمر بإحضار  إكرامه
العربان الذين قدموا مع الخليفة من العراق للشهادة بصحة 
، وشهد بذلك عند قا  ر أحمد للبيت العباس انتساب ٔالام



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٦٤

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
القضاة تاج الدين بن بنت ٔالاعز، وعقب ذلك تم عقد البيعة له 

قا القضاة تاج الدين، ولقب باملستنصر، وأول من بايعه كان 
ثم السلطان، ثم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، واحتفلت 
ذه املناسبة، وهو الخليفة الثامن والثالثون من خلفاء ب  القاهرة 

  )٢٨(العباس.
ي  إن تلقب الخليفة العباس الجديد بلقب املستنصر يرجع 

ن ى اتخاذ السلطان الحف لهذا ا )٢٩(نظر بعض الدارس للقب، إ
 ..." : ي هذا الصدد متحدًثا عن الخليفة العباس ويقول املقريزي 
ره، وهو أنه لقب باملستنصر لقب أخيه  واتفق له ما لم يتفق لغ
ره أن خليفة لقب  باني املدرسة املستنصرية ببغداد، ولم يقع لغ

ي ظل ما كان موجوًدا من بقايا ) ٣٠(بلقب أخيه سواه....". هذا 
ي مراكش وال لم تدم طوياًل ح ق  مراسيم الخالفة املوحدية 

ا بنو مرين سنة (   م).١٢٦٩هـ/٦٦٨عل
ي حديثه عن  ي كتابه صبح ٔالاع  هذا وذكر القلقشندي 
ن عمر بن  ر املؤمن ى أم ن قوله: "وهم يدعون النسب إ الحفصي

عمر بن يح بن  حفصالخطاب ر هللا عنه فيقولون: أبو 
ي بن أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن محمد بن وانود ب ن ع

ن بن محمد بن نجية بن كعب بن  اليسع بن إلياس بن عمر بن واف
محمد بن سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب. وباعتبار ذلك 
ى القائمون  ا من ب أبي حفص يدعون الخالفة، ويد القائمون 

ن، وربما كاتبه  ر املؤمن ي بالده بأم م  ا بعض ملوك املغرب... م
ى عدي بن  ومن أهل النسب من ينكر ذلك، ويجعلهم تارة بنسب إ
ى  م إ م من ينس كعب: رهط عمر بن الخطاب دون عمر، وم

ي قبيلة عظيمة مشهورة". ربر باملغرب، و  )٣١(هنتاتة من قبائل ال
ي عصر  ن  ر من طرف أحد كبار كتاب ٕالانشاء واملؤرخ وهذا التعب

ن لنا الطابع العام ملوقف الدولة اململوكية وكبار رجال املمال يك يب
ي  ا لم تلق التجاوب الالزم  ا من الخالفة الحفصية وأ العلم ف

  املشرق.
ر أن املكاتبات  كانت تصدر عن ديوان ٕالانشاء اململوكي  الغ

ر ذلك، حيث  ى غ ن كانت تحمل عبارات تدل ع واملوجهة للحفصي
يكانت الرسائل ت ى الحضرة الشريفة العلية السنية : "..فتتح كالتا إ

السرية العاملية العادلية الكاملية ٔالاوحدية حضرة ٕالامارة العدوية، 
ر  ومكان ٕالامامة القرشية، وبقية الساللة الطاهرة الزكية، حضرة أم
ي مصالح الدنيا والدين،  ن، وزعيم املوحدين، والقائم  املسلم

ر املجاهد املؤيد ا ملرابط املثاغر املظفر املنصور السلطان السيد الكب
ى ربه.... ى )٣٢("املتوكل ع ، فلفظ "ومكان ٕالامامة القرشية" يدل ع

ن فعاًل كانوا  راف الضم بأن تونس مقر الخالفة وأن الحفصي الاع
  من ذرية عمر بن الخطاب. 
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لثامنة ال قادها امللك الفرنس لويس ُتَعّد الحملة الصليبية ا
ي تونس بمباركة من البابا، حلقة  ى ٔالارا ٕالاسالمية  التاسع ع

ن الشرق والغرب، وبعد فشل الحملة  من حلقات الصراع الدي ب
ي  ى مصر بقيادة امللك نفسه، فكر الصليبيون  الصليبية السابعة ع

ى الديار ٕالاسالمية، وكانت ٔالا  سباب املباشرة لهذه حملة أخرى ع
ر حمالت أخرى  ى كنوز بالد املغرب لتحض ي الاستيالء ع الحملة 
ي الانتقام  ي املشرق، ورغبة لويس التاسع  ى ٔالارا املقدسة  ع
ي مصر قبل ذلك سنة  ي وأسروه  ن الذين هزموه وأذلوه  من املسلم

  )٣٣(م).١٢٥٠هـ/٦٤٨(
را ى الحملة وتحض ن ع ا فقد تسامع ورغم تكتم الصليبي

، إذ أن  ى املستوى الرسم رها كل العالم ٕالاسالمي خاصًة ع خ
رس لم تكن لتخفى  ي عهد السلطان الظاهر بي املماليك وخاصًة 
اء الوجود  ن، إذ كان من أولويات املماليك إ م تحركات الصليبي عل
ي كل من مصر  الصلي باملشرق، ووقعت حالة من الاستنفار 

دف من وتونس، خاص ًة وأن كال البلدين كان يعتقد بأنه املس
  )٣٤(الحملة.

رس  وقام كل من السلطان الحف والسلطان الظاهر بي
ى  ر الالزمة لرد الخطر الصلي املحتمل ع اململوكي باتخاذ التداب
ن املوانئ املصرية  رس بتحص البالد ٕالاسالمية، فقام الظاهر بي

ى البحر املتوسط، وزو  دها بالجند والسالح ملنع أي إنزال املطلة ع
ى أرض مصر، وذكر عبد الرحمن ابن خلدون  ن ع محتمل للصليبي
ر من  هذه الاستعدادات قائاًل: "فاهتم الظاهر بحفظ الثغور واستك

، أي أنه قام بتدعيم ٔالاسطول البحري )٣٥(الشواني واملراكب"
زات اململوكي. كما اتصل بالبنادقة ووعدهم بمنحهم عدة امتيا

ي السواحل املصرية والشامية، مقابل امتناعهم عن تقديم  تجارية 
م  ، وأشار عل يد املساعدة البحرية للملك لويس التاسع الفرنس
ي شروطهم إذا أراد التفاوض معهم، وهو ما حدث  بأن يغالوا 

ى استأجار أسطول جنوه.   )٣٦(بالفعل، فلجأ لويس التاسع إ

، فقد أ ي أما املستنصر الحف ى كل العمال  صدر ٔالاوامر إ
أنحاء السلطنة من أجل الاستكثار من العدة، وإصالح ٔالاسوار 

ى امللك )٣٧(وتخزين املواد الغذائية كالحبوب ، كما أرسل وفًدا إ
لويس التاسع الختبار موقفه ومحاولة كفه عن مشروعه، مقابل 

ي  ي كان مماطاًل  ن ألًفا من الذهب، لكن امللك الفرن موقفه، ثمان
ن ونكث العهود ال قطعها لهم عقب  ي نيته غدر املسلم حيث كان 
ن ثانية بموجب  إطالق سراحه من مصر بأن ال يطأ أرض املسلم

رس من  )٣٨(املعاهدة ال أبرمها مع املماليك. وقام امللك الظاهر بي
دف تحذيره من القيام  ى امللك لويس التاسع  جانبه بإرسال وفد إ

ي شكل قصيدة بأي عمل ض د بالد املشرق، وقد صيغ هذا التحذير 
ر )٣٩(شعرية من نظم الشاعر جمال الدين بن مطروح ، ألقاها السف

ر  ا تذك ى ملك الفرنجة وهو واقف، وأهم ما جاء ف اململوكي ع
ي مصر وأنه لو عاد  ي وقعة املنصورة  لويس التاسع بما جرى له 

ر نفسه.   )٤٠(فسيلقى املص
ي وجود الوفد  وصادف وجود ي البالط الفرن الوفد املصري 

ما لقاءات أم ال،  ، لكن املصادر ال تفيدنا إن كان قد تم بي الحف
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رك أن  ي ظل الخطر املش لكن الراجح حسب الظروف ٕالاقليمية و
م العالم ٕالاسالمي  ي هذه املسألة ال  الوفدان قد تقابال وتحادثا 

ا املستنصر الحف ال برمته، وإن كانت مشكلة الخال  فة ال أعل
ى جو العالقات اململوكية الحفصية، ومن املحتمل أن  تزال تخيم ع
الوفد الحف قد طلب يد املساعدة من املماليك ملا علم بأن 
ى مصر، حيث ما إن عاد الوفد  ى تونس وليس إ الحملة ستتوجه إ

ى اتج رس ع ى مصر وأطلع امللك الظاهر بي اه الحملة ح اململوكي إ
م لرد العدوان  ن ومساعد ى جانب الحفصي قرر الوقوف إ
، إذ كان املماليك رواد تحرير ٔالارا املقدسة من بقايا  الصلي

م. ي قتالهم وهزيم رة  ن وكان لهم خ   الصليبي
ن، وأمر  ى الحفصي رس بإرسال النجدات إ ووعد الظاهر بي

ى تونس وأن يحفر  ر إ ى طول الطريق عرب برقة باملس وا ٓالابار ع
ا الجيوش املقاتلة ومن أراد التطوع  ا ح تستفيد م املؤدية إل

ي تونس. ن  ي تجه الحملة  )٤١(لقتال الصليبي وقد شرع فعال 
ن من تونس بسبب وباء  املصرية لوال ورود ٔالاخبار بانسحاب الصليبي

ى ، وع ر من الجيش الصلي ى الكث امللك  الطاعون الذي ق ع
ي شهر املحرم  أوت  ٢٥هـ/ ٦٦٩الفرنس لويس التاسع نفسه 

ي املشرق.١٢٧٠ ر    )٤٢(م، وقد استقبلت هذه ٔالانباء باالرتياح الكب
ي كتابه السلوك بأن املستنصر الحف بعث  وذكر املقريزي 

رس البندقداري ١٢٧١هـ/ ٦٧٠سنة ( ى امللك الظاهر بي دية إ م) 
ى ٔالامراء والقادة والجند، ورد عليه برسالة  الذي قام بتوزيعها ع

زامي أمام الفرنج، وأنه ال يصلح  ا عليه موقفه الا أخرى يستنكر ف
ي سواحل مدينة  ة العدو  ن لعدم تمكنه من مجا إلمرة املسلم

امه بأن يدفع لهم )٤٣(تونس ى عقد الصلح مع الفرنج وال ، ولجوئه إ
ائر ال تكبدها الصليبيون، مقداًرا من املال تعويًضا عن الخس

ى ضريبة سنوية، وضمانه لحرية التجارة ٔالاوربية  إضافة إ
  )٤٤(بالسواحل الحفصية، وتبادل ٔالاسرى.

EQð^è†Ò‡îé¬êe_íÒ†uÜÂ»ÔéÖ^Û¹]…æD
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ُيَعّد أبو يح زكرياء بن أحمد بن محمد الزاهد بن عبد الواحد 
من الشخصيات  )٤٥(م)١٣٢٨-١٢٥٣هـ/٧٢٨-هـ٦٥١بن أبي حفص (

ى الحكم بتونس. وكان  الحفصية ال استعانت باملماليك للوصول إ
ى مصر سنة ( م)، وملا بلغته ١٣٠٩هـ/٧٠٩اللحياني قد سافر إ

رة ال كانت  ي تونس والفو السياسية الكب مجريات ٔالاحداث 
ر ، قرر العودة وجهزه السلطان الناص)٤٦(تعيشها اململكة الحفصية

ى غاية طرابلس الغرب، وهناك اجتمعت  بجيش من املماليك إ
ى تونس  ى جيشه، ثم سار إ حوله القبائل العربية وبايعته وانضموا إ

ى الحكم. ى ع   )٤٧(واستو
وواجه اللحياني معارضة شديدة من طرف أبي بكر بن يح 
املنتخب أخ أبي البقاء خالد املخلوع، الذي تمكن من دخول تونس 

ي طرابلس الغرب، وكان ذلك وٕالاطا حة بحكم اللحياني الذي استقر 
م)، وقام أبنه محمد باالحتفاظ بمدينة املهدية ١٣١٨هـ/٧١٨سنة (

وكان أبوه بطرابلس الغرب، وملا بلغته هذه ٔالاخبار اضطرب جيشه 
ى  وقام باالستنجاد بالنصارى لكي يرسلوا إليه أسطوال يحمله إ

ب حملته وأهله وأوالده وماله وحاجبه املشرق، فبعثوا له ستة مراك
ى طرابلس أبا  ى ٕالاسكندرية، واستخلف ع أبي زكرياء بن يعقوب إ
عبد هللا بن عمران من أصهاره، وقام بجمع العرب حوله وشن عدة 

ى تونس وذلك سنة (   )٤٨(م).١٣٢٠هـ/٧٢٠حمالت ع
ى  وقام السلطان امللك الناصر اململوكي باستقدام اللحياني إ

ى من شأنه وقربه إليه.القاه ي سنة ( )٤٩(رة وأع م) ١٣٢١هـ/٧٢١و
ا بأن الحكم شاغر  ى اللحياني، جاء ف وردت مكاتبات من تونس ع
ى الطاعة له، وقاموا بمبايعة  ي تونس، وأن الناس قد اجتمعوا ع
ى  م وعودته إ ي انتظار وصوله إل م  نائبه محمد بن أبي بكر وأ

ى  لكن اللحياني )٥٠(الحكم. ي مصر، ولم يتس له العودة إ بقي 
ى غاية وفاته سنة (   )٥١(م).١٣٢٨هـ/٧٢٨الحكم إ

ن السطان الناصر اململوكي وأبي يح  ومن خالل هذه العالقة ب
ى الذهن مجموعة من الفرضيات  ، تتبادر إ زكرياء اللحياني الحف
ى تحقيقها من تدخلهم  ى املماليك إ حول ٔالاهداف ال كان يس

ي تونس، وذلك من خالل تجه اللحياني بجيش من ا لعسكري 
ي له حالة  املماليك، وجعل أرض مصر منطقة تراجع والتجاء 
ى  ي مد حكمه إ زامه. ويمكن القول؛ أن السلطان الناصر كان يبت ا
ي تقويض أركان الخالفة  املغرب ٔالادنى من خالل اللحياني وبالتا

ى الوثائق الحفصية الناشئة. لكن تبقى هذ ي حاجة إ ه الطروحات 
  املثبتة لها.

í³^} 
ر من العوامل  من خالل العرض السابق يمكن القول؛ بأن الكث
ن الحفصية  ن الدولت ي رسم معالم وطبيعة العالقات ب تدخلت 

ن ( ن السابع والثامن الهجري م)، حيث ١٤-١٣واململوكية خالل القرن
ي إفريقية مجا ن  ورة لحدود دولة املماليك كانت دولة الحفصي

ن  البحرية من ناحية الشرق، وكانت السبل واملسالك مفتوحة ب
ر، أما  ى عملية التواصل املستمر عن طريق ال البلدين، ما ساعد ع
ن موانئ تونس  من جهة البحر فكانت السفن دائمة ٕالابحار ب
ن  وطرابلس الغرب وميناء ٕالاسكندرية املصري. وال شك بأن النظام

لحف واململوكي كان لهما وجهات نظر متقاربة حول القضايا ا
رك  م العالم ٕالاسالمي مثل الخطر املش ركة وال  رية املش املص
، كما كان هناك بعض أوجه التنافر  ي العدو الصلي واملتمثل 
ى القاهرة  ي مرحلة انتقال الخالفة من بغداد إ الدبلوماس خاصًة 

ي بع ض التنافر السياس الذي سرعان ما زال وتونس، ما تسبب 
  الحًقا.
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ى يد أبي زكرياء الحف ١٢٢٧هـ/٦٢٥) تأسست الدولة الحفصية سنة ١( م ع

ى أبي حفص عمر بن يح ية). و باملغرب ٔالادنى (إفريق ينتسب الحفصيون إ
ى الخليفة عمر بن الخطاببن عمر الهنتاتي م إ ر  ، وهناك من يرفع نس

ر قبائل املصامدة هللا عنه، وهم من قبيلة هنتاتة ربرية أك  باملغرب ال
ى نصرة دعوة محمد بن تومرت ، وال كانت السباقة إ ر ٔالاق ، هذا ٔالاخ

ى جماعة العشرة  الذي ك جدهم عمر زعيم هنتاتة بأبي حفص وضمه إ
ي ي عهد عبد املؤمن بن ع ن منه، وأصبح  عبد  من كبار رجال الدولة. املقرب

ربر ابن خلدون، الرحمن  ي أيام العرب وال ر  ر وديوان املبتدأ والخ كتاب الع
روت، ، ٦ج، رومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك دار الكتاب اللبناني، ب

ٔالادلة البينة أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن الشماع،   ٥٧٧ص، ١٩٨١
ي مفاخر الدولة ال ، تحقيق: الطاهر بن محمد املعموري، حفصيةالنورانية 
محمد بن أبي القاسم الرعي   ٤٨، ص١٩٨٤، الدار العربية للكتاب، تونس
رواني ابن أبي دينار،  ي أخبار إفريقية و تونسؤ املالق ، دار ٣، ط نس 

روت،  رة، ب ي روبار برنشفيك،   ٢٠٠ – ١٥٣، ص١٩٩٣املس تاريخ إفريقية 
اية القرن  ١٣الحف من القرن العهد  ى  ، ترجمة: حمادي ١، جم١٥إ

روت،  ي، دار الغرب ٕالاسالمي، ب   .٤٢، ص ١٩٨٨الساح
ي مبادئ الدولة  الفارسية، القسنطي بن قنفذأحمد  العباس) أبو ٢(

 .١١٢، ص الحفصية
 .٥٣، صاملصدر السابقابن الشماع، ) ٣(
 .١١٢، صالسابق املصدر ابن قنفذ، ) ٤(
والاعتبار بذكر الخطط وٓالاثار املعروف عظ املوا كتاب، املقريزي ) تقي الدين ٥(

، ١٩٨٧، ، ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة١ج، ٢، طبالخطط املقريزية
 .٣٨٥، ص١ج

ي، ٔالاتابكي بن تغري بردي) أبو املحاسن ٦( ل الصا ي امل ى بعد الوا ، واملستو
 – ١٢٦١٢٩ص ، ١٩٩٠، ن، مطبعة دار الكتب، القاهرةتح: محمد أم، ٧ج

ر الدمشقي، فأبو ال ايةداء إسماعيل بن كث ، ١٣، ج ٦، ط البداية وال
روت،  تاريخ ، السيوطيجالل الدين  – ١٦٠، ص ، ١٩٨٥مكتبة املعارف، ب

، دار الكتو ، تح: أحمد إبراهيم زهالخلفاء اب ة، سعيد بن أحمد العيدروس
روت،    .٣٥٥، ص ٢٠٠٥العربي، ب

 .١٨٩املطوي، املرجع السابق، ص) ٧(
 .٧٠٧١برنشفك، املرجع السابق، ص) ٨(
ري ،  )٩( عنوان الّدراية فيمن عرف من أبو العّباس أحمد بن أحمد الغ

ي املائة   السابعة  ببجاية ، تحقيق: رابح بونار، الشركة الوطنية العلماء 
أبو املحاسن يوسف بن تغري  ٢٠٩، ص ١٩٨١ائر، للنشر والتوزيع، الجز 

ي ملوك مصر بردي ٔالاتابكي،  ، تح: إبراهيم ٧، جوالقاهرة النجوم الزاهرة 
ي طرخان، املؤّسسة املصرية العامة، القاهرة ابن تغري  – ٢٣٢، ص(د.ت) ع

لبردي،  ي امل   ١٤٤، ص ٧، جالصا
 .١٩٠، ص السلطنة الحفصيةطوي، امل) محمد العروس ١٠(
رعبد الرحمن بن خلدون،  من كتاب: الرسالةنص  )١١(  ٤٠٧، ص ٦، جالع

٤١٦. 
، عالم محدث، درس  محمد) هو أبو ١٢( عبد الحق بن برطلة ٔالازدي املرس

ي تونس عقب عودته من الحج  ى املشرق، واستقر  باألندلس ثم  هاجر إ
ي سنة ( شجرة النور محمد مخلوف،  م). محمد بن١٢٦١هـ/٦٦١وتو

ي طبقات املالكية روت، ١، جالزكية  هـ، ص ١٣٤٩، دار الكتاب العربي، ب
أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم  ١٢٠ابن قنفذ، الفارسية، ص  ١٩٦

 ، ن املوحدّية والحفصّيةالزرك ، تحقيق: محمد ماضور، تاريخ الّدولت
 .٣٧، ص١٩٦٦املكتبة العتيقة، تونس، 

رالرحمن بن خلدون، عبد ) ١٣(  .٤١٦، ٦، جالع
 

 
)١٤ ( ، نالزرك  .١٩٦مخلوف، املصدر السابق، ص  – ٣٧، ص الدولت
 .٦٩، صاملصدر السابقابن الشماع، ) ١٥(
رعبد الرحمن بن خلدون، ) ١٦(  .٤٠٧، ص٦، جالع
رعبد الرحمن بن خلدون،  )١٧(  .٤٠٩، ص ٦، جالع
 .٤١١، ص٦املصدر نفسه، ج )١٨(
ي العصر أحمد عزاوي،  )١٩( ي  ن ٕالاسالمي واملسي ن العامل العالقات ب

 .٩٢، ص ٢٠١١مطبعة ربا نت، الرباط، ، ٢ج، الوسيط
 .١١٩، ص املصدر السابقابن قنفذ،  )٢٠(
، املصدر السابق، ص )٢١(  .٩٩، ص٢، جاملرجع السابقعزاوي،  – ٣٤الزرك
رعبد الرحمن بن خلدون،  )٢٢(  .٤١٦، ص ٦، جالع
 .٤١٦٤١٧، ص ٦، جاملصدر نفسهخلدون،  عبد الرحمن بن )٢٣(
ر، ج  )٢٤( م ٤١٧، ص ٦انظر ابن خلدون، الع ، وقد أعلن بنو مرين مبايع

م للموحدين حيث طلبوا  ا ملدة طويلة نتيجة مواجه للمستنصر وتشبثوا 
ن املعونة واملساعدة ضد خصومهم. انظر أحمد  : أبو العباسمن الحفصي

، تحقيق: ٣، جألخبار دّول املغرب ٔالاق الاستقصاءالناصري، السالوي 
حيث   ٢٨ص  ،١٩٥٤محمد و جعفر الناصري، دار الكتب، الّدار البيضاء، 

م  يقول بأنه: ى ب عبد املؤمن أل "ملا لم يكن لب مرين أن يدعوا إ
م،  ن الذين هم فرع م ى طاعة الحفصي أقتالهم وإياهم يتنازعون... دعوا إ

ى فرع ك ا".والدعوة إ ى أصله، فلم تنفر نفوس أهل املغرب ع  الدعوة إ
ي تاريخ أهل الّزمان)٢٥( ن، ١، جعقد الجمان  ، تحقيق: محمد محمد أم

 .٢٩٣، ص١٩٨٧دار الكتب، القاهرة،  مطبعة
 .١٢٥، صاملصدر السابقابن قنفذ،  )٢٦(
 .٢٥٦املطوي، الحروب الصليبية، املرجع السابق، ص )٢٧(
ياملابن تغري بردي،  )٢٨(  ٢٠٦، ص٧، جالنجوم الزاهرة  ٧٢، ج، ص ل الصا

 ، ر،   ٢٩٣، ص١، جاملصدر السابقالعي ، ١٣، جاملصدر السابقابن كث
 .٢٣١٢٣٢ص

 .١٩٤املطوي، املرجع السابق، ص )٢٩(
، تحقيق: ١، جكتاب السلوك ملعرفة دّول امللوكاملقريزي، تقي الدين  )٣٠(

رجمة و زيادةمصطفى  ّ ، ١٩٧٢الّنشر، القاهرة،  ، لجنة التأليف وال
 .٤٥١ص

ي صناعة ٕالانشاء ) أبو العباس أحمد القلقشندي،٣١( ، ٧، جصبح ٔالاع 
رجمة والّنشر، القاهرة،   .٣٧٧، ص١٩٨٥مطبعة لجنة التأليف وال

 .٣٧٨، ص ٧) القلقشندي، املصدر نفسه، ج٣٢(
)٣٣(  ،  ابن أبي دينار، املصدر السابق، ١٧، ص ١، جاملصدر السابقالعي

 .١٣٦ص
 . ١٣٧ابن أبي دينار، املصدر السابق، ص )٣٤(
رعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٥(  .٣٩٠، ص٥، جالع
 .٢٥٥، املرجع السابق، صالحروب الصليبيةاملطوي،  )٣٦(
رعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٧(  .٤٢٥، ص٦، جالع
رعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٨(  .٤٢٦ ٤٢٥، ص ٦، جالع
هيم أبي الحسن بن مطروح جمال الدين (ت: هو يح بن عيس بن ابرا )٣٩(

م)، كان رجال ذا شأن عند امللك الصالح أيوب، وكان من ١٢٥١هـ/٦٤٩
 ، ر والنظم. العي  . ٦٢، ص ١، جاملصدر السابقأعالم الن

ي بعض الكلمات ؤالابيات.  )٤٠( ي عدة مصادر مع الاختالف  ذكرت القصيدة 
 ، رالرحمن بن خلدون، عبد   ٣٠، ص١، جاملصدر السابقالعي ، ٦، جالع

 ر املصدابن قنفذ،   ٧١، ص املصدر السابقابن الشماع،   ٤٢٦ص
ى القصيدة يُ  ولالطالع. ١١١، صالسابق  نظر املالحق.ع

رعبد الرحمن بن خلدون،  )٤١(  .٤٢٧٤٢٨، ص٦، جالع
 .٢٠٨املطوي، املرجع السابق، ص )٤٢(
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 .٦٠١، ص ١املقريزي، السلوك، ج )٤٣(
رحمن بن خلدون، عبد الر  )٤٤(  .٤٢٨، ص٦، جالع
، املصدر السابق، ص ٤٥(  .٦٢) الزرك
م) حكم بعده أبو بكر ١٣٠٩هـ/٧٠٩) بعد وفاة أبي عصيدة الحف سنة (٤٦(

شهًرا، ثم  ١٨عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي زكرياء بن عبد الواحد ملدة 
ي ا لسنة وصل خالد بن املنتخب حاكم بجاية ودخل تونس وقتل أبا بكر 

ى القيام بحركته. ابن الشماع، املصدر السابق،  نفسها مما حفز اللحياني ع
،  ٨٣٨٧ص   .١٠٥، ص ١، جالجمان عقدالعي

 .٨٥) ابن الشماع، املصدر السابق، ص ٤٧(
ر ج٤٨(  .٤٨٣، ص ٦) عبد الرحمن بن خلدون، الع
 .٤٨٤، ص٦)املصدر نفسه، ج٤٩(
، املصدر السابق، ج٥٠(  .١٠٧، ص١) العي
ر) ابن خلدون، ٥١(  .٤٨٤، ص ٦، جالع
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    إسالميتاريخ دكتوراه باحث 
    جامعة بنغازي  –ٓالاداب كلية 

    ليبيا –قاريونس

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ك قلة املراجع التاريخية التي تتناول تاريخ هذا مل يحظى تاريخ كريينايكا اإلسالمي إال بدراسات قليلة وضحلة، ويدل عىل ذل

فبعد أن مرَّ اإلقليم بتيارات عديدة من  -اإلقليم، لذلك جاءت هذه الدراسة للخوض يف ظاهرة مهمة يف تاريخ الفتح اإلسالمي 
فتوحات اإلسالمية جاءت ال –االستعامر األجنبي األورويب الذي فرض هيمنته ونهب خرياته وزرع الفتنة والشقاق بني أبنائه 

ية الستكامل نرش الرسالة السامية، فوجد املسلمني ترحيبًا كبريًا من سكان كريينايكا الرببر األمازيغ، متثل ذلك يف قبيلة "لواتة" البرت
املغرب  صار القوية، والتي قدمت الرجال واملال للحملة املباركة، فكان لذلك أبعد األثر يف نجاح حملة الفتوحات اإلسالمية، حتى

ونقطة الرتاجع حني تشتد عليهم الهجامت والهزائم، ووفَّر عليهم الوقت واملال واألنفس، وفتح  اإلسالمية للجيوش الهجوم قاعدة
الباب عىل مرصاعيه لفتح باقي املدن يف املغرب، وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الرسدي التحلييل املقارن، معتمًدا عىل أهم 

  اجع التاريخية يف هذا املوضوع.املصادر واملر 

   
    ٢٠١٤  يناير   ٢٤  تاريخ استالم البحث:  

برقـة،   النصرانية، فتح السلفيوم، الديانة الرومانية، نبات اإلمبراطورية
    ٢٠١٤  مارس ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  اإلسالمية الفتوحات

      

   

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."انتقال إقليم كيرينايكا من السيطرة البيزنطية إلى الحكم اإلسالمي" ،حسين حمد حسين الفقيه

 . ٧٧ – ٦٨ . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  التاسع
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
نطية، ومع مرور الزمن  رينايكا تحت السيطرة الب دخلت ك

ربر وتعاقب ٔالاباطرة ي مجتمع  اندمج بعض سكان ٕالاقليم ال
م  م، ُسنة تقليد الضعيف  وتثقفواالرومان وتكلموا بلغ بثقاف

ى  م ع م من الرومان ورفضوا هيمن للقوي، بينما نفر فريق م
ن  ى مزارع رومانية، وأصبح مالكها ٔالاصلي بالدهم ال تحولت إ

ا، ويؤدون الضرائب كذلك. ون ر عبيد يعملون ف تيجة لحركة التنص
رينايكا خاصة، زاد  ى سكان ليبيا عامة وك ال فرضها الرومان ع
م  ن. كذلك قام الرومان بفرض هيمن رينايكي ذلك من استياء الك
ن،  رينايكي ى تجارة نبات السلفيوم الذي كان مصدر رزق للك ع
ى مساحات شاسعة من أرا  وقام املالك الرومان بالسيطرة ع

رينا من قبل الرومان  –يكا، وأدت عمليات ج املحصول الجائرة ك
– . ى انقراض هذا النوع النادر من النبات  الط   إ

ر  ي التمهيد للفتح ٕالاسالمي، وتيس كل هذا كان له أبعد ٔالاثر 
ن  مهمته، فبعد أن فتحت مصر عنوة، أصبح الفاتحون املسلم

ي بالد املغرب، لنشر الرسال ة السامية ال جاءوا يتطلعون للتقدم 
رينايكا كانت قاعدة انطالق الجيوش  من أجلها. من املسلم به أن ك
ٕالاسالمية نحو املغرب، ونقطة التمركز والانسحاب التكتيكي للقادة 
ا الجغرافية الخاصة. وأجمعت أغلب  ن، وذلك لطبيع املسلم

رينايكا كان سريًعا و  ى أن فتح إقليم ك سهاًل، الروايات التاريخية ع
ن مختارين.  ن طائع م للمسلم ا قد قدموا مبادر   وأن سكا

í‰]…‚Ö]àÚÍ‚] 
من هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة، ملعرفة ٔالاسباب 
ى هذا  م ع ى بسط سلط ن ع والظروف ال ساعدت املسلم
ي دعم  ا  رينايكا وسكا ٕالاقليم؛ وما هو الدور الذي قامت به ك

ي أبرز القبائل املحلية حركة الفتح ٕالاسالم ي للمغرب العربي ؟ وما 
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ال ساعدت الجيوش ٕالاسالمية وقدمت لها الدعم املعنوي واملادي 

  والعسكري؟

êÚø‰ý]ÜÓ£]ØfÎ^Óè^ßèÒÜé×ÎcVğ÷æ_ 
نطية دخول  - ١/١ رينايكا تحت السيطرة الب   ك

ق.م) آلت  ٩٦ي سنة ( )١((Apione)بوفاة بطليموس أبيون 
رينايكا، ( ية ملك ى روما بمقت وصية هذا  Cyrenaicaك ) إ
راطورية )٢(امللك رة الدولة أو ٕالام ى حظ ، والواقع أن دخولها إ

اع الدائر )٣(الرومانية كان أمًرا متوقًعا ي ال . فقد تدخلت (روما) 
رينايكا  ر بك ر، وأو ٔالاخ ن (بطليموس السادس) وأخيه الصغ ب

ى روما، إذ لم ي   .)٤(عقبه وريث ذكر يرث العرشإ
ى مباشرة حكم  وبعد وفاة بطليموس أبيون لم تبادر روما إ
ي املعروفة  ى أمالك التاج، و رينايكا، وإنما اكتفت باالستيالء ع ك

ى نبات ( السلفيوم،  )  Silphiumبأرض امللك، وبفرض ضريبة ع
ا ى بنفسها إدارة شؤو رينايكا الخمس أن تتو ي  وسمحت ملدن ك

ي سنة ()٥(بداية ٔالامر ى والية رومانية  ٧٤. و رينايكا إ ق.م) ُحّوِلت ك
ى روما بعد وعُ  ّن لها حاكم روماني، وهكذا انتقلت هذه املنطقة إ

ا مدة ( عاًما) وأصبح الخطر الروماني  ٢٢٦أن كان البطاملة يحكمو
ى مسافة (   .)٦(كلم) غرب ٕالاسكندرية ٨٠٠يربض ع

ي البحر املتوسط، وإزاء خطر استفح ال هجمات القراصنة 
رينايكا قاعدة لهم ، قررت روما )٧(الذين كانوا يتخذون من إقليم ك

أن تضع فيه حامية  –بعد أن وجدت الفرصة والذريعة املالئمة  –
رينايكا. ولكن وضعت عسكرية، و  ى إقليم ك أول حاكم روماني ع

قراصنة وتجدد انشغال روما باالضطرابات الداخلية وبمكافحة ال
ى ٕالاقليم وتنظيم  صراعها مع ثورات داخلية لم تركز اهتمامها ع
ى عدم تحسن أحواله عما كانت عليه من  شؤونه، مما أدى إ

  .)٨(قبل
ر من  رينايكا ليست أك رون ك لقد كان املستعمرون الرومان يعت
ي فه مختلفة عن  راتيجية تتوسط البحر ٔالاحمر وبالتا منطقة إس

راتيجية )٩() trepoli(طرابلس ي سنة )١٠(تماًما من الناحية ٕالاس . و
وإقليم  )١١( ) crete ق.م) وبعد أن َدَمَجت روما جزيرة (كريت ٦٧(

ي والية واحدة رينايكا)  ى السيطرة )١٢((ك زت روما اهتمامها ع ، وركَّ
، )١٣(عليه لحماية كريت من أي هجمات مباغته من ناحية سواحله

ريناي   .)١٤(كا كوالية مشيخةوأصبحت ك
ود قامتا  ن لل والجدير بالذكر؛ أن العصر الروماني شهد ثورت

ى سنة  رينايكا (ٔالاو ي سنة ٧٠ي ك كان من  )١٥( م)١١٥م، والثانية 
ي  رها، وَدبَّ الانحالل  ري وغ نتائجهما أن تصدع كيان مدينة ك

ود قد س)١٦(املدن الرئيسية ي الواقع أن ثورتا ال ي . و اهمتا 
ى ترك  استمرار القمع والاضطهاد الروماني ضد السكان مما أدى إ
ى ما  ي العراء بدون مأوى باإلضافة إ أغلبية سكان قورينا يعيشون 

  .)١٧(كانوا يعانونه من تعاسة وفقر
ي القرن الرابع  ائًيا  راطورية الرومانية  وملا انقسمت ٕالام

ي نطاق ٕالا  رينايكا  راطورية الرومانية الشرقية امليالدي، كانت ك م

ي عهد  ري  نطية) ولعل الحادث الوحيد املهم الذي عرفته ك (الب
ي ربوعها والذي  ن، هو انتشار النصرانية  نطي الرومان وأيام الب

ي حينه   .)١٨(سوف نتناوله 
ا زيادة  نطيون تنظيمات إدارية، كان القصد م ووضع الب

ى البالد من ال م ع ي ٕالادارية والعسكرية والاقتصادية، سيطر نوا
ي:  ى ثالث أقسام رئيسة  وبموجب هذه التنظيمات ُقّسمت البالد إ

ومنطقة  –ومنطقة الدواخل الليبية  –(منطقة طرابلس الساحلية 
ن تتألف  )١٩(برقة "باركي") ى دوقيت رينايكا بدورها مقسمة إ وكانت ك

ا من أبرشية واحدة، وهما دوقية  ا  )٢٠("بنتابوليس"كل م وعاصم
ا ٕالادارية  )٢١( بتوليومايس) –ٕالادارية (طلميثة  ودوقية ليبيا وعاصم

رينايكا تابعة للحاكم  )٢٢( (بارتينيوم، مرس مطروح) وكانت منطقة ك
ي ٕالاسكندرية بمصر نطي    .)٢٣(الب

نطي دهم طرابلس خطر "الوندال"  )٢٤(وخالل الحكم الب
ي أوائل  ن احتلوها  ا ما ب القرن الخامس امليالدي، واستقروا ف

ره، ومع أن الوندال لم ٥٣٣-٤٢٧( م) ودمروا ما استطاعوا تدم
ا إال أن البالد تأثرت بسبب هذه الكارثة ال  رينايكا ذا يحتلوا ك

ا نطي "جوستنيان")٢٥(أصابت شقيق راطوري الب  )٢٦(. لكن ٕالام
ى الوندال سنة ( َجة وأرسل قواته املُدجَّ  )٢٧( )م٥٣٤أعلن الحرب ع

ى  )٢٨(بقيادة قائده املاهر "بيليساريوس" ى املغرب فتغلب ع إ
ر" واستعاد كل املناطق ال سيطر  )٢٩(الوندال وأسر قائدهم "جليم

ا الوندال   .)٣٠(عل
م) أدخل إصالح إداري مهم، وذلك ٥٦٥وبعد وفاة جوستنيان (

ي  بإنشاء نظام الواليات، ولم تلحق به طرابلس الغرب ال ضمت 
ي سنة ( ى املقاطعة املصرية. و رينايكا (بنتابوليس) إ م) مات ٦٤١وك

ي حروبه  راطور "أرقيليوس" بعد أن خسر املقاطعات الشرقية  ٕالام
ي عهده فتح  راطور "كوستانت الثاني" و ن، وخلفه ٕالام مع املسلم

  .)٣١(العرب مصر، ثم طرابلس الغرب
وماني حكًما عسكرًيا بحًتا، حكم دولة غالبة وكان الحكم الر 

م، وصارت  ي زمن سيطر ى أمة مغلوبة، وساءت الحالة جًدا  ع
ا من  ى ما فرضته الحكومة عل ي فقر مدقع ال تقوى ع البالد 
الضرائب، وكرهت الواليات جميعها حكم الرومان فلم يكرهوا 

ي مستعمرات الدولة الرومانية وفتحهم  ا توغل الفرس  ملمتلكا
راطور "هرقل"٦١٧سنة ( ًرا حيث قام ٕالام  )٣٢(م) لكنه لم يدم كث

ي بالدهم فانسحبوا ى الفرس عن مستعمراته وضايقهم    .)٣٣(وأج
نطية - ١/٢ رينايكا للسيطرة الب   مقاومة سكان ك

ن اندمج بربر السواحل مع الروم  مع طول الزمن وتعاقب السن
ة تقليد الضعيف للقوي، ربر الذين يسكنون الجبال وما  بُسـنًّ أما ال

م، ولم يتأثروا بعادات الروم،  م وعادا ا فقد احتفظوا بقومي ورا
م،  م عن وط ًرا ما قاوموا الروم وحاولوا إجال ولذلك نراهم كث

م للتخلص من حكمهم ركوا فرصة للثورة إال ثاروا عل . )٣٤(ولم ي
ى ذلك ما قامت به قبائل  ر مثال ع الليبية،  )٣٥("النسامونيس"وخ

رينايكا، ضد دفع الضرائب  ي الحدود الجنوبية إلقليم ك حيث ثارت 
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ي عهد "دوميسيانوس  " سنة Domiziano –للجباة الرومان، وذلك 

  .)٣٦( ق.م) ٨٦(
رينايكا تقوم  )٣٧(يداي"ر ونجد أن قبائل "املارما ي ك الليبية 

تصدت لها القوات  بهجوم ضد الرومان، حيث هاجمت املدن، وقد
راطور "كلوديوس جوتيكوس" ( ى عهد ٕالام م) ٢٧٠- ٢٦٨الرومانية ع

حاكم مصر  ”Tenogino probus“بقيادة "تيناجينو بروبوس" 
ى هذه القبائل  ي حرب الصحراء، وانتصر هذا القائد ع ر  والخب

م ري ال كانت تقع تحت سيطر ع مدينة ك   .)٣٨(وأن
رينايكيون ي ستغلون طبيعة وادي الكوف فيشنون منه وكان الك

ى منطقة املدن الخمس، ومن هذا املنطلق كان الهدف  م ع هجما
ي منطقة وادي  )٣٩(من إنشاء "قصر ب املقدم" وقصر "شيادن" 

ن  رة الواقعة ب ى الف الكوف، وكانت هذه الثغور الرومانية تعود إ
ن الخامس والسابع امليالدي ظمة العسكرية وما . هذه ٔالان)٤٠(القرن

ي ظل  ي ليبيا  ا من ثغور إنما تكشف عن حقيقة ٔالاوضاع  يرتبط 
رينايكا )٤١(الحكم الروماني ي ك ى الحكومة الرومانية، سواء  ، وأنه ع

أو طرابلس، أن تكون متيقظة دائًما الحتماالت غزو تقوم به القبائل 
ي أي وقت   .)٤٢(الليبية 

ن اتخذو  ى حق ح ربر وكان الروم ع ا الحذر التقاء خطر ال
ي ذلك مبالغة  ن إذ بالغوا  م كانوا مخطئ ن)، ولك (السكان ٔالاصلي

ن  ن الجانب ن بخوفهم وأوجدت ب  –من أول ٔالامر  –أشعرت ٔالاهل
ي مستقبل الحكم  شعوًرا من العداء والكراهية كان له بعيد ٔالاثر 

ي شمال أفريقية، فكانت الاستحكامات الحر  نطي  رة الب بية الكث
ن باالستبداد والاعتماد  والجيوش املتنقلة والثابتة إيحاًء للحاكم
ى أن يقفوا موقف  ي معاملة أهل البالد ودافًعا لهؤالء إ ى القوة  ع

م من حضارٍة ولغٍة    .)٤٣(العداء من الروم وكل ما يتصل 
مت البالد  كانت الرباطات والحصون ال أقامها الرومان قد َقسَّ

ى  نطي إ ي الذي ظهر فيه الحكم الب ن: ٔالاول القسم الساح قسم
نطيتان، والقسم  واضًحا جلًيا، وتنتشر فيه الحضارة واللغة الب
ا، فبقيت فيه  ي الذي باعدت السياسة الرومانية بينه وبي الداخ
ا من قوة شخصية  ربرية (املحلية) محتفظة بما لد القبائل ال

رة ص م واستقالل، ونتيجة لك راعهم مع الروم فقد تعلموا م
ي القوة، بل كان  ي الحرب ح تعادلوا معهم  وسائل جديدة، 
ى  ربر ع ر من ٔالاحيان، فزادت جراءة ال ي كث النصر ألهل البالد 
ر  نطية واحتالل الكث ى الواليات الب راق الرباطات والهجوم ع اخ

نطية  ي شمال من الحصون واملحارس، ح صارت الدولة الب
  .)٤٤(أفريقيا، شريًطا ساحلًيا ضيًقا

راطور  نطي، أن ٕالام ن للظلم الب ى مقاومة الليبي ر إ ومما يش
راطورية سنة ( )٤٥("فوكاس" ى عرش ٕالام ى ع م) ٦٠٢عندما استو

يأت النفوس للثورة، مما جعل  وتفاقمت حالة البالد سوًءا، 
ي ذلك مع معظم متضا )٤٦(بعض القبائل الليبية تآزر "هرقل" منة 

ى ذلك هزيمة "فوكاس" ومن  سكان الواليات ٔالاخرى، حيث ترتب ع
ي سنة ( راطوًرا  رقل إم   .)٤٧( م)٦١٠معه ونودي 

ويظهر مما سبق؛ أن ليبيا بمساندة قبائلها لهرقل؛ دليل واضح 
تم  ى مصالحها، و ر عداًل، ير ي حكم أك ا كانت تأمل  ي كو

ا   .)٤٨(بشؤو

⁄éÞ^m^Óè^ßèÒÜé×Îc»°éŞÞˆéfÖ]í‰^é‰V^ 
  احتكار نبات السلفيوم - ٢/١

ن الغابات الكثيفة ال  )٤٩(كان نبات السلفيوم رة ب يوجد بك
ى  ى طول املنحدرات الجنوبية للهضبة الساحلية املطلة ع تنمو ع
ر ملكية خاصة للدولة بعد أن كان سكان  البحر املتوسط، وكان ُيعت

رينايكا يتم ي ج املحصول، ولكن ك تعون بحقوق املشاركة 
القانون الذي فرضته الوالية الرومانية حرمهم من كافة الامتيازات 
ا، فأصبح منذ ذلك  املتعلقة بنبات السلفيوم ال كانوا يتمتعون 

ى الدولة الرومانية   .)٥٠(الوقت حكًرا ع
ى كافة ٔالارا  وأدت هيمنة الحكومة الرومانية الطاغية ع

ر محصول  ى تدم رينايكا إ ي ك ا نبات السلفيوم  ال كان ينمو ف
موا  تلك ٔالارا من السلفيوم، حيث كان جباة الضرائب، أو مل
ن  ر منطقية تارك الضرائب يقومون باستثمار تلك الغابات بطريقة غ
ر ذلك النبات  ى تدم ن أحراشها مما أدى إ ى ب الحيوانات تر

  .)٥١(النادر
ى إهالك هذا النبات كذلك ي رابون أن الليبيون عمدوا إ رى س

ي جنيه رة )٥٢(بإتباع وسائل خاطئة  ن لي . ويذكر أنه قد تم جمع ثالث
ى وفاة "أبيون" تم  من نبات السلفيوم بعد م ثالث سنوات ع
ي روما، فهل كانت تلك الكمية من  ى الخزينة العامة  نقلها جميًعا إ

؟ أم  محصول نبات السلفيوم ع بارة عن محصول ٔالارا العي
ا املدن  ا كانت عبارة عن جزية التبعية للرومان، دفع أ

ى روما؟ رينايكية إ   .)٥٣(الك
خالل عام  )٥٤(والجدير بالذكر؛ أنه عندما قام يوليوس قيصر

ا كمية من نبات  ٤٩( ق.م) بفتح خزينة "ساتورنس" وجد ف
ن ٔالاشي رينايكي من ب ي السلفيوم الك اء الثمينة ال كانت محفوظة 

رينايكا من )٥٥(الخزانة املذكورة ى استياء سكان ك . كل هذا أدى إ
م وخاصة نبات السلفيوم،  احتكار املستعمر الروماني ملصادر ثرو
ي نفوس السكان روح التطلع للثورة والتحرر من ِرْبقة  فخلق ذلك 

رات بالدهمالاستعمار والا    .ستغالل الروماني لخ
ى السكان - ٢/٢   محاولة فرض الديانة النصرانية ع

رينايكا منذ أيامها  ى ك ى ليبيا، وخاصًة إ دخلت النصرانية إ
ا  ا من مصر، ومع أ ى يد رهبان أتوا إل ى، حيث انتشرت ع ٔالاو
القت قبواًل عند بعض الناس، فقد كان انتشارها محدوًدا، رغم كل 

ي سبيل تحقيق أهدافهم، ورغم  ما بذله هؤالء الرهبان من جهد 
ي ليبيا؛  ي سبيل نشر النصرانية  كل الجهود ال بذلها الرومان 

ي املنطقة ا لم ترسخ  ، وكان انتشارها قلياًل عندما بدأ الفتح )٥٦(فإ
ي ليبيا   .)٥٧(ٕالاسالمي 

ى برقة،  )٥٨(وقيل أن "مرقس" صاحب ٕالانجيل الذي ُينسب إ
ئ ويقال أنه هو الذي أسس أول  رينايكا قبل أن ين كنسية بك
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ود هم أول من نقل )٥٩(كنيسة ٕالاسكندرية . ويرى فريق آخر أن ال

رينايكا، فنحن نعرف أن "سيمون  فكرة الديانة النصرانية لك
ي  ى طريق ٓالاالم  " هو الذي حمل الصليب املسيح ع القوري

  .)٦٠(القدس
رينايكا سجله التاريخ؛ ش ى وكان أول أسقف إلقليم ك خًصا يد

ري )٦١( ق.م) ٢٦٠"آموناس" سنة ( . وكان ٔالاسقف "سينسيوس" الك
ى أسقفية طلميثة  رينايكا، حيث تو ي ك رة النصرانية  من أهم الف

(Potolemayos) )ن ٔالاول" .)٦٢ راطور "قسطنط راف ٕالام  )٦٣(وعند اع
ي النصف ٔالاول من القرن الرابع امليالدي  بالديانة النصرانية 

ى الوثنيةانت ا لم تق ع ي ليبيا لك   .)٦٤(شرت النصرانية 
ي الشمال ٔالافريقي مذهب "دوناتس" الذي أطلق عليه  )٦٥(وظهر 

"الدوناتية" وقبل أن ينته القرن الرابع امليالدي كانت الدوناتية قد 
ا وأصبحت محوًرا يلتفت حوله اللصوص  انحرفت عن مباد

"وقطاع الطرق، كذلك انتشر املذه رينايكا  )٦٦(ب "ٓالاريوس  –ي ك
ا من ٕالاسكندرية ومصر  رة ال  –الذي أتى إل ي نفس الف حوا

ا املذهب الدوناتي راطور )٦٧(انتشر ف ى الرغم من جهود ٕالام . وع
ي  ره من ٔالاباطرة فإن الديانة النصرانية لم ترسخ  "جتسنيان" وغ

ن ن املسلم لم يصطدموا بأي  ليبيا، ونتيجة لذلك نرى أن الفاتح
رينايكي سنة  معارضة عقائدية نصرانية عندما فتحوا ٕالاقليم الك

  .)٦٨(م)٦٦٣-٦٤٢(
وتشجيًعا للنصرانية فقد سلم الرومان ملن اعتنقها مناصب 
ي الدولة ليكونوا لهم عوًنا وركًزا، أما الذين قاوموا أو امتنعوا  رى  ك

م السيف عمله واضُطهدوا  عن اعتناق النصرانية فقد عمل ف
ي يعانون الاضطهاد الدي  وُطوردوا وُشردوا، وهكذا أصبح ٔالاها

. وانتشرت الفو وَعمَّ ٕالارهاب )٦٩(والاستبداد السياس مًعا
رت الثورات والقالقل وُفقد ٔالامن، وأصبحت ليبيا  والفساد، وك

ن ، وهذا بحسب رأيي ما )٧٠(غابة ال تحكمها شرائع وال تنظمها قوان
ي عصرنا الراهن، حيث تعم الفو من جديد يتكرر  ٓالان 

ي الشأن  املنطقة، نتيجة لتدخل بعض الدول وبصورة خفية 
ي لليبيا.   الداخ

وهكذا؛ نرى أن سكان ليبيا رزحوا تحت وطأة القهر الروماني 
، فهذه كانت  ت الفو ردًحا من الزمان، انتشر فيه التمرد، وَعمَّ

ي تحت حكم الروما ت هذه الحقبة حالة ٔالاها ن النصراني، وان
رينايكا ألول الفتوحات )٧١(بظهور ٕالاسالم ي ك ، حيث خضع أها

ٕالاسالمية، وهذا برأيي راجع لنية السكان للتخلص من هذه 
.   الفو والانفالت ٔالام

ن القبائل املحلية -٢/٣   تغذية الفتنة ب
ي احتاللهم للشما ل من أهم السياسات ال اتبعها الرومان 

ن القبائل املحلية الليبية، وبث روح  ٔالافريقي، تغذية الصراع ب
رانس ن قبيل (ال م، فقد كان العداء ب ر )٧٢(الفتنة بي ) )٧٣(والب

ى اختالف أحوالهما  ما، إ متأّصل قديم ويرجع سبب هذا العداء بي
ـل من (زناته)  حَّ ر  –الاجتماعية، وإغارة الرُّ  –وهو فرع من قبيلة الب

اجة)  ى مزارع (ص رانس  - ع ممااضطر  –وهو فرع من قبيلة ال
ى الاستعانة بالرومان اجة إ ي السياسة نفسها ال اتبعها )٧٤(ص . و

ن  ي العصر الحديث، عندما فرقوا ب املستعمرون الفرنسيون 
ان حقبة الاحتالل ربر إبَّ   .)٧٥(العرب وال

ن قبيل (ا ر)، استغل الرومان الخالف القائم ب رانس والب ل
ما، بأن  عوا شقة الخالف بي خدمة ملصالحهم الشخصية، فوسًّ
ضربوا فريًقا بفريق، وتمكنوا بذلك من السيادة وتثبيت أقدامهم 
ن عنصري السكان، وضمنوا بذلك  بالبالد، وبذروا بذور الشقاق ب

ى بالد املغرب ككل   .)٧٦(السيطرة ع
ي نظري يشبه أيًضا ما يح ي ليبيا، حيث وهذا ٔالامر  دث ٓالان 

ن  ى تغذية الفتنة والانقسام ب أن هناك أيادي خفية تعمل ع
م سكان  ن من خالل دعم الثقافة ٔالامازيغية، إيحاًء لهم بأ الليبي

ي السكان. هم عن با رهم هم من الدخالء، وتمي ن وغ   ليبيا ٔالاصلي
ن الطائف ى ظهور الفوارق ب ربر إ ن ال اع ب ن وأدى ذلك ال ت

 ، ي مستقبل البالد السياس ي واضح، كان له أبعد ٔالاثر  بشكل ج
َن املستعمر ٔالاجن من  َل غزوها، وَمكَّ إذ حال دون اتحاد أهلها، وَسهَّ

ى فريق آخر ن بفريق ع   .)٧٧(أن يستع

êÚø‰ý]xjËÖ]»íÎ†e…æV^⁄nÖ^m 
ن -٣/١ ن املسلم   تعاون قبيلة لواتة مع الفاتح

ى أساس  –قبل الفتح ٕالاسالمي  –طرابلس كانت برقة و  ع
نطة (Mauriceالتنظيم الذي وضعه (موريق  راطور ب - ٥٨٢) إم

ن ملصر لكن آل (غريغوريوس ٦٠٢ ) Gregoriusم) تابعت
ر) ي أوائل القرن السابع  )٧٨((جرج الذين استقلوا بإفريقية 

ي دائرة نفوذهم ن  ن داخلت ن املنطقت روا هات   .)٧٩(اامليالدي، اعت
ي كل البالد املجاورة  وكانت أخبار فتح العرب ملصر قد انتشرت 
ي  ى ما أبداه العرب من شجاعة  لهما، وقد اشتملت هذه ٔالاخبار ع
ن  ي أحكامهم، ومساواة ب ى ما أظهروه من عدالة  مقاتلة العدو، وع
ود وأمالكهم  ن وال رام معابد النصراني ي الحقوق، واح الناس 

من حيث شجاعة العرب  –فكانت هذه ٔالاخبار  وأعراضهم،
مرهبة لسكان إقليم برقة، ومثبطة لعزائمهم، ومن  –وإقدامهم 

م  م مطمئنة لنفوسهم، وباعًثا لرغب م وحسن معامل حيث عدال
ي التخلص من حكم الروم الذين سلبوهم نعمة الحرية واتخذوا 

ا ليوفرو  م عبيًدا، ومن برقة مزرعة يعملون ف ا لهم رغد العيش م
م  ء ح مما يشبع بطو ومتع الحياة، وهم محرومون من كل 
راف  ى اح م إ رون م ويغطي أجسامهم، ح اضطر الكث

ى ٓالان) لكسب لقمة العيش   .)٨٠(اللصوصية (وال يزالون إ
ون من فتح مصر وٕالاسكندرية ح  ن ين وما كاد املسلم

ن  اتجهت أنظارهم نحو إفريقية لفتحها، ا ٔالاصلي وتخليص سكا
م، وكان فتح مصر وٕالاسكندرية مشجًعا  رو من ظلم الرومان وج
م من جعلهما  ما من ثروة تمك ى فتح إفريقية ملا وجدوه ف ع
م املوفقة والستئصال  قاعدة لفتح املغرب إتماًما لسلسلة فتوحا

  .)٨١(نفوذ الروم من املغرب
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ي  )٨٢(و بن العاص"وكان طبيعًيا أن يفكر القائد "عمر  جدًيا 

ر امتداًدا  ن؛ ٔالاول: أنَّ برقة كانت تعت فتح برقة وطرابلس لعامل
ي تطبيق سياسة )٨٣(ملصر، وإقليًما متمًما لها . والثاني: رغبة عمرو 

ي كافة  ي اتجاه الغرب، لنشر الدين ٕالاسالمي  ي الفتح  الاستمرار 
  .)٨٤(ربوع املغرب

هـ) ٢٠بعد أن افتتح مصر سنة ( ويذكر ابن عذاري أن عمرو 
ى زويلة وبرقة فافتتحهما )٨٥(وجه عقبة بن نافع ، ويؤيد ابن أبي )٨٦(إ

ي كتابه "املؤنس" رواني هذه الرواية  ر )٨٧(دينار الق ، ويرى ابن ٔالاث
ي سنة ( ي )٨٨(هـ)٢٢أن فتح برقة كان  ي ذلك أبو الفدا  ، ويوافقه 

رخ ابن تغري بردي بأن فتحها كان . ويذكر املؤ )٨٩(كتابه "املختصر"
  .)٩٠(هـ)٢١ي أواخر سنة (

وكان عمرو يبعث بالجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم ثم 
يرجعون وهذا بمثابة اختبار أو جس النبض لقوة ٕالاقليم 

رينايكي ى تقرير عقبة )٩١(الك ، ويبدو أن عمرو بن العاص اطمأن إ
ي  )٩٢(كما كانت تسم -بن نافع عن بالد أنطابلس (بنتابولس)  و

ر جيوشه لفتحها ـل بتسي   .)٩٣(برقة، فعجَّ
ى رأس جيش من فرسانه غرًبا ح  سار عمرو بن العاص ع
قدم برقة، وكانت وقتئٍذ أشبه بوالية بربرية مستقلة عن الدولة 

ا بطون من قبيلة لواتة نطية، وكان يسك رية )٩٤(الب ي )٩٥(الب ، و
ربر شأنً  ر قبائل ال ل قبيلة أمازيغية دخلت )٩٦(ا، وأشدها بأًساأك ، وأوَّ

ر املناصرين لإلسالم إيجابية، وكان لها  ٕالاسالم ثم أصبحت من أك
م أول قائد إسالمي من أصول  ي ٕالاسالم، وبرز م دور مشرف 
أمازيغية وهو "هالل بن ثروان اللواتي" ضمن حملة "حسان بن 

ى امل٦٩٣هـ/٧٤سنة ( )٩٧(النعمان"   .)٩٨(نطقةم) ع
ا بزعامة "أنطاالس" ى قوة لواتة هو ثور ى  )٩٩(ومما يدل ع ع

م بمقتل "صولون" ت ثور نطي، وان القائد العام  )١٠٠(الحكم الب
ي املغرب نطة  . ومن املؤكد أن عمرو بن العاص كان )١٠١(لجيوش ب

رة ال رواها ابن  ن قال قولته الشه يقصد قبيلة لواتة بالذات ح
الحكم نقاًل عن البكري حيث قال: "لقد قعدت مقعدي هذا عبد 

ي عهد وال عقد إال أهل أنطابلس فإن  وما ألحد من قبط مصر ع
ى لهم به" . وكان عبد هللا بن عمرو العاص يقول )١٠٢(لهم عهًدا يو

اًل أسلم وال عن برقة:  لت برقة فما أعلم م ي بالحجاز ل "لوال ما
ا"   .)١٠٣(أعزل م
ي برقة، ح أن والواق ع أن قبيلة لواته كانت القوة الحقيقية 

ى هذه الحقيقة، عرفوا كيف يتعاملون معها،  العرب، وقد فطنوا إ
م فتح برقة  ح الدكتور السيد عبد العزيز )١٠٤(مما سهل عل . وُيَرّجِ

هم معهم  سالم، أن تحالف هذه القبيلة مع العرب ناتًجا من تشا
ن ي ي ح م متحضرين ي البداوة،  ي كو رانس عن العرب  ختلف ال

ي املدن . ويرى أن العداء قد )١٠٥(بالحضارة الالتينية، ومستقرين 
رة، عندما  ي العصر ٕالاسالمي زيادة خط رانس  ر وال ن الب ازداد ب
ى  ن ٔالاو ن منذ السن رية مع العرب الفاتح تحالفت قبيلة زناتة الب

رانس عبء  ى ال ي ذلك الرومللفتح، بينما تو . )١٠٦(املقاومة وأيدهم 

ن  ي املسلم وحسب رأيي أن هذا الخالف قد اختفى تدريجًيا بعد تو
ي املصادر  ن  ن القبيلت ن هات حكم املغرب، فال نكاد نرى أي نزاع ب

نت تاريخ املغرب ٕالاسالمي.   ال َدوَّ
ن  نطي ى الب ن ع ومهما يكن ٔالامر؛ فإن بربر لواتة كانوا ساخط

ي جباية الضرائب، كما ذكرنا و  ن لحكمهم الجائر، وتعسفهم  كاره
م، وكانت قد  م أرادوا التخلص من سيطر سابًقا، ويبدو أيًضا أ
ى بالد الشام ومصر، فتطلعوا  م ٔالاخبار باستيالء العرب ع بلغ

ن مختارين ى أيدي العرب طائع م ع ، فصالحهم )١٠٧(للخالص م
ر جزية ى كل حالم عمرو بن العاص نظ ي دينار ع ا، و . )١٠٨(يؤدو

ى خمسة آالف دينار  وفتحت مدينة أجدابية صلًحا مع برقة ع
ن ا للمسلم   .)١٠٩(يؤدو

ى  وتذكر أغلب املصادر أن عمرو بن العاص صالح أهل برقة ع
ي  م  ى أن يبيعوا من أحبوا من أبنا ثالثة عشر ألف دينار جزية، ع

م م ، ويستبعد الد)١١٠(جزي ن مؤنس أن يطلب العرب م كتور حس
ي حالة عجزوا عن دفعها م  ي رأيي أن ما قدموه )١١١(بيع أبنا . و

وما قدموه من  –حسب رواية ابن الحكم  –من وفاء للعهد 
م  ن يرهقو مساعدة للجيش ٕالاسالمي ال يمكن أن يجعل املسلم

.   ذا الشرط القاس
بن صالح "أن أهل برقة وذكر ابن عبد الحكم نقاًل عن عثمان 

ا، وأنه لم يدخل برقة يومئذ  كانوا يبعثون له الجزية إذا جاء وق
م رحبوا بالعرب، واطمأنوا )١١٢(جابي خراج"  ى أ ، مما يدل ع

م ي الخضوع )١١٣(إل ربر)  ن (ال . وربما كانت مبالغة السكان املحلي
ى أداء الجزية بأنفسه م إ ن دون حرب، ومبادر ى للمسلم م، أدلة ع

رت  رة ال ك م الصغ م كانوا قد عرفوا قوة العرب من غارا أ
أثناء حصار ٕالاسكندرية، وبعد الفراغ من فتحها، ومن الطليعة ال 
ى بالدهم بقيادة عقبة قبل الفتح، فعجلوا ببذل  أرسلها عمرو إ

م   .)١١٤(العطاء وأداء ما ُطلب إل
ناتخاذ برقة قاعدة الهجوم ونق -٣/٢ راجع للمسلم   طة ال

بعد فتح برقة سلمًيا وتعاون أهلها مع الجيش ٕالاسالمي، حيث 
م، أصبحت برقة القاعدة  ن لتسهيل مهم مهدوا كل السبل للفاتح
راجع ٓالامنة. وأول هذه الحمالت هو  الرئيسية للهجوم ونقطة ال
ر بحذاء الساحل، بقصد الاستيالء  ا أحدهما يس ن م انطالق جيش

ى ط ا من مدن ساحلية، والثاني يتجه نحو جوف ع رابلس وما يل
ي قلب  البالد حيث الواحات الداخلية ال تؤلف مراكز للمقاومة 
ى  ا، لقطع أهلها خط الرجعة ع البالد، وال لو ُتركت وشأ
الجيوش ٕالاسالمية، وأهم هذه الواحات واحة فزان، فكانت هذه 

ي مهمته، وأصبحت الحملة من  نصيب عقبة بن نافع ونجح 
ن برقة وزويلة مأمونة الجانب ، وهذا العمل الحربي )١١٥(املنطقة ب

رته العسكرية  ى حنكة عمرو بن العاص وخ   .)١١٦(يدل ع
ي إقليم برقة، فقد  ى العكس من هذه الحمالت السهلة  وع

ا الب نطية وقفت والية طرابلس بقوة أمام العرب وتلقت حامي
ي املناطق املجاورة،  ربرية النصرانية  مساعدة قبائل نفوسة ال
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م واستمرار  ي حماية تجار وربما كان هذا بسبب رغبة هؤالء 

ي الساحل ن  نطي م مع الب ي رأيي أنه لوال مساعدة )١١٧(عالقا ، و
ى الجيش ٕالاسالمي إكمال فتوحاته  ا الستع ع برقة وسكا

ا.اباملغرب وخاصة طر    بلس لشدة مقاوم
ى عهد عمرو بن العاص، عاد وانحسر  وبعد فتح طرابلس ع
م  ى برقة، فخرجت طرابلس من طاع ي املغرب إ ن  سلطان املسلم
ى مصر، وكان عقبة قد اتخذ سرت  ا إ عقب انصراف عمرو ع

رقة مركًزا   لقواته وقاعدة لغزواته. ب
ي برقة ح سنة ( ) عندما قابل م٦٤٨هـ/٢٨ظل عقبة مقيًما 

ي  )١١٨(القائد عبد هللا بن سعد بن أبي سرح ى برقة  عند قدومه إ
رك مع عبد هللا بن سعد  طريقه لفتح إفريقية، ولكن عقبة لم يش
ي هذه البالد،  راقب أها ي برقة ل ى إفريقية، وآثر البقاء  ي حملته ع
ن من أي هجوم يقوم به الروم أو  ويؤمن مؤخرة جيش املسلم

ر  رة واسعة، نتجت عن ال بر، حيث اكتسب خالل سنوات إقامته خ
م، وكان لذلك أثره  ربر واحتكاكه  ي محاربة ال رة  تجاربه الكث
رة الطويلة ال  ي الف ا للعرب، وخاصة  ى وال ي بقاء برقة ع ر  الكب

ا فتح العرب لبالد املغرب من سنة ( ى ٢٣كان ينقطع ف هـ) ٢٨هـ إ
ى  ٢٩ومن ( هـ) وقد كسب ٕالاسالم والعروبة بجهود عقبة ٤٥هـ إ

ًرا، فقد كان قوي ٕالايمان شديد الحماس لدينه، محًبا  مكسًبا كب
ي فتح برقة، إذ لم يكن فتًحا حربًيا  للجهاد، وكان لذلك أعمق ٔالاثر 
ى  ى إثره إ فحسب، بل كان فتًحا دينًيا، انتقل سكان هذا ٕالاقليم ع

َن ٕالاسالم والعروبة، واستطاع  عقبة بفضل زهده وجهاده أن ُيَكّوِ
لنفسه أسطورة دينية عاشت منذ الفتح العربي لهذه البالد ح 

  .)١١٩(العصر الحاضر
ر ذلك بقوله أن عقبة كان مقيًما  ي هذا الصدد يؤكد ابن ٔالاث و

رقة وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص . ومما يؤيد هذا )١٢٠(ب
ء حيث قال أنه قبل بنـاء مدينـة القيـروان القول؛ ما ذكره أبو الفدا

ي مقر الوالة وقادة الفتح ٕالاسالمي٤٩فـي سنة ( . )١٢١(هـ) كانت برقة 
ر هللا عنه  )١٢٢(ومهما يكن ٔالامر؛ فإن الخليفة عثمان بن عفان

جهز جيًشا بقيادة عبدهللا بن سعد بن أبي سرح، وُعِرَف هذا 
بناء الصحابة رضوان هللا الجيش بجيش العبادلة، وأغلبه من أ

ى برقة،  م يسمون بعبد هللا وعبد كذا، وأرسله إ م جميًعا أغل عل
ى طرابلس، ولم ُتحقق  مت الجيش إ ومن برقة انطلقت سرية تقدَّ
ى حالة هذه  ن ع ا أوقفت املسلم ر، إال أ هذه الحملة الكث

  .)١٢٣(البالد
ن تحركات الجيش ٕالاسالمي سنة ( بقيادة  م)٦٦٥هـ/٤٥وتب

مدى تعاون برقة معه، وذلك لسرعة  )١٢٤("معاوية بن حديج"
ى داخل املغرب . حيث كانت هذه )١٢٥(انتقاله ومروره من مصر إ

ر أن تلقى  البعوث الفاتحة تغدو وتروح محملة بالغنائم من غ
ذكر

ُ
ا من برقة  )١٢٧(. وأما "سرت")١٢٦(مقاومة تـ ا لقر فيظهر أ

ا، فه منذ أ ن فتحها عمرو لم تبد نشاًطا عدائًيا ال ضد تأثرت 
ي غزوتيه، وال ضد ابن حديج، وأصبحت مساملة كما  ابن أبي سرح 

ي سنة ()١٢٨(ساملت برقة م) انسحب املسلمون من ٦٨٣هـ/٦٤. و
وذة" ى برقة، وذلك بعد فاجعة " روان إ ا  )١٢٩(الق وال ُقتل ف

ر بن قيس الَبـلَ  ينتظر املدد من  )١٣٠(وي"عقبة وأصحابه، وبقي "زه
ي  )١٣١(الخليفة "عبدامللك بن مروان" ا حوا حيث بقي مرابًطا 

ي قصره بسرت ح وفدت عليه جيوش العرب وهو  خمس سنوات 
رقة   .)١٣٢(مقيم ب

ي سنة ( م) انطلقت الجيوش ٕالاسالمية من برقة ٦٨٨هـ/٦٩و
ر بن قيس البلوي، متجهة صوب إفريقية لتحريره ا من بقيادة زه

ى برقة )١٣٣(قبضة "كسيلة"  )١٣٤(وأثناء ذلك قام الروم بالهجوم ع
م من جزيرة "صقلية" رقة ليشنوا  )١٣٥(حيث أتوا بمراك ونزلوا ب

ًرا وقتلوا  م سبًيا كث ن فأصابوا م ا من املسلم ى من  الغارات ع
م،  رقة للقا ر ل ر فأمر جيشه باملس ى زه بوا، وبلغت أخبارهم إ و

ى أن بلغ وك ى الساحل إ م ع ٍة قليلة من الجنود سار  ي ُثـلَّ ر  ان زه
بإقليم أنطابلس، وتوقف ينتظر بقية الجيش لكن الروم  )١٣٦("درنة"

م، وقاتلهم ح استشهد هو وأصحابه، وقبورهم  لم يمهلوه فلق
ي مدينة درنه   .)١٣٧(موجودة 

قتال شديد ي  )١٣٨(والتقى الجيش ٕالاسالمي بجيش "الكاهنة"
ن بقيادة "حسان بن ٦٩٤هـ/٧٥سنة ( م) أسفر عن هزيمة املسلم

ى  )١٣٩(النعمان" م حشود الكاهنة إ وتراجع الجيش ٕالاسالمي وتبع
ا  ا حسان منتظًرا إمداداٍت وعده  إقليم برقة، حيث أقام 
ي برقة أسس  الخليفة ٔالاموي "عبد امللك بن مروان"، وأثناء إقامته 

  .)١٤٠(رف "بقصور حسان"هناك ما ُيع
رقة أربع سنوات ينتظر املدد من  وبعد أن أقام حسان ب

ر من )١٤١(الخليفة ، جاءته ٕالامدادات من املشرق وَضمَّ معها عدد كب
م جيوش الكاهنة  ر) وهاجم  ربر الذين أسلموا من قبيلة (الب ال

ا سنة ( م) عند بئر ُسّم فيما بعد ببئر ٧٠١هـ/٨٢ال التقى 
ا هزيمة نكراء، وسحق جيشها وقتلها، ا لكاهنة، واستطاع هزيم

ي املغرب ٔالادنى،  ى كل أثر للمقاومة  وبذلك ق حسان ع
رداد إفريقية،  واستقامت له البالد، وبعد أن فرغ حسان من اس
نطي،  ربر) والوجود الب ن (ال ى مقاومة السكان املحلي والقضاء ع

ي أخذ يوجه عنايته لتنظيم البال  ى نحو ما فعله العرب  د إدارًيا ع
م الخراج ن الدواوين، وَنظَّ   .)١٤٢(مصر والشام والعراق وفارس، َفَدوَّ

ي آن واحد،  وهكذا؛ فتح حسان بالد املغرب حربًيا ومعنوًيا 
ى والية عربية إسالمية  واستطاع أن يحول البالد قلًبا وقالًبا إ

ي مصر ذ)١٤٣(مستقلة نوًعا ما عن وا ا تكون بذرة الحرية ال . و
ر أهمية من هزيمة الروم العسكرية، فقد جاء  بذرها ٕالاسالم أك
ا فالتحم الناس  ن تحم حقوق وكرامة ٕالانسان وتؤم ٕالاسالم بقوان
ن وأهل البالد  ن الفاتح به وأصبحوا جزًءا منه، ولم تعد العالقة ب

ن ُمعتٍد وُمعتدًى  ن ُمْحتٍل وُمْحتاًل أو ب عليه، بل أصبحت  عالقة ب
ن ُمنقٍذ ومظلوم.   )١٤٤(عالقة ب

  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ٧٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
í³^} 

ر فاتحة فتح املغرب  وهكذا، فوالية حسان بن النعمان تعت
رينايكا  الحقيقي، فقد استقر املغرب بعد حسان وخاصة إقليم ك
ى العديد من النتائج،  (برقة)، ولقد توصلت من خالل دراس هذه إ

  أهمهـا :
رينايكا (ب - رة بالنسبة إن إقليم ك رقة) ذو أهمية تاريخية كب

لليبيا، حيث يحتضن هذا ٕالاقليم أروع ٓالاثار الحضارية 
 املتنوعة للعديد من ٔالامم ال أقامت به ردًحا من الزمن.

كان ٕالاقليم قاعدة الهجوم ٕالاسالمي، ونقطة تمركز الجيوش  -
راته،  ٕالاسالمية به أثناء الفتوحات، وذلك لحصانته ووفرة خ

ود منه الجيوش ٕالاسالمية باالحتياجات  فكان أيًضا مكاًنا ت
ر. ي أعماق املغرب الكب ا   الالزمة لرحل

ربر  - ن وال نطي ن تشتد هجمات الب كذلك كان نقطة تراجع ح
م، وذلك عائد لحصانة هذا ٕالاقليم ومناعته فهو نقطة  عل
دفاعية ممتازة ضد أي هجوم بري، نظًرا الرتفاعه حيث يكون 

 عدة استطالع ممتازة.قا
إن ما قام به سكان ٕالاقليم من تقديم العون واملساعدة  -

ي نجاح الفتوحات  للجيش ٕالاسالمي، كان له أبعد ٔالاثر 
رية. ي قبيلة لواته الب  ٕالاسالمية، وتمثل هذا الدور 
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ــى القــرن الســابع قبــل املــيالد، طــرابلس )٩( : عاصــمة ليبيــا الحاليــة، يرجــع تاريخهــا إ

را تة) عنـــــدما أسســـــها الفينيقيـــــون كانـــــت ثـــــالث مراكـــــز تجاريـــــة (لبـــــدة، أويـــــا، صـــــ
ــــــــــا " تــــــــــري بــــــــــوليس" =  ، النســــــــــخة املوســــــــــوعة العربيــــــــــة العامليــــــــــةويطلــــــــــق عل

رونية، باب حرف الطاء.   ٕالالك
، املرجع السابق، ص )١٠(   .١٠١غوليام ناردوت
ــــي البحــــر املتوســــط، كريــــت )١١( ــــر جزيــــرة  ــــر الجــــزر اليونانيــــة، وخــــامس أك ــــي أك  :

ا ال تزيــــــــــــــد عــــــــــــــن  = املوســــــــــــــوعة الحــــــــــــــرة، الــــــــــــــرابط : /  ٢كلــــــــــــــم ٨٣٣٦مســــــــــــــاح
  .www.wikipedia.org/wikiريت/ك

، املرجع السابق، ص )١٢(   .٨٦غوليام ناردوت
  .١٨٦رجب ٔالاثرم، املرجع السابق، ص  )١٣(
ــــروت، برقــــة الدولــــة العربيــــة الثامنــــةزيــــادة، نقــــوال:   )١٤( ن (ب ، دار العلــــم للماليــــ

  .٣٧د.ت) ص
  .١٩١، ١٩٠رجب ٔالاثرم، املرجع السابق، ص  )١٥(
  .٣٨نقوال زيادة، املرجع السابق، ص  )١٦(
، املرجع السابق، صغو   )١٧(   .١٠١-١٠٠ليام ناردوت
  .٣٨نقوال زيادة، املرجع السابق، ص  )١٨(
ـــــي  (Parce) بـــــاركي  )١٩( : برقـــــة ومـــــا يعـــــرف ٓالان بـــــاملرج القديمـــــة، أسســـــها ٕالاغريـــــق 

نطيــــة =  ــــي شــــرق ليبيــــا، لتصــــبح الحًقــــا مدينــــة رومانيــــة ومــــن ثــــم ب رينايكــــا  ك
  .www.wikipedia.org/wikiاملوسوعة الحرة، الرابط : / املرج القديمة/

ـــــــي (قورينـــــــا) شـــــــحات (Pentapolis) بنتـــــــابوليس  )٢٠( ـــــــ املـــــــدن الخمســـــــة، و : وتع
ريدس) بنغـــــــازي، (بوتليمـــــــوس)  الحاليـــــــة، (أبولونيـــــــا) سوســـــــة الحاليـــــــة، (يوســـــــ
ــــــي مــــــدن أسســــــها ٕالاغريــــــق بدايــــــة القــــــرن  طليمثــــــة، (برقــــــة) املــــــرج القديمــــــة، و

 نائيــــــــــــــــــة/الســــــــــــــــــابع ق.م. = املوســــــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــرة، الــــــــــــــــــرابط : / قوري
www.wikipedia.org/wiki.  

ـــي شـــمال شـــرق ليبيـــا، تبعـــد عـــن املـــرج  بتوليومـــايس  )٢١( (طليمثـــة): مدينـــة أثريـــة 
 كلـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــمااًل = املوســـــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــرة، الـــــــــــــــــرابط : / طلميثـــــــــــــــــة/ ٢٠

www.wikipedia.org/wiki  
ـــــي مدينـــــة أثريـــــة، ومينـــــاء بـــــارتينيوم  )٢٢( : عاصــــمة محافظـــــة مطـــــروح املصـــــرية، و

 مطــــــــروح/ –عة الحــــــــرة، الــــــــرابط : / مرســــــــ بحــــــــري متوســــــــطي = املوســــــــو 
www.wikipedia.org/wiki.  

ن:   )٢٣( ، محمـــــد حســـــ ـــــ ـــــي ليبيـــــااملرت ، مركـــــز الجبـــــل طالئـــــع الفـــــتح ٕالاســـــالمي 
  .٤٧ٔالاخضر للطباعة والنشر (البيضاء، د.ت) ص

فـــرع مـــن القبائـــل ٔالاوروبيـــة الجرمانيـــة = الكاتـــب، ســـيف  (Vandal) الونـــدال  )٢٤(
روت، الدين: أطلس التاريخ القدي   .١٠٩) ص٢٠٠٤م، دار الشرق العربي (ب

  .٣٩نقوال زيادة، املرجع السابق، ص  )٢٥(

إقليم كيرينايكا من السيطرة البيزنطية إلى الحكم انتقالبحث بعنـوان: "
ُقـدم ضمن ٔاعمال الندوة العلمية الثانية المنعقدة في قسم الدراسات  -اإلسالمي".

كلية اآلداب والعلوم  -"إقليم كيرينايكا عبر العصور" التاريخية واألثرية بعنوان:
  .٢٠١٣ مايو ١٦(درنة) جامعة عمر المختار، 
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن" واصـــبح الحـــاكم ٥٦٥-٥٢٧( جوســـتنيان ٔالاول   )٢٦( ى العهـــد بعـــد "ُجســـت م) تـــو

ي شؤون الحكم، وكان متواضًعا محًبا للعمل  رة واسعة  ي، واكتسب خ الفع
راطـور السـاهر" = عمـران، محمـو  معـالم د سـعيد: ح أطلـق عليـه لقـب "ٕالام

نطيـــــــــة راطوريـــــــــة الب ) ٢٠٠٠، دار املعرفـــــــــة الجامعيـــــــــة (القـــــــــاهرة، تــــــــاريخ ٕالام
  .٤٦ص

ــــي ليبيــــاالــــزاوي، الطــــاهر أحمــــد:   )٢٧( ، دار املــــدار ٕالاســــالمي تــــاريخ الفــــتح العربــــي 
روت،    .٣١) ص٢٠٠٤(ب

ـــرالات الرومـــان ٥٦٥-٥٠٠( فالفيـــوس بيليســـاريوس  )٢٨( م): كـــان أحـــد أعظـــم الج
ن، كـــان مفيـــ راطـــور جوســـتنيان الطمـــوح = املوســـوعة الشـــرقي ًدا ملشـــروع ٕالام

  .www.wikipedia.org/wiki الحرة، الرابط : / بيليساريوس/
ى ترجمة.  )٢٩( ر له ع   لم أع
ــي محمــد محمــد:   )٣٠( صــفحات مــن تــاريخ ليبيــا ٕالاســالمي والشــمال الصــالبي، ع

  .١٥٢) ص١٩٩٨، دار البيارق (عمان، ٕالافريقي
، إتــوري:   )٣١( ــ ســنة ليبيــا منــذ الروســ ، ترجمــة: خليفــة م١٩١١فــتح العربــي ح

، الدار العربية للكتاب (د.م،    .٥١) ص١٩٩١محمد التليس
نطـــي، قاتـــل الفـــرس وهـــزمهم، هزمـــه العـــرب (Heraclius) هرقـــل  )٣٢( راطـــور ب : إم

رمـــــوك (ســـــنة  ـــــي معركــــة ال ي ٥٧٥م) ولــــد ســـــنة (٦٣٦هزيمــــة حاســـــمة  م) وتـــــو
ـــــر: ٦٤١ســـــنة ( ن م املـــــوردمعجـــــم أعـــــال م) = البعلبكـــــي، من ، دار العلـــــم للماليـــــ

روت،    .٤٧٢) ص١٩٩٢(ب
ـــــي، السنوســـــ محمـــــد:   )٣٣( ـــــ (د.م، برقـــــة قـــــديًما وحـــــديًثاالغزا ، دار الكتـــــاب اللي

  .١١٢) ص١٩٧٣
  .٣٢الطاهر الزاوي، املرجع السابق، ص  )٣٤(
ـــا لـــم   )٣٥( رهـــا عـــدًدا، وموط ـــي إقلـــيم قورينائيـــة، وأك مـــن أشـــهر القبائـــل الليبيـــة 

ـــى املنطقـــة ا لســـاحلية فحســـب بـــل امتـــد ملنطقـــة الـــدواخل = رجـــب يقتصـــر ع
  .١٠٣ٔالاثرم، املرجع السابق، ص

، املرجع السابق، ص )٣٦(   .٩٣-٩٢غوليام ناردوت
  فا )٣٧(
ــــي تــــاريخ ليبيــــا القــــديمعبــــد العلــــيم، مصــــطفى كمــــال:  )٣٨( ، منشــــورات دراســــات 

  .٩٩) ص١٩٦٦الجامعة الليبية (بنغازي، 
ــ قــديم: حصــن رومــاني يقــع غــ  )٣٩( ي قصــر املقــدم، أو ب رب مدينــة (ماســه) بحــوا

رة الرومانية، ويبدو من خالل أسلوب  ٣٠ د هذا الحصن خالل الف كمل، ُشّيِ
ن الخــــــــامس والســــــــادس  ــــــــي القــــــــرن البنــــــــاء والشــــــــكل املعمــــــــاري أنــــــــه اســــــــتخدم 
ن مــــــن خــــــالل مقاومتــــــه تقلبــــــات الــــــدهر، قــــــوة التحصــــــينات  ن، ويتبــــــ امليالديــــــ

ي: ى الرابط التا  الرومانية فيه = متاح ع
http://www.facebook.com/National.Geographic.Cyrenaica  

  .٩٥مصطفى عبد العليم، املرجع السابق، ص )٤٠(
  .٩٧املرجع نفسه، ص )٤١(
بازامــــــه، محمــــــد مصــــــطفى: تــــــاريخ ليبيــــــا، مؤسســــــة ناصــــــر للثقافــــــة (د.م، د.ت)  )٤٢(

٨/٢٦.  
ن: فـتح العـرب للمغـرب، مكتبـة الثقافـة الدينيـة (القـاهرة، د.ت)  )٤٣( مؤنس، حس

  .٢١ص
  رجع والصفحة.نفس امل )٤٤(
نطــي، حكــم منــذ ( )٤٥( راطــور ب ــ ٦٠٢فوكــاس: إم ــر ٔالابــاطرة ٦١٠م ح م) كــان أك

  .www.wikipedia.org/wikiفوقاس/ ، الرابط:الحرة املوسوعةاستنكاًرا = 
ر البعلبكي، املرجع السابق، ص )٤٦(  .٤٧٢من
  .٧٠، ٦٩محمود عمران، املرجع السابق، ص )٤٧(
، املرجع السابق، ص )٤٨(   .٤٩محمد املرت
رينايكا (الجبل ٔالاخضـر)  لفيومالس )٤٩( ي اقليم ك : نبات بري منقرض كان ينبت 

  .www.wikipedia.org/wiki = املوسوعة الحرة، الرابط : / سلفيوم/
، املرجع السابق، ص )٥٠(   .٩٠-٨٩غوليام ناردوت
  .٩١-٩٠املرجع نفسه، ص )٥١(

  .٩٧مصطفى عبد العليم، املرجع السابق، ص )٥٢(
، املرجع السابق )٥٣(   .٨٦-٨٥، صغوليام ناردوت
راطــور غــايوس يوليــوس قيصــر )٥٤( ــرال وقائــد  (Gaius Julius Caesar): ٕالام ج

ي عـــام ( ١٠٠سياســـ وكاتـــب رومـــاني، ولـــد عـــام ( ق.م) وهـــو أول  ٤٤ق.م) وتـــو
راطور" = املوسوعة الحرة، الرابط : / يوليوس  ى نفسه لقب "إم من أطلق ع

  .www.wikipedia.org/wiki قيصر/ –
)٥٥(  ،   .٨٦املرجع السابق، صغوليام ناردوت
، املرجع السابق، ص )٥٦(   .٤٩محمد املرت
روانـــي:  )٥٧( ـــ الق ـــي أخبـــار ابـــن أبـــي دينـــار، محمـــد بـــن أبـــي القاســـم الرعي املـــؤنس 

  .٢٣) ص١٢٨٦، مطبعة الدولة التونسية (تونس، أفريقيا وتونس
(القــــــرن ٔالاول للمــــــيالد) صــــــاحب إنجيــــــل  (Saint Mark)(القــــــديس)  ُمــــــرُقس )٥٨(

ــــر  Gospelsجيــــل مــــرقس، أقــــدم ٔالانا ٔالاربعــــة وأقصــــرها. ال نكــــاد نعــــرف عنــــه غ
ي العـام ( ي روما حـوا ر، ويرجح الباحثون أنه كتب إنجيله  م)، ٦٨النذر اليس

ــــر  ــــى أقوالــــه وتعاليمــــه = من ه ع ــــ ــــر مــــن ترك ــــى أعمــــال يســــوع أك مركــــًزا فيــــه ع
  .٤٢٣البعلبكي، املرجع السابق، ص

  .٨/٦٠محمد بازامه، املرجع السابق،  )٥٩(
ــ القــديم مــن أقــدم العصــور رغــوثي، عبــد اللطيــف محمــود: ال )٦٠( التــاريخ اللي

  .١/٣٧٩، تاغمناست (املغرب، د.ت) ح الفتح ٕالاسالمي
  .www.wikipedia.org/wiki ، الرابط : تاريخ ليبيا القديم/املوسوعة الحرة )٦١(
  نفس املرجع والرابط. )٦٢(
ن العظــيم ( )٦٣( راطــور رومــاني كــان حكمــه نقطــ٣٣٧-٢٧٢قســطنط ة تحــول م) إم

ي تاريخ املسيحية، وهو الذي أصدر مرسوم (ميالنـو) = املوسـوعة الحـرة، الـر 
ن ٔالاول/   .www.wikipedia.org/wiki ابط : / قسطنط

  .www.wikipedia.org/wiki ، الر ابط : تاريخ ليبيا القديم/املوسوعة الحرة )٦٤(
ــــي الجزائــــر، قــــاد حركــــة الدوناتدونــــاتس )٦٥( ي ولــــد  ي أمــــازي يــــة : رجــــل ديــــن مســــي

ـــــــــي تقلـــــــــيص نفـــــــــوذ املـــــــــذهب الكـــــــــاثوليكي = املســـــــــوعة الحـــــــــرة  ونجـــــــــح أنصـــــــــاره 
  .www.wikipedia.org/wiki دوناتوس/

ـــي  ٓالاريوســـية )٦٦( ـــ لـــم يعـــد لهـــا وجـــود  ي وإحـــدى الطوائـــف ال ـــي مـــذهب مســـي
ي ( ـــــــــــى آريـــــــــــوس حـــــــــــوا م) أحـــــــــــد كهنـــــــــــة ٣٣٦-٢٥٠الوقـــــــــــت الحاضـــــــــــر، ُتنســـــــــــب إ

 وســـــــــــــــــــــية/ٕالاســـــــــــــــــــــكندرية = املوســـــــــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــرابط : / آري
www.wikipedia.org/wiki.  

رغوثي: املرجع السابق،  )٦٧(   .٣٨٠، ١/٣٧٩عبد اللطيف ال
  .١/٣٨١املرجع نفسه،  )٦٨(
ي:  )٦٩( ي، فت ي ليبياالفاض   .١٤، بدون معلومات نشر، صجذور الصراع 
  .١٥املرجع نفسه، ص )٧٠(
  نفس املرجع والصفحة. )٧١(
ـــــــرانس )٧٢( ـــــــر ال ـــــــرة مـــــــن ٔالامـــــــازيغ، ويقـــــــال أن العـــــــرب أســـــــموهم ال انس : قبيلـــــــة كب

رنس وقيل بأنه عائد للكلمة اليونانية (برانوس  م ال ـي Baranos –الرتدا ) و
ي، بوزيــاني:  ــى عشــرة بطــون = الــدرا ، دار الكتــاب القبائــل ٔالامازيغيــةتتفــرع إ

  .٢/٤) ٢٠١٠العربي (د.م، 
ر )٧٣( ـر نسـبة للباسـهم الب رة من ٔالامازيغ، قيل بأن العرب أسـموهم الب : قبيلة كب

ــر ر ٔالاب ــى القصــ ، وقيــل خــالف ذلــك يطــول شــرحه هنــا، تتفــرع هــذه القبيلــة إ
ي،  ـــرة، تكـــاد تكـــون مســـتوى شـــعب أو جمهـــرة = بوزيـــاني الـــدرا أربـــع بطـــون كب

  .١٠٣، ١/١٠٢املرجع السابق، 
ـــــرســـــالم، الســـــيد عبـــــد العزيـــــز:  )٧٤( ـــــروت، املغـــــرب الكب ضـــــة العربيـــــة (ب ، دار ال

٢/١٣٩) ١٩٨١.  
  نفس املرجع والجزء والصفحة. )٧٥(
  ملرجع والجزء والصفحة.نفس ا )٧٦(
ن مؤنس، املرجع السابق، ص )٧٧(   .٦حس
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
َ◌ه والداه "نكيتـاس" جريجوريوس الثاني )٧٨( ر) كما سماه العرب، خلفَّ : (جرج

ن مـــــؤنس،  ـــــى حكـــــم واليـــــة إفريقيـــــة خـــــالل القـــــرن الســـــابع املـــــيالدي = حســـــ ع
  .٣٩املرجع السابق، ص

  .٤١نقوال زيادة، املرجع السابق، ص )٧٩(
  .٣٤لسابق، صالطاهر الزاوي، املرجع ا )٨٠(
  .والصفحةنفس املرجع  )٨١(
: قائــد عربــي ولــد ســنة ( )٨٢( ــ ق.هـــ)  ٥٠عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهم القر

ي ســــنة ( ــــي، ٤٣فــــاتح مصــــر واملغــــرب، كــــان مــــن دهــــاة العــــرب، تــــو هـــــ) = الزرك
رالدين:  روت، ٔالاعالمخ ن (ب   .٥/٧٩) ٢٠٠٢، دار العلم للمالي

  .٢/١٤١السيد سالم، املرجع السابق،  )٨٣(
  املرجع والجزء والصفحة. نفس )٨٤(
ـــ الفهـــري: قائـــد فـــاتح مـــن كبـــار  عقبـــة بـــن نـــافع )٨٥( بـــن عبـــد قـــيس ٔالامـــوي القر

ــروان، ولــد ســنة ( ــي صــدر ٕالاســالم، وهــو بــاني مدينــة الق ق.هـــ) وهــو  ١القــادة 
ـــودة ســـنة ( ـــي  ـــى يـــد ٕالافـــرنج  ـــي، ٦٣فـــاتح أفريقيـــة، استشـــهد ع هــــ) = الزرك

  .٤/٢٤١املصدر السابق، 
:  ابــن عــذاري، )٨٦( ــ ــي أخبــار ٔالانــدلس أبــو العبــاس أحمــد املراك البيــان املغــرب 

روت، واملغرب   .١/٨) ١٩٨٣، تحقيق: ليفي بروفنسال وآخر، دار الثقافة (ب
  .٢٢ابن أبي دينار، املصدر السابق، ص )٨٧(
ــي بــن أبــي الكـرم محمــد بــن محمــد:  )٨٨( ــر، ع ــي التــاريخابـن أألث ، تحقيــق: الكامــل 

، روت،  أبي الفداء عبد هللا القا   .٢/٤٢٨) ١٩٨٧دار الكتب العلمية (ب
ي:  )٨٩( ي أخبار البشرأبو الفدا، عماد الدين إسماعيل بن ع ، تحقيق: املختصر 

م عزب وآخرون، دار املعارف (القاهرة، د.ت)    . ١/٢٠٥محمد زي
ي تاريخ ابن تغري بردي، جمال الدين أبي املحاسن يوسف:  )٩٠( النجوم الزاهرة 

ن شــــمس الــــدين، دار الكتــــب العلميــــة ، تحقيــــق: مصــــر والقــــاهرة محمــــد حســــ
روت، د.ت)    .١/٩٤(ب

، تحقيـــق: فتــوح مصـــر واملغـــربابــن عبـــد الحكــم، عبـــد الـــرحمن بــن عبـــد هللا:  )٩١(
  . ١/٢٣٢عبد املنعم عامر، الهيئة العامة لقصور الثقافة (القاهرة، د.ت) 

ـــ خمســـة (وبـــولس (Pentapolis) بنتـــابولس )٩٢( ) مـــن الكلمـــة اليونانيـــة (بنتـــا) وتع
ـــي  ـــي مـــدن أسســـها ٕالاغريـــق بدايـــة القـــرن الســـابع قبـــل املـــيالد  ـــ مدينـــة و وتع
رينايكـــــــــــــا بشـــــــــــــرق ليبيـــــــــــــا = املوســـــــــــــوعة الحـــــــــــــرة، الـــــــــــــرابط : / املـــــــــــــدن  إقلـــــــــــــيم ك

. وذكرهــــــــــــــا يــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــوي باســــــــــــــم www.wikipedia.org/wikiالخمــــــــــــــس/
ي عنده اسم ملدينة وليس إلقليم، وهو يضعها قريبا من برقة =  أنطابلس، و

ــــروت، معجــــم البلــــدانلحمــــوي، يــــاقوت بــــن عبــــد هللا: ا ) ١٩٧٧، دار صــــادر (ب
١/٢٦٦.  

  .٢/١٤٢السيد سالم، املرجع السابق،  )٩٣(
ــــي أول لواتــــه )٩٤( ــــي برقــــة وســــرت و ــــ كانــــت تقــــيم  : إحــــدى القبائــــل ٔالامازيغيــــة ال

 قبيلـــــــــــة أمازيغيـــــــــــة أســـــــــــلمت = املوســـــــــــوعة الحـــــــــــرة، الـــــــــــرابط : / لواتـــــــــــه/
www.wikipedia.org/wiki.  

، مطبعة بريل (ليدن، املسالك واملمالكخرداذابه، عبيدهللا بن عبدهللا: ابن  )٩٥(
  .٩١) ص١٨٨٩

  .١٤٣-١٤٢السيد سالم، املرجع السابق، ص/ )٩٦(
حســان بــن النعمــان الغســاني: قائــد مــن رجــال الحــرب والسياســة، كــان يلقــب  )٩٧(

ي بعــد ســنة ( ــي افريقيــة زمــن معاويــة، تــو ن، و ــي: ٨٦بالشــيخ ٔالامــ هـــ) = الزرك
  . ٢/١٧٧السابق، املصدر 

  .www.wikipedia.org/wiki ، الرابط : لواته/املوسوعة الحرة )٩٨(
ـي  )٩٩( أنطاالس: من أهم زعماء وملوك نوميديا واملقاومة املورية ٔالامازيغيـة، ظهـر 

ي = املوســـــوعة  نطـــــي والونــــدا القــــرن الســـــادس املــــيالدي وعـــــايش الغــــزوين الب
  www.wikipedia.org/wiki الحرة/ أنطاالس/

ـى يـد امللـك أنطـاالس النوميـدي سـنة صولون  )١٠٠( نطـي، أسـر وقتـل ع : بطريـق ب
   http://bendjoua.montadalhilal.com/t353-topicم) = الرابط: ٥٤٦(

  .٢/١٤٣السيد سالم، املرجع السابق،  )١٠١(

  .١/١٣٠ابن عبد الحكم، املصدر السابق،  )١٠٢(
نـيس ، تحقيـق: عبـد هللا أفتـوح البلـدانالبالذري، أحمد بن يح بـن جـابر:  )١٠٣(

روت،    . ٣١٥) ص١٩٨٧الطباع، مؤسسة املعارف (ب
  .١٠٣مصطفى عبد العليم، املرجع السابق، ص )١٠٤(
  .٢/١٤٣السيد سالم، املرجع السابق،  )١٠٥(
  .١٤٠-٢/١٣٩املرجع نفسه،  )١٠٦(
  .٢/١٤٣املرجع نفسه،  )١٠٧(
  .١/٨ابن عذاري، املصدر السابق،  )١٠٨(
  .١/١٠٠الحموي، املصدر السابق،  )١٠٩(
ـــر، املصـــدر الســـابق،  )١١٠( . كـــذلك النـــويري، شـــهاب الـــدين أحمـــد ٢/٤٢٩ابـــن ٔالاث

ـي فنـون ٔالادب ايةبن عبد الوهاب:  ، ٔالارب  ـ ، تحقيـق: عبـد املجيـد ترحي
ــروت،  . ابــن عبــد الحكــم، ٢٠/٢١٠-١٩) ٢٠٠٤وآخــر، دار الكتــب العلميــة (ب

  .١/٩٤. ابن تغري بردي: املصدر السابق، ١/٢٣٠املصدر السابق، 
ن مؤنس، املرجع السابق، ص )١١١(   .٥٦حس
  .١/٢٣٠ن عبد الحكم، املصدر السابق، اب )١١٢(
  .٢/١٤٣السيد سالم، املرجع السابق،  )١١٣(
ن مؤنس، املرجع السابق، ص )١١٤(   .٥٦حس
  .٢/١٤٤السيد سالم، املرجع السابق،  )١١٥(
ن مؤنس، املرجع السابق، ص )١١٦(   .٥٧حس
ـــــي شـــــمال طــــه، عبـــــد الواحـــــد ذنـــــون:  )١١٧( الفـــــتح والاســـــتقرار العربـــــي ٕالاســـــالمي 

روت، ، دار املدار أفريقيا ؤالاندلس   .٩٦) ص٢٠٠٤ٕالاسالمي (ب
ـ العـامري: فـاتح إفريقيـة، أسـلم قبـل  )١١٨( عبد هللا بن سعد بـن أبـي سـرح القر

ى هللا عليـــه وســـلم، وهـــو أخـــو  ي لرســـول هللا صـــ فـــتح مكـــة، وكـــان يكتـــب الـــو
ي ســـنة ( ـــي الرضـــاعة، تـــو ـــ هللا عنـــه  م) = ٦٥٧هــــ/٣٧عثمـــان بـــن عفـــان ر

ـــركتـــاب الالزهـــري، محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع:  ـــي طبقـــات الكب ، تحقيـــق: ع
ي (القاهرة،    .١٣٠، ٦/١٢٩) ٢٠٠١محمد عمر، مكتبة الخان

  .١٩٢، ٢/١٩١السيد سالم، املرجع السابق،  )١١٩(
ر املصدر السابق،  )١٢٠(   .٣/٢٨٢ابن ٔالاث
  .١/٢٣١أبو الفدا، املصدر السابق،  )١٢١(
ن، ذو  عثمـــان بـــن عفـــان )١٢٢( ـــر املـــؤمن بـــن أبـــي العـــاص بـــن أميـــة، مـــن قـــريش: أم

لــــث الخلفــــاء الراشــــدين، وأحــــد العشــــرة املبشــــرين بالجنــــة، ولــــد النــــورين، ثا
ــ أميــة ٥٧٧ق.هـــ/ ٤٧ســنة ( ــى يــد الثــوار الختصاصــه أقاربــه مــن ب م) قتــل ع

ى ســــــــنة  بالواليــــــــات بعــــــــد أن حاصــــــــروه بــــــــداره وذلــــــــك صــــــــبيحة عيــــــــد ٔالاضــــــــ
ي، املرجع السابق، ٦٥٦هـ/٣٥(   .٤/٢١٠م) = الزرك

  .١٥٦، ٢/١٥٤السيد سالم، املرجع السابق،  )١٢٣(
ــــي مصــــر، لــــه معاويــــة بــــن حــــديج بــــن جفنــــة )١٢٤( ــــر، صــــحابي، وا ، أبــــو نعــــيم: أم

ي ســــــــنة ( ــــــــي، ٦٧٢هـــــــــ/٥٢فتوحــــــــات بأفريقيــــــــة، تــــــــو م) = ابــــــــن العمــــــــاد الحنب
ي بن أحمد بن محمد:  ي أخبار َمْن ذهبعبدال ، تحقيـق: شذرات الذهب 

ـــــروت،  ـــــر (ب ، ١/٢٣٧) ١٩٨٦محمـــــد ٔالارنـــــاؤوط، دار ابـــــن كث . كـــــذلك الـــــذه
ر ؤالاعــــالمأحمــــد بــــن عثمــــان:  محمــــد بــــن ، تــــاريخ ٕالاســــالم ووفيــــات املشــــاه

ــــــروت،  ) ١٩٨٩تحقيــــــق: عمــــــر عبــــــد الســــــالم تــــــدمري، دار الكتــــــاب العربــــــي (ب
ي: املصدر السابق، ٤/١٥٣   .٧/٢٦٠. الزرك

  .٢/١٨٢السيد سالم، املرجع السابق،  )١٢٥(
  .٦٦الطاهر الزاوي، املرجع السابق، ص )١٢٦(
ــــى ســــاحل البحــــر الر ُســــْرُت  )١٢٧( ن برقــــة وطــــرابلس، : مدينــــة ع ومــــي (املتوســــط) بــــ

ـــــــا جـــــــامع وحمـــــــام وأســـــــواق =  ـــــــا ســـــــور و ـــــــرة عل يقـــــــول البكـــــــري: مدينـــــــة كب
  .٣/٢٠٦الحموي، املصدر السابق، 

  .٨٠الطاهر الزاوي، املرجع السابق، ص )١٢٨(
ـا بالحجـارة، لهـا وذة )١٢٩( ـودا كمـا يصـفها ابـن عـذاري: مدينـة أزليـة، بنيا ، أو 

ـا جــامع وفنـا ـرة، و ربــر = ابـن عـذاري، املصــدر أسـواق كث ا مـن ال دق وسـكا
  .١/٣٠السابق، 
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 دراسات
ى فـتح برقـة  )١٣٠( ن، تـو ر، من القـادة الشـجعان الفـاتح ر بن قيس الَبـَلوي: أم زه

ي ســـــنة (٦٨٨هــــــ/٦٩ســـــنة ( ـــــي، املرجـــــع الســـــابق، ٦٩هــــــ/٧٦م) تـــــو م) = الزرك
٣/٥٢.  

ــا  عبــد امللــك بــن مــروان )١٣١( ــا عاملً ً ناســًكا بــن الحكــم ٔالامــوي: خليفــة أمــوي، فق
ى الخالفــــــة ســــــنة ( ي ســــــنة (٦٨٤هـــــــ/٦٥تــــــو ــــــي، ٧٠٥هـــــــ/٨٦م) تــــــو م) = الزرك

  .٤/١٦٥املرجع السابق، 
  .٣١، ١/٣٠ابن عذاري، املصدر السابق،  )١٣٢(
ـــــي مدينــــــة خنشـــــلة الحاليـــــة، وكانــــــت  كســـــيلة )١٣٣( ي، ولـــــد  ـــــر أمــــــازي أو أكســـــل: أم

ن تـاهرت ووهـران، قتــل سـنة ( ـ بــ م) ٦٨٦هـــ/٦٧مملكتـه تضـم كــل الربـوع ال
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امللكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٔالامازيغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة داهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة = املوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعة وخل

  .www.wikipedia.org/wikiالحرة/كسيلة/
  .٣٢، ١/٣١ابن عذاري، املصدر السابق،  )١٣٤(
: جزيــرة عظيمــة ببحــر الــروم (البحــر املتوســط) فتحهــا أســد "Sicile" صــقلية )١٣٥(

ن: ٨٢٧هــــــــــ/٢١٢بـــــــــن الفـــــــــرات ســـــــــنة ( معجـــــــــم الخريطـــــــــة م) = واصـــــــــف، أمـــــــــ
، مكتبــــــة الثقافـــــة الدينيــــــة (القــــــاهرة، د.ت) ةالتاريخيـــــة للممالــــــك ٕالاســـــالمي

  .٧٢ص
ـي شـمال شـرق درنة )١٣٦( ى ساحل البحر ٔالابيض املتوسط  : مدينة جبلية تقع ع

  .www.wikipedia.org/wiki ليبيا = املوسوعة الحرة، الرابط : /درنة/
، عبــد العزيــز:  )١٣٧( ايــة الثعــال ــى  تــاريخ شــمال أفريقيــا مــن الفــتح ٕالاســالمي إ

، تحقيـــــق: أحمـــــد بـــــن مـــــيالد، وآخـــــر، دار الغـــــرب ٕالاســـــالمي ةالدولـــــة ٔالاغلبيـــــ
روت،    .٥٩) ص١٩٩٠(ب

يـــــــا بنـــــــت تابنـــــــة )١٣٨( م) املشـــــــهورة بلقـــــــب الكاهنـــــــة ملكـــــــة ٧١٢-م٥٨٥( امللكـــــــة د
أمازيغيـــــــة وقائــــــــدة عســــــــكرية قــــــــادت عــــــــدة حمــــــــالت ومعــــــــارك ضــــــــد الرومــــــــان 

ن والعـــــــــــــرب =  نطي ـــــــــــــ يـــــــــــــا/املوســـــــــــــوعة الحـــــــــــــرةوالب  ، الـــــــــــــرابط : /د
www.wikipedia.org/wiki.  

بـــــن عـــــدي ٔالازدي الغســـــاني: قائـــــد مـــــن رجـــــال الحـــــرب  حســـــان بـــــن النعمـــــان )١٣٩(
ي بعـد سـنة  ي افريقية زمن معاوية، تو ي الفتوحات ٕالاسالمية و والسياسة 

ي، املصدر السابق، ٧٠٥هـ/٨٦(   .٢/١٧٧م) = الزرك
. كـــذلك الســـيد ســـالم، املرجـــع الســـابق، ٣٢١الـــبالذري، املصـــدر الســـابق، ص )١٤٠(

٢٤٥، ٢٤٤، ٢/٢٤٢  .  
، املرجع السابق، ص )١٤١(   .٧٤عبد العزيز الثعال
  .٢٤٨، ٢٤٧، ٢/٢٤٦السيد سالم، املرجع السابق،  )١٤٢(
  .٢/٢٥٠املرجع نفسه،  )١٤٣(
ي، املرجع السابق، ص )١٤٤( ي الفاض   .١٧-١٦فت
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  قسم التاريخ –أستاذ مشارك
  جامعة محمد بوضياف 

  الجمهورية الجزائرية  – املسيلة

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
بعدما أدرك الحكام  سالمي يف شبه الجزيرة األيبريية، خاصةً يتناول املقال البابوية ودورها يف التحريض عىل إنهاء الوجود اإل 

املسيحيون أهمية العامل الديني يف متاسك الجبهة اإلسالمية، وأصبحت املاملك املسيحية يف حاجة إليها لتدعمها يف حربها ضد 
سيحيني املنظامت الديرية؛ وعىل املسلمني، وكان يف مقدمة الساعني لرتسيخ هذا العامل يف الرصاع العسكري بني املسلمني وامل

رأسها دير كلوين، حيث شجعت عىل إنشاء هيئات دينية تستلهم عزميتها من سلوك الرهبان والقساوسة، وتكون مبعزل عن 
تقلبات السياسة، وتبقى دوًما  يف املركز املتقدم ملواجهة املسلمني، بحامية الثغور والجوسسة، وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت 

  يد من الجامعات والهيئات الدينية، ومن أهمها: فرسان الداوية، وقلعة رباح، وشانت ياقب، والقنطرة.العد

  
دير كلوني، العامل الديني، قلعة رباح، شانت ياقب، القساوسة     ٢٠١٤  يناير ١٢  تاريخ استالم البحث:  

  الكاثوليك
    ٢٠١٤  مارس ٤   ر:ــول النشــتاريخ قب

     

    

العدد  -ريخية.دورية كان التا -."دور البابوية والهيئات الدينية في إنهاء الوجود اإلسالمي في شبه الجزيرة اإليبيرية" ،أحمد جميات

    .٨٤ – ٧٨ . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  سعاتال
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رية منذ القدم بشمال  يرةالجز ارتبطت منطقة شبه  ٕالايب

ربرية، ح أنه ُيعتقد أن  ي والغزوات ال إفريقيا بحكم املوقع الجغرا
رية من شمال إفريقيا، وأن سكان "الباسك"  أصل القبائل ٕالايب

م) بعدها ٧١١هـ/٩٢إحدى هذه القبائل. وزاد الارتباط بعد سنة (
ن، إال أن  هذا الارتباط  ر لم يدم أصبحت تحت حكم املسلم ٔالاخ

ي سيدنا عيس "عليه  ن  طوياًل، نظًرا لتباعد وجهة نظرة العقيدت
ي مقاومة اشتوريس  فبدأتالسالم".  ى  رداد تتج فكرة حروب الاس

ن، وزاد  ى لتواجد املسلم ى باليو منذ البدايات ٔالاو ى يد رجل يد ع
ي معركة بالط الشهداء س ن  زام املسلم نة هذه املقاومة قوة،  ا

ى يد كارل مرتل٧٣٣هـ/١٤٢( ن )١(م) ع ، بوضعه حًدا لفتوح املسلم
ى  ذا نمت اململكة املسيحية واتسعت حدودها، إ ي غرب أوربا، و
ي:  أن أصبحت بعد معركة العقاب ثالث ممالك مسيحية 
رتغال جهة الغرب،  رتغال). بينما اتجهت ال (قشتالة، واراغون وال

ى  رى، عملت اراغون وقشتالة ع تحقيق الغاية القومية الدينية الك
ا  ي العوامل ال ساعد ي إسبانيا املسيحية. وعليه نتساءل ما  و
ي تحقيق  ى تحقيق هذه الغاية، وهل للبابوية والكنسية دور  ع

  أمنية تشكيل إسبانيا الكاثوليكية؟

àè‚Ö]Ù^q…æíèçe^fÖ]…æVğ÷æ_ 
رية، منذ  يعود اهتمام القساوسة الكاثوليك بشبه الجزيرة ٔالايب

ى املذهب ٔالاريوس) ٢(أن كان القوط الغربيون  ، فمد كلوفيس )٣(ع
ن م كهرطقي م ونظروا إل ، )٤(ملك الفرنجة يده نحو الجنوب إلزاح

ي يوم ٔالاحد م أعلن امللك فالفيوس ريكاردو تحوله ٥٨٧أفريل ١٣و
ى املذهب الكاثوليكي ر من ٔالاسا)٥(إ قفة ، حيث أعتنق الكث

نئه )٦(الكاثوليكية  - حسب رأيه-، مما جعل البابا غريغوري ٔالاول 
ي قطعة من  دية  ى العقيدة السليمة، ويرسل له  بالرجوع إ

وبعد الفتح ) ٧(خشب الصليب ومفتاح كنيسة القديس بطرس.
ي مقاومة أشتوريس،  ى  ٕالاسالمي بدأت الروح الصليبية تتج



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٧٩

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ن ساد الاعتقاد باكتشا ، )٨(ف جثمان القديس يعقوبوخاصًة ح

رية وأوربا . )٩(فأصبح مع الزمن محجا ملسيح شبه الجزيرة ٔالايب
ى إسبانيا  ي ٕالابقاء ع رو "وبذلك أسهموا  وهنا يقول أمريكو كاس

ي أوربا".   ) ١٠(املسيحية مرتبطة ببا
ن  كما ارتبط اسم جثمان القديس يعقوب  بالحروب مع املسلم

م أصبحوا يدعون  من خالل إذكاء الحماسة الدينية، ح أ
لرعاياهم بأن القديس يعقوب يبشرهم بالنصر ويحارب معهم، ح 

ي نظرهم حامي إسبانيا، ن  )١١(صار  وأصبحت صيحة الحرب ب
. كما )١٢("Saintiago y Cirre Espanaالقوات ٕالاسبانية عبارة "

ا: ظهور القديس يعقوب، للملك  أظهروا بعض املعجزات، وم
ي رام نرو ٔالاول وقال له :" قام يسوع بإرسال با من إخوتي  الرسولي

ى كافة أقاليم ٔالارض، وأعطاني أنا وحدي إسبانيا وطلب  وأنا معهم إ
ا من أيدي أعداء الدين... وح ال َتُشك  ا وحماي م املحافظة عل
ء مما أقول لك حاول أن تراني وأنا أمتطي صهوة جواد أبيض  ي 

ي يدي وأضع خوذة   )١٣(."بيضاء وأحمل سيًفا يتألأل 
ي  رو: لقد كان لتعاليم الكنيسة الفضل  ويضيف أمريكو كاس
ى حروب صليبية  لنشر  رة من حروب الحدود إ تحويل نسبة كب

ن ر املسيحي ى غ ًرا ما كان ينتحل )١٤(املسيحية، أو القضاء ع ، وكث
رام  ى العمليات الباعث الدي بقصد إلقاء قناع خفيف من الاح ع

رير الحرب)١٥( الحربية ر ت ، )١٦( ، ولوال هذا القناع لكان من العس
ن مجرد هراطقة ي املسلم م كانوا يرون   ن وأعداء )١٧(أل جامح

ن، حسب رأي نورمان كانتور  م عن )١٨(ضاري ، وأغمضوا عيو
ا من خالل الاتصال  املكاسب ال كانوا من املمكن أن يتحصلوا عل

  .)١٩(سالميةباألمة ٕالا 
ن ى ذلك، ٨٥٠هـ /٢٣٥سنة()٢٠(وفتنة املستعرب ر دليل ع م)، خ

حيث بانت نوايا البابوية ورجال الدين، وهذا بتحريض الشباب 
ن الداخلية. ي الف ى سب قيم ٕالاسالم علنا، مما زاد  ي ع  )٢١(املسي

ر مفهوم  ومنذ مطلع القرن العاشر امليالدي/ الرابع الهجري تغ
ى رأسها دير كلونيالحرب الصليب ، وذلك )٢٢(ية بدخول ٔالاديرة وع

ن وجودهم  )٢٤(الرومانية )٢٣(لتشجيع نظامهم، وطقوسهم مستغل
ن.لدعم الحرب الصليبية     )٢٥(ضد املسلم

ي ١١٨١- ١١٥٩)(Alexande IIكما منح البابا ٕالاسكندر الثاني( م) 
ن الذين ذهبوا ١٠٦٣هـ/٤٥٤سنة ( م)، غفراًنا، للفرسان الفرنسي

ي إسبانيال ن  ، )٢٦(- أو ما تسم بالحرب العادلة -قتال املسلم
-١٠٧٣هـ/٤٧٧- ٤٦٥) (Gregory VIIواستغل البابا غريغوري السابع (

ن  عون م)، ١٠٨٥ ى املتطوع ودعم املمالك املسيحية، ليعرض ع
ا للبابوية ، )٢٧(ممثلون بابويون، مع تبعية ٔالارض ال يخضعو

ن ن - حسب زعمه الستخالصها من أيدي الوثني ، )٢٨(-أي املسلم
ي  شبه  ن  وحسب ديفز: فإنه كان ُيعد مشروع جديد ضد املسلم

رية خدمة للكنيسة الكاثوليكية ، وهو أول َمْن )٢٩( الجزيرة ٕالايب
، وبذلك )٣٠(-أي غريغوري السابع -استخدم عبارة جيش املسيح

  .)٣١(صاغ فكرة الحرب املقدسة

ن أصبحت الحرب ضد ٕالا  ى ومن ذلك الح ي من سالم، تن
رح شن حملة ضد الشرق  صليبًيا، مما جعل غريغوري السابع، يق

ي تقرب البابوية باملمالك )٣٢(تقودها البابوية ، وهذا ما زاد 
رية ي شبه الجزيرة ٔالايب ن كان يتأهب جموع )٣٣(املسيحية  ي ح  .

ى الشرق، أصدر البابا إيربان الثاني ( ر إ ) Urban IIالغرب للس
ي الحرب الصليبيةمرسو  راك  ى ٕالاسبان الاش ، ألن )٣٤(ًما، يحرم ع

م ددو ، هذا ما شجع رجال )٣٥(حسب رأيه أعداء املسيحية 
ى ميدان املعارك، بل ويقودون الحمالت أحياًنا  الدين، أن يتقدموا إ

ة واحدة لقتال  )٣٦(مع الدوقات، ؤالاشراف، وامللك ي ج ، واجتمعوا 
ن قول يوسف أشباخ: "وقد كان لرجال الدين ، وهنا ي)٣٧(املسلم

ي وحدة اللغة والدين، ؤالاخوة ال بفضلها عاد  ٕالاسبان الفضل 
ن" ن ٔالامراء املسيحي   .)٣٨(السالم بعد الخصام ب

ي عهد البابا أونست الثالث (  Innocentكما شجعت البابوية 
IIIي ٔالاندلس،حيث اصدر أمره إ اء الوجود ٕالاسالمي  ى إ ى )، ع

. )٣٩(رئيس أساقفة طليطلة لصرف ٔالاموال ، لقتال جيش املوحدين
ى لسان  الخليفةمما جعل  الناصر يعتذر عن هزيمة العقاب ع

ى  ن والرهبان من برتقال إ الشيخ ابن عياش: "فبث القسيس
ى البحر  ي البالد من البحر الرومي إ ، ينادون  القسطنطينية العظم

، فجاءه عباد الصليب من كل فج ٔالاخضر غوًثا غوًثا ورحم رح م
ي الشرق والشمال، ثم تبعهم  عميق... وكان أولهم سبًقا ٕالافرنج 
رة متعلًقا  رجلوني بما عنده من العدة والرجال. وكان صاحب ن ال
ي أسمح زمام، فسخط  م أبًدا  من املوحدين بذمام، ومنقادا إل

هل ملته عليه صاحب رومه إن لم يكن لقومه معسكًرا ولسواد أ
ًرا، فلحق بتلك الجموع مرهًجا ، وتوسط بحرهم املزيد )٤٠(مك

  )٤١(ملجًجا، كل ينادي الصليب، ونحن ننادي بالسميع املجيب".
- ٦١٠)(Jaime Iوملا أراد خايم ٔالاول ملك أراغون (

ى القواعد ٔالامامية إلقليم ١٢٧٦-١٢٣١هـ/٦٧٥ ي ع م)، أن يستو
)، أن Gregory IXاسع (بلنسية، طلب من البابا غريغوري الت

ى حروبه ، )٤٢(يدعمه، فأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية ع
املاشية العينية،  ضريبةفهرع إليه الفرسان والسادة، مع سن 

ي نفقات الحرب . كما تحمس البابا سيكستوس الرابع، )٤٣(مساهمة 
اء مملكة ب ٔالاحمر، فسمح إلزابيال ( ) وزوجها فرناندو Isabellaإل

) ملك قشتالة وأراغون، بتحصيل ضريبة Fernando Vالخامس(
ن   .)٤٤(الحرب ضد املسلم

اء الوجود  ر بإ أما خلفه أنوست الثامن، فقد تلقى الخ
رية من طرف امللك فرناندو الخامس،  ي شبه الجزيرة ٔالايب ٕالاسالمي 
قائاًل ومبشًرا: "ولدك املطيع املخلص ملك قشتالة وليون وأراغون 

ن خالصـ  وصقلية وغرناطة، يقبل قدميك ويديك الطـاهرت
ى أندلس  ن ع الطهارة... يبشرك بأن ربنا انعم علينا بنصر مب

ي هذا اليوم الثاني )٤٥(غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر ، وتم 
. وبعد نجاح الكنيسة )٤٦(هـ)"٨٩٧ربيع الاول  ١م /١٤٩٢جانفي (

ي تأجيج روح الحماس ، وتقوية الروح  ورجال الدين  الدي



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٨٠

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ى إنشاء جماعات دينية  الصليبية دفع بملوك املمالك املسيحية، إ

ا من سلوك الرهبان والقساوسة. م عزيم   محاربة، تسل

íéßè‚Ö]á^‰†ËÖ]íÂ^¶V^⁄éÞ^m 
ى النجاح الذي حققه  تعود فكرة إنشاء الجماعات الدينية، إ

ي الحر  م  وب، مما جعل امللك الرهبان والقساوسة، بعد مشارك
ء أول جماعة دينية  ٔالاراغوني الفونسو ٔالاول امللقب باملحارب، ين

ي املشرق ٕالاسالمي أية  )٤٧(محاربة. ن لم تكن قد قامت  ي ح
ويرى  )٤٨(من هذه الجماعات، حسب رأي يوسف اشباخ جماعة

ن أنشأوا قبل ذلك نوًعا من  الكتاب املستشرقون بأن املسلم
 - ، بينما يخطئون )٤٩(الحدود يسمون باملرابطة الفرسان لحماية
ي ٔالاصل لكلمات  -حسب ما يظهر ي  ن يقولون بأن كلمة الرباط  ح

. وكان الباعث الدي )٥٠()Rabato َ،Arrebatarإسبانية مثل (
ي ميالد هذه الجماعات، ما جعلها تتأثر بأقوال  ي هو ٔالاساس  والرو

ا: "سوف ُتْقتلون وأنتم ي سبيل الّرب لكنكم  الكنيسة، وم تحاربون 
  .)٥١(سوف تتلّقون التاج ٔالاعظم"

ي وصيته بنصيب من  ي الفونسو املحارب، خص  وملا تو
ى كل من  ٕالاستبارية (  ،) ٥٢()Hospitalمملكته، إ

ي بيت املقدس)٥٣()Temple(واملعبد . )٥٤(، باعتبارهم حماة املسيحية 
ي إنشاء هيئات ي شبه  مما جعل جماعة الفرسان تفكر  دينية، 

رية، فهيأ لهم رامون الثالث ـ حاكم أراغون ـ الفرصة  الجزيرة ٔالايب
، وملا خلفه ابنه رامون )٥٥(بعد أن اعتنق مبادئ املعبد (الداوية)

ي نفس الطريق  الذي رسمه Ramon Berenguerالرابع ( )، سار 
م، حيث تقرر بصفة )٥٦(أبوه رة م ى توطيد أعداد كب ، فعمل ع

ى  رسمية ، منح الفرسان بعض الحصون املطلة ع ي مجلس دي
، وسرعان ما ظهرت )٥٨(م)١١٣٣هـ /٥٢٧سنة ( )٥٧(Lérida)الردة (

ن  ي كل حرب، تنشب ب أهمية العون الذي يقدمه فرسان الداوية 
م بحراسة معظم الحصون ال ُفتحت ن، فعهد إل ، )٥٩(املسلم

- ١٠٧٢هـ/٥٠٢-٤٦٥(Alfonso VI)وعندما قام ألفونسو السادس (
ى قلعة رباِح ١١٠٩ سنة  )٦٠( (Calatrava La Vieja)م) باالستيالء ع

ا٥٢٨م/ ١١٣٤(   .)٦١(هـ) كلف جماعة الداوية بمهمة الدفاع ع
ي قشتالة أي نوع من  ى أنه لم يكن  وهذا دليل آخر ع
ى شاكلة الجماعات الحربية، حسب رأي  املليشيات املنظمة ع

رو ا حسب رأي يوسف أشباخ، البد من قيام ، بينم)٦٢(أمريكو كاس
ي، تكون  جماعة مستقلة من الفرسان لتذود عن الدين املسي

ي املمالك املسيحية ، وقد )٦٣( بمعزل عن تقلبات السياسة 
م  ى ذلك رجال الدين، أل يعيشون من أجل  كانواساعدهم ع

ى الصليب . وملا عجز فرسان الداوية عن )٦٤( الحرب، والدعوة إ
ى ملك الدفا ع عن قلعة رباح، أمام زحف املوحدين سلموها إ

 ، مما جعل الراهب رامون()٦٥()Sancho IIIقشتالة سانشو الثالث (
(Ramonئ جماعة دينية ، وبعدما أيده )٦٦(يستغل الفرصة، وين

ي إلقاء الخطب والعظات حيث وعدهم  مطران طليطلة، بدأ 

ى كل من يدافع عن قلعة رباح، فاست جاب له ٓالاالف بالغفران ع
ن  كما ُقدم له الخيل والسالح   .)٦٧(من املتطوع

وهكذا قامت جماعة" فرسان قلعة رباح" سنة 
م)، وانتخب الراهب رامون أول رئيس لها، وصادق ١١٦١هـ/٥٥٥(

ى قيامها ا النظم الحربية )٦٨(البابا إسكندر الثالث ع ، وطبقت عل
رسيان رو، أن املادة  ، وحسب رأي أمريكوا)٧٠)،(٦٩(لطائفة السس كاس

ي قوالب  ٕالاسالمية املسيحية يتم ٓالان وضعها من جديد 
. وملا رأت املمالك املسيحية أهمية الدور الذي تضطلع به )٧١(فرنسية

ي، وصد هجمات  به هذه  الجماعات، من خدمات  للدين املسي
ي حماية الثغور  ن، وتقديم الدعم واملساندة، وبخاصًة  املسلم

ا، ففي سنة ( والجوسسة، ٍشجعت ى إنشا م) أنشأ ١١٥٨هـ/٥٥٢ع
-١١٣٩هـ/٥٨١-٥٣٣)(Alfonso Enriquezالفونسو أنريكيث (

رتغال، جماعة دينية محاربة جديدة سميت بـ ١١٨٥ م) ملك ال
)Nova Milirja.ي   )٧٢() وشعارها القتال من أجل الدين املسي

ي سنة ( ي ١٢٦١هـ/٦٥٨أما  م) قامت جمعية محاربة جديدة 
ي جليفية، وينسب تأسيس  )٧٣()Santiagoة القديس ياقب (جمعي

ى عدة فرسان من قطاع الطرق  م تابوا بعد  )٧٤(هذه الجماعة إ لك
ن  وعظهم من طرف رجال الدين، وفق منهج القديس أوغسط

. ومنذ القرن الثالث عشر الذي يوافق ظهور مملكة ب )٧٦)،(٧٥(
رية بظهو  ي: ٔالاحمر، تفردت شبه الجزيرة ٕالايب ر ثالث جماعات 

(جماعة قلعة رباح، وجماعة شانت ياقب، وجماعة القنطرة)، 
ا قوة سياسية وعسكرية . حيث شاركت هذه الجماعات )٧٧(بصف

ى مدن  دفت الاستيالء ع ي الحمالت العسكرية ال اس
ي سقوط مدينة بلنسية،  ٔالاندلسية، وكان لفرسان قلعة رباح دور 

- ١٢١٣هـ/٦٧٥-٦١٠)(Jaime Iيم ٔالاول (تحت راية ملك أراغون خا
 Fernando، وملا دخل ملك قشتالة فرناندو الثالث()٧٨(م)١٢٧٦

III)(م) مدينة جيان، ابتهج رجال الدين ١٢٥٢-١٢١٧هـ/٦٥٠-٦١٤
بالنصر، وكلف الفرسان بحراسة املدينة ومعظمهم جماعة فرسان 

  .)٧٩(شانت ياقب، وقلعة رباح
ي سنة ( فرسان شنت ياقب، وقلعة )، قّدم م١٢٤٦هـ/٦٤٤و

ي غزو إشبيلية، حيث كلفهم بتخريب  رباح، مللك قشتالة الدعم 
ى  القرى، وملا احتلوها قاموا رفقة رجال الدين بتحويل املساجد إ

ر يوسف أشباخ عن هذا املوقف بقوله "وشهد  )٨٠(كنائس، وع
م وأجدادهم خالل  املسلمون بأفئدة حزينة، كيف أزيلت قبور آبا

ر"هذا ا   .)٨١(لتغي
هذا وقد تجرأ، دون مارتن قائد جماعة فرسان القنطرة 

ى أن يدعوا سلطان غرناطة، محمد ١٣٩٤هـ/٧٩٧سنة م، ع
ي املسيحية، ١٤٠٨- ١٣٩٣هـ/٨١٠-٧٩٥السادس ( ى الدخول  م) إ

ي )٨٢(وإذا لم يستجب فليستعد للحرب  ٢٤م/ ١٣٩٤أبريل ( ٢٦، و
داده خمسة آالف مقاتل، إليه بجيش تع سار هـ) ٧٩٦جمادى الثانية 

ى  ن وع رة من املسيحي أسفرت هذه املعركة عن مقتل أعداد كب
  .)٨٣(رأسهم قائد جماعة القنطرة



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٨١

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ي الركن الجنوبي من شبه  ومنذ انحصار مملكة ب ٔالاحمر 
رية كانت البابوية ورجال الدين والفرسان، دعًما مللوك  الجزيرة ٕالايب

الدين "أنطونيو آغابيد" بالفرسان  املمالك املسيحية، وقد تغ رجل
ى هؤالء الكفرة... من طرف  قائاًل: "إنه كان مشهًدا رائًعا للقضاء ع
فرسان البالد ورًعا وتصميًما وإباًء، وهؤالء الفرسان يبدون من 
ى بحر من أعالم الصليب باتجاه الهالل..  م يسبحون ع بعيد كأ

اع بذرة الشر املحمدي... لكي ى ان تعم سيطرة  دف إ
ر، أن الحروب الطويلة ضد )٨٤(الكنيسة..." . وهنا يرى ُهلســ

ى فتح  ن والجنود ع ى إلهاب حماس القديس ن ساعدت ع املسلم
رون ٕالاسالم ديًنا منشًقا عن )٨٥(املكسيك ن كانوا يعت ، ألن املسيحي
ى قبورهم عبارات الكراهية )٨٦(املسيحية ، مما جعلهم يدونون ع

ي هذا الضريح فرناندو ٔالاراغوني، ضد ٕالاسالم وم ا: "هنا يرقد 
ن،  وإيزابيال القشتالية، زوج وزوجة عاشا متحدين وُلقبا بالكاثولكي

  .)٨٧(وقد أطاحا بالطائفة املحمدية، ودحرا عناد البدعة"
ي نستنتج؛ أن رجال الدين وجماعة الفرسان كان لهما  وبالتا

ي الحرب الصليبية، ال شن ا املمالك املسيحية ضد دور فعال 
ر من ذلك لم توف  رية، بل أك ي شبه الجزيرة ٔالايب ن  املسلم
ي معاهدة تسليم غرناطة،  ى نفسها  ا ع البابوية بعهودها ال قطع
ر  ي تنص ولم تمض إال أعوام قليلة ح بدت نية الكنيسة 

ن.    املسلم

Ví³^} 
ى ح ومما سبق يتضح؛ أن اسبانيا الكاثوليكية خرجت  إ

ي  ي، فبعدما كانت تجد  الوجود نتيجة لتمسكها بالدين املسي
ا ويشد أزرها،  تقديس "شانت ياقب" املصدر الذي يحرك حماس
ن  ن املسيحي ي تقوية الروح ٔالاخوية ب ي البابوية دعًما لها  وجدت 
ي اندماج املمالك  من خالل املعاهدات واملصاهرات ال تسببت 

ر زواج امللكة القشتالية ايزابيال  املسيحية ببعضها البعض، ويعت
ي لعرش اراغون إحداها ، الن هذه املرأة  بفرناندو الوارث الشر
ي شبه الجزيرة  اء الوجود ٕالاسالمي  رن اسمها بإ كانت تطمح أن يق
رية، ولهذا تدخلت لدى البابا لتقديم الدعم واملساندة، وحمل  ٕالايب

ى أن تتنازل عن  ا من العشر لخزينة الحرب، الكنيسة ع ثلث حص
  ولهذا ُسميت بالكاثوليكية.

ي إنشاء محاكم التفتيش  ر من ذلك تعاونت مع البابوية  بل أك
ي  ى نفسها  ا ع ن، ولم تف بعهودها ال قطع ر املسلم لتنص
ى  ي: "أن ال يرغم أي  مسلم أو مسلمة ع معاهدة تسليم غرناطة، و

مض إال أعوام قليلة ح بدت اسبانيا اعتناق املسيحية". ولم ت
ن كان والؤهم  ن، ألن املسحي مسيحية كاثوليكية بدون مسلم
رة  ن كان والؤهم للقبيلة والعش رهم، بينما املسلم ر من غ للوطن أك
ن الذين  ى هذا عدد من املؤرخ ر وأعمق من الوطن، وقد نبه إ أك

م؛ لسان الدين بن  الخطيب صاحب عاصروا تلك ٔالاحداث ومن بي
ي إخبار غرناطة"، وابن عاصم الغرناطي مؤلف  كتاب "ٕالاحاطة 

." ي التسليم ملا قدر هللا وق   كتاب "جنة الرضا 

ş]ŽÚ]çŁV 
 
ي جوزيف ماك كيب: "لو أن عرب اسبانيا فتحوا وهنا يقول املؤرخ ) ١( الانجل

ي اسبانيا  م، كما فعلوا  ا مدني ن من الزمن، وأقاموا ف ا قرن أوربا وبقوا ف
ر مما نحن عليه اليوم". انظر:  ن ستة قرون أك ن لكنا متقدم مدنية املسلم

ي،طي إسبانيا ، مكتبة املعارف، ٢، ترجمة، محمد تقي الدين الهال
  .٣١م،ص١٩٨٥هـ/١٤٠٥الرباط،

رية سنةالقوط الغربيون  )٢( م، ٤١٤: دخل القوط الغربيون شبه الجزيرة ٔالايب
ى إفريقية، وكان القوط مثل غالبية القبائل ذات ٔالاصل  بعد هجرة الوندال إ
م ال يعتقدون  الجرماني، يؤمنون باملسيحية تبًعا للعقيدة ٓالاريوسية، أي أ

ي تاريخ الحروب : سهيل زكار: بإلوهية املسيح. انظر املوسوعة الشاملة 
، ٢م،ج١٩٩٠هـ/١٤١٦املغرب ؤالاندلس والبحر املتوسط ـ دمشق،  الصليبيةـ

، مؤسسة علوم قادة فتح ٕالاسالميفما بعدها؛ محمود شيت خطاب:  ٢٣ص
روت، منار للنشر والتوزيع، دمشق،  فما  ١٢٥م، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٤القرآن، ب

  بعدها.
ر مخلوق، ٔالاريوس) ٣( ى أريوس، ومبدأ، ٔالاريوسية: عنده، أن هللا غ : نسبة إ

ر مولو  ، ال بداية له، حيث أنكر أريوس إلوهية املسيح. وهذا ما يؤكده دوغ
ى أن  تورميداالقس املسلم أنسلم  ي غاية الوضـوح والداللة ع بقوله: "وهذا 

ى هللا م  عيس بشر من جملـة البشر ورسـول من جملة الرسل (ص عل
ي املعروف  ي امليور ي بن ع ن). ملزيد من املعلومات، قارن: عبد هللا ع أجمع

رجمان:  ى أهل الصليبباسم عبد هللا ال ي الرد ع ، تقديم، تحفة ٔالاريب 
ي حماية، ط ر: ٧٧م، ص١٩٩٢، دار املعارف، القاهرة، ٣محمود ع ؛ ج . ويل
ي املسيحية ـ تعريب، جمال  سيحيةتاريخ البدع الدينية املـ  الهرطقة 

روت، ؛ ٨٠ـ٧٦م، ص٢٠٠٧سالم، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ب
ي العصور الوسطىنعيم فرح:  ، منشورات جامعة ٣، طالحضارة ٔالاوربية 

  .١٦٢م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١دمشق، دمشق، 
ي طرخان:  )٤( ي تاريخ أوربا العصور الوسطيإبراهيم ع ـ دولة القوط  دراسات 

ضة املصرية، القاهرة، الغر  ن، مكتبة ال  فما بعدها.   ١٥١م، ص١٩٥٨بي
ي اللفظة اليونانية املذهب الكاثوليكي )٥( : أصل كلمة كاثوليكي: 

)Katholikos وقد استخدمت هذه الكلمة ، )، كاثوليكوس، وتع العالم
م، ثم أستخدمها ١١٠ألول مرة من قبل القديس، أغناطيوس ٔالانطاكي، سنة 

م)، لكن الاستخدام ٢١٥ -١٥٠هوتي ٕالاغريقي كليمنت ٕالاسكندراني (الال 
الرسم لها حدث قبل القرن الثالث امليالدي، وكانت الكنيسة الوحيدة 
آنذاك ويعتقد الكاثوليك بالثالوث، فيقولون بإله واحد، فيه ثالثة أشخاص: 
، ٔالاب والابن (املسيح). وروح القدس، وهو ما يعرف باالقانيم الثالثة

، وأنه إله حقيقي انظر: سعد  ويعتقدون أن كل واحد من الثالثة متم
، ٢ـ منذ ظهور ٕالاسالم ح اليوم ـ ط املسيحية الفرق املذهبيةرستم: 

  .٧٢ - ٦٨م، ص ٢٠٠٥ٔالاوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 
ي طرخان:  )٦( نإبراهيم ع   .١٦٢، صدولة القوط الغربي
  .١٦٤املرجع نفسه، ص )٧(
رود الثاني ملك بيت املقدس، ملا قتل قديس يعقوبال )٨( : تذكر ٔالاسطورة أن ه

ي مركب، ح  القديس يعقوب (يعقوب الحواري) حمل تالمذته جثته 
عم القس إبريا ٨٣٥وصلوا أرض جليقية، ودفنوه، ح جاءت سنة  م ل

داية ضوء نجم، فذاعت ٔالاسطورة، وبنيت  ر  ر، أنه اكتشف الق ثيودوم
ن. انظر:كنيسة  ي رمز الحماية ضد املسلم  من أعظم الكنائس فخامة، و

رناسيونال، القاهرة، ٔالاندلسيون املواركةعادل سعيد بشتاوي:  ، مطبعة ان
ي ٔالاندلس ؛ عبد هللا عنان: ٤٦م، ص١٩٨٣هـ/١٤٠٣ ـ من دولة ٕالاسالم 

ى بداية عهد الناصر، ع ي، القاهرة، ١، ق١الفتح إ ، مكتبة الخان
  .٢٢٠م، ص١٩٩٧هـ/١٤١٧

 .٤٦، ٤٥عادل سعيد بشتاوي: املرجع السابق، ص )٩(
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ٨٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
 
رو:  )١٠( ي تاريخهاأمريكو كاس ود ـ ترجمة،  إسبانيا  ـ املسيحيون واملسلمون وال

ى للثقافة، القاهرة،  ي، وحامد أبو أحمد، املجلس ٔالاع ي إبراهيم منو ع
  .١٢٩م، ص٢٠٠٣

، مكتبة ٔالانجلو ي ٔالاندلس الحروب الصليبية عبد املحسن طه رمضان: )١١(
  . ٤١٩، ص٢٠١١املصرية، القاهرة،

  املرجع نفسه.) ١٢(
رو:) ١٣(  .١٣٤ص، ي تاريخها اإسباني أمريكو كاس
  املرجع نفسه. )١٤(
 املرجع نفسه. )١٥(
ي العصور الوسطى): H.W.C.Davisهـ .و. ديفز،( )١٦( ، عبد املجيد أوربا 

  .١٨٣م، ص١٩٥٨ حمدي محمود، منشأة املعارف، ٕالاسكندرية
ى أنه الهرطقة )١٧( : التعريف الكاثوليكي للهرطقة هو: رأي دي مدان كنسًيا ع

ي  مناقض لإليمان الكاثوليكي، أو أيًضا: خطأ إرادي ومتشبث به، وبالتا
ر:املرجع السابق، ص ي نظرهم. انظر ج.ويل ر ٔالارثوذكس هراطقة    .١٧يعت

ايةـ ترجمة: قاسم عبده ـ قصة حضارة: البدا التاريخ الوسيط) ١٨( ية وال
ن الدراسات والبحوث ٕالانسانية والاجتماعية، القاهرة، ٥قاسم، ط ، ع

  .٢٠٨، ص١، ق١٩٩٧
  .٢٠٨، ص١نورمان كانتور: املرجع السابق، ق )١٩(
ن) ٢٠( ى قسيس إحدى الكنائس بقرطبة، فتنة املستعرب : تعود هذه الفتنة إ

ي نقPerfectoاسمه برفكتو( اش مع مجموعة من ) الذي دخل 
م:  ما السالم] فأجا ن، حول فضائل كل من محمد وعيس [عل املسلم
"أما املسيح فهو ربي، وأما نبيكم فال أجرؤ أن أسمعكم ما نقوله نحن 

ن عنه. ملزيد من املعلومات. انظر: أحمد مختار العبادي:  ي تاريخ املسيحي
م، ٢٠٠٥هـ/١٤٢٥ندرية، ، دار املعرفة الجامعية، ٕالاسكؤالاندلس املغرب

رت دوزي: ١١٢ـ ١١١ص ي ٔالاندلس؛ ري ـ املسيحيون واملولدون  املسلمون 
، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ـ ترجمة، حسن حب

  فما بعدها. ٩٥، ص١.ج١٩٩٨
 ). ١١٣أحمد مختار العبادي: املرجع السابق، (الحاشية، ص )٢١(
ىCluny:(دير كلوني )٢٢( ا هذا  ) نسبة إ ي شرق فرنسا، وقد تأسس ف مدينة 

ى يد وليام ٩١٠هـ/٢٩٧الدير سنة ( ي ركن مجهول من برغنديا، ع م)، 
التقي دوق اكيتانيا، وصار مع الزمن الدير الذي يقود كل ٔالاديرة، ألنه كان 
محصًنا ضد التدخل الكنس والعلماني، وألنه كان تحت إشراف البابا، 

م بالقاعدة البند ، ١ق ،كتية. انظر: نورمان.ف.كانتور: املرجع السابقومل
 فما بعدها. ٣٠٨ص

ى إلغاء الطقوس املنسوبة للقديس الطقوس )٢٣( : سعت البابوية بكل جهد إ
ي  م)، واستبدالها ٦٣٦هـ/ت.١٤( Isidore de Sévilleايزيدور الاشبي

، ورئيسه الراهب برنار   بالطقوس الرومانية، وبذل دير ساهخون البندك
، أعظم جهد لتحقيق أغراض البابوية، وقد دعمته زوجة  الفرنس
ى مرسوم بابوي  ي فرنسية، وبذلك حصل برنار،ع الفونسو ٔالاول، و
ا  ي دير ساهخون، وبذلك استطاعت البابوية، أن تفرض رياس بتعينه 

ى املمالك املسيحية. انظر: عبد هللا عنان:  ، ٤، ط٢،ععصر الطوائفع
ي،    .٤٠٢القاهرة، صمكتبة الخان

رو: املرجع السابق، ص )٢٤( عصر ؛ عبد هللا عنان: ١٦٧أمريكو كاس
 .٤٠٢، ص٢،عالطوائف

(ٕالايديولوجية الدوافع ـ ماهية الحروب الصليبية قاسم عبد قاسم:  )٢٥(
ة،  ن للدراسات والبحوث ٕالانسانية والاجتماعية، الج ، ١٩٩٣النتائج)، ع

 .٤٤ص
، ٢ـ القرون الوسطى ـ ط العام تريخ الحضاراتا إدوارد بروي وآخرون: )٢٦(

روت ـ  تعريب، يوسف أسعد داغر، وفريد م.داغر  منشورات عويدات، ب
  .٤٤؛ قاسم عبد قاسم: املرجع السابق، ص٣١٢، ص٢م، مج١٩٨٦باريس، 

  .١٨٨هـ.و.ديفز: املرجع السابق، ص) ٢٧(
 

 
باء ، دار قي العصور الوسطى الفكر السياسرأفت عبد الحميد:  )٢٨(

 .٧٥ـ٧٤، ص٢٠٠٢للطباعة والنشر، القاهرة، 
ي العصور الوسطى )٢٩(   .١٨٨، صأوربا 
  . ٤٤قاسم عبد قاسم: املرجع السابق، ص٣٠)  (
  املرجع نفسه. ٣١)(
  .٤٠٥، ص٢نورمان ف. كانتور: املرجع السابق، ج )٣٢(
  املرجع نفسه.) ٣٣(
 املرجع نفسه. )٣٤(
 .٤٠٢، ص٢، ععصر الطوائفعبد هللا عنان: ) ٣٥(
 املرجع نفسه.) ٣٦(
ن واملوحدين،  يوسف: اشباخ) ٣٧( ي عهد املرابط ترجمة، تاريخ ٔالاندلس 

  .٣، ص٢محمد عبد هللا عنان،ج
  املرجع نفسه.) ٣٨(
ن الشطشاط: ) ٣٩( ي حس ي ٔالاندلسع ، دار قباء اية الوجود العربي 

؛ عادل سعيد بشتاوي: املرجع ٩١، ص٢٠٠١للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .٦٥بق، صالسا

ي الحديث: ما خالط قلب امرئ مرهجا )٤٠( َهُج: الُغباُر، وقال  ْهُج والرَّ : رهج. الرَّ
ر بخور بيته. انظر: ابن  ي سبيل هللا إال حرم عليه النار، وارهج إذا أك رهج 

ر وآخرون، دار املعارف، لسان العرب منظور: ، تحقيق، عبد هللا الكب
ن هنا نفهم أن كلمة، مرهجا، أي ؛ وم١٧٥٠س، ص-، من ذ٣القاهرة مج

ي الحرب، بسبب لوم  مرغوما، أي؛ تجرع السم أو الغبار جراء املشاركة 
ا، بشكنس، ذوي أصول بربرية. إفريقية،  البابا، ونحن نعلم بأن نافار سكا
ن  ى اليوم متمسكت م عن ثقافة القوط، ومازالوا إ حيث تختلف ثقاف

م.   بثقاف
: ابن ِعذاري انظر: ) ٤١( قسم املوحدين ـ تحقيق، محمد البيان املغرب ـ  املراك

روت،  ، ١٩٨٥هـ/١٤٠٦إبراهيم الكتاني وآخرون، دار الغرب ٕالاسالمي، ب
 .٢٦٤ـ ١٦٣ص

ي ٔالاندلسعبد هللا عنان:  )٤٢( ن واملوحدين ـ قدولة ٕالاسالم  ، ٢، عصر املرابط
 فما بعدها.  ٣١٨ص

  املرجع نفسه. )٤٣(
 .٦٨رجع السابق، صعادل بشتاوي: امل )٤٤(
ن، Catolicos(الكاثوليكي الطاهر  )٤٥( )، حسب دستور ٕالايمان عند املسيحي

ركيا ـ سنة ي نيقية ـ مدينة ب وهو كاالتي: "نؤمن  ٣٢٥الذي وضعه ٔالاساقفة 
بإله واحد.آب ضابط الكل.خالق السماء ؤالارض. كلَّ ما يرى وماال يرى. 

الوحيد. املولود من أآلب قبل وبرّبٍ واحد يسوع املسيح. ابن هللا 
ر مخلوق.  الدهور.(إله من إله) نوٌر من نور. إله حق من إله حق. مولود خ
ي الجوهر... ومن أجل خالصنا. نزل من السماء، وتجّسد من  مساو لألب 
ى عهد بيالطس  الروح الُقدس، ومن مريم العذراء، وتأنس، وصلب عنا، ع

ر السماء، وجلس  ن ٓالاب". ثم أضافت الكنيسة النبطي. وتألم وق يم
ى دستور ٕالايمان، فعارضت الكنائس  الكاثوليكية فيما بعد كلمة (الابن) إ
الشرقية ٔالارثوذكسية (القويم) هذه ٕالاضافة. انظر: نعيم فرح:املرجع 

  .١٧٩ـ١٧٨السابق، ص 
  .٦٩ـ ٦٨عادل بشتاوي: املرجع السابق، ص) ٤٦(
ن واعبد هللا عنان:  )٤٧(   .٥١٨، ص١، قملوحدينعصر املرابط
  .٢، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق،ج )٤٨(
رو: املرجع السابق، ص) ٤٩( ؛ يوسف أشباخ: املرجع السابق، ٢٢٥أمريكو كاس

 .٢، ص٢ج
رو: املرجع السابق، ص )٥٠( ن بالسيوس.٢٢٥أمريكو كاس   ، نقاًل عن: أس
رو: املرجع السابق، ص ٥١)(   ٢٢٥أمريكو كاس
ى سنة (: يعود ٕالاستبارية )٥٢( م)،عندما أسس ُتجار ١٠٧٠هـ/٤٦٢تأسيسها إ

ي بيت املقدس، وذلك  رية  قرب كنيسة القيامة  مدينة أمالفي جمعية خ
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 مقاالت
 

بغرض العناية بالحجاج الفقراء، وكان هدفها عالج املر وإيواء الحجاج، 
ي ( . و شعبان  ٢٦ولم يلبثوا أن دخلوا تحت النظام الديري البندك

رف فيه ١١١٣فيفري  ١٥هـ/ ٥٠٦ م) أصدر البابا بسكال الثاني مرسوًما اع
ي روما، كما أقر  بالهيئة، كما وضعها تحت الرعاية املباشرة للبابوية 
املرسوم البابوي، منحها أمالًكا وامتيازات، وفد تحولت تدريجًيا من 

ى هيئة عسكرية. انظر: نبيلة إبراهيم مقامي:  ري، إ فرق النشاط الخ
ي بالد الشامالرهبان الفرسا ن الثاني عشر والثالث عشرـ  ن  ي القرن ـ  

ي، القاهرة،  فما  ١٣م، ص١٩٩٤مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجام
ي العصور الوسطىبعدها؛ محمود سعيد عمران:  ، دار حضارة أوربا 

  .١١٣ـ١١٢، ص١٩٩٨املعرفة الجامعية، القاهرة، 
ي : أو الداوية، ظهرت بعد عشرين املعبد )٥٣( عاًما من نشأة هيئة ٕالاستبارية، 

م) ١١١٨هـ/٥٠٦بيت املقدس، كما عرفوا بجنود املسيح، وقد نشأت سنة (
ي سنة ( ى أساس حربي، و ي ١١٢٨هـ/٥٢٢ع ا وقواعدها  م) وضعت أنظم

ي بداية القرن الثالث عشر، تراكمت لدى Troyesمؤتمر تروي ( )، و
ي الغرب ٔالاوربي، الهيئة الهبات والعطايا والامتيازات، ح  أصبحت لها 

رتغال، والعديد  ي بروفانس، وفرنسا، وأراغون، وقشتالة وال عدة مراكز 
محمود سعيد عمران: املرجع السابق،  من املدن ٔالاوربية. انظر.

  فمابعدها. ١٦؛ نبيلة إبراهيم مقامي: املرجع السابق، ص١١٤ـ١١٣ص
ن واملوحديعبد هللا عنان: ) ٥٤(   .٥١٨، ص١، قنعصر املرابط
دولة ٕالاسالم ؛ عبد هللا عنان: ١٨٤، ص١يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج )٥٥(

ن واملوحدين ـ ق ي ٔالاندلس ؛ أمريكو ٥١٨، ٥٠٢، ٥٠١، ص١ـ عصر املرابط
رو:املرجع السابق، ص  .٢٢٩كاس

ي ٔالاندلسعبد هللا عنان:  )٥٦( ن واملوحدين، ق دولة ٕالاسالم  ، ١ـ عصر املرابط
  .٥٠٢ص

: تقع الردة غربي برشلونة، وكانت أيام العصر ٕالاسالمي من والية الثغر الردة )٥٧(
ي  ى وعاصمته سرقسطة، ونظًرا لبعدها عن قرطبة، فقد كانت دائًما  ٔالاع
ارت  الخالفة ٔالاندلسية، وقامت دول  ن، وملا ا حالة حروب مع املسيحي

ي سرقسطة وما حولها  من القواعد، مثل الطوائف، قامت مملكة ب هود 
وشقة، والردة وتطيلة، وإفراغة، وطرطوشة، وطركونة ولكن هذه اململكة 
ي يد كونت برشلونة، رامون  رة، لم تثبت طوياًل، وسقطت الردة  الصغ

ي سنة ( ري: ١١٤٩هـ/٥٤٤برنغار الرابع،  م). انظر: عبد املنعم الحم
روت، ، دار الجيل٢، تحقيق، ليفي بروفنسال، طالروض املعطار ، ب

 - ٓالاثار ٔالاندلسية الباقية؛ عبد هللا عنان: ١٦٨م)، ص١٩٩٨هـ/١٤٠٨(
ي، القاهرة،٢ط-دراسة تاريخية وأثرية م، ١٩٩٧هـ/١٤١٧، مكتبة الخان

  فمابعدها. ١١٤ص
ي ٔالاندلسعبد هللا عنان:  )٥٨( ن واملوحدين، ق دولة ٕالاسالم  ، ١ـ عصر املرابط

  .٥٠٢ص
  .١٣، ص١بق،جيوسف أشباخ: املرجع السا )٥٩(
ي مدينة ) ٦٠( ن قرطبة وطليطلة، و ي من مدن جيان، وموقعها ب قلعة رباح: 

ري:  ، الروض املعطارحسنة، ولها حصون حصينة. انظر: عبد املنعم الحم
  .١٦٣ص

رو: املرجع السابق، ص) ٦١(   .٢٢٩أمريكو كاس
  املرجع نفسه.) ٦٢(
  . ١٤، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج٦٣)  (
 رجع نفسه.امل) ٦٤(
ن واملوحدينعبد هللا عنان:  )٦٥(  .٥١٩، ص١، قعصر املرابط
عصر ؛ عبد هللا عنان: ١٦، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج )٦٦(

ن واملوحدين  .٥١٩، ص١، قاملرابط
عالقات املوحدين باملمالك النصرانية والدول ٕالاسالمية هشام أبو رميلة:  )٦٧(

 .٢٣٨م، ص١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ٔالاردن ، دار الفرقان، عمان ي ٔالاندلس
ن واملوحدينعبد هللا عنان:  )٦٨(   .٥١٩، ص١، قعصر املرابط

 

 
رسيان) ٦٩( ر Cistercien( السيس ي يد روب رسيان، ع ): نشأت حركة السيس

رفوا ١٠٧٥- ١٠٢٩موليسم ( م)، وارتبط نموها بالقديس برنار دي كل
ر الروح ال تحرك الباباوت،١١٥٣-١٠٩١( ومن أقواله  م)، حيث يعت

ى ٕالاطالق". وبفضل القديس برنار،  ر من ال كنيسة ع "كنيسة مخطئة خ
ي أوربا،  رة للحياة الاقتصادية  رسيان  خدمة كب أدى الرهبان  السس
ربية الخيول  ا، فضاًل عن العناية ب وذلك باستصالح ٔالارا البور، وفالح

روا بتجارة الصوف، وامتالكهم أل  ، وقد اش ي واملوا عظم مزارع الكروم 
ي أوصال هيئة كلوني  ي املنظمة  مثلما دب  فرنسا، ثم بدأ الفساد يدب 

ي زيعور، طالفلسفة الوسيطية قبلها.انظر: ادوار جونو: ، ٣، ترجمة، ع
روت،  فما بعدها؛ سعيد عبد الفتاح  ١٠١، ص١٩٨٢دار ٔالاندلس، ب

ضة امل٢، جأوربا العصور الوسطىعاشور،  صرية، القاهرة، ، مكتبة ال
  فما بعدها. ٣٤م، ص١٩٥٩

خالصة تاريخ ؛ شكيب أرسالن: ١٦، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج )٧٠(
  .٢٣٤م، ص١٩٢٥هـ/١٣٤٣، مطبعة ملياء، القاهرة، ٔالاندلس

ي تاريخها) ٧١(  .٢٣٠، صإسبانيا 
ي املغرب ؤالاندلس: عبد هللا عنان) ٧٢( ن  ؛ ٥٢٨، ص١ـ ق عصر املرابط

  .١٨ـ ١٧، ص٢اخ، املرجع السابق، جيوسف أشب
ى سنة القديس يعقوب) ٧٣( ن زعم ٨٣٥: يعود إنشاء مدينة شنت ياقب إ م ح

ر القديس يعقوب، أو يعقوب  ر أسقف إيريا أنه اكتشف ق القس تيودم
فما  ٣٤٢، ص ٓالاثار ٔالاندلسية الباقيةالحواري. انظر.عبد هللا عنان: 

  بعدها.
 .١٦، ص٢ابق، جيوسف أشباخ: املرجع الس ٧٤)(
ن ( )٧٥( ي ٤٣٠- ٣٤٥) (Aurelius Augustinusولد أورليوس أوغسط م) 

ي الجزائر ـ وبعد أن أتم تعليمه عمل  مدينة ــ  سوق أهراس حالًيا 
ى التحرر من قيود  ى روما، وشجعه نجاحه ع بالتدريس، ثم رحل إ

ى عن املسيحية سنة  م متجًها صوب البحث عن ٣٨٦الاعتقاد، فتخ
ر كتابات شيشرون، فاعتنق املذهب املانوي، ولكن الحك مة، تحت تأث

ى الكنيسة مرة أخرى قديًسا وراهًبا.  سرعان ما أفاق وتخلص منه، فرجع إ
ي مدينة  ى شمال إفريقيا ـ الجزائرـ أسس جمعية رهبانية  وحينما عاد إ

ن أ ى رتبة الكهانة، وإنتاج أغسط ر من ايبونا  ـ عنابة حالًياـ  ح وصل إ ك
ن كتاباته ال قرأها  ر من خمسمائة موعظة، ومن ب مائ كتاب، وأك
ي الثالوث، ومدينة هللا.  ملزيد  رافات" و العصر الوسيط يمكن ذكر "الاع

  .٣٢-٣١من املعلومات، انظر: إدوار جونو: املرجع السابق، ص
  .١٦، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق،ج )٧٦(
رو: املرج )٧٧(   .٢٢٣ع السابق، صأمريكو كاس
 .٤٤٤ابن عذاري: املصدر السابق، ص )٧٨(
ن واملوحدينعبد هللا عنان:  )٧٩(   .٤٦٩، ص٢، قعصر املرابط
 . ١٩٨، ص٢يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج) ٨٠(
  املرجع نفسه..٨١)  (
  .٢١٠ص ،شكيب أرسالن: املرجع السابق )٨٢(
 املرجع نفسه. )٨٣(
، تحرير، واشنطن ايرفينغ، ترجمة، ناطة: أخبار سقوط غر أنطونيو أغابيدا )٨٤(

روت،  ي نصري، الانتشار العربي، ب   .٢٠٥، ص٢٠٠٠هاني ي
ي العصور الوسطى )٨٥( ي الشاعر، مكتبة ٔالانجلو أوربا  ، ترجمة، محمد فت

 . ١٧٢، ص١٩٨٨املصرية، القاهرة، 
ريس إنريكيت )٨٦( روخايم كاث ي الب ، جمعها، خوس : الحضارة ٔالاندلسية 

ر  اوون أرانيبار، ترجمة، مصطفى فرحات، دار القصبة للنشر ب
  .٥٤، ص٢٠٠١الجزائر،

  .٥٥ـ٥٤املرجع نفسه، ص )٨٧(
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 والسودان املغرب بني قامئًا كان الذي الحضاري التفاعل يف امللثمني صحراء منطقة أهمية من انطالقًا ملوضوعا هذا اختيار كان

 القوي الحضور ذلك إىل أضف. املرابطية الدولة قيام فرتة يف وخاصةً  الوسيط العرص خالل جليًا بدا الذي التفاعل ذلك الغريب
 عن حديثها أثناء ركزت فاملراجع -اعتقادنا حسب- دورها مع يتناسب مبا البحث من تحظى مل والتي الصنهاجية للقبائل والفاعل

 الساحل منطقة شكلت ولقد. أخرى جهة من الغريب والسودان جهة من املغرب تاريخ عىل وجنوبها الصحراء شامل بني العالقات
 لوجود كان وقد اودغشت، والصنهاجية صالح كونبي الغانية العاصمتني تقارب يفرسه ما وذلك املجموعتني بني للتنافس ساحة
 الحصول يف املهم العنرص امللح مادة ووجود السودانيني نفوذ ضمن الفرتة تلك يف التجارية للعالقات الفعيل املحرك الذهب مادة
 توسيع لتوحاو  إال فرصة غانة إمرباطورية تفوت فلم املجالني عالقات توجيه يف مهم دور الصنهاجيني نفوذ ضمن الذهب عىل

 حاولوا الصنهاجيني أن كام أودغست، ملدينة احتاللها خالل من يتضح ما وذلك الصنهاجية، املجموعة حساب عىل شامالً نفوذها
 ولقد. صالح كونبي مدينة غانة لعاصمة باحتاللهم املرابطية الدولة قيام بعد لهم سيتحقق ما وذلك جنوبًا التوغل عديدة مرات

 السودان، مناطق بعض عىل يسيطرون كانوا األول الحلف وخاصةً  الصنهاجية األحالف زعامء أن عىل طيةالوسي املصادر اتفقت
 حملوا حيث جنوبًا، الصنهاجيني حضور تعزيز يف حاسم دور للهجرة الثاين القرن بداية منذ املنطقة يف اإلسالم النتشار كان وقد
 املرابطية الدولة قيام فرتة وتعترب. السودان مشارف عىل توقفت اإلسالمي حالفت طالئع أن علمنا إذا خاصةً  الدين هذا نرش لواء
  .الصنهاجيني لصالح كان فيها التوازن أن إال العالقات هذه ازدهار فرتة

   
    ٢٠١٥  ونييو  ٢٠  تاريخ استالم البحث:  

 الصنهاجية، فاألحال الصحراء، قبائل المرابطين، غانة، مملكة
    ٢٠١٥  يوليو ٢٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الغربي السودان

      

   

 -."التنافس السياسي بين الصنهاجيين والسودانيين على منطقة الساحل الصحراوي خالل العصور الوسطى" ،المصطفى ولد يكبر

 . ٩٢ – ٨٥ . ص٢٠١٥ سبتمبرلعشرون؛ وا العدد التاسع -رية كان التاريخية.دو
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اجية جنوًبا تحت ضغط  القبائلمنذ أن هاجرت  الص

ي ترتبط   الرومان بالقبائل السودانية ارتباًطا وثيًقا فقد شكلت و
رة ما قبل التاريخ  ما، وإذا كانت ف منطقة الساحل نقطة تماس بي

ا ما يكفي من املصادر لكي  الوسيط ظلت غامضة وال نمتلك ع
نتلمس املستوى الذي كانت عليه عالقات هذه الشعوب ببعضها 
البعض، إال أن مرحلة التاريخ الوسيط وبداية انتشار ٕالاسالم وما 
رافقه من ازدهار تجاري جعل من منطقة الصحراء والسودان 

ن الذين وفروا لنا كًما  مناطق جذب للتجار والدعاة والكتاب املسلم
علومات عن تاريخ هذه املنطقة، وإن كان بعضه يتم هائاًل من امل

ن  ن املحدث بنوع من الاضطراب والتناقض أحياًنا، إال أن الدارس
ا البينية من خالل  تمكنوا من معرفة حياة هذه املجتمعات وعالقا

  مقارنة وفحص هذه املصادر.
ي السودان الغربي  وقد كان لوجود سلطة سياسية 

راطورية غانة د راطورية كإم وًرا مهًما ملعرفة عالقة هذه ٕالام
اجية"  ن لها، كما مثلت "ٔالاحالف الص ن املصاقب ا الشمالي را بج
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ى مستوى الصحراء  راطورية ع ٕالاطار السياس املوازي لهذه ٕالام
وقد فرض البعد عن املغرب ٔالاق وسلطاته املركزية ال قامت 

رة متقدمة من وصول ٕالاسالم إليه ى هذه القبائل وجود هذا  ي ف ع
ا  ر شؤون أفرادها وتنظيم تجار النوع من التنظيمات لتسي
ن  ن الح ا ب ربصون  ن الذين كانوا ي ا الجنوبي را ا بج وعالقا
ؤالاخر. وقد حاولت املصادر العربية وخاصًة ال كتبت ما قبل 
ى هذه ٔالاحالف اسم "مملكة  القرن الخامس الهجري أن تطلق ع
انبية" تارة، و"مملكة اودغست" تارة أخرى، إال أن ٔالامر ال يعدو 
ن قدًرا من  اجي ا تنظيمات سياسية عشائرية توفر للص كو
ي وجه الحراك الذي شهدته املنطقة  م من الوقوف  التنظيم يمك

رة موضوع الدراسة.   خالل الف

íÞ^ÆíÓ×Û²íéq^ãß’Ö]Íøuù]l^ÎøÂVğ÷æ_ 
ن بالسودان الغربي ما يسود الاعتقا اجي د بأن عالقات الص

ى شكل من "التعايش  قبل ازدهار التجارة الصحراوية كانت مبنية ع
ا القبائل  " إذ استثنينا بعض املحاوالت ال تقوم  السلم
ي مناطق  ي الخصبة  اجية لالنزياح جنوًبا من أجل إيجاد املرا الص

ن السودان الرطبة هذا الانزياح الذي ق د ال يعجب السوداني
داد تعقيًدا بعد ازدهار التجارة  ن بالزراعة، إال أن ٔالامر س املهتم
القوافلية، خاصًة بعد أن احتكر السودانيون الذهب، واحتكر 
ي عملية التبادل  ن  ن ٔالاساسيت اجيون امللح، وهما املادت الص

راطو  ن ٕالام ي املنطقة، لذلك ظلت العالقات ما ب رية التجاري 
ى التنافس لالستفادة من  اجية مبنية ع الغانية واملجموعات الص
ي  عائدات التجارة الصحراوية، ولعل ما يفسر ذلك التقارب الجغرا
اجية "أودغست" والعاصمة الغانية "كوم  ن العاصمة الص ب
ر  ن، وقد ع ن املدينت ى هات م للسيطرة ع ي كل م صالح"، وس

ذا التقارب بقوله "وملك اودغست هذا صاحب صورة ٔالارض عن ه
ن  )١(يخالط ملك غانة". ي ما ب ولعل هذا التقارب الجغرا

اجة،  ى عالقات السودان بص ن قد أثر سلًبا ع العاصمت
ى مدينة  راطورية غانة لم تفوت فرصة إال وحاولت السيطرة ع فإم

ى كوم صالح عندما آنسوا )٢(اودغست اجيون سيطروا ع ، والص
  )٣(أنفسهم قوة بعد قيام الدولة املرابطية. من

ن ملادة امللح الحجري عاماًل مهًما،  اجي ولقد مثل احتكار الص
ي عملية التبادل التجاري نظًرا ألهمية هذه  فلعبوا دوًرا أساسًيا 
ى ملوك اودغست ماسة من أجل  م إ ن "وحاج املادة عند السوداني

م من ناحية ٕالاس الم فإنه ال قوام لهم إال به، وربما امللح الخارج إل
ى  ن إ ن مائت ي دواخل بلد السودان وأقاصيه ما ب بلغ حمل امللح 

ن للملح يقابله احتكار  )٤(ثالثمائة دينار". اجي وقد كان احتكار الص
ن للذهب، فقد ظل ملوك غانة يحتكرون تجارة الذهب ) ٥(السوداني

م ببيع القطع املتما سكة منه، وإنما رخصوا لهم وال يسمحون لرعي
ى استقرار أسعار الذهب  ر، ولعل ذلك ما حافظ ع بيع الدقيق والت
ي جميع معادن بالده الندرة من  مقابل أسعار امللح "وإذا وجد 

ر الدقيق  ا للناس هذا الت رك م الذهب استنصفاها امللك وإنما ي
ون". ر الذهب بأيدي الناس ح    )٦(ولوال ذلك لك

اجة، واحتكار الذهب من إن عم لية احتكار امللح من طرف ص
ن،  ن املجال ى نوع من التوازن التجاري ب طرف غانة حافظت ع
م املصادر  اجة، فوصف ولعل ذلك ما زاد من نفوذ زعماء ص
ي النصف الثاني من القرن الثالث  بامللوك حيث يطالعنا اليعقوبي 

ي  ا ر الهجري عندما تحدث عن الحلف الص ٔالاول قائاًل "ثم يص
ى بلد يقال له غسط وهو واد عامر فيه املنازل وفيه ملك ال دين  إ

ي ذلك ابن  )٧(له وال شريعة يغزوا بالد السودان وممالكهم"، ويتبعه 
رة املنضوين تحت سيطرته من  ر عن قوته وك حوقل الذي ع

اجة. ي  )٨(ص أما البكري فيصفه قائاًل "وكان صاحب اودغست 
روتان بن ويسنو بن نزار رجل من عش ن وثالث مائة تين ر الخمس

اجة، وكان قد دان له أزيد من عشرين ملًكا من ملوك السودان  ص
ي عمارة  ي مثلها  رة شهرين  كلهم يؤدون له الجزية، وكان عمله مس

ي مائة ألف نجيب".   )٩(يعتد 
ي ٔالاو  ا ا صاحب الحلف الص ل ولعل هذه القوة ال تم 

ن، فاملصادر تفيد أنه  رانه الجنوبي ى عداء مع ج جعلته دائًما ع
ى مناطق وممالك من السودان، لكننا ال نعلم هل  كان يسيطر ع
ن للذهب،  ى عملية احتكار السوداني كان لهذه السيطرة انعكاس ع
ا ذهًبا،  وهل كانت هذه املمالك تدفع له الجزية مقابل السيطرة عل

ا أزيد من يقول ابن أبي زر  ع "ملك بالد الصحراء بأسرها ودان له 
وقد ذهبت ) ١٠(عشرين ملًكا من ملوك السودان يؤدون له الجزية".

ي  ى أنه كان يتدخل  ي وصفها لصاحب هذا الحلف إ املصادر 
ن له  راطورية غانة، حيث كان يدعم املوال الخالفات الداخلية إلم

راطورية، وقد ي قوته وعدد  من املمالك التابعة لإلم بالغت املصادر 
ن ألف مقاتل  جيشه، حيث أنه كان باستطاعته استنفار خمس
ن ألف  ى ملك اوغام فأمده بخمس ن ع "فأستمده بعرين ملك ماس
نجيب فدخلت بلد اوغام وعساكره غافلة فغنمت البلد 

  )١١(وأحرقته".

وتعطينا هذه الشهادات املصدرية معلومات مهمة عن حجم 
ي املجال السوداني، وكيف أن زعيم الحلف التدخل الص ي  ا

ٔالاول كان من القوة بحيث يستطيع الوقوف بجانب املمالك 
السودانية ال تحالفت معه، لكن ما لم نستطع الوقوف عليه من 
خالل هذه ٕالاشارات هو ردة الفعل الغانية اتجاه هذا التدخل أم أن 

ا زعيم الحلف رة الزمنية ال كان ف ى هذه  الف ي ع ا الص
راطورية غانة تعاني من ضعف أو  ا إم الدرجة من القوة كانت ف
ا. ورغم أننا ال  محاوالت انفصال من طرف املمالك التابعة لسلطا
ي عالقات غانة مع هذه  رات ودية  نستطيع أن ننفي وجود ف
ي الغالب ٔالاعم  ا  اجية وخاصًة الحلف ٔالاول، فإ ٔالاحالف الص

ن وحدة كانت ت ن املجال ي ب تم بالتوتر نظًرا للتقارب الجغرا
ى عائدات التجارة الصحراوية.    التنافس ع
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ي بعض ٔالاحيان وخاصًة عندما تتوسع  اجيون  وقد لجأ الص
ر التجارة  ى إرباك س م إ ى حساب مجاال راطورية غانة ع إم

ى القوافل ا ى قطع الطريق ع ملارة من القوافلية من خالل اللجوء إ
ن (...)  الطرق الصحراوية ال تشق مجاالت هذه القبائل "ونزام
ذا املاء يجتمع جميع طرق بالد السودان، وهو موضع مخوف  و
ى الرفاق، ويتخذونه مرصًدا لهم لعلمهم  ر فيه ملطة وجزولة ع تغ

ى املاء فيه". ونحن وإن كنا  )١٢(بإفضاء الطرق إليه، وحاجة الناس إ
اجية فال نعلم أن ال ي ٔالاول ضم أغلب القبائل الص ا حلف الص

ا  ى القوافل ال تقوم  نستبعد أن تكون عمليات قطع الطريق ع
ملطة وجزولة منظمة من طرف فلول هذا الحلف إلرباك التجارة من 
ر قدر ممكن من العائدات  ى أك ى غانة للحصول ع أجل الضغط ع

ء نفسه كانت تقوم ب ه بعض القبائل السودانية، الاقتصادية. ال
ى القوافل  ر ع فقد تحدثت املصادر عن مجموعات سودانية تغ
ى بلد يقال  ر منه ثالثة أيام إ التجارية القادمة من الشمال "ثم تس
ي جبل يقال  ر منه يوما  ره مجتمع املاء (...) ثم تس له افرتندي تفس

  )١٣(له ازجونان يقطع فيه السودان".
ي وإذا كانت القبا اجية ال تمارس قطع الطريق  ئل الص

ا، إال أن  ي مجاالت تسيطر عل رات كانت تمارسها  بعض الف
ا البكري كانت تقطع الطريق  املجموعات السودانية ال تحدث ع
ن، وال نجد لذلك  اجي ي مجاالت الص ي مناطق متوغلة شمااًل 

ي املسؤ  ًرا إال أن تكون املمالك السودانية  ولة عن إرسال تفس
مجموعات من أجل هذه املهمة فال يمكن أن تكون هذه املنطقة 
م بأي حال من ٔالاحوال،  ا السودان تحت سيطر ال يقطع ف
اجية  ا حضور ٔالاحالف الص رة ال كان ف ي تلك الف خصوًصا 
رة أربعة أيام شمال اودغست  قوًيا، فجبل ازجونان هذا يبعد مس

ي جبل يقال له ا ي " زجونان يقطع فيه السودان ثم تم يوًما 
ي أرض  رواران ماؤها زعاق ثم تم  ى ماء يقال له ب رمال شجرة إ
ى شرف عال  ر منه إ ر املاء من ٓالابار ثالثة أيام ثم تس اجة كث لص

ى اودغست".   )١٤(تشرف منه ع
اجيون خالل حلفهم ٔالاول الذي امتد منذ  لقد استطاع الص

ى والية تيولتا ن املتو هـ حسب رواية ابن أبي  ٢٢٢ن بن تالكاك
رت  )١٥(زرع راطورية الغانية تغ ى ربط عالقات سياسية باإلم إ

ما  ا املنافسة التجارية بي ا حسب الظروف، وتحكمت ف طبيع
رات من الود، وقد استمر  وكانت تتم باملواجهة أحياًنا، وتتخللها ف

اية هذا الحلف  ٔالاول، والذي انته بعد حكم هذا الوضع ح 
اجية ال  ى يد بعض القبائل الص ر الذي قتل ع تميم ابن ٔالاث

لكن سقوط هذا الحلف  )١٦(ثارت عليه ألسباب مازالت مجهولة.
اجية  ن القبائل الص ى خالفات داخلية ب والذي يرجعه البعض إ
املكونة له، إال أننا ال نستبعد أن وجود أسباب خارجية كانت 

ي انفضاض هذا التحالف الذي م ساعدة أو لنقل كانت فاعلة بقوة 
ن هذه ٔالاسباب التحالف  ي قرن من الزمن، ومن ب أم حوا

ى  ي القضاء ع ن  الغاني الزناتي الذي ِالتقت فيه مصالح الطرف
ى مسالك وطرق التجارة القوافلية.  ن ع اجي   سيطرة الص

ي ٔالاول:التحالف الغاني الزناتي ضد الحل - ١/١ ا   ف الص
ن  ن قديم قدم تقاسم القبيلت اجي ن والص ن الزناتي الخالف ب
ملجاالت متعددة من الغرب ٕالاسالمي، ولقد كانت إفريقية مجااًل 
ن، وخاصًة أثناء حكم آل زيري  ن القبيلت ن هات للصراع ب
ي إفريقية، لذلك حاول الزناتيون الانتقام من أبناء  ن  اجي الص

اجة اللثام بتوجيه قوة عسكرية عمومة آ ل زيري من ص
ى  إلخضاعهم أو كسر احتكارهم لعائدات التجارة القوافلية ع

  )١٧(ٔالاقل.
ا  وقد سجل لنا ابن حوقل إحدى هذه املحاوالت ال قام 
ي ٔالاول "... وحدث أيًضا أبو إسحاق  ا الزناتيون ضد الحلف الص

ربر قصدت ناحية إبراهيم ابن عبد هللا أن قبيلة من ق بائل ال
ي جمع كثيف وعدة قوية وعدة  روتان  اودغست لإليقاع بآل تن
ل فرصة عن طوائل حدثت مع بعض  عظيمة تلتمس غرة وتب
روتان ملكهم هذا وأوعيد عليه ذكرهم  اجة، وبلغ ذلك تن ص

ي طريقهم دفعات فلم يعد جواًبا فيه" وقد  )١٨(وحالهم ومقصدهم 
ي مواجهة الجيش الزناتي  استخدم زعيم الحلف ي خطة  ا الص

اجة اللثام  ى ص ي السيطرة بالقوة ع ى آمالهم  ا قضت ع يبدو أ
رهم ماال  ا، وأك "... ودعا برعاة كانوا ألخته، وكانت أيسر أهل قبيل
من حيث ال يعلم احد وقال لهم (...) بنو فالن يريدون ناحيتكم ليلة 

ي سحرة تل ك الليلة فاعتمدوا هيج ٕالابل هناك كذا وكذا فإذا كان 
ى القوم (...) ونفر الرعاة  ى الشرف الفالني ونفارها ع بأجمعها ع
ى جميع من  ى املكان والجيش الذي به فأتت ع ٕالابل فصوبت ع
م (...) ح جعلوه  م مع إبلهم وسالحهم دوًسا لهم ووطئا عل كان م

  )١٩(شذر مدر".
ن تخلوا عن الحل العسكري ويبدو بعد هذه الواقعة أن الزن اتي

ى  اجية اودغست وإ ى العاصمة الص ى التسرب سلمًيا إ ولجئوا إ
العاصمة الغانية كوم صالح بوصفهم تجاًرا ح كونوا جاليات 
ى  اجة ع اء سيطرة ص ن من اجل إ رة تحالفت مع الغاني كب
ي القرن الرابع  ن  ي يد الغاني مدينة اودغست ال سقطت 

ي هذه املدينة ال ن بممارسة التجارة  هجري، وسمحت غانة للزناتي
م السياسية لها.   )٢٠(الحيوية مقابل تبعي

م كانوا  اجة الذين ذكر ابن حوقل واملهل أ ويبدو أن ص
ي بداية القرن الرابع الهجري  يمثلون أغلبية سكان مدينة اودغست 

ي هذه املدينة أو كاد يختفي  رة قد تقلص وجودهم  بعد ذلك بف
ي النصف الثاني من القرن الرابع حيث ذكرت  ليست بالطويلة، أي 
م  ي القرن الخامس سكاًنا جدًدا للمدينة لم نجد بي بعض املصادر 
اجة و"كان يسكن هذه املدينة زناته مع العرب وكانوا  ذكرا لص

ن هم  )٢١(متباغضن متدابرين" ولعل هذه ٕالاشارة تفيد؛ أن الزناتي
ن، وكانوا هم َم  ي يد الغاني ْن كان يسكن اودغست منذ أن سقطت 

ا وهناك مالحظة يجب الوقوف  ر التجارة  ى تسي ن ع القائم
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ن  ن الزناتي ي التنافر والتباغض الذي ذكره البكري ب عندها و
رض انه كان بفعل التنافس  والعرب داخل اودغست، والذي نف

ن بيد أننا ن املجموعت ال نستبعد حضور العامل  الاقتصادي ب
ن سكان املدينة،  رت عنه هذه املصادر ب ي الجفاء الذي ع املذه 
رة  ى املنطقة منذ ف فمن املعلوم أن مجموعات من العرب قدمت إ
مبكرة من ازدهار التجارة القوافلية، وكانت اودغست احد أهم 
رة الحلف  ي ف املدن ال استقطبت هؤالء التجار، وكان ذلك 

ن هؤالء التجار ا ي ٔالاول، ويبدو أن التعايش كان سلمًيا ب ا لص
ي  ي اودغست، إذ ال نجد  اجية ال كانت متحكمة  والسلطة الص
ى ٔالاقل، ونفسر  رة ع ي هذه الف ى عكس ذلك  ر إ املصادر ما يش
ذلك بحضور العامل املذه فأغلب التجار العرب الذين استوطنوا 

ي اودغست قدموا من فضا ءات "سنية" ونعتقد أن ذلك كان سبًبا 
خالفهم مع املجموعات الزناتية ال سكنت املدينة بعد فقدان 
راطورية  ن من طرف ٕالام ا، واملدعوم ن للسيطرة عل اجي الص
م كانوا يعتنقون مذهب  ى أ الغانية والذين تذهب املصادر إ

  الخوارج.
ًرا أثناء السيطرة ويبدو أن املدينة قد عرفت ازدهاًرا تجاريً  ا كب

رة بالذات لجأ  )٢٢(الغانية الزناتية، ي هذه الف ونعتقد أنه 
ى القوافل من  ى استخدام وسيلة قطع الطريق ع اجيون إ الص

رة  )٢٣(أجل إرباك هذا الازدهار الذي شهدته املنطقة. ففي هذه الف
ي غياب أي  اجية تفتقر ألي نوع من التنظيم  كانت القبائل الص
مشيخة قبلية جامعة أو ما يعرف بالحلف، ذلك أنه بعد وفاة تميم 

ر  ي ملدة مائة وعشرين سنة  ٣٠٦ابن ٔالاث ا هـ انفض الحلف الص
رق أمرهم (...) مدة من مائة وعشرين سنة". ولم  )٢٤("... فقتلوه واف

اية هذا الحلف بداية لشغور سياس سيعاني منه  تكن 
اجيون فحسب وإنما أثرت ى حضورهم الاقتصادي  الص أيًضا ع

ى طرق ومدن التجارة  ي ما كانوا يجنونه من السيطرة ع املتمثل 
م ألغلب مناطق  ى خسار ي الصحراء، باإلضافة إ القوافلية 
م، وممارسة بعض  ي مواش الساحل الذي يوفر مناًخا مالئًما لر
راطوري ة أنواع الزراعة كزراعة النخيل مثاًل، فقد تمكنت ٕالام

ي الصحراء شمااًل ونظًرا  م ح توغلوا  الغانية من الضغط عل
اجيون  ي هذه املنطقة بالذات فقد عاد الص لشح مصادر العيش 
م البينية السابقة للحلف ٔالاول، حيث احتدم التنافس  ى حرو إ
ي  ي مما وأد كل محاولة من أجل التوحد  ى مناطق الر م ع بي

هم الاقتصادية وحضورهم حلف جديد يضمن لهم مصالح
ي املنطقة.   السياس 

راطورية الغانية  رة ازدهار لإلم رة ف لذلك فقد كانت هذه الف
اجية، إال أن محاولة  ى حساب املجموعات الص فتوسعت شمااًل ع
اجة إلحياء نظام ٔالاحالف سوف تنجح بعد قرن  احد شيوخ ص

توني من توحيد ونيف ليتمكن أبو عبد هللا محمد ابن تيفاوت اللم
اجية ألول مرة بعد سقوط حلفهم ٔالاول، وإنشاء ما  القبائل الص
ي أن أول عمل سيقوم  ي الثاني"، وال شك  ا عرف "بالحلف الص

ى مدينة اودغست،  به ابن تيفاوت هو محاولته إلعادة السيطرة ع
وقد اختلف حلف ابن تيفاوت عن سابقه حيث أن ٔالاسس ال 

ا تختل ي أنب عل ا ا الحلف  الص ف عن ٔالاسس ال قام عل
  )٢٥(ٔالاول.

ى أساس  ي ٔالاول قام ع ا فمن املعلوم أن الحلف الص
اجية وبدافع اقتصادي، فكانت عالقته بالجار  العصبية الص
ى التنافس من أجل الاستئثار بعائدات التجارة  الجنوبي مبنية ع

ر ٔالاس س ال كانت تربط الصحراوية، إال أن الحلف الجديد قد غ
اجة ببعضها البعض، إذ أصبح الدين ٕالاسالمي هو الطابع العام  ص
م  ن هذه القبائل، كما أن عالقا الذي يحدد العالقة ب
ى الجهاد من أجل نشر  راطورية الغانية أصبحت مبنية ع باإلم
ى  الدين ٕالاسالمي، وذلك ما تريد لنا املصادر أن نفهمه "وهم ع

  )٢٦(للسودان". السنة مجاهدون 
ن  اجي ونعتقد أن هذا العامل الجديد الذي أصبح يوجه الص
ى الفرقة ال  ي التغلب ع ن هو ما ساعدهم  م الجنوبي را نحو ج
اية حلفهم ٔالاول، فيبدو أن العصبية والدافع  م منذ  عصفت 
ن مرة أخرى تحت راية  اجي الاقتصادي عجزا عن توحيد الص

قائدهم الجديد الذي وصفته املصادر بأنه  واحدة لذلك استطاع
م  )٢٧("... من أهل الفضل والدين والحج والجهاد" أن يلم شتا

ى الطرق  م نحو الجنوب ليس من أجل السيطرة ع ويوجه قو
التجارية واملدن الحيوية فحسب، وإنما أيًضا من أجل نشر الدين 

ي هذه الربوع الوثنية.   ٕالاسالمي 
رة ابن ت ي سنة إال أن ف هـ  ٤٢٦يفاوت لم تدم طوياًل حيث تو

ى مكان وفاته  ولم يدم حكمه سوى ثالث سنوات، إال أنه وبالرجوع إ
ي التوغل جنوًبا حيث أنه "هلك  يتضح لنا أنه قطع أشواًطا مهمة 

بعد وفاة محمد بن  )٢٨(بموضع يقال له قنقارة من بالد السودان".
ي ابن إبراهي ى بعده صهره ي ي الذي سوف تشهد تيفاوت تو م لكدا

رته معطى جديًدا سوف يقلب املوازين لصالح  ي ف الصحراء 
اجية، حيث سيؤسس هذا الزعيم رفقة الفقيه  املجموعات الص
ن ما سيعرف بالدولة املرابطية ال كانت  عبد هللا ابن ياس
ي حروب  ا، فدخلت معها مبكًرا  ى أولويا ى غانة من أو السيطرة ع

رة أع ما كث ا اودغست، ثم تطورت العالقات العدائية بي ادت 
ح استطاع املرابطون أن يسقطوا العاصمة الغانية ليضعوا 

راطوريات السودان الغربي.   بذلك حًدا ألقوى إم

íÞ^ÆíÓ×Û²°Şe]†¹]íÎøÂV^⁄éÞ^m 
ن منذ قيام حلفهم  اجي ى املتتبع لتحركات الص ال يخفى ع

ي مدينة  او  ى مجاالت ٔالاول  م الحثيث للسيطرة ع دغست سع
ن بنشر  اجي ي الجنوب، سواء فسر ذلك برغبة الص ن  السوداني
ى املناطق  ى السيطرة الاقتصادية ع م إ ٕالاسالم، أو بسع
السودانية الغنية بالذهب لذلك فإن الاهتمام بالجنوب ظل من 
اجة الصحراء بدًءا من تيلوتان ب ى أولويات زعماء ص ن أو

ن اًء بمحمد بن تيفاوت )٢٩(تلكاك إال أن ذلك الاهتمام  )٣٠(وان



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ٨٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ر الذي مر به قيام الحركة  سيشهد توقًفا أثناء املخاض العس
ي ابن إبراهيم ال تذكر  ر ي املرابطية بالصحراء، فأثناء رحلة حج ٔالام

ء عن وضع الصحراء من بعده سوى أ نه ترك أخوه املصادر أي 
رة أن نتحدث عن عالقات  ي هذه الف ى زعامة قومه، فال يمكننا  ع
رة رجوع ابن  ن، كما أن ف ن والغاني اجي ن الص من أي نوع ب
ن لم تشهد أيًضا أي نوع من الاحتكاك  إبراهيم والفقيه ابن ياس
ما، حيث اهتما بمرحلة تأسيس الحركة املرابطية، ونظًرا لتفرق  بي

ن ومعارض له، أمر ص ن مؤيد البن ياس رة ب ي تلك الف اجة 
ر السينغال  ي مصب  ى رباط منعزل  ر إ ى لجوء ٔالاخ باإلضافة إ
ن عن  اجي من أجل تنظيم صفوف أتباعه كلها عوامل أبعدت الص
ا  رة شهدت ف ى أن هذه الف ن، ونلفت الانتباه إ م الجنوبي را ج

ًرا خاصًة إ ى مدينة اودغست غانة ازدهاًرا كب ا تسيطر ع ذا علمنا أ
راتيجية.   ٕالاس

ى  ى بسط السيطرة ع ن أتباعه سارع إ بعد أن نظم ابن ياس
رة قياسية، وما إن تم له  ي ف قبائل الصحراء ٔالامر الذي تحقق له 
ذلك ح وجد نفسه أمام خيارين ٔالاول يتما مع تطلعات 

ى اودغست وإ ن، وهو السيطرة ع اجي ى الص اء نفوذ غانة ع
ى أنه كان  منطقة الساحل، والخيار الثاني ـ والذي يذهب البعض إ
ى  ن ـ هو التوجه شمااًل للقضاء ع الخيار ٔالاقرب عند ابن ياس
ن لم يجد بًدا من  ي املغرب، لكن ابن ياس الجيوب "البدعية" 
ى الجنوب وتمكن  ي البداية فتوجه إ ن  اجي مسايرة تطلعات الص

ن لكن تلك املسايرة لم من إ اعها من يد الغاني سقاط اودغست وان
ى الشمال. إال أن اهتمام بالجنوب  تدم طوياًل فسرعان ما توجه إ
ى الصحراء  ر أبو بكر ابن عمر إ سيظهر بشكل واضح بعد عودة ٔالام
بعدما بلغه نبأ اختالل أمرها وتمرد قبائلها، بعد أن استخلف ابن 

ى املغرب.عمه يوسف ابن تاشف   ن ع
ن  ى الصحراء برفقة نصف جيش املرابط ر أبو بكر إ عاد ٔالام
ن، إال  رغم أن عودته هذه كان الدافع لها باألساس هو ثورة لكدالي

ي بالد السودان ي مواصلة الجهاد  ، لذلك )٣١(أنه كانت لديه رغبة 
ي  ى الصحراء بعد وصول هذه ٔالانباء إليه وهو  ي عودته إ لم يتأخر 

ي أمر غ ي املغرب ألنه يعلم جيًدا أن أي اختالل  مرة انتصاراته 
ى عدة نتائج أهمها: فصل الصحراء  -قبائل الصحراء سيؤدي إ

ي للحركة ي طور التشكل، وما  -املكان ٔالاص ي  عن الدولة ال 
ى الحركة املرابطية الناشئة، كما أن أي  يمثله ذلك من خطورة ع

ي الخريطة السياس ي الصحراء يع بالطبع سيطرة انقالب  ية 
ن  اجية-لكدالي ى  -مصدر ٕالازعاج القديم لألحالف الص ع

ي الاستقالل، هذا  ر  ى التفك م إ الصحراء، وهو ما قد يؤدي 
ي الصحراء يع انقطاع املدد البشري،  ى أن الاضطراب  باإلضافة إ

ي الشمال. ى الجيوش املرابطية    وذلك ما سينعكس ع
ى أن ابن عمر كان يعرف جيًدا أثناء وقد  ن إ ذهب بعض الباحث

ي  ى الصحراء أنه ال قبل له بحسم املوقف لصالحه، وبالتا عودته إ
ي وجه  دف الدفاع عن ملتونة  ى الصحراء إنما كانت  فعودته إ

لكن هذا الرأي ال يستقيم أمام ما لدينا من معطيات  )٣٢(اكدالة،
ن الع م تفيد بتفوق اللمتوني ى قو ى كدالة باإلضافة إ ددي ع

ى  وسعة املجال الذي يسيطرون عليه، كما أن توجه أبو بكر إ
ى أن اختالل  ى الصحراء دليل ع ي السودان بعد رجوعه إ الجهاد 
ى مضارب قومهم،  أمر الصحراء انته بعد وصول القائد اللمتوني إ

رع "... خاصًة إذا علمنا أنه محاط بنصف جيشه يقول ابن أبي ز 
ا، وسكن أحوالها وجمع  ى الصحراء فهد وسار أبو بكر بن عمر إ

ى غزو بالد السودان، رة وخرج إ فيبدو من رواية  )٣٣(جيوًشا كث
ي الصحراء لم تأخذ  ا  ى نصا صاحب القرطاس أن إعادة ٔالامور إ
ى بالد السودان  ر اللمتوني وقًتا طوياًل، وذلك بدليل توجهه إ من ٔالام

رة ثالثة أشهر""فجاهد   .)٣٤(هم ح فتح من بالدهم مس
وإذا قارنا ما جاء لدى صاحب القرطاس مع ما جاء لدى 
ن، فابن أبي زرع يفيد أن أبا بكر ملا  ي الروايت البكري نجد اختالًفا 
ى طبيعته، بدأ بفتح بالد السودان ح أتته  أعاد أمر الصحراء إ

أقبل إليه من الصحراء ٔالاخبار عن استفحال أمر يوسف باملغرب "
ره"، ي غ ي الصحراء  )٣٥(ليعزله ويو وهذا ما نفهم منه أن ٔالامر 

ى  ي أن يعود إ ر ذلك ملا فكر  مستتب ألبي بكر فلو كان ٔالامر غ
املغرب ليعزل ابن عمه يوسف عند ما علم باستفحال أمره، وهذا 
ى لسان البكري من عودة اختالل أمر  ما يتناقض مع ما جاء ع

ر الص ي التاريخ نفسه تقريًبا "وأم اجة  راق كلمة ص حراء واف
ن وأربع مائة أبو بكر بن عمر  ى اليوم وذلك سنة ست ن إ املرابط

ر ملتئم"، إال أن التسلسل والوضوح لدى ابن  )٣٦(وأمرهم منتشر غ
ى لسان  ى البكري، إال أن ما جاء ع أبي زرع يجعلنا نرجح روايته ع

ن للسودان صاحب القرطاس خالل ح ديثه عن فتح املرابط
  يستوجب منا بعض التوضيح.

ن سنة  ى مدينة اوداغست من طرف املرابط فمنذ الاستيالء ع
ن أحسن  )٣٧(م)١٠٥٥هـ/ ٤٤٦( ـ والذي لم يستغله ابن ياس

ن، وإن )٣٨(استغالل اجي ـ أصبحت من جديد مكان استقرار للص
ى كنا ال نعلم شيًئا عن وضع املدينة أثناء توج ن إ ه ابن ياس

ى  ا أثناء عودته ٔالاو الشمال، إال أن البعض يرى أن أبا بكر توجه إل
ي هذا الاتجاه إال أن استقرار أبي  ر  ى الصحراء، ونحن نرجح الس إ

ى الصحراء ي اوداغست  أثناء عودته إ لم يأتي إال بعد أن  )٣٩(بكر 
ا بحكم  عادت كدالة للهدوء، فلو لم يكن ٔالامر كذلك ملا توجه إل

ي اودغست  ن، لكن استقراره  ي عن مضارب لكدالي بعدها الجغرا
ى مشارف بالد السودان، ومن  سيمكنه بال شك من الوجود ع
الواضح أن الزحف املرابطي نحو الجنوب كان باتجاه مجاالت 

ن لها، ي غزو املرابط إال أن  )٤٠(مملكة غانة وإن كان البعض يشكك 
ا أغلب املصادر تفيد أ ى عاصم ن غزوها وسيطروا ع ن املرابط

ًرا  ا إال أن ابن أبي زرع بالغ كث "كوم صالح"، ونشروا ٕالاسالم ف
رة ثالثة أشهر،  ن بمس ا املرابط ن وصف املناطق ال سيطر عل ح
فإذا حكمنا أن الانطالقة الجديدة نحو بالد السودان كانت من 

ى املساف ة ال ذكرها صاحب مدينة اودغست فإن السيطرة ع



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ٩٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ى أدغال إفريقيا وذلك ما ال  ن وصلوا إ القرطاس تع أن املرابط

  يمكننا الجزم به.
بعد ذلك سيتوقف التوغل املرابطي نحو الجنوب بسبب عودة 

ى املغرب سنة ( ر أبو بكر إ م) تلك العودة ال ١٠٧٣هـ/ ٤٦٥ٔالام
ى الصحر  ائًيا بعد ستنته بسرعة عندما قرر ابن عمر العودة إ اء 

ي املغرب. جعل أبو بكر ابن عمر  ن  ى املرابط توليته ليوسف ع
ى  رة إ الجهاد ضد السودان من أوكد همه بعد عودته ٔالاخ
ي صمت رهيب لدى أصحاب  الصحراء، إال أننا سنجد أنفسنا 
ي نظر  مصادرنا عن تحركات ابن عمر نحو الجنوب، وذلك يعود 

ى أن املصادر  ن إ ًرا بتسجيل انتصارات الدارس اهتمت اهتماًما كب
ي املغرب ؤالاندلس ن  ، وإن كانت هناك )٤١(يوسف ابن تاشف

ي بالد السودان، وبالتحديد  ى حمالت قادها أبو بكر وابنه  إشارات إ
م سنة  ى أيد ا سقطت ع رض أن عاصم باتجاه غانة ال من املف

  )٤٢(م).١٠٧٧هـ/ ٤٦٩(
رة أبو بكر  رة املهم أن مس ي السودان أثناء عودته ٔالاخ وجهاده 

ر من الغموض لعدم وجود مصادر تتحدث  ى الصحراء يلفها كث إ
رة بالذات، إال أنه ومما ال شك فيه أن  ي تلك الف عن املنطقة 
ى مناطق بعيدة داخل أرض السودان،  الحدود املرابطية امتدت إ

ا ابن عمر وأحف ي بسبب الحمالت العسكرية ال قام  اده 
ا سنة  الجنوب. إال أن وفاة أبي بكر وال من املرجح أ

اية لحيوية الجناح الصحراوي للدولة  )٤٣(م)١٠٨٨هـ/٤٨٠( شكلت 
ا أو السودانية  املرابطية، إال أن تلك املناطق سواء الصحراوية م

م. ن ح سقوط دول   ظلت تحت نفوذ املرابط

ÇÖ] á]çŠÖ^e ð]†v’Ö] l^ÎøÂ V^⁄nÖ^m‚Ãe ^Ú êe†
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ن تتناسب مع مدى  ن بالسوداني اجي لقد ظلت عالقات الص
ي املنطقة، وإذا كانت  قوة هذه القبائل وحضورها السياس 
رة قيام الدولة  اجية وف رة ٔالاحالف الص ي ف ن  ن املجال العالقات ب
املرابطية واضحة من خالل ٕالاشارات املصدرية واهتمام الكتاب 
ن يلفها  ما ما بعد سقوط املرابط ن باملنطقة، إال أن عالقا واملؤرخ
اجة خاصًة بعد  ى تراجع دور ص ر من الغموض وذلك راجع إ كث
ي ذلك  ى أغلب مجاالت الدولة املرابطية بما  سيطرة املوحدين ع

  الصحراء.
رة  ي هذه الف ر  ورغم أن السودان الغربي قد ازدهر بشكل كب

ي"، إال أننا ال بالذات حيث  ي "ما راطورياته و شهد قيام أقوى إم
ى عالقات هذه  ي املصادر أي إشارة ذات أهمية إ نجد 
ى الشمال من  اجية املنتشرة إ ن بالقبائل الص راطوريت ٕالام
ن وال  حدودهما، إذا استثنينا املنطقة الشرقية من صحراء امللثم

ربطها ا قبيلة مسوفة وال س ذه  كانت تقط عالقات 
راطوريات وخاصة فرعها املعروف بالطوارق. ونحن نعتقد أن  ٕالام
ا مع كل من  ي والعالقات الوطيدة ال ربط راطورية ما ازدهار إم
ي تجاوز القبائل  ر  ي املغرب ساهم بشكل كب ن  ريني املوحدين وامل

ي الصحراء بعد أن فقدت حضورها السياس  اجية املنتشرة  الص
ا باملمالك السودانية تدخل  بعد ن، وكانت عالقا سقوط املرابط

ي املغرب. رة بالسلطة املركزية    ضمن إطار عالقات هذه ٔالاخ
ن نجد إشارات  ى الصحراء ما بعد سقوط املرابط فإذا عدنا إ
طفيفة عن مستقبل هذه القبائل سياسيا، فقد أدت وفاة أبي بكر 

راق شمل هذه القبا ى اف ى إمارات ابن عمر إ ئل وانقسامها إ
ر، ي الصحراء بعيدة عن املناطق ال  )٤٤(صغ ي مناطق متوغلة  و

ى  ا كانت تابعة للممالك السودانية هذا باإلضافة إ رض أ من املف
اختالل أمر الطرق التجارية ال كانت تشق الصحراء. فالطريق 

ى ٔالا ن قد انته أو ع ى مضارب لكدالي ي الذي يمر ع قل الساح
رزك" قد سيطرت  ًرا من حيويته، ونعتقد أن قبيلة "ان فقد كث

كما أن الطريق  )٤٥(عليه بحكم املوقع الذي أشارت املراجع إليه.
الغربي أو الطريق اللمتوني والذي أصبح تحت سيطرة قبيلة 
ر جزًءا من قبيلة ملتونة فقد هو ٓالاخر حضوره  ي وال تعت ايديش

ي املقابل ازدهر الطري ي الذي يمر من مجاالت مسوفة، و ق الشر
ن نظًرا  اياته جنوًبا كانت تحت سيطرة املالي والذي نعتقد أن 
ر مناجم امللح  ى أهم وأك م، ولتوفر تلك املنطقة ع لقربه من مجاال
ى منطقة  ا، أما ٔالانباط الذين سيطروا ع لوجود مملحة تغازا 

م كانت معزولة وهامشية و  ا أي من تكانت فإن منطق ال تمر 
ي منطقة جبلية وعرة مما قد  ا  الطرق التجارية املعهودة، كما أ

ا عن الشمال والجنوب. ي عزل   يكون ساهم 
م  ي شمال الصحراء ونتيجة لقر م  أما ابدوكل فقد كانت مضار
م لم يستطيعوا ممارسة  من السلطة املركزية للموحدين نعتقد أ

قات باملجال السوداني، أما املجال أي نشاط يخول لهم ربط عال
ى الساحل ٔالاطلس  ن محيط والتة شرًقا إ رابي الذي يشمل ماب ال

ي القوية. وهناك مالحظة  )٤٦(غرًبا فكان عملًيا تحت نفوذ مملكة ما
ت بسيطرة ٕالاسالم  رة تم ي أن هذه الف ا و ي التنبيه إل مهمة ينب

ى املنطقة، فاملمالك السو  دانية ال قامت كانت بشكل مطلق ع
اجية  تتخذ من ٕالاسالم ديًنا رسمًيا لها مما جعل املجموعات الص
ي هذه  دف نشر ٕالاسالم  ال توغلت جنوًبا لم تكن هذه املرة 
املناطق، وإنما من أجل التعلم والتعليم وخاصة املجموعات ال 

رة كتنبكتو ووالتة مثالً  ي تلك الف ، سكنت مدن السودان الغربي 
ي هذه املدن يالحظ بجالء الحضور  ي  ا فاملتتبع للوجود الص
ن، فاإلمامة والقضاء كانت من نصيب أسر  اجي العلم للص

ى سبيل املثال. اجية معروفة كأسرة آل أقيت ع   ص
ى العالقات السياسية، فإننا نالحظ سيطرة مملكة  وبالعودة إ

ي ى بعض املدن ال أسسها الطوارق  ي ع ي  ما الجنوب الشر
ى حدود  ى تراجع نفوذهم إ ملنطقة الساحل الصحراوي، مما أدى إ
ى  راطورية املالية أمراء ع "تادمكة" شرًقا وشمااًل، وقد عينت ٕالام

ي  )٤٧(هذه املناطق كانوا يسمون "بالفوربا"، أو "الفومانا" ومعناها 
م نائب امللك، ي قد أصبحوا )٤٨(لغ منذ  لكن املالحظ أن ملوك ما

م مثل  ى السكان حكاًما م ى ٔالاقل يولون ع آخر عهدهم ع
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ي قبل  "محمدن هللا" الذي كان حاكًما لتنبكتو من قبل سلطان ما

ا.   )٤٩(أن يستعيد طوارق مقشرن السيطرة عل
رة بالذات مع املمالك السودانية  ي هذه الف ويبدو أن الاحتكاك 

ي الشرق بعد توغل امل ى مسوفة  اجية قد اقتصر ع جموعات الص
ي منطقة  ٔالاخرى شمااًل، حيث أن مسوفة انتشرت فروعها 
ى املحور  موم التجارة ع السودان والساحل الصحراوي وانشغلوا 
ي، كما كانوا يشكلون أغلبية سكان مدن الساحل إن لم  الشر
ي هذه املرحلة  ن  ن، وقد عظم دور املسوفي ا الفعل يكونوا مؤسس

ي ح صاروا هم  ي هذه املدن ال تتبع سياسًيا  َمْن يتحكم فعلًيا 
ي فرع من  ي. إال أن مجموعة الطوارق و الغالب ٔالاعم لسلطان ما
راطورية املالية  ى عداء مستمر مع ٕالام قبائل مسوفة ظلت ع
والسونغاي من بعدها حيث حاولت هذه املجموعة مرات عديدة 

ى مدينة تنبكتو الحيوية ال م هم َمْن  السيطرة ع رون أ يعت
ن منذ بداية تأسيس  )٥٠(أسسها، ي يد املالي ا سقطت  لك

م. راطوري   إم
ي نحو الشمال  راطورية ما ا إم ن الحمالت ال قامت  ومن ب
ن نجد  اجي م من الص ي ناحي من أجل إخضاع الطوارق ومن 

ي ساكوره الذي تمكن من إخض ا القائد املا اع الحملة ال قام 
ى مجاالت صحراوية، ولعل ذلك كان  ي ع الطوارق ومد سلطان ما
ي  ي اغتيال الطوارق له أثناء عودته من الحج  السبب املباشر 

م  )٥١(منطقة تاجوراء. ي بعد ذلك محاوال وقد واصل حكام ما
رة املنسا موس واملنسا  م ويبدو أن ف إلخضاع مسوفة لسيطر

ن امل رة وئام ب ن، فقد ذكر ابن بطوطة أنه سليمان كانت ف جموعت
ى والتة يخاطب  ي ع ى والتة شاهد نائب ملك ما عندما وصل إ

راء مسوفة، ي  )٥٢(التجار ووراءه ك ن  م كانوا مشرك مما يع أ
ن، وقد ال تختلف وضعية  ر املدينة التابعة لسلطة املالي تسي

ي تنبكتو خالل ه ي والتة مع وضعية الطوارق  ن  رة املسوفي ذه الف
ى ٔالاقل.   ع

í³^} 
رة  ي هذه الف ومجمل القول؛ فإن عالقات السودان بالصحراء 
ن وبالتحديد  ي املنطقة الشرقية من مضارب امللثم كانت محصورة 
ي ٔالاساس ألسباب عديدة  ن والسودان، وذلك يعود  ن املسوفي ب

ي مشيخات قب ن قد انتظموا  ن ولكدلي لية أهمها أن بقايا اللمتوني
ي الصحراء شمااًل. ر خاصًة بعد توغلهم    محدودة التأث

  
  
  
 
 
 
 
  

ş]ŽÚ]çŁV  
 
)١( " :( "، منشورات دار صورة ٔالارضابن حوقل (أبو القاسم محمد النصي

روت، مكتبة    .٩٨ص:  ١٩٩٢الحياة، ب
ن من  )٢( اجي ن من جهة والص احتلت هذه املدينة مكانة مهمة  لدى السوداني

ما فعندما تزداد قوة غانة  ما متبادلة بي جهة أخرى، وكانت السيطرة عل
ا، وعندما تنتظم هذه  ن ع اجي ى املدينة وإبعاد الص تبدأ بالسيطرة ع

ي  ي القبائل وتتوحد تبدأ  ا، ولعل هذه ٔالاهمية  محاولة استعادة سيطر
ر اودغست عاصمة للضفة الجنوبية  ن يعت ال جعلت بعض الباحث
ر عاصمة الساحل الصحراوي  ا حسب اعتقادنا تعت للصحراء، أي أ
ى الازدهار، وفقدان  ر مؤشًرا ع ا من طرف أي قوة تعت والسيطرة عل

ا يع عكس ذلك. الصحراء من ناعم مصطفى: " انظر: - السيطرة عل
"، منشورات عكاظ، خالل بالد تكنة تاريخ العالقات التجارية والسياسية

ن: " ٣١م، ص: ١٩٨٨الرباط،  ن دراسة / الناني ولد الحس صحراء امللثم
"، أطروحة دكتوراه، دار لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها ٕالاقليمي

ى،  ن /  دندش: " ٣٢٧، ص: ٢٠٠٧املدار ٕالاسالمي، الطبعة ٔالاو دور املرابط
ي غرب إفريقيا مع نشر وتحقيق رسائل ابي بكر بن  ي نشر ٕالاسالم 

روت، العربي ى ب . زليخا ٥٠، ص: ١٩٨٨"، دار الغرب ٕالاسالمي، الطبعة ٔالاو
رمضان: " ي الجزء الجنوبي من ب أودغست: دراسة منوغرافية ملركز تجاري 

بحوث كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية،  "، مجلةمغرب العصور الوسطى
  .  ٦٥املحمدية، العدد التاسع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص: 

ي ذكر بالد افريقية واملغرب) البكري: "٣( "، وهو جزء من كتاب املسالك املغرب 
، الناشر دار الكتاب ٕالاسالمي، ١٨٥٧واملمالك، املطبعة الحكومية، الجزائر، 

  .١٦٨اهرة، ص: الق
  .٩٨) ابن حوقل: مصدر سابق، ص: ٤(

(5) J. DEVISSE:  "In Tegdaaoust I Recherche sur Awdaghost", A.M.G , Paris, 
1970, p : 115 

  .١٧٧ـ  ١٧٦) البكري: مصدر سابق، ص: ٦(
"، دار الطتب كتاب البلدان) اليعقوبي (أحمد أبي يعقوب إبن واضح): "٧(

روت، الط ى، العلمية ب   .١٩٩، ص:  ٢٠٠٢بعة ٔالاو
  .٩٧: مصدر سابق،  ص: صورة ٔالارض) ٨(
ي ذكر بالد إفريقية واملغرب )٩(   .١٥٩: مصدر سابق، ص: املغرب 
ي ابن محمد): "١٠( ي ) ابن أبي زرع الفاس (ع ٔالانيس املطرب بروض القرطاس 

"، راجعه عبد الوهاب بن منصور، أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس
  .١٢٠، ص: ١٩٩٩ملطبعة امللكية، الطبعة الثانية، ا

  .١٥٩البكري: مصدر سابق، ص:  )١١(
  .١٥٧نفسه، ص:  )١٢(
  نفس املصدر نفس الصفحة. )١٣(
  . ١٥٧نفسه، ص:  )١٤(
  .١٢٠القرطاس: مصدر سابق، ص:  )١٥(
"، منشورات تاريخ موريتانيا العناصر ٕالاسالميةحماه هللا ولد السالم: " )١٦(

  .٤١، ص:  ٢٠٠٧، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ٩ الزمن، العدد
)١٧(  :   .٢٧، ص: ١٩٩٦"، دار نشر الجسور، وجدة "تجارة القوافلماجدة كريم
  .٩٧: مصدر سابق، ص: صورة ٔالارض) ١٨(
  .٩٨نفسه: ص:  )١٩(

(20) J. DEVISSE: in Tegdaoust, op, cit, p: 122. 
  .١٦٨البكري: مصدر سابق، ص:  )٢١(

(22) J. DEVISSE. Op.cit. p : 128. 
  .١٥٧البكري: مصدر سابق، ص:  )٢٣(
  .١٢١ابن ابي زرع:  مصدر سابق، ص:  )٢٤(
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ن: مرجع سابق، ص:  )٢٥(   .٥٠٤الناني ولد الحس
  .١٦٤البكري: مصدر سابق، ص:  )٢٦(
  نفسه. )٢٧(
  نفسه.  )٢٨(
  .١٢٠ابن ابي زرع: مصدر سابق، ص:  )٢٩(
  .١٥٣نفسه: ص:  )٣٠(

(31)  J. CUOQ:.  " Histoire de l’Islamisation de l’Afrique de l’Ouest des 
origines jusqu’ a la fin du XVIe siècle", Librairie Orientaliste, Paul 
Guethner, SA,  Paris 1984 p : 41. 

يأحمد الشكري:  )٣٢( راطورية ما "، املجتمع "ٕالاسالم واملجتمع السوداني إم
ي، أبو ظ    .٥٩ص:  ١٩٩٩الثقا

    . ١٧١القرطاس: مصدر سابق، ص:  )٣٣(
  نفسه.   )٣٤(
  نفسه. )٣٥(
ي ذكر بالد إفريقية واملغرب )٣٦(   . ١٧٠: مصدر سابق، ص: املغرب 
  . ١٦٨نفسه: ص:  )٣٧(

(38) J. CUOQ: Histoire de l’islamisation…, op. cit. p: 40. 
  .١٠١دندش: مرجع سابق، ص:  )٣٩(
ا بالحركة املرابطيةمملكة غانأحمد الشكري: " )٤٠( "، منشورات ة وعالق

  .٥٨، مرجع سابق، ص: ١٩٩٧معهد الدراسات ٕالافريقية، الرباط 
  .١١٢دندش: مرجع سابق، ص:  )٤١(
ي ٔالاخبار املراكشية) مجهول: "٤٢( "، تحقيق سهيل زكار وعبد الحلل املوشية 

  .٧، ص: ١٩٧٩القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء 
ي ، ابن عذاري، "١٦، مصدر سابق، ص: الحلل املوشية )٤٣( البيان املغرب 

روت، أخبار ٔالاندلس واملغرب "، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة،  ب
، ابن خلدون ١٨١، ابن ابي زرع، مصدر سابق، ص:٢٦، ص: ٤م مج ١٩٩٨

ربر ومن عاصرهم " ي أيام العرب والعجم وال ر  ر وديوان املبتدأ والخ الع
رم "، ضبط ومراجعة ٔالاستاذين خليل شحادة و سهيل ن ذو السلطان ٔالاك

روت  كتاب الناصري، " ٣٧٧، ص: ٦مج   ٢٠٠١زكار، دار الفكر، ب
تحقيق وتعليق جعفر  ٢"، ج ٕالاستقصا ألخبار دول املغرب ٔالاق

، ص: ٢مج  ١٩٥٤الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب الدار، البيضاء 
نود، ، حسن أحمد محم٢٤ "، دار الفكر العربي، "قيام دولة املرابط

رهم. ٣٦، دندش، مرجع سابق، ص: ٢٢٥ص:  ١٩٥٧القاهرة،    وغ
  ١٧٠البكري: مصدر سابق، ص:  )٤٤(
بالد شنقيط املنارة والرباط، عرض للحياة العلمية ) الخليل النحوي: "٤٥(

ي والجهاد الدي من خالل الجامعات البدوية املت نقلة وٕالاشعاع الثقا
ربية والثقافة والعلوم، تونس، (املحاظر) . مرجع ١٩٨٧، املنظمة العربية لل

  . ٧٦/  حماه هللا ولد السالم، مرجع سابق، ص: ٢١سابق، ص: 
  . ٧٧) حماه هللا ولد السالم، مرجع سابق، ص: ٤٦(
ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار) ابن بطوطة، "٤٧( "، الشركة تحفة النظار 

روت العاملية للك ى، ب   . ٢٩٨، ص: ١٩٩١تاب الطبعة ٔالاو
تاريخ السعدي: (عبد الرحمن ابن عبد هللا ابن عمران ابن عامر): " )٤٨(

ى طبع السيد هوداس، باريز السودان   .٢٢، ص: ١٩٨١"، وقف ع
  . ٩٧) حماه هللا ولد السالم: مرجع سابق، ص: ٤٩(
  . ٢٢السعدي: مصدر سابق، ص:  )٥٠(
  .  ٢٦٧مصدر سابق، ص: ، ٦ابن خلدون: مج  )٥١(
  .٢٩٨تحفة النظار: مصدر سابق، ص:  )٥٢(
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    يط إسالميتاريخ وسدكتوراه باحث 

    كلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية
ي يابسجامعة       الجمهورية الجزائرية –الجيال

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ي عاشت يف شبه الجزيرة العربية. خالل هذه الدراسة سأركز عىل العرب من األجناس السامية أطلق هذا االسم عىل األقوام الت

ذكر مواطن بني هالل وبني سليم باعتبارهم انتقلوا من الحجاز إىل مرص ومن مرص إىل املغرب اإلسالمي مبا فيه املغرب األوسط 
بالرجوع إىل املادة العلمية  ومتيجة. طرحنا يف هذه الدراسة عدة تساؤالت ولإلجابة عنها اعتمدنا منهج تاريخي خاص وذلك

املبثوثة يف مختلف أنواع املصادر التاريخية، وحينام يتعذر علينا ذلك منيل إىل استقراء مختلف األفكار واستنتاج بعض الحقائق 
 مبقارنة النصوص مع بعضها البعض. وقبل تحديد مواطن العرب يف متيجة فضلنا الحديث عن أول اتصال لهم باملنطقة، ثم قمنا

بتحديد املعامل الجغرافية ملتيجة وذكر أهم مدنها، والقبائل العربية التي استقرت بها يف مقدمتها قبيلة الثعالبة، فحددنا نسبها 
   وتاريخ دخولها ملتيجة، ورئاستها وطبيعة حياتها، وكذا عالقتها بالسلطات السياسية.

   
    ٢٠١٥  يناير   ٨   تاريخ استالم البحث: 

 المغـرب  مزغنـة،  بنـي  المعقـل،  عـرب  الثعالبـة،  سـليم،  بنـي  هالل، بني
    ٢٠١٥  مارس ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  األوسط

      

   

. ٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  د التاسعالعد -رية كان التاريخية.دو -."العنصر العربي في إقليم متيجة خالل العصر الوسيط" ،بشير مبارك

 . ١٠٢ – ٩٣ ص
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
رها  أحدالجنس العربي هو  ٔالاجناس السامية، ولعّله أك

ي أحد الّلغات  ن، والّلغة العربية  ى خصائص السامي محافظة ع
السامية، والعرب هم الجنس ٔالاول الذي تلقى ٕالاسالم وحمل ألويته 

ي   - العرب –ودعوته ويطلق هذا الاسم  ى ٔالاقوام ال عاشت  ع
ي الطرف الغربي من آسيا  )١(شبه الجزيرة العربية هذا الوطن يقع 

يحده شماال الشام وشرقا العراق والخليج العربي وجنوبا املحيط 
ي الجنوب وتشمل  )٢(الهندي وغربا البحر ٔالاحمر ويتكون من اليمن 

دن، ثم حضرموت وسهرة والشحر وعمان من أشهر مدنه صنعاء وع
ن اليمن والحجاز، ثم  ى بحر قلزم ب ي غرب الجزيرة ع امة و
ى البحر ومن مدنه الطائف ومكة  امة شماال ع ي  الحجاز وهو ي
ي وسط الجزيرة وهو هضبة فسيحة، ثم  وجدة واملدينة، ثم نجد 

ن نجد واليمن ي ب   . )٣(اليمامة و

م بال رجع إّن املصادر التاريخية تذكر لنا سبب تسمي عرب ف
ي النطق حيث يقول ابن  ي الكالم والفصاحة  ى البيان  ذلك إ
ي  ن ٔالامم بالبيان  ن ب خلدون "... ثم إّن العرب لم يزالوا موسوم
ذا الاسم فإنه مشتق  ي النطق ولذلك سموا  الكالم والفصاحة 
ره إذ أبان عنه...  ي ضم من ٕالابانة لقولهم أعرب الرجل عما كان 

م".فالبيان س   )٤(م
ى هم  ى أربع طبقات: الطبقة ٔالاو لقد قّسم املؤرخون العرب إ

والطبقة  )٦(والطبقة الثانية هم العرب العاربة، )٥(العرب البايدة،
رة العرب املستعجمة،  )٧(الثالثة هم العرب املستعربة، والطبقة ٔالاخ

ى بالد املغرب مع الهجرات الهاللية سموا  وهم الّلذين انتقلوا إ
ى العجمة، يقول ابن خلدون: ب م ومالوا إ املستعجمة ملا تبدل لسا

ي قبائل من العرب موفورة العدد... فتحوا ٔالامصار ؤالاقاليم...  ..."
أما من مضر فقريش وكنانة وخزاعة وبنو أسد وهذيل وتمميم 
ا من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن  وغطفان وسليم وهوزان وبطو
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م  صعصعة، وأما من ربيعة فبنو ثعلب بن وائل... هؤالء كلهم أنفق

م ٔالاقطار املتباعدة... ثم إن الّلسان  الدولة ٕالاسالمية العربية... أكل
م وتبّدل  املضري الذي وقع به ٕالاعجاز ونزل به القرآن فثوى ف
ى العجمة... واستحقوا أن يوصفوا بالعجمة من  إعرابه فمالوا إ

م   )٨(العرب املستعجمة... أجل ٕالاعراب. فلذلك قلنا ف
ى العرب أربعة رسل وهم: شعيب، هود، صالح  ى إ أرسل هللا تعا

م السالم ومحمد  ى قوم عاد )(عل ، فهود عليه السالم أرسل إ
ى:  َخاُهْم ُهوًدا "باألحقاف بعدما عبدوا ٔالاصنام قال تعا

َ
ى َعاٍد أ

َ
َوِإ

ُكْم 
َ
َه. َما ل ُقوَن  َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ  َتتَّ

َ
َفال

َ
ُرُه أ ْ ٍه َغ

َ
  )٩("ِمْن ِإل

م ح أهلكوا، أما صالح عليه السالم فأرسل  ي طغيا واستمروا 
ى ثمود ال عبدت ٔالاصنام وطلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من  إ
ى كفرهم فقتلوا  صخرة صماء فأخرج هللا املعجزة ومع ذلك بقوا ع

ى ْغَواَها* ِإِذ اْنَبَعَث َكذَّ : "الناقة لذلك أهلكوا قال تعا
َ
َبْت َثُموُد ِبط

ُبوُه  ِه َوُسْقَياَها* َفَكذَّ ِه َناَقَة اللَّ ُهْم َرُسوُل اللَّ
َ
ْشَقاَها* َفَقاَل ل

َ
أ

 َيَخاُف ُعْقَباَها
َ
اَها* َوال ْم َفَسوَّ ِ ِ ْم ِبَذْن ُ ْم َرُّ ِ ْ  )١٠( "َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَل

ى أهل مدين، الفاسدين عرفوا أما شعيب عليه السالم فأرس ل إ
بقطع الطريق وإنقاص الكيل وعبدوا شجرة ضخمة " ٔالايكة"، قال 

ى:  ُكْم ِمْن "تعا
َ
َه َما ل َخاُهْم ُشَعْيًبا ۚ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ

َ
ٰى َمْدَيَن أ

َ
َوِإ

اَنۚ ِإنِّ  َ ِ
ْ
ْكَياَل َوامل ِ

ْ
 َتْنُقُصوا امل

َ
ُرُه ۖ َوال ْ ٍه َغ

َٰ
َخاُف ِإل

َ
ي أ ٍر َوِإِنّ ْ َراُكْم ِبَخ

َ
ي أ

م فأبادهم هللا. )١١(َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم ُمِحيٍط" ي تكذي   فاستمروا 
أما القسم الثاني من العرب الباقون ح ٓالان وهم بنو قحطان 
ن  وبنو عدنان، فبنو قحطان هم العرب العاربة أي العرب ٔالاصلي

ي جنوب الجزيرة وم م ٔالاص م ملوك اليمن واملناذرة موط
م ٔالاوس  م ٔالازد الّلذين تفرع م والغساسنة وملوك كندة وم
والخزرج، أما بنو عدنان فهم العرب املستعربة الّلذين اكتسبوا 
ي مكة املكرمة،  م ٔالاص الّلسان العربي وهم عرب الشمال وموط
ما السالم ومنه انحدرت  وهم ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عل

ى يد إسماعيل ديانة أبيه إبراهيم ) ١٢(ائل العربيةالقب . وقد انتشر ع
عليه السالم، ثم عبدت العرب ٔالاصنام ؤالاوثان والطواغيت، هذه 
م ولكافة املعمورة نبيه  ى عز وجل فأرسل إل الوثنية لم يرضاها املو

م. )(محمد     )١٣(ليمحوها من قلو
تصف تقويمهم لقد كتبت بعض الدراسات الحديثة عن العرب 

ن فيشر  ي" والعرب هم املمثلون الرئيسيون ملا دعاه أوغ الفسيولو
)Eugen Fischer ي "الذي يمتاز بالرأس الطويل ) الجنس الشر

والوجه الضيق بنتوء مؤخرة الجمجمة كما يمتاز بالقامة املربوعة 
والبنية املهزولة إنه ضرب من جنس البحر ٔالابيض املتوسط السائد 

ل ٕالافريقي ولقد اختلطوا بالجنس املعروف بجنس الشرق ي الشما
م )١٤(ٔالادنى" ي ديوانه نجده يطيل الحديث ع ، أما ابن خلدون 

فيصف طريقة عيشهم ومناطق وطبيعة سكناهم حيث يقول: 
م ٔالامة الراحلة الناجعة، أهل الخيام لسكناهم  "اعلم أّن العرب م

م يقومون  م ؤالانعام لكس ا ويقتاتون من  والخيل لركو عل
ئ ؤالاثاث من أوبارها وأشعارها  ويحملون  ا، ويتخذون الد ألبا

ي غالب أحوالهم من القنص،  ى ظهورها... يبتغون الرزق  أثقالهم ع
ي املجاالت... وانتجاًعا  ويختطف الناس من السبل، ويتقلبون دائًما 

ي غنمهم، وارتياًدا ملصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم وحمل  ملرا
ي ٕالاقليم الثالث املمتد ما )١٥(أثقالهم..." ي  م الجغرا ، ويجعل موط

ى أق اليمن وحدود الهند "  ن البحر املحيط من املغرب إ ب
ن البحر املحيط من  فاختصوا لذلك بسك ٕالاقليم الثالث ما ب
ى أق اليمن وحدود الهند من املشرق، فمصر واليمن  املغرب إ

ي املائة والحجاز ونجدا  امة وما وراء ذلك مما دخلوا إليه  و
الخامسة...وصحاري برقة وتلولها وقسنطينة وأفريقية واملغرب 
ٔالاق والسوس، الختصاص هذه البالد بالرمال والقفار املحيطة 

  )١٦(باألرياف...".
ى قبائل ب  ركز ع م بشبه الجزيرة العربية فس أما عن مواط

ي ال انتقلت من الحجاز باعتب )١٧(هالل وب سليم ار هذه القبائل 
ى املغرب ٕالاسالمي، فأما  ى صعيد مصر ومنه هاجرت إ والشام إ
ر وتيماء، أما ب  ن املدينة وخي مواطن ب سليم فكانت فيما ب
ي  ى جبل غزوان شر ي بسائط  الطائف إ هالل  فمجالهم كان 

ي الجاهلية، وبعد ٕالاسالم حا م  ا مع مكة، هذه مواط فظوا عل
رها ي غ ى العرب )١٨(توسعهم    - ب هالل وب سليم –، واملالحظ ع

م ب هالل  ى مصر ثم لحق   انتقلت طائفة من ب سليم إ
ي دعوة  م بشبه الجزيرة  وأحالفهم واشتغلوا بالفالحة، ودخل إخوا

مـ)، وحارب الفاطميون القرامطة ٩٢٨هـ/  ٣١٦القرامطة سنة (
را من ب سليم بالشام وا م  العزيز بن املعز فنقل كث نتصر عل

ى صعيد مصر، ومن الصعيد هاجروا نحو منطقة املغرب  وهالل إ
  ٕالاسالمي بما فيه املغرب ٔالاوسط وإقليم متيجة.

ي املغرب ٔالاوسط  اعتباًرا لذلك كان موضوع التواجد العربي 
مة بـ: عامة وإقليم متيجة خاصة هو محور دراستنا هذه املوسو 

ما يالحظ إّن ". متيجة خالل العصر الوسيط بإقليمالعنصر العربي "
ي  ا لم تفرد ملوضوع التواجد العربي  ّ ى الدراسات املتخصصة أ ع
إقليم متيجة  دراسة خاصة مستقلة، وإنما وجد املوضوع ضمن 
ي  ي كتابه "تاريخ الجزائر  ي  دراسات عامة مثل: ما تناوله مبارك املي

، وما تطرق إليه أحمد توفيق املدني "والحديث: الجزء الثاني القديم
ي كتابه الوجود " ي كتابه "كتاب الجزائر"، وخالدي عبد الحميد 

ي الجزائر ي السليم  أو املقال الذي كتبه الدكتور عالوة  "الهال
ر البنية الاجتماعية " عمارة بعنوان ي تغي الهجرة الهاللية وأثرها 
وخالل هذه الدراسة أريد أن أرسم لوحة عن تاريخ  "،لبالد الزاب

وجغرافية إقليم متيجة، وأهم القبائل العربية ال استقرت به، 
ا بالسلطات السياسية. ا وعالق ا وتنقال   نشاطا

ي  ي: التواجد العربي  تتمحور ٕالاشكالية ال يطرحها املوضوع 
ي ٕالاق ي: واقع حياة العرب  ليم، ولإلجابة عن إقليم متيجة للبحث 

رتب علينا ٕالاجابة عن تساؤالت فرعية أهمها:   - هذه ٕالاشكالية ي
م كان أول  -كيف حدّدت املصادر الجغرافية إقليم متيجة ؟ 

ما هو حظ ٕالاقليم  من الهجرات الهاللية  -اتصال للعرب باإلقليم؟ 
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م  -بعد قطع املعز للدعوة الفاطمية ؟  ى عادا هل حافظ العرب ع

هل تأثر السكان   -تقاليدهم املشرقية بعد استقرارهم باملنطقة ؟ و 
م وتقاليدهم ؟  م بالسلطات  - ٔالاصليون بعادا ما طبيعة عالقا

  السياسية ؟ 
ي هذه الدراسة، ولإلجابة عن  أسئلة تطرح نفسها بإلحاح 
إشكاالت البحث وتساؤالته كان ال بد من اعتماد واستخدام منهج 

ن با ي مع ي تاري ى املادة العلمية املبثوثة  أنواع  مختلفلرجوع إ
ي إحدى جوانبه،  املصادر التاريخية ال تناولت املوضوع أو طرقته 
ى استقراء  ى املادة التاريخية نميل إ وحينما يتعذر علينا الحصول ع
مختلف ٔالافكار واستنتاج بعض الحقائق وذلك بمقارنة النصوص 

      التاريخية مع بعضها البعض.

íréjÚÜé×Îc»êe†ÃÖ]†’ßÃÖ] 
ي إقليم متيجة  ي الحديث عن مواطن العرب  قبل الخوض 
ى منطقة  م من املشرق ٕالاسالمي إ يتوجب علينا الحديث عن حرك
املغرب ٕالاسالمي مع الفتوحات ٕالاسالمية أواًل، ثم مع الهجرات 

  الهاللية من صعيد مصر نحو املنطقة ثانًيا.
مع   - املغرب ٕالاسالمي -للعرب بالشمال ٕالافريقيكان أول اتصال 

ي عصر عثمان بن عفان ر هللا عنه حيث  الفتوحات ٕالاسالمية، 
ى مصر عبد هللا بن أبي  ٦٤٧هـ / ٢٧أصدر سنة ( مـ) أمًرا لواليه ع

ى إفريقية، فقدمها بعشرين ألف مقاتل  سرح العامري بالهجوم ع
ه العرب حمالت أخرى نحو تمكن من خاللها دخول سبيطلة، ثم وّج 

ى عهد خالفة معاوية بن أبي سفيان الذي  ن ع املنطقة أيام ٔالاموي
هـ/ ٤٥وّجه جيشا بقيادة معاوية بن حديج السكوني الكندي سنة (

رت  ٦٦٥ مـ) تمكن من خاللها فتح العديد من املناطق كسوسة وب
ى رأسهم عقبة  بن وجربة واستمر فتح املنطقة مع بقية القادة وع

ر أول َمْن ثّبت قدم العرب هناك  ن، فيعت نافع الفهري خالل الواليت
روان سنة ( وخالل  )١٩(مـ)٦٧٠هـ/ ٥٠خاصًة بعد تأسيس مدينة الق

ربر، وبعدما  ن لل ر مزاحم ى املدن غ م ع هذه املرحلة اقتصر سك
ربر أّسسوا دواًل مستقلة كاألغ ن  لبةاأخضعوا ال والرستمي

ى  ى هذه الدول ؤالادراسة، إ ) ٢٠(أن جاء الشيعة الفواطم فقضوا ع

ى مصر.    ثم انتقلوا إ
ن بالهجرات العربية  ب سليم وب  –إذن فما عالقة الفاطمي

  من صعيد مصر نحو املغرب ٕالاسالمي؟  - هالل
ى  اجة يدعون لهم ع ى مصر كان ملوك ص ملا رحل بنو عبيد إ

ي إفريقية، وكان املعز ابن باد ي الحكم وهو املنابر  ًرا إذ و يس صغ
ى الاهتمام بمذهب مالك،  ابن الثمانية، ومنذ صغره كان حريًصا ع
ر فرسه فقال: "أبو  ى وهو غالم فتع ى املص ي بعض ٔالاعياد خرج إ و
بكر وعمر" يع بذلك الخليفة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

ما"، فسمعته الشيعة فبادروا إليه ليقت لوه فجاءه "ر هللا ع
روان ووضعوا  عبيده ورجاله ومن كان يكتم السنة من أهل الق

ر..." م الكث ي الشيعة فقتل م هـ ٤٣٣، وخالل سنة ()٢١(السيف 
ن، ثم أمر بقطع الخطبة لصاحب ١٠٤١/ مـ) أظهر الدعوة للعباسي

ي الخطب سنة ( ن  مـ) وقد ١٠٤٨هـ /٤٤٠مصر ولعن الفاطمي
قوله هذا: "الّلهم العن الفسقة الكبار، أوردت لنا مصادر التاريخ 

ن ألمرك...  ن الفجار، أعداء الدين وأنصار الشيطان، املخالف املارق
وأن سيدنا أبا تميم املعز بن باديس بن املنصور القائم لدينك 

  )٢٢(والناصر لسنة نبيك والرافع للواء أوليائك...".
ي القا هرة، وكان كانت هذه ٔالاخبار قد وصلت الخليفة الفاطم 

ى  م  بصعيد مصر، وقد زاد ضررهم ع العرب من هالل وبطو
ي اليازوري  ى  )٢٣(الدولة، فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن ع ع

خاصًة وأن الصعيد أصبح  )٢٤(هؤالء أعمال إفريقية الخليفة بتولية
م يقول ابن خلدون: "فبعث  )٢٥(ال يسعهم وما تنتجه ٔالارض ال يكف

ي ١٠٤٩هـ /٤٤١ى هؤالء سنة (املنصور وزيره ع م  مـ) وأرضخ ألمرا
م، وأباح لهم إجازة  ًرا وديناًرا لكل واحد م م بع العطاء ووصل عام

ى ذلك )٢٦(النيل. وقال لهم أعطيتكم املغرب..." ، فوافقت العرب ع
ي  م  م بمصر يرغبو ي برقة، ثم كتبوا إلخوا وأجازوا النيل ونزلوا 

م فأجازوا م بعدما دفعوا ديناران لكل رأس، وتنافسوا  اللحاق  إل
ى البالد، ووصلوا إفريقية سنة ( مـ)، واقتسموا ١٠٥١هـ/٤٤٣ع

ى شرق   )٢٧(مـ)١١٠٢هـ/ ٤٩٦البالد سنة ( فحصل ب سليم ع
ا ى غر ، وهؤالء العرب الذين دخلوا )٢٨( املنطقة وب هالل ع

ا هم من الطبقة الرابعة   - العرب املستعجمة  – )٢٩(إفريقية وما يل
ا "أقامت  وقد وصف ابن خلدون الطريقة الفوضوية ال دخلوا 
لهب ب سليم وأحالفها... بأرض برقة وسارت قبائل دياب وعوف 
ء  ر، ال يمرون ب وزغبة وجميع بطون هالل إفريقية كالجراد املنت

. ثم  )٣٠(مـ)"١٠٥١هـ/ ٤٤٣إال أتوا عليه ح وصلوا إفريقية سنة (
ي كامل أنحاء املغرب ٕالاسالمي. و  ى أن انتشروا  م إ   اصلوا تحركا

والسؤال املطروح هنا م كان أول اتصال للعرب باملغرب 
  ٔالاوسط ؟

ي خضم   إّن أّول اتصال للعرب باملغرب ٔالاوسط هو ٓالاخر كان 
الفتوحات العربية ٕالاسالمية، حيث دخل إليه أبا املهاجر دينارا 

نوعقبة بن نافع ال ، لكن )٣١(فهري وحسان بن النعمان فاتح
ر مع الهجرات الهاللية حيث  ي املنطقة برز بشكل كب تواجدهم 
ى جهة الساحل حيث  ي: "الجهة ٔالاو دخلوه من ثالث جهات و
ا من باجة فانتشروا بالقالة وعنابة  تقطن كتامة تقدموا إل

ن ٔالا  ن وقسنطينة، أما الجهة الثانية فه جهة الهضاب ما ب طلس
ا من ناحية ٔالاربس،  ن، تقدموا إل ي والصحراوي حيث الحمادي الت
ر خيام زناتة تقدموا  ي جهة الصحراء حيث تك أما الجهة الثالثة 
ى قرى  ى تبسة وانتشروا جنوب أوراس ع ا من ناحية سبيبة إ إل

  )٣٢(الزاب".
  إذن فما حظ إقليم متيجة من هذه الهجرات ؟

العرب بإقليم متيجة، يتوجب علينا قبل الحديث عن مواطن 
تحديد املعالم الجغرافية لإلقليم، وهنا الباحث أو املؤرخ يحتار وهو 
يحاول أن يحدد معامله الجغرافية خالل العصر الوسيط، حيث 
ن مجموعة نصوص تكتفي بعضها بذكر  ا وضائًعا ب ً يجد نفسه تا
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لضبابية مصطلح متيجة من دون تحديد مدنه وقراه، وأمام هذه ا

يضطر الباحث لعرض كافة ما اطلع عليه من نصوص، ومن َثمَّ 
ى تحديد معامله ومدنه وقراه بما توفر لديه من وثائق تثبت  يعمل ع

  ذلك بالدليل والحجة. 
يقول يقوت الحموي عن متيجة: "بفتح أوله وكسر ثانيه 
ي أواخر إفريقية من  وتشديده ثم باء مثناة من تحت ثم جيم بلد 

ى جزائر ب أعم ر إ ال ب حماد، قال البكري: الطريق من أش
ى فرزونة،  ا إ ي بلد جليل قديم، وم ى املدية و ر إ مزغناي ومن أش
ا متيجة  ن ويقال إ ر عليه ٔالارحاء والبسات ر كب ى  ي مدينة ع و
ا عيون  ا يحمل وف ر تلك البالد كتانا وم ي أك ولها مزارع ومسارح و

ى جزائر ب مزغناي سائحة وطو  ا إ ى مدينة أغزر وم ا إ ن وم اح
ي، سمع  ا أبو محمد عبد هللا بن إبراهيم بن عيس املتي ينسب إل
ن بن يوسف بن دليل الحطي  أبا الفضل عبد الحميد بن الحس

، وهنا نجد صالح بن )٣٣(وعبيدة سمع منه ابن نفطة باإلسكندرية"
ي مدينة قر     )٣٤(يبة من البليدة الحالية.قربة يذكر أن فرزونة 

أما ابن حوقل، فنجده يذكر متيجة ضمن مدن إفريقية: "... 
رة، أسفاقس،  ا ص روان ومن مد ا الق وأما إفريقية فقصب

ر، سوق حمزة، متيجة، تنس..." ، ثم يذكر )٣٥(املهدية...املسيلة، أش
ا فيقول:  ا وما تنتجه أراض ا وبساتي ر الجاري  "متيجة متيجة وال

ر تدخل الدور  ي مرج لهم ماال جاري عليه أرحية وشعبة من ال
رة  ى اسم رستا قها وهو واسع كث ن وهياجة ع رة البسات كث

  )٣٦(القموح".
ي  ا من متيجة: "املدية و ى أ أما البكري فيذكر مدينة املدية ع
ر عليه  ر كب ى  ى مدينة ع ي ع ى فرزونة و ا إ بلد جليل قديم وم

ر تلك ٔالا  ي أك ن ويقال لها متيجة ولها مزارع ومسارح و رحا والبسات
ى  ا إ ن ماء وم ا عيون سايحة وطواح ي كتانا يحمل، وف النوا
ي مدينة جليلة  ى مدينة جزاير ب مزغ و ا إ مدينة أغزر وم

، وتقريًبا هو الكالم نفسه عند صاحب وصف  )٣٧(قديمة البنيان..."
ى إفريقيا فيقول ع ى تخوم نوميديا ع ا: "مدينة بناها ٔالافارقة ع

ي سهل خصيب جدا  بعد نحو ثمانون مياًل من البحر املتوسط تقع 
ا أثرياء ويسكنون دورا  ن، سكا رة وبسات ا جداول ماء كث تحيط 

  )٣٨(جميلة إال أن ٔالاعراب يثقلون كاهلهم باألتوات".
ضمن  )٣٩(مزغناي أما ليون ٕالافريقي، فيذكر مدينة جزائر ب

ا  ن  - قبيلة ب مزغنة –متيجة مع ذكر القبيلة ال بن والبسات
ا مجاورة لجزر  ا فيقول: "معناها الجزر سميت بذلك أل املحيطة 
ميورقة ومنورقة واليابسة، واملدينة قديمة من بناء قبيلة إفريقية 
ا دور  ي أربع آالف كانون ف رة تضم حوا ي كب ى مزغنة، و تد
ن ؤالارا  جميلة وأسواق ويحيط بالجزائر عدد من البسات
ر نصبت عليه  املغروسة بأشجار الفواكه قرب املدينة من الشرق 
ي  طاحونات ويزود السكان باملاء  للشرب ؤالاغراض ٔالاخرى، و
ي سهول جميلة جًدا السيما سهل متيجة يبلغ طوله خمسة  الضوا

ل حيث ينبت القمح الجيد وأربعون ميل وعرضه ستة وثالثون مي
رة...".   )٤٠(بك

ر الشفة ومنبعه الذي يجري  ي موضع آخر نجده يذكر  ي و
ي  ر ليس بالطويل ينبع من ٔالاطلس ويسيل  متيجة فيقول: "وهو 
ي البحر  ى متيجة  مجاور ملدينة الجزائر ثم يصب  سهل يد

ى تمندفوست" ي إطار )٤١(املتوسط قرب مدينة عتيقة تد ، لكن 
ي كتاب الجزائر  ر الشفة نجد أحمد توفيق املدني  الكالم عن 

ل من جبال موزايا رق مضيق من أبرع  )٤٢(يقول: "واد الشفة ي ويخ
ي وادي الجر  ر ثم ينصب  ما تراه العيون ويتصل بوادي سيدي الكب
ي  ي البحر شر ره وادي مزفران  قرب القليعة ويتكون من ذلك وغ

ر الذي ال يبعد عن أطالل القليعة غرب مدينة ال جزائر، أما ال
ربر بتمندفوست فهو وادي  املستعمرة الرومانية املعروفة عند ال

ي رأس ماتيفو" ي خليج الجزائر  ر  ، ويذكر أحمد توفيق )٤٣(حم
ي كتاب الجزائر وادي الحراش وال ندري إن كان هذا الوادي  املدني 

ي موجود وبنفس التسمية خالل العصر الوسيط أ م ال، لكن يذكر 
موضع آخر أن املنطقة كانت تسم سابقا برج القنطرة وبرج آغا، 
رق سهول متيجة وينصب  ي جبل البليدة ويخ هذا الوادي يتكون 

ر من مدينة الجزائر. ى بعد ثمانية كيلوم   )٤٤(ع
إذن من خالل ما تم عرضه من نصوص نستطيع القول أن 

وسط من مدنه وقراه متيجة سهل خصب ضمن أرا املغرب ٔالا 
نذكر: املدية، جزائر ب مزغنة، تمندفوست، فرزونة وأغرز، 
الم تذكر مدينة  ّ ى املصادر التاريخية والجغرافية أ واملالحظ ع
البليدة إطالًقا كأحد مدن ٕالاقليم، فال ندري ما سبب ذلك، هل أّن 
املدينة كانت تعرف باسم آخر أغفلناه أو أغفلت ذكره املصادر؟ 

كن بعض الكتابات التاريخية املعاصرة تقدم لنا إجابات تجعلنا ل
ذا الاسم،  نقول أن املدينة لم تكن معروفة خالل العصر الوسيط 
ركي العثماني بدعم من املهاجرين  وإنما أسّست خالل العهد ال
ن" بليدة من أهم وأجمل مدن الناحية الجزائرية عند  ٔالاندلسي

ى جا ي وإ ر الذي يسقي بمياهه سفح ٔالاطلس الت نب الوادي الكب
ن البديعة... والبليدة مدينة أندلسية أسّسها سنة  الدافقة البسات

ر بإعانة مهاجري ٔالاندلس ١٥٥٣هـ/ ٩٦١( مـ) سيدي أحمد الكب
م وغرسوا  واتخذوها ألنفسهم داًرا ومالذا وجعلوها مركًزا لصناع

ن، حّطم زلزال هـ/ ١٢٥١سنة ( ا حسب النظام ٔالاندلس البسات
ا بإعانة أتراك ١٨٣٥ مـ) هذه املدينة النظرة فأعاد أهلها بنا

ن وتجارة   )٤٥(الجزائر" رت متيجة بانتشار ٔالارحاء والبسات وقد اش
ر  ار ال تجري فيه  الكتان، وزرع القموح بأنواعها، ومن أهم ٔالا

  الشفة.
ي ٕالاقليم فتذكر املصادر أّن ه ؤالء هم أما عن مواطن العرب 

من الطبقة الرابعة أي العرب املستعجمة، وهم ثالث قبائل: حكيم 
رة استقرت أحد قبائلها بمتيجة وفروعها  وهالل ومعقل، هذه ٔالاخ
ى روحة وسليم  ثالث مختار وعثمان وحسان، تشتمل مختار ع
ى ذوي حسان وذوي عبيد هللا،  وعثمان وكنانة، أما حسان فع
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ى دليم ؤالاو  داية والرابش والرحامنة وأحمر، وذوي حسان ع

ن وأوالد أبي  ة وأوالد حس ى العمارنة واملنا ويشتمل ذوو منصور ع
ى: خراج وحدج وثعلبة  ن، وينقسم بنو عبد هللا بدورهم إ الحس

ى بطون عديدة يقول ابن ) ٤٦(وجعوان تتفرع كل هذه القبائل إ
م الدولة ٕالاسالمية العربية م  خلدون: "هؤالء كلهم أنفق ... وأكل

  )٤٧(ٔالاقطار املتباعدة".
ر الثعالبة من أبرز القبائل العربية ال استقرت  )٤٨(ويعت

ي ذات شرف وشجاعة بلغ عدد  بمتيجة خالل العصر الوسيط و
ا ثالثة ألف فارس ي ب )٤٩(فرسا ، لها عدة فروع مثل: ثعلبة 

ي ب ر  ئ، وثعلبة  ي ط ي ب تميم، وثعلبة  ، )٥٠(بيعةأسد، وثعلبة 
اء العصعص بالضم والثعلبة اسم  يقول صاحب تاج العروس: "
ي الروض:  ي  ن قال السهي خلق ال يحصون عدا من العلماء واملحدث
ي الرجال قّلما سموا بثعلب وإن كان القياس كما  ي العرب  ثعلبة 
رك إذ يقال: ثعلب الرمح  سمو بنمر وذئب وسبع. لكن الثعلب مش

ى وثعلب الحوض، وب ر مبتدأ أو معطوف ع نو ثعلبة قبائل ش خ
ي  ي تميم وثعلبة  ي أسد وثعلبة  خلق ويقال لهم الثعالب فثعلبة 
ئ وهنا ثعلبة  ا الثعلبان: قبيلتان من ط ي قيس وم ربيعة وثعلبة 
بن جدعاء بن ذهل ابن رومان بن جندب بن خارجة ابن سعد بن 

ئ وثعلبة بن رومان بن جندب ا ي فطرة بن ط ملذكور، والثعالب 
م ثعلبة بكر بن  ئ يقال لهم مصابيح الظالم... وأما القبائل فف ط
روا، وثعلبة اثنان  ر هاء ثعلب بن ع م بغ ريث بن غطفان وف
ي  م ثعلبة بن سهيل الطهوي أبو مالك الكو وعشرون صحابيا م
سكن الري، وثعلبة بن مسلم الخثعم الشامي، وثعلبة ٔالانصاري 

ي والثقفي صحابيون".ؤالاش   )٥١(ج
ي الصحراء ح  أما الثعالبة الّلذين استقروا بمتيجة وتنقلوا 
ا، هل يقصد توات البعيدة عن  تكديت، وهنا ال ندري ما املقصود 
ى الجزائر  الجزائر، أو تكدمت القريبة من تاهرت، سيطروا ع

ى عرب املعقل جدهم الذي له من )٥٢(ودلس ، يرجعهم ابن خلدون إ
ر عبيد هللا وثعلب  ر أو (صقيل) ومحمد ومن سح ٔالاوالد سح
ر  ر ومحمد، فولد سح فيقول: "أن معقل جدهم له من الولد سح
م  ر م عبيد هللا وثعلب، فمن عبيد هللا ذوي عبيد هللا البطن الكب

ي الجزائر ومن ثعلب الثعالبة الّلذين كانوا بب سيط متيجة من نوا
رجع )٥٣(وولد محمد مختار ومنصور وجالل وسالم..." م ف ، أما نس

ي عبيد هللا بن صقيل ر أ ي بن بكر بن سح  )٥٤(ولد ثعلب بن ع
ى جعفر بن أبي طالب، ويؤيد هذا  م إ ويذكر ابن خلدون انتسا

ي الثعالبة صح ي حيث يقول: "... نسب جعفر  يح الرأي مبارك املي
وأّن جعفر أخو عبد هللا الكامل الذي ملك أبناؤه متيجة خالل 

م بقوا هناك بعد ذهاب ملكهم ٠٩هـ/٠٣القرن ( مـ) فال يستبعد أ
م الثعالبة" م )٥٥(ح نزل عل . وتذكر لنا نصوص التاريخ أن موط

ن. م ب توج ى متيجة بعدما تغلب عل    )٥٦(كان بتيطري ثم نزلوا إ
ريخية ال تمدنا بمعلومات عن تاريخ دخول إن النصوص التا

ي املقابل  تذكر بعض الدراسات الحديثة  ى متيجة، لكن  الثعالبة إ

م دخلوها أواخر القرن (  مـ) ، حيث كانوا عاجزين عن  ١٣هـ / ٠٧أ
ن  ن واملريني رحال فاستقروا بمتيجة وأّدوا الضرائب للحفصي ال

خل الثعالبة إقليم متيجة وهم . لقد د)٥٧(الّلذين تداولوا ملك متيجة
ى غاية أن تغلب بنو  اجة، إ تحت سلطة مليكش أو ملكيش من ص
ى  ى مليكش، فتغلب الثعالبة ع ى املغرب ٔالاوسط وقضوا ع مرين ع

  )٥٨(متيجة وملكوه.
ي بن مكر  ي ولد سباع بن ثعلب بن ع ي ٕالاقليم  م  كانت رئاس

ر، وتذكر النصوص عن سباع هذا أنه  ى بن صغ إذا ما وفد ع
املوحدين استقبلوه بحفاوة وكرموه إذ يجعلون من فوق عمامته 
ر وذلك أنه أكرم وفادة املهدي بن تومرت  ديناًرا يزن عدًدا من الدنان

م وتزودنا بعض النصوص بأن سباع هذا منح ابن  )٥٩(ملا مّر 
ى املغرب بالثعالبة ع ي طريقه إ رب تومرت حماًرا " وملا اجتاز املهدي 

ى رجليه فكان يؤثر به عبد املؤمن ويقول  الجزائر كان ساعًيا ع
، وبعد ذلك )٦٠(ألصحابه اركبوا الحمار يركبكم الخيول املسمومة"

ي عقب حنيش، وملا  ي ب يعقوب بن سباع، ثم  م  استقرت رئاس
ى  ن نقلهم إ ى ممالك الزياني غلب السلطان املري أبو الحسن ع

اسة ألبي الحمالت بن عائد بن ثابت وهو ابن املغرب وصارت الرئ
م إبراهيم بن نصر وبعد أن هلك قام  ي عل عم حنيش، ثم و
م ابنه سالم ابن إبراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد  برئاس
ر الثعالبة وصاحب وطن متيجة، هكذا ذكره  بن محمد بن سباع كب

را ن كث ثم نقض  -موأبو ح - ابن خلدون، عاقد سالم هذا الزياني
ى تلمسان تح لهم، وملا  عهده معهم مرارا، وملا تغلب بنو مرين ع
ى سالم أبا زيان محمد بن عثمان  رجع أبو حمو ملكه استد اس

ى الجزائر فزحف إليه أبو حمو  )٦١(الثاني ابن عم أبي حمو ونصبه ع
مـ) وحاصره بجبال متيجة أياما فاعتقله وأخذه ١٣٧٧هـ/ ٧٧٩سنة (

ى تلمس رته  –قعصا –ان فقتله رمًياإ بالرماح، ثم تتبع أهله وعش
م. ى بكرة أب ى أن قضوا ع ب إ   )٦٢(بالقتل والس وال

ن جزائر ب مزغنة عبد الرحمان  لقد برز من الثعالبة دف
مـ) ارتبطت هذه الشخصية ١٤٧٠ – ١٣٣٤هـ / ٨٧٥ -٧٨٦الثعال (

ي املدينة مدرسة تحمل اسمه ى )٦٣(بالتصوف، وأسّست  ، إضافة إ
مـ) وعبد الرحمن من فرع ١٧هـ/ ١١أبو مهدي عيس عالم القرن (

ي بن أبي طالب  ى ع محمد بن سباع الذي يرفع البعض نسبه إ
ى قبيلة الثعالبة فقد استقرت قبيلة ) ٦٤("ر هللا عنه". إضافة إ

ا: جواب بنو كرز وبنو  رة م ي ذات بطون كث يزيد العربية بمتيجة و
ى موس و  اجة إ م كانت أرض ب حسن من ص بنو سعد مواط
هذا ما استطعنا الحصول عليه من معلومات حول هذه  )٦٥(متيجة،
  القبيلة.

إّن املصادر نجدها تذكر بشكل واضح أّن الثعالبة قد استقروا 
ي ذكر بقية القبائل مثل قبيلة  ي متيجة، لكن هذا ما لم نجده 

ن ن من بنو مالك بن زغبة، بن زغبة، وقبيلة بنو  )٦٦(حص حس
حيث تسود الضبابية حول استقرارهما بمتيجة من عدمه، لكن إذا 
ا املدية،  ي تحديد مدن إقليم متيجة وم ى ما ذكرناه  ما اعتمدنا ع
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ى ما ذكره  ا عاصمة التيطري، وباالعتماد ع وخاصًة إذا ما علمنا أ

ن بالتيطري املحاذي للمدية  ابن خلدون حول نزول قبيلة حص
ر  ن بالتيطري وهو جبل أش مواطن الثعالبة" ... ونزل هؤالء حص

ن نزلوا باملدية)٦٧(ملكوه وتحصون به"  )٦٨(، وذكره كذلك أن بنو حس
ن القبائل العربية ال  ن من ب ن وبنو حس يمكننا القول أن حص

  استقرت بمتيجة.
ي ٕالاقليم يجعلنا نتساءل هل حافظ  م  أما عن طبيعة حيا

ا مصادر التاريخ، أم تأّثروا هؤ  م املشرقية ال ذكر ى عادا الء ع
م ؟ ربر ملّا اختلطوا    بحياة ال

ن؛ النص ٔالاول للحسن الوزان،  ى نص لتحديد ذلك سنعتمد ع
ي وصف إفريقيا  والنص الثاني البن خلدون، فالحسن الوزان 

عة نجده يقرر أن حياة العرب تختلف من منطقة ألخرى فيذكر طبي
حياة العرب بليبيا فيقول: "... فعرب ليبيا ونوميديا يعيشون عيشة 
بؤس وفقر مدقع، يتاجرون بالجمال بالسودان ويملكون كمية وافرة 
من الخيول ويخرجون لصيد الغزال وحمار الوحش والنعام شّبه 

ن...  ي حديثة عن الصنف ٓالاخر من )٦٩(لباسهم لباس النومدي ، أما 
ي املنطقة العرب وهم القاطن ن ٔالاطلس والبحر املتوسط، و ون ما ب

ر هناء  م أك م: "... إ ا إقليم متيجة فيقول ع ال يدخل ضم
وغ من العرب املذكورين آنفا السيما فيما يخص الّلباس وأسراج 
الخيول وجمال الخيام، يملكون خيواًل أحسن من خيول الصحراء 

ي السباق ا أقل سرعة  ّ ر إاّل أ ، فيحرث هؤالء العرب أرضهم بكث
ى كميات وافرة من الحبوب ويكسبون عدد ال  ا ع فيحصلون م
ي مكان  يح من الغنم والبقر ٔالامر الذي جعلهم ال يستقرون 
ر وحشية وخيانة من عرب  ي، وهم أك واحد بحًثا عن أماكن الر

م كرماء".    )٧٠(الصحراء، إال أ
ي عموًما طبيعة حياة عرب  إقليم متيجة حسب إذن هذه 

ي الديوان فنجده يتكلم عن  ليون ٕالافريقي، أما ابن خلدون 
ي املغرب ٔالاوسط دون ذكر منطقة متيجة، لكن  أعمالهم التخريبية 
ما دامت جزًءا من املغرب ٔالاوسط فال نستبعد قيامهم باألعمال 
ا حيث يقول: "... ثم لحقوا القلعة فنازلوها وخربوا  نفسها ف

ا و  ى ما هنالك من ٔالامصار، ثم جنبا أحبطوا عروشها، وعاجوا ع
ى املنازل  ا، فعطفوا ع طبنة واملسيلة فخربوها وأزعجوا ساكي
ركوها قاعا صفصفا أقفر من بالد الجن  والقرى والضياع واملدن ف
ي  ر، وغّوروا املياه واحتطبوا الشجر وأظهروا  وأوحش من جوف الع

م ح لقد هجر الناصر بن ٔالارض الفساد... ولم يزل هذا  دأ
  )٧١(علناس سك القلعة، واختط بالساحل مدينة بجاية...".

م  ّ م حيث يذكر أ ي موضع آخر، يصور ابن خلدون حيا و
ى  )٧٢(ركبوا الخيل وحملوا السالح وفلحوا ٔالارض كما أغاروا ع

ى الحجاج أيام الحج ي وأفسدوا السابلة وأغاروا ع ي )٧٣(الضوا ، و
ى طبيعة حياة هذا ال سياق أشارت بعض الدراسات الحديثة إ

قبائل ب هالل  باملغرب ٔالاوسط ال ال تختلف عن حياة القبيلة 
ى نفس نمط عيشهم املعتاد  ي املشرق، حيث حافظوا ع العربية 

ي قضية الّلسان فإن القبائل ال  حياة البدو والظعن، أما 
ي متيجة ذات الّلسان املضري ل ن قد فسد ملّا استقرت  سان الهاللي

ربر، وفيما يخص أخالقهم فبقت تقريبا نفسها بقبحها  اختلطوا بال
ى املغرب ٔالاوسط،  خاصًة أعمالهم التخريبية مباشرة بعد دخولهم إ
ا كالشجاعة، وعزة النفس، وحفظ العهد، وحسن الجوار،  وحس

م باألنساب. راف بالجميل، وعناي   )٧٤(والاع
ا تلخيص طبيعة حياة العرب بمتيجة بما أورده وعموًما؛ يمكنن

ي كتابه الجزائر حيث يقول: "العرب مخالطون  أحمد توفيق املدني 
ره شديد املحافظة  ي غ وال يختلطون، فالعربي صعب الاندماج 

ى عروبته" رة ع ي الجزائر )٧٥(وقوي الغ ، فالعرب الّلذين سكنوا 
ي ى نفس عيشة أسالفهم  املشرق، إذ ما استثنينا  تقريًبا حافظوا ع

ن أخالق أسالفهم، وبعبارة أخرى  م املضري، تخلقوا بع فساد لسا
ى كل الجزئيات والكليات ال كانت لب هالل فالص  حافظوا ع
العربي مثل الص العربي النازح مع أهله من الحجاز نحو مصر، 

ي، والسيد العربي با ي الهال ي العربي يمثل لك الرا ملشرق هو والرا
ي الجزائر".    )٧٦(نفس السيد العربي 

ت  إّن  م بالسلطة السياسية لم تكن واضحة، فتم عالقا
رف أي طرف باستقالل  بالصراع تارة وبالتحالف تارة أخرى، فلم يع
الطرف ٓالاخر، فكانت عالقة ملوك هذه الدول مع العرب تتسم 

م  م ٔالارا ويمنحو م أيام الحرب فيقطعو الهدايا بتقري
ويقربوهم باملصاهرة، أما أيام السلم فقلبوا لهم ظهورهم وجردوهم 

م ي عالقة الثعالبة برئاسة سالم )٧٧(من امتيازا ، وهذا ما رأيناه 
  ابن إبراهيم مع السلطة الزيانية أيام أبي حمو موس الزياني.

ة  لكن يبدوا أن عالقة الثعالبة مع املوحدين كانت جد متم
اه سابًقا من كالم ابن خلدون عن سباع زعيم حسب ما ذكرن

م كانوا يستقبلونه بحفاوة ويكرموه إذ  الثعالبة عند نزوله عل
ر، وذلك أّنه  جعلوا من فوق عمامته ديناًرا يزن عدًدا من الدنان
م، وأفادتنا بعض الدراسات  أكرم وفادة املهدي بن تومرت ملا مّر 

ي ى مراكش  أّن عبد هللا بن عبد املؤمن بن ع ي متيجة عائًدا إ كان 
فوصلته أخبار مفادها أن ب هالل خرجوا لحرب قواته بباجة 
ن ألف  ر وأرسل جيًشا مكوًنا من ثالث التونسية فتوقف عن الس

ي هذه  )٧٨(فارس مدًدا ألبنه وهنا ال يستبعد مشاركة عرب متيجة 
ن أما ع )٧٩(الحملة باعتبار العرب من مكونات الجيش املوحدي،

ى نصوص توضح عالقة عرب متيجة  ر ع ن فلم نع دولة املرابط
  م.

ي لعرب متيجة لم يخرج عن تشكيلهم بكامل  إّن التشكيل القب
ي،  ي املشر املغرب ٕالاسالمي، فقد أخذ نفس سمات التشكيل القب
ر أو السيد،  فكانت القبيلة تحت حكم الرئيس أو الشيخ أو ٔالام

وو قرابة من انتخاب مجلس القبيلة، يقاسمه الرئاسة إخوة أو ذ
وكان من حق سلطان الدولة الذي تتحالف معه القبيلة إقرار هذا 

ى  )٨٠(الاختيار. ن ٔالاو ي اقتصاد متيجة من جهت لقد أّثر العرب 
ا متيجة فعّطلوا نشاطها  سلبية حيث خّربوا العديد من املدن م
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للهجرة وما الاقتصادي، ولعل ٔالاثر السل كان نتيجة مباشرة 

ا من حروب وانعدام ٔالامن، ي بعث  )٨١(أعق والثانية إيجابية تملت 
ي وتربية  النشاط الاقتصادي حيث اهتمت بالنشاط الزرا

ي املنطقة من ناحية  )٨٢(الحيوانات خاصًة الخيول. كما أّثر العرب 
ي نشر الّلغة العربية  تعريب الّلسان حيث نجحت هذه القبائل 

ي السهول التفاق أساليب  ربرية  م وتجانسها مع الحياة ال حيا
ربر شعوًبا بدوية رعوية، مما سهل  والجبال. فقد كان العرب وال

ربر.  اج العنصرين حيث تكون جنس خليط واستعرب ال   ام

í³^} 
من خالل هذه الدراسة املتواضعة يمكننا الخروج بالنتائج 

  التالية:
 ر البن خلدون خاص ًة الجزء السادس منه ُيَعّد ديوان الع

ي املغرب ٔالاوسط عامة  املصدر ٔالاول لتحديد مواطن العرب 
  ومتيجة خاصة.

   ي خضم ي املغرب ٔالاوسط كان  إّن أّول اتصال للعرب 
  الفتوحات العربية ٕالاسالمية ثم مع الهجرات الهاللية.

  ن هم َمْن أخرجوا العرب من املنطقة، ثم أعادوهم إّن الفاطمي
ا مع ا م.إل   لهجرات الهاللية من صعيد مصر بإيعاز م

  ى املغرب ٔالاوسط لم يكن بنفس إّن دخول القبائل الهاللية إ
ى إفريقية. ا إ   القوة ال دخلوا 

  م من ب ي املغرب ٔالاوسط غالبي إن العرب املستوطنون 
  هالل وأحالفهم.

 ي  - املستعجمة -الطبقة الرابعة من العرب هم َمْن استقروا 
  غرب ٔالاوسط ومتيجة.امل

  إّن املصادر الجغرافية والتاريخية لم تحدد بدقة املعالم
  الجغرافية ملتيجة.

  ي ر قبيلة الثعالبة من أبرز القبائل العربية ال استقرت  تعت
  متيجة خالل العصر الوسيط.

  ر سهل متيجة من أخصب سهول العالم من الناحية يعت
  التاريخية والناحية الاقتصادية.

 ى ع القة عرب متيجة مع السلطة السياسية كانت قائمة ع
  أساس املصالح.

  ر ر والتأثر لكن تأث ت عالقة العرب بسكان املنطقة بالتأث تم
  القبائل العربية كان واضًحا.

  م آثار ر الجانب السل فقط بل كان لهجرا لم يشمل هذا التأث
  إيجابية.

 ى امل ن الهجرات اختلفت التسمية حول انتقال العرب إ نطقة ب
رها من  ي وغ الهاللية والغزوة الهاللية والتواجد الهال

  التسميات.
  
  

Ðuø¹] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )١رقم ( خريطة
  الوسيط العصر خالل ٔالاوسط باملغرب العربية القبائل توزيع

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢رقم ( خريطة
    مـ١٤/ هـ ٨ لقرن ا  خالل ٔالاوسط باملغرب العربية القبائل توزيع
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  )١رقم ( شكل
  العربية الثعالب لقبيلة النسب شجرة

ر كتاب الرحمن، عبد خلدون  ابن  املصدر:  املبتدأ وديوان الع
ر،   .٨٦ السادس، الجزء والخ
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موجز التاريخ ٕالاسالمي منذ عهد آدم عليه السالم أحمد معمور العيسري،  )١(

ى عصرنا الحاضر  ، فهرسة مكتبة مـ١٩٩٦هـ/ ١٤١٧تاريخ ما قبل ٕالاسالم إ
 .٣٨مـ، ص ١٩٩٦، ٠١امللك فهد الوطنية، الدمام، السعودية، ط 

ي،  )٢( ي املي ي القديم والحديث، مبارك بن محمد الهال ، ٠٢ج تاريخ الجزائر 
ضة الجزائرية،  روت ١٩٦٣مكتبة ال ى مطابع بدران وشركاه، ب مـ، طبع ع

 .١٤لبنان، ص 
ي، املرجع السابق، ص  )٣(  .١٤ – ١٣مبارك املي
ن خلدون تاريخ ابمـ)، ١٤٠٦ -١٣٣٢هـ / ٨٠٨ - ٧٣٢ابن خلدون عبد الرحمن ( )٤(

ربر ومن عاصرهم من ذوي  ي تاريخ العرب وال ر   املسمى ديوان املبتدأ والخ
ر، ن ووضع الحوا والفهارس ٔالاستاذ خليل  ،٠٢ج الشأن ٔالاك ضبط امل

شحادة ومراجعة الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .١٧، ص ٢٠٠٠

ن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد، أما العرب البايدة من أبي أرفخشند ب )٥(
م عاد وثمود وطسم وجديس وأصحاب الرس  العرب البايدة أو املندثرة فم

ري،  - ٣٢وأهل مدين، ابن خلدون، املصدر السابق، ص  أحمد معمور العس
 .٣٨املرجع السابق، ص 

هذه ٔالامة من أقدم ٔالامم من بعد قوم نوح عليه السالم سميوا بالعرب  )٦(
ي العروبية، أو بمع الفاعلة للعروبية واملبتدعة  العاربة إما بمع الرساخة 

 .٢٢ -٢١لها، ابن خلدون املصدر السابق، ص 
م ممن قبلهم،  )٧( ذا الاسم ألن السمات والشعائر العربية ملا انتقلت إل سموا 

ي الّلغة العربي م و ا أهل نس ى حال لم يكن عل م صاروا إ ة، ابن بمع أ
 .٥٢خلدون، املصدر السابق، ص 

 .٦ – ٤، ص ، ٠٦ابن خلدون، املصدر السابق، ج  )٨(
 ).٦٥ٔالاعراف، ٓالاية رقم ( )٩(
 ).١٥ -١١الشمس، ٓالاية رقم (  )١٠(
 ).٨٤هود، ٓالاية رقم (  )١١(
ري، املرجع السابق، ص  )١٢(  .٤٠أحمد معمور العس
ي، املرجع السابق، ص،  )١٣(  .١٦ -  ١٥مبارك املي
ن ، تاريخ الشعوب ٕالاسالميةكارل بروكلمان )١٤( ى العربية نبيد أم ، نقله إ

روت، لبنان، ط  ن، ب ر البعلبكي، دار العلم للمالي ، ص ١٩٦٨، ٠٥فارس ومن
١٥. 

 .١٧- ١٦ابن خلدون عبد الرحمن، املصدر السابق، ص  )١٥(
 .١٧نفسه، ص  )١٦(
ره )١٧( م جموعا وهم بنو سليم بن بنو سليم هؤالء من أوسع بطون  مضر وأك

ريد ابن  ي الجاهلية لب ال م  منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس رياس
نة بن سليم  ى ابن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القيس  بن  ريا
م عطية ورعل وذكوان كانوا لعهد الخالفة العباسية شوكة فتنة  ومن بطو

امطة وملا انقرض القرامطة غلبوا ثم صاروا حلفاء ألمراء البحرين من القر 
ا ب سليم  ى البحرين طردوا ع ى البحرين وملا غلب بنو ٔالاصفر ع ع
ى افريقية  ى يد اليازوري الفاطم إ فلحقوا بصعيد مصر ثم أجازوا النيل ع
رقه وجهات من طرابلس ، انظر ابن  لحرب املعز بن باديس فأقاموا ب

 .٩٥ – ٩٤ ، ص ،٠٦خلدون، املصدر السابق، ج 
ي، املرجع السابق، ص ،  )١٨(  .١٤٨ – ١٤٧مبارك املي
)١٩(  ، ، ترجمه عن ٠١وصف إفريقيا، ج الحسن الوزان بن محمد الفاس

روت،  ي و محمد ٔالاخضر، دار الغرب ٕالاسالمي، ب الفرنسية محمد ح
ي، املرجع السابق، ص،  - ٤٠مـ، ص ١٩٨٣، ٠٢لبنان، ط   - ٢٢مبارك املي

٢٤.  
ي، املرجع السابق، ص  مبارك )٢٠(   .٠٩املي
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ي أخبار ٔالاندلس واملغرب، جاملراك ابن عذاري  )٢١( ، ٠١، البيان املغرب 

روت،  تحقيق ومراجعة  ج. س كوالن، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ب
، ٠٦ابن خلدون، املصدر السابق، ج  – ٢٧٤مـ ، ص ١٩٨٣، ٠٣لبنان، ط 

  . ١٩ص
  .٢٧٨ – ٢٧٧ق، ص ابن عذاري، املصدر الساب )٢٢(
ن  )٢٣( ي اليازوري قا قضاة مصر ع أبو محمد الحسن وهو الحسن بن ع

مـ)، ليون ٕالافريقي، ١٠٥٨هـ/ ٤٥٠مـ) وُقتل سنة (١٠٥٠هـ/ ٤٤٢وزيًرا سنة (
  .٤٤املصدر السابق، ص 

  .١٩ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٢٤(
  .٤٥الحسن الوزان، املصدر السابق، ص  )٢٥(
  .٢٠ن املصدر السابق، ص ابن خلدو  )٢٦(
ي الجزائرأحمد توفبق املدني،  )٢٧( ضة املصرية، دون تاريخ، هذه  ، مكتبة ال

  .٣٠ – ٢٩ص، 
  .٢٢ -٢١ابن خلدون، املصدر السابق، ص،  )٢٨(
   .٤٨الحسن الوزان، املصدر السابق، ص  )٢٩(
، املصدر  –.٢٠ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٣٠( ابن عذاري املراك

ي، املرجع السابق، ص  - .٢٧٨بق، ص السا   .١٤٩مبارك املي
ي، املرجع السابق، ص ، ٣١(   .٣٢ - ٢٦ - ٢٤) مبارك املي
  .١٥١نفسه، ص  )٣٢(
ياقوت الحموي الشيخ ٕالامام شهاب الدين أبي عبد هللا بن عبد هللا الرومي  )٣٣(

روت، لبنان، معجم البلدان، املجلد الخامسالبغدادي،  ، دار صادر ب
  .٥٣، ص مـ١٩٧٧

ي العصر الوسيط من خالل صالح بن قربة وآخرون،  )٣٤( تاريخ الجزائر 
ي الحركة الوطنية املصادر ، منشورات املركز الوط للدراسات والبحث 

ر    .٢٥٥مـ ، ص  ٢٠٠٧، الجزائر، ١٩٥٤وثورة أول نوفم
، كتاب صورة ٔالارض " املسالك واملمالك ابن حوقل أبي قاسم النصي )٣٥(

، منشورات دار مكتبة الحياة، اوز واملهالك "، جزء املغرب ؤالاندلسواملف
روت، لبنان، دون تاريخ، ص    .٢١٧ -٢١٦ص،   –ب

  .٢٢٨ابن حوقل، املصدر السابق، ص  )٣٦(
ي ذكر بالد إفريقية واملغرب وهو جزء من كتاب البكري أبي عبيد،  )٣٧( املغرب 

 -  ٦٥اهرة، دون تاريخ، ص، ، دار الكتاب ٕالاسالمي، القاملسالك واملمالك
  .٢٥٥صالح بن قربة، املرجع السابق، ص  –. ٦٦

  .٤١، ص  ٠٢الحسن الوزان، املصدر السابق، ج  )٣٨(
ى  )٣٩( رة، ولها عيون ع ا أسواق كث ى سيف البحر أيضا وف ا صور ع مدينة عل

ر أمو  رة، وأك ربر ك ا من ال رة وجبال ف ا، ولها بادية كب م م الهم البحر شر
املوا من البقر والغنم، ولهم من العسل، انظر ابن حوقل، املصدر 

  . ٧٨ – ٧٧السابق، ص، 
صالح بن قربة، املرجع السابق،  – ٣٧ليون ٕالافريقي، املصدر السابق، ص  )٤٠(

  .٢٥٦ – ٢٥٥ص، 
  .٢٥١صالح بن قربة، املرجع السابق، ص  )٤١(
ى حصن  )٤٢( ا إ موزية قرية قصر من بناء ذا التجمع السكاني سويقة وم

ٔالاول قرية مدينة خالية من السكان قد بنيت بالصخر ، راجع صالح بن 
  .٢٦٦قربة، املرجع السابق، ص 

ا املدني توفيقأحمد  )٤٣( ى يومنا هذا وجغرافي ، كتاب الجزائر تاريخ الجزائر إ
ا  ا وقواني ا ونظاما ا ومد الطبيعية والسياسية وعناصر سكا

ا الاقتصادية والعلمية والاجتماعيةومجالسه ، طباعة ونشر ا وحال
  .١٧١، ص، ١٩٣١العربية، الجزائر،  املطبعة

  أحمد توفبق املدني، املرجع السابق، نفس الصفحة. )٤٤(

 

 
 .١٩٩- ١٩٨أحمد توفيق املدني، ص،   )٤٥(
  .٤٩، ص ٠١الحسن الوزان، املصدر السابق، ج  )٤٦(
  .٠٥ص  ابن خلدون، املصدر السابق، )٤٧(
جنس من الحيوانات مشهورة من فصيلة الكلبيات ورتبة اللواحم يضرب به  )٤٨(

منا نحن قبيلة الثعالبة العربية كما نذكر ذلك  ي ٕالاحتيال، لكم ما  املثل 
ي ضيف وآخرون،  ن انظر: ٔالاستاذ شو ، مكتبة املعجم الوسيطي امل

  .٩٦مـ، ص ٢٠٠٤الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 
   .٥٦الحسن االوزان، املصدر السابق،  (٤٩)

ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ٕالافريقي املصري ٕالامام  )٥٠(
روت، لبنان، دون لسان العرب، املجلد ٔالاول العالمة،  ، دار صادر، ب

  .٢٣٨تاريخ، ص 
)٥١(  ، ن الزبيدي السيد محمد مرت تاج العروس من جواهر الحس

ي وعبد  ،٠٢ القاموس، ج ي ومراجعة عبد هللا العالي ي هال تحقيق ع
 -٩١مـ، ص، ١٩٨٧، ٠٢الستار محمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط 

٩٣ - ٩٢.  
  .٥٦الحسن الوزان، املصدر السابق، ص  )٥٢(
كتاب ٕالاستقصا الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري،  السالوي) ٥٣(

 ،٠٢رابطية واملوحدية، ج ألخبار دول املغرب ٔالاق الدولتان امل
تحقيق وتعليق ٔالاستاذ جعفر الناصري ؤالاستاذ محمد الناصري، دار 

ابن خلدون، املصدر السابق،  -.١٦١مـ ، ص ١٩٥٤الكتاب الدار البيضاء، 
  .٧٩، ص ٠٦ج 

  .٨٤ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٥٤(
ي، املرجع السابق، ص  )٥٥(   .١٥٩مبارك املي
ي، نفسه، ص  – ٨٤صدر السابق، ص ابن خلدون، امل )٥٦(   .٢٩٦مبارك املي
ي، نفسه، نفس الصفحة. )٥٧(   مبارك املي
  .٨٤ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٥٨(
ي، املرجع السابق، ص  -، نفسه، نفس الصفحة.خلدونابن  )٥٩( مبارك املي

٢٩٦.  
  .٩٠السالوي ناصر الدين، املصدر السابق، ص  )٦٠(
ي، املرج )٦١(   . ٢٩٦ع السابق، ص مبارك املي
  .٨٥ – ٨٤ابن خلدون، املصدر السابق، ص،  )٦٢(
ن التاسع عشر والعشرين، ج يح بوعزيز )٦٣( ي القرن  ،٠١، ثورات الجزائر 

يح  -.٤٣٠، دون تاريخ، ص ٠٢املتحف الوط للمجاهد، ط منشورات
، دار ٠١موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، جبوعزيز، 

ن   .٢١٨، ص ٢٠٠٤مليلة، الجزائر،  الهدى، ع
ي، املرجع السابق، ص  )٦٤(   .٢٩٧مبارك املي
ي، املرجع السابق، ص  )٦٥(   .٢٩٧مبارك املي
ن زغبة بطنان عظيمان، جندل )٦٦( وخراش، فمن جندل أوالد سعد  لحص

ي  خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موس بن كمام بن ع
ي ب خل م  يفة، ومن خراش أوالد مسعود بن مظفر بن بن جندل رياس

ي ولد رحاب بن عيس بن أبي بكر بن  م  محمد الكامل بن خراش ريلس
ي، ص  – .٥٩زمام بن مسعود، انظر ابن خلدون، نفسه، ص  مبارك املي

١٦٤.  
  .٥٨ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٦٧(
  .٦٤نفسه، ص  )٦٨(
  .٦٢- ٦١ص  - ص   ،٠١الحسن الوزان ، املصدر السابق، ج  )٦٩(
  .٦٣ - ٦٢ص  -الحسن الوزان، املصدر السابق، ص  )٧٠(
  .٢٧ابن خلدون، املصدر السابق، ص  )٧١(
  .٠٧نفسه، ص )٧٢(
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   .١٨نفسه، ص  )٧٣(
ي، املرجع السابق، ص  )٧٤(   .١٥٧ -١٥٤مبارك املي
  .١٤٠أحمد توفيق املدني، كتاب الجزائر املرجع السابق، ص  )٧٥(
  .١٤١املرجع السابق، ص  أحمد توفيق املدني، )٧٦(
ي، املرجع السابق،  ص  )٧٧(   .٢٨٣مبارك املي
ي عبد الحميد حاجيات وآخرون،  )٧٨( ي حول تاريخ الجزائر  كتاب مرج

ي الحركة الوطنية العصر الوسيط ، املركز الوط للدراسات والبحث 
ر، الجزائر،    .١٧٠مـ، ص ٢٠٠٧وثورة أول نوفم

ي عصري ، مصطفى أبو ضيف أحمد عمر )٧٩( ي املغرب  القبائل العربية 
مـ، ص ١٩٩٢، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، املوحدين وب مرين

٣٠٣ -٣٠٢.  
  .٢٥٩ – ٢٥٨مصطفى أبو ضيف، املرجع السابق،  ص  )٨٠(
ي الجزائرعبد الحميد خالدي )٨١( ي السليمي  ، دار هومة ، الوجود الهال

  .١٩١ - ١٩٠مـ، ص، ٢٠٠٧ر، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ
  .١٩٢ - ١٩١عبد الحميد خالقي، املرجع السابق، ص،  )٨٢(
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ي التاريخ     الوسيط كاتب وباحث 

ي     أستاذ التعليم الثانوي التأهي
    اململكة املغربية –مكناس 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ه ظاهرة حضارية أسهمت يف تشكيل نسق املجتمع يكتيس موضوع التصوف أهمية قصوى يف تاريخ املغرب الوسيط باعتبار 

والسلطة مًعا؛ من هذا املنطلق حاولنا يف هذا الجهد املتواضع رصد وتتبع السلوك السيايس الصويف خطابًا ومامرسًة مقللني يف اآلن 
قيمي الذي ارتضاه ذاته من قيمة الفكرة التي دافع عنها العديد من الدارسني وهي حرص املتصوفة يف الخطاب األخالقي وال

املتصوفة سبيالً للتغيري وبناء دولة الوالية الدامئة الوجود، هذا املسعى تتأكد حجيته يف العديد من اإلشارات السياسية التي 
استثمرت التصوف لتأكيد أحقيتها ومرشوعيتها السياسية، فجرى تتبع مالمح هذا املرشوع يف املصادر املعتمدة خاصًة التشوف إىل 

التصوف للتاديل واملقصد اللطيف للباديس واملستفاد للتميمي، كام أن تعامل السلطة باملنطق الصويف يوضح ويوحي أن رجال 
الهداية شكلت مقوًما سياسيًا صاغ جانبًا مهاًم من التاريخ الوسيط املغريب، وقدم نفسه كنموذج قابل لالستثامر يف مختلف 

اء مل تكن فقط أسرية الجانب الديني، بقدر ما رنت ببرصها نحو نقد السلطة والبحث يف الفرتات، مام قد يعني أن ترصفات األولي
ثغراتها أمالً يف إسقاطها وتعويضها وهو ما انتبهت إليه السلطة التي "لغمت" هذا االمتداد، وأسهمت يف إفشال هذا املرشوع عن 

  ثوثة يف ثنايا هذا املقال.طريق تحييد سلطته ارتباطًا باألساليب التي نهجتها الدولة واملب

   
    ٢٠١٥  أبريل  ١٦  تاريخ استالم البحث:  

 التصــوف المرينــي، الحكــم المرابطيــة، الســلطة الصــوفية، التجربــة
    ٢٠١٥  يونيو ١٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  والسلطة العلماء المغربي،
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تستعرض هذه الصفحات بعض مالمح املشروع السياس 

ي،  ي ضمنالصو ي  مبحث التاريخ املغربي الوسيط  شقه الاجتما
ى نفض الغبار عن بعض القضايا ال لم تنل حظها من  ي إ والسا
ي انطالًقا من  ن الصو ي مساءلة امل الدراسة، من خالل الرغبة 
املؤشرات السياسية الثاوية خلف الكرامات والرموز ال استعان 
ي املجال السياس العام بما هو حقل  رير تدخلهم  ا املتصوفة لت

ن يتجنبون للص راع الرمزي واملادي، وإن كان العديد من الدارس
ي مثل هذه القضايا، وال لم نرم إال إثارة السؤال حولها  الخوض 
ى أن  ا مستقباًل، ع ي أفق تعميق البحث ف ا  واستنطاق مكنو
هذا املجهود لم يدع قول الحق الذي ال َمْجَمَجة فيه كما قال 

هو محاولة ال ال تخلو من الالتباس  الشيخ ابن سينا، بقدر ما
  والغموض كما قال املناطقة.

ى مناقشة بعض مالمح املشروع السياس عند  دف املقال إ و
ي التجربة التاريخية  متصوفة العصر الوسيط املغربي خاصًة 
ي املرحلة  ى ذلك؛ سعينا  املرابطية واملوحدية واملرينية. واستناًدا إ

ر املما ى تفس ى اعتبار أن الخطاب السائد ٔالاو رسة السياسية ع
حول التجربة الصوفية هو الابتعاد عن املجال السياس لصالح 
تكريس مجتمع القيم ٔالاخالقية والروحية، ومن هذا املنطلق حسبنا 
ن طياته مشروًعا له  ى ذلك يحمل ب أن التصوف باإلضافة إ

ي بعض مالمحه السياسية حسب ما تعكسه ٕالاشارات الواردة 
ى  املصادر، وانطالًقا من بعض الوقائع التاريخية، وإن افتقر إ
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ى أن ٔالاهم ليس الحسم  الوسائل القمينة بتنفيذ هذا املشروع، ع
ي وجود هذا املشروع بشكل متكامل، وإنما معالم مشروع تباينت 
ر أرضية  ي ٔالاخ ي التجارب التاريخية، ليقدم  مستويات ظهوره 

ي ا ي.تروغ البحث    لتاريخ ٕالاشكا

Íç’j×Öê‰^éŠÖ]Ø}‚¹]Vğ÷æ_ 
ي العصر الوسيط مشروع  فشا امليل والاعتقاد بأن التصوف 
ا غايته إصالح املجتمع وتقويم ما  يدنو من السياسة ليبتعد ع
ي وإشاعة  ر أخال يار القيم، ديدنه إرساء تغي ي ٕالانسان من ا اعوج 

املتماسك. وإذا كان من روح التضامن والعدالة وقيم املجتمع 
ي  ي طابعه املعر ي  املرجح مسايرة هذا الطرح، فإن الواجب التاري
ن قدر املستطاع  ي يدعونا ملساءلة حجية هذا الرأي محاول وامل
تقديم تصور نعتقد أن له أهميته رؤية وقراءة، فنعرض أواًل 
ي مستوى ثاني عند بعض  للمدخل السياس للتصوف، ونقف 

ر املؤشرا ي ٔالاخ ى أن نسأل  ى هذا املشروع، ع ت الدالة ع
رة  ، وذلك ضمن الف وع السياس "مصداقية" وأفق هذا ال

  املرابطية واملوحدية واملرينية.
ال تفهم السياسة باملمارسة فقط انطالًقا من آليات اشتغالها 
ي تجربته التاريخية املباشرة، ولكن  ي الحقل السياس ٕالاسالمي و

ى املتصوف ُتَسأله رأًيا ومشورة وتطلب  قد تع ذهاب السياسة إ
خاصًة وأن الطابع العام الذي م املتصوفة عموًما  )١(منه موقًفا،

هو النفور من السلطة ومجالها ظًنا منا أن املمارسة الصوفية َتمَتح 
ى الرغم من طابعها الدي وهذا  ي ع ربولو ي وان ن اجتما من مع

ا مع ، ويبدو أن القضايا الدينية )٢( وداللة،ما يضفي عل
ا املتصوفة تستبطن صراًعا حول  والاجتماعية ال انطلق م

داخل الحقل العام بما هو مجال للصراع الرمزي  )٣(املشروعية
واملادي مًعا، وبما هو أيًضا إرادات للتنافس من أجل امتالك 

ن ى تحس ي إ ن السا ه واستشراف اليق الواقع  املجتمع وتوج
ره نحو ٔالافضل ا، إذ النص  )٤(وتغي بما يتما وأفق مرجعي

ي له خصائصه ومفاهيمه وغاياته وال ليست  املناق فعل تاري
ي  ي مستوى أول س ي  بالضرورة موقًفا نفسًيا وشخصًيا، بل 
ا وأفقها قصد  ر مضمو حثيث نحو احتواء الثقافة الفقهية وتغي

اوز السلطة الفقهية والسياسية مًعا ال إنشاء معرفة جديدة تتج
ر  ا الجسم السياس بطريقة مباشرة أو غ غالًبا ما تغذى م

   )٥(مباشرة.
ى الثاني ي الروافد املرجعية، فقد ال يختلف  أما املس والكامن 

ا بالخصوص من  ي وظيفته عن املرجعية الوسيطية التاريخية م
ى تثبيت مالم ي إ ا املتوا ح السلطان املثال، وإن تباين حيث سع

ي مجمل تلك النصوص، فمعلوم أن  )٦(مستوى البوح وٕالاضمار 
الخليفة املفضل هو القطب ملا فيه من علو الهمة وسمو السلوك 

ي ال  )٧(وحنكة السياسة وصحة العقيدة، ولقب القطب والغوت والو
ي ٓالان ذاته رتب  ي  ي الصرف بقدر ما  تكتس ذلك الطابع الصو

ا مقدما للزعامة حسب ما  )٨(اجتماعية وسياسية تجعل من صاح

درج عليه النص املناق من إعالء سلطة املتصوفة ووضعها ضمن 
ي الذي يلجأ إليه. هذا املوقع يستمد من  )٩(موقع الحكم املتعا

ي ظل تآكل مشروعية السلطة انطالًقا من  ٕالاجماع حول شخصه 
ارض فعلها مع مشروعها وتباين الشروخ والندوب املتأتية من تع

ي والقطب والغوث  املمارسة مع شرعية التأسيس، لذلك يمعن الو
رويج  ي تجسيد سياسة "القرب" نهًجا وسلوًكا مستفيًدا من طابع ال

ي للعمل الذي نهجته الدولة، وهو ما سم باملجال  )١٠(والتلويح املنا
ي للكرامة ر  ا الحيوي لألولياء أي الطابع الاجتما ا وفعالي حاب

ي وهذا ما سيضمن لهم شروط التجدر  )١١(وامتدادها الجغرا
والحيوية ومن ثم الانتشار، لكل ذلك نزعم أن بعض الرؤى جانبت 
الصواب وحسبت أن التجربة الصوفية خالية من ميول سياس إما 

ن الحكم والصوفية أو إبعاد  )١٢(بنفي املنافسة عن العالقة ب
ى التنازل عن الحكم  الطموحات السياسية املباشرة املؤدية سواء إ

ي مغامرة سياسية، ي  )١٣(أو الدخول  فالعديد من الكرامات تضعن 
  الفضاء السياس الوسيطي بشكل واسع.

ا  ر أن أصال م، غ تؤرخ العديد من املصادر للمتصوفة ومناق
ي التشوف واملستفاد واملقصد بما يزيد عن أربعمائة  تكمن 

، هذه العينة تختلف درجة ارتباطها بالسياسة، )١٤(متصوف
فكرامات التشوف تحمل طابًعا سياسًيا واضًحا من خالل رصد 
ي هذا السياق  ا  ى عالما ن السلطة ؤالاولياء وأو طبيعة العالقة ب
ٕالاعراض عن إطالق صفة املوحدين عن السلطة املوحدية، كما 

ي هذا ٕالاعراض رك املستفاد مع التشوف  وهو ما يمكن أن  )١٥(يش
يدرج ضمن الرفض الرمزي الصامت، لذلك نساير القول بأن مادة 
ي  ن يوجه محتواه املحايد  مان باختيار مع وخطاب التشوف مل

ي ـ ركراكة ـ  )١٦(ظاهر ٔالامر، ويأخذ هذا الرأي وجاهته من ٕالاطار القب
الذي استقى منه التشوف مادته وهو املغضوب عليه من طرف 

  .املوحدين
ر عن موقف معارض (صامت) من  أما املستفاد وإن ع
املوحدين، فإن كراماته ذات املضمون السياس الواضح تظل 
ي،  ي ـ ٔالاخال شاحبة أمام كثافة الكرامات ذات الطابع الاجتما

ن ى أحد الدارس انطالًقا من الظرفية  )١٧(يفسر ذلك استناًدا إ
ي نسج كراماته دفعته  ى ٕالاحجام عن العامة ال تحكمت  إ

ى الصعيد  راضية سياسًيا. وع عة الاع الكرامات ٕالاصالحية ذات ال
ى توظيف  ي ـ الوسيط تحديًدا ـ لجأت السلطة السياسية إ التاري
التصوف واملتصوفة لتأسيس املشروعية الاجتماعية ؛ فمؤسس 
ن التصوف  ى تربية صوفية تمزج ب الدولة املرابطية عمد إ

ين الكتلة ال قادت املشروع املرابطي وأمنت له والفروسية لتكو 
، فقد ورد عن ابن عذاري  رواية تقول:  )١٨(النجاح والتفوق السياس

"سافر مع قوم كانوا معه فعطش جميعهم فشكوا إليه فقال: عس 
م ساعة وقال  هللا أن يجعل لنا من أمرنا فرًجا ومخرًجا ثم سار 

فعدوا ذلك كرامة له فشربوا احفروا فحفروا فوجدوا املاء بأدنى 
م وانصرفوا".   جميًعا وسقوا دوا
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ي الوحدة  ي هذا السياق ال يكمن  بل إن ٔالاثر املرابطي 
ى ذلك امتداد  السياسية واملذهبية فقط، وإنما هو باإلضافة إ

ولم يحد املوحدون عن هذا النهج، إذ أضفوا  )١٩(للوحدة السلوكية
رة املهدي ابن تومرت طابع ى س الوالية والزهد والتقشف  ع

ى قدم  والكرامة والتنبؤ كل ذلك بغرض السمو به ووضعه ع
بعبد  )٢٠(املساواة مع ٔالاولياء واملتصوفة، فقد تنبأ حسب البيدق

ى  ن بحفنة تراب، وسار املرينيون ع املومن وقوته وهزم املرابط
ن ربطوا مؤسس الحركة عبد الحق املري بالتيار  املنوال ذاته ح

ي السائد آنذاك وإفراد كرامات تتما مع الطابع املي ا لصو
ي رواية له عن عبد  )٢١(لتأسيس تلك السلطة فابن ٔالاحمر يقول 

ن ب مرين: "ولم يلبس إال ثياب الصوف  ي وجد سالط الحق بن م
وكانت عنده امرأة واحد ولم تكن له جارية ولم يزن قط، وكانت 

ن الوالدة يأخذن سراويله الحوامل بمراكش إذا عسرت عل
ن". ي أرجلهن فيلدن من حي ا    ويجعل

ولعل ٔالامر ذاته كرس عند الثوار، إذ اندلعت بعض الثورات 
بإيعاز من الرمزية الصوفية، من أهمها ثورة بن قس وبن هود الذي 

ى الهداية وسم نفسه بالهادي، ن  )٢٢(ِاد وطال ٔالامر ح املستقل
رز أبو  ين وي ي الذي  واملن القاسم بن أبي العباس أحمد العز

ي سبتة سنة ( م) بعد أن تزوج من ١٢٥٦هـ/  ٦٥٤استقل باألمر 
ي سنة ( م) خاصًة إذا ١٢٣٠هـ/  ٦٢٧مريم ابنة القنجائري الذي تو

ي كانت له مواقف مع السلطة املوحدية  )٢٣(علمنا أن هذا الصو
ي استثمارها لتأكيد شرعية استقالله م ستفيًدا من روح حاول العز

  العصر وسياق املرحلة.
مدار ٔالامر؛ إن الغاية لدى السلطة واملتصوفة مًعا كانت كسب 
ن سعتا  ر إن كلتا السلطت والء الناس وضمان التبعية والانقياد، غ
ي، ومن َثمَّ يمكن أن تفسر  ي والتاري ى املستوى العم ى الهيمنة ع إ

النية السياسية ضامرة حرب املشروعية وحرب املواقع وإن كانت 
ر معلنة بشكل صريح، فقد كان املجال مرتًعا للصراع الذي  وغ
يار الدولة  رات ا ي ف رته ودرجته بالنسبة للمتصوفة  ترتفع وت

ا".   و"مؤسسا
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ي  ى التوتر والصراع الخفي واملعلن  ترد بعض ٕالاشارات الدالة ع

ي من خالل طبيعة العالقة  ن السلطة املرابطية والتيار الصو ب
الذي يصف أشخاص أبي عبد هللا ٔالاصم وأبي عبد هللا  )٢٤(التشوف

ي ( ن بن ع ى ١١٤٧ـ ١١٤٣هـ/  ٥٤١ - ٥٣٧الدقاق زمن تاشف م) إ
ى ابن العريف الذي وصل مراكش  ما، باإلضافة إ فاس وسج

  )٢٥(حوائجه.فأقبل عليه السلطان وأكرمه وأمره أن يعرض عليه 
ى مراكش امتداًدا طبيًعيا  يعد أشخاص بعض رموز التصوف إ
ي وواجهة لخلفيات سياسية واجتماعية  لحادثة إحراق إحياء الغزا

قوامها مضمون الظرفية التاريخية ال واكبت الاحتضار  )٢٦(متباينة
ي الناجم عن  املرابطي املتم مثااًل ال حصًرا باالختناق الاجتما

ا من تنامي بؤر التوتر السياسة  ي جّل امليادين، مع ما يواز املتبعة 

ى ٕالامعان  ا إ فت املقدرات املالية والحربية للسلطة ودفع ال است
ي إعادة بناء  ي إقبار الحكم ومشروعيته، بشكل وظفه املتصوفة 
العالقة مع مختلف الشرائح الاجتماعية انطالًقا من إعادة التوازن 

ى التكافل والتضامن والتشبث وإلغاء مبد ميش والتأكيد ع أ ال
ي ٓالان ذاته وهذا  )٢٧(بالقيم ٕالانسانية ومناهضة الظلم والطغيان 

ي بـ  ريق والامتداد، ويو م طابع الجدة وال ى رسال ما أضفى ع
ي ووضوح الخطاب السياس املوجه  ئ" املشروع الاجتما "حرارة ود

ة بغض النظر عن طبيعة ٔالاداة أساًسا لألمراء والوالة والقضا
ى  (الكرامة)، لذا فالقصد عندهم ـ وفًقا للكرامات ـ ال يأبه إ
ى الاستجابة ألفق انتظار  مصداقية الوقائع بقدر ما يتأسس ع

ي الخرقة الخيالية، وال تجد  )٢٨(تغذيه الرسالة ٕالاخبارية املغلفة 
ى ا ي املعطيات الواقعية ع ي  ختالف أنواعها سندها وإطارها املرج

ا "السوريالية" ال تتجاوز  )٢٩(ومصادرها وبالرغم من صور
ى  )٣٠(نواميس الكون وقواعده فه واقع متخيل يبطن النقد ويس

ر عن موقف ويطرح تصورات بديلة بعيدة عن العنف جانحة  التعب
ي أفق الحد من طابع  )٣١(للسلم ي ترشيد السلطة ولجمها  تبت

ا. التجاوزات الصادرة عن ن من سياس   )٣٢(رموزها واملنتفع
ي باعتباره  ي امليدان املا ي  وع السياس الصو ر ال يتضح أك
فو إقرار العدالة الاجتماعية من  واجهة خصبة ومشروع نضال 
ر الشأن العام تشكل  ي وجه الشطط املتعلق بتدب خالل الوقوف 

التيار الضرائب إحدى واجهاته ومقتضيات صراعه؛ إذ عارض رموز 
ي الضريبة ال تخالف املبدأ الدي وال تنسجم مع أسلوب  الصو
از والاغتصاب  الاستحصال الذي دعا إليه، فأدانوا وفًقا لذلك الاب

م للجباة فوصفوهم بالفسق والشر ونعتوهم  )٣٣(الضري وكالوا ال
ي السحت والربا، ولعل املعارضة الشديدة ال أبداها  )٣٤(بآك

ن (القا الز  هـ/  ٥٠٠ - ٤٦٠اهد ابن الفراء ضد يوسف بن تاشف
ي مسألة املعونة١١٠٦ـ  ١٠٥٨ راًسا اقتفى أثره  )٣٥(م)  ُتَعّد ن

ن ى وجاهة رأي أحد الدارس أدين املكس  )٣٦(املتصوفة، فاستناًدا إ
ي بن يوسف ( ي عهد ع  ١١٠٦هـ/  ٥٣٧ - ٥٠٠من طرف ٔالاولياء 

ي١١٤٣ـ ي  م) ثالث مرات وكذلك ٔالامر  ن بن ع عهد ابنه تاشف
م)، ويتضح أن سياسة الجور ال ١١٤٧ـ  ١١٤٣هـ / ٥٤١ -  ٥٣٧(

ى  ي بن يوسف كانت وراء لجوء السكان إ اتبعها بعض والة أمر ع
ي رص ي هذا املقام وسيلة من  )٣٧(الشيخ تنفيت ال وشكل الدعاء 

از الذي مارسه أحد الوالة  وسائل التخلص من التعسف والاب
ى موته.بشكل    )٣٨(أف إ

حاولت السلطة املرابطية باملوازاة مع ذلك امتصاص الامتداد 
ى أساس التخفيف من بريقه عن طريق التقرب من  ي ع الصو
بعض رموزه كما حصل عند زيارة السلطان ألغمات وريكة وتقديم 

ي ، أو )٣٩(املال لعبد الجليل بن ويحالن وأبي محمد عبد هللا امللي
ي ت شييع جنازة أحدهم وهو موس بن عبد الرحمن بن املشاركة 

ي ا م)، ومباركة إسهامات ١١٤١هـ/  ٥٣٥(ت.  )٤٠(حماد الص
ي مسألة تسوير مراكش حسب ما تعكسه حالة  بعضهم املالية 
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، وح تحاصر )٤١(الشيخ أبي البدالء أبي عبد هللا محمد بن إسحاق

ي وضعت السلطة نفسها موضع الدفاع عن  التصوف النفوذ الصو
ي  ا ع ر ال بع وتزكية رموزه القوية حسب ما ت به رسالة التوق

ى الشيخ أبي عبد ١١٤٣ - ١١٠٦هـ/  ٥٣٧ - ٥٠٠بن يوسف ( م) إ
، ويبدو أن سنة )٤٢(م)١١٣٣هـ/  ٥٢٧هللا أمغار بعيد الفطر سنة (

رام لم تكن من ابتداع السلطة املرابطية إذ  ر والاح ظهائر التوق
ن ١٠٥٣ - ١٠٣٣هـ/  ٤٨٨ - ٤٢٤زيري (خص تميم بن  م) ٔالامغاري

ر ألبي جعفر إسحاق ٔالامغاري وأوكل إليه مهام من اختصاص  بظه
ي بن يوسف ابنه عبد  ر ع الدولة ولم يكتف بذلك، بل استشار ٔالام

ي أمر تسوير مدينة مراكش١١٤٢هـ/  ٥٧٣هللا أمغار (ت.   )٤٣(م) 
ي وقف النفوذ الصو ي ابتدعت وسائل أخرى وأمام فشل السلطة 

ا املراقبة واملتابعة وٕالابعاد  ى بنارها بعض املتصوفة م اصط
  )٤٤(والسجن والتعذيب والاغتيال.

ي ثورة ابن قس  ي يجد سنده  إال أن الطموح السياس الصو
ى  )٤٥(ال هددت الوجود املرابطي، فمعلوم أن هذا الثائر استند إ

ستفيًدا من الامتعاض مقوم "الهداية" لتأسيس مشروعيته م
ي الذي أبدته منطقة غرب ٔالاندلس من تكالب السياسة  الاجتما
ي ٔالاندلس  ن  الضريبية والجور السياس الذي مارسه عمال املرابط

، لذا استكان )٤٦(وهو ما قد يفسر ثورة عامة املدن ٔالاندلسية
ن ظرفية املغرب ٔالاق ال اتشح  املريدون لهذا الثائر مستغل

ها بالحركة املوحدية املتوثبة واملنطلقة بدورها بإيعاز من مبدأ سياق
ن تغذتا  ا السياسية، ويتضح أن كال الثورت ي تأسيس سلط الوالية 
ى  ا أي إقامة دولة الوالية ع ى الغاية ذا ى املقوم نفسه وسعتا إ ع
ن  ى أنقاض املرابط ي رسم شرعية الحكم ومشروعيته ع ٔالاقل 

اوت س ى مستوى الذين  ن فكي ابن قس وابن تومرت ع م ب لط
ٔالاندلس واملغرب ٔالاق مما قد يع أن الحضور السياس لم 
يكن غائًبا، إذ إن نجاحه أو فشله لم يرتبط باألشخاص وإنما 
بطبيعة ونوعية ٔالادوات والوسائل املؤسسة للمشروع وفق 

ي السياقات الاجتماعية والسياسية الخاصة بالغرب ٕالاسال  مي 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر امليالدي، وفًقا 

ي التجربة املوحدية ؟   لذلك هل استمرت الخصائص نفسها 

ë‚uç¹]ê‰^éŠÖ]Íç’jÖ]V^⁄nÖ^m 
تزامن "الدخول" السياس املوحدي مع ثورة ابن قس وترافق 
ي وتما مع التأويل  هذا التأسيس مع الذهنية والسياق الاجتما
ي، ومن َثمَّ نحسب أن هذا  السياس املوحدي للمشهد الصو
ر مقتضيات الحياة  ا املوحدون لتدب التأويل "قاعدة" قاس عل
ى ٔالاقل  ر نهج سياسة التوجس والحذر والريبة ع الاجتماعية ع

ي عهد عبد املومن (  ٥٥٨ -  ٥٢٤خالل مرحلة وضع لبنات الدولة 
  م). ١١٦٣ـ  ١١٢٩هـ/ 

ى عبد ا ى مراكش سنة (استد هـ/  ٥٤١ملومن بعد الاستيالء ع
م) رمزي التصوف آنذاك أبوشعيب ٔالازموري وتلميذه أبو ١١٤٧

ي ي الصوم أن أبا يعزى انقاد لعبد املومن بعد  )٤٧(يعزى، يذكر التاد

له بحكم  ى م ى الخليفة الوصول إ استدعائه بل وعرض ع
ي التشريف والقيام بالواجب من التضييف حسب رواية ، )٤٨(العز

ن أبي يعزى  )٤٩(فإذا جارينا القول  بالصراع الذي وسم العالقة ب
ي العامة  ي التحكم  والسلطة املوحدية انطالًقا من الرغبة 
ها حسب ما تجسده كرامات أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان  وتوج
ي عالقة أبيه بالسلطان  البلنس وأبو محمد عبد هللا وأبو يعزى 

القائل بأن  )٥٠( بن صناديد، أمكن لنا مجانبة الرأيوأبي عبد هللا
ي  ن الجهاز املوحدي الحاكم والصوفية لم تكن تتجاوز  العالقة ب
ذا املع  الغالب الهوس ٔالام ووشايات رجال السلطة، فهل 

ر واحد أن أبا  )٥١(فقط يمكن أن نفسر رواية التشوف: "وحدث غ
ي يعزى قدم مراكش بعد عام أحد وأربع ن وخمسمائة فحبس 

ي  ي سبيله"، خاصًة وأن التوتر الاجتما صومعة الجامع أياًما ثم خ
ى غاية سنة  م قد وجه بطابع  ١١٤٨هـ /  ٥٤٣الذي ظل سائدا إ

ي، إذ إن العديد من الكرامات املتعلقة بالعالقات الاجتماعية  صو
ا ا حول موضوع السلطة ورموزها وممثل ي غالبي  )٥٢(تمحورت 

ا س واء اتخذت هذه املواقف طابع رفض هبات الدولة وأعطيا
ي بن عبد الكريم الفندالوي   )٥٣(حسب ما تجسده حالة محمد بن ع

ورفض ومحاشاة السلطة  )٥٤(ومحمد بن ذي النون الحجري،
ا مع محمد بن أحمد البلوي  ن بن )٥٥(ورجاال ، وموس بن حس

ي (ت.  م) الذي رغم  ١٢٠٧هـ/   ٦٠٤موس بن عمران القيس املرت
ي ذلك  ن ؤالامراء إليه وترددهم عليه: "ما فتح ألحد  وصول السالط

ء منه رأسا". ي    )٥٦(بابا وال ألوى إليه 
ى أن هذه املواقف ال تعكس مواقف مبدئية منسجمة  ع
ي  وجذرية، إذ وجد متصوفة آثروا التعامل مع السلطة وانخرطوا 

ي بقدرة الس ا" بشكل قد يو ى "دنيوي ى النفاذ إ لطة املوحدية ع
ي وتوجيه سلوكه؛ فأبو العباس السب كان له مرتب  املجتمع الصو

ي بيت املال مع طلبة الحضر واستفاد محمد بن  )٥٧(خاص ورسم 
أحمد بن محمد اللخم من الجرايات ال قدمت له ولعقبه من 

ومحمد بن عبد الحق بن  )٥٨(طرف عبد املومن والناصر واملستنصر
م) الذي كان له اختصاص ١٢٢٦هـ/  ٦٢٣ليمان اليعفري (ت. س

م، م من نال بخدمة السلطان كعبد هللا  )٥٩(بامللوك وقرب لد وم
ي بن ١١٧٩هـ/  ٥٧٤(ت.  )٦٠(بن محمد بن عيس ٔالانصاري  م) وع

م) ١١٧٧هـ/  ٥٧٢وتمتع أبو خزر ٔالاوربي (ت.  )٦١(محمد بن عبد هللا،
ر يسقط عنه الخراج، ي هذا السياق يمكن أن نفهم سر و )٦٢(بظه

ي  ن  رفض السلطة تدخل ٔالاولياء إلطالق سراح ٔالافراد املسجون
ا ا )٦٣(قضايا الضرائب أو التخفيف م ي تكريس سلط ، وإمعاًنا 

ا ولو  ي مباركة متصوف ي لم تتوان الدولة  وتسويق فعلها الصو
ي تشييع الجنازة كما حصل مع موس بن محمد بم  باملشاركة 

، وإن كان هذا ال يع نجاح السلطة التام إذ )٦٤(مروان الهمذاني
استمر إعراض املتصوفة عن السلطة فقد استعاض أحمد بن عبد 
ي عن صالت وأعطيات عبد  الرحمن بن الصقر ٔالانصاري الخزر

ي املرة ١١٦٣ـ  ١١٢٩هـ/  ٥٥٨ـ  ٥٢٤املومن ( م) ال وصلت 
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واضح بن عام مهاب الجانب  ، وكان)٦٥(الواحدة خمسمائة دينار

، بل تدخل )٦٦(واملوضع من طرف أمراء الوقت وجباة ٔالاموال
ي الرشوة ن بعض التجار والقواد الظلمة   )٦٧(بعضهم للفصل ب

ن  ر مبال ن غ ى امللوك والسالط ى ٕالاقدام ع ووصل ٔالامر بآخرين إ
ي عمر بن النجار الفاس (ت.  ي الحق كأبي ع هـ/  ٦٢٥بأحد 

رات)٦٨(م)١٢٣٠ م من م م وكل ما يتصل  ، وقد )٦٩(، ورفض أجر
ى عتاب  ى صيغة ثورية قادها متصوف يد ترجمت هذه املواقف إ
الذي اندلعت ثورته أواخر عهد السلطان املوحدي أبي يعقوب 

ى سيأخذ )٧٠(م)١١٩٩ـ ١١٨٤هـ/  ٥٩٥ـ ٥٨٠يوسف ( ، هذا املن
ي  ى املمانعة والرفض ـ  رة اضمحالل وتقهقر طابًعا تصاعدًيا ـ من ف

ي املرتبط باالنكسار املوحدي  السلطة مستفيًدا من السياق التاري
م) وتآكل مشروعيته الاجتماعية ١٢١٢هـ/  ٦٠٩ي العقاب (

عات الاستقاللية،  والسياسية، يفسرها تعدد بؤر التوتر وتنامي ال
ي أن يتم استثمار هذه الوضعية من طرف متصوفة ما  ومن الطبي

ي بعد ا ي الذي كان سبًبا  م أبو إبراهيم إسماعيل الرجرا لعقاب م
ن بما عليه من خراج بعد تحطم جدار  عدم مطالبة العامل لسج

رة السلطان أبي العال )٧١(السجن ي الدين بن عربي م ، ورفض م
  )٧٢(إدريس املأمون.

م) شديًدا ١٢٥٩هـ/  ٦٥٥وكان عياض بن موس اليحص (ت. 
ى أهل الجاه وذو  ويبقى الشيخ أبو إسحاق إبراهيم  )٧٣(ي السلطةع

م) ١٢٦٩هـ/  ٦١٦السلم البلفيقي املعروف بابن الحاج (ت. 
اوية  ن السلطة امل نموذًجا ساطًعا لطبيعة العالقة املتوترة ب
واملتصوفة سواء كان ذلك نتيجة تزايد أتباعه أو تصديه لتجاوزات 

ن رة الاحت)٧٤(أحد املشرف جاج والرفض ، وأمام تصاعد وث
ن حاولت السلطة املوحدية التخفيف من غلواء الامتداد  الاجتماعي
ى ٔالاسلوب الزجري حسب ما تمثله حالة عبد  ر اللجوء إ ي ع الصو

م) مؤسس رباط ١٢٥٣هـ/  ٦٥١هللا بن أبي صالح املاجري (ت. 
ر البنية  ى هيبة السلطة بتوف آسفي الذي سجن بعد أن تطاول ع

ن للمشرق بشكل تجاوز فيه حدود التحتية لصالح ا لحجاج املتجه
راطورية ن )٧٥(ٕالام ي السياق ذاته دعمت السلطة مكانة ٔالامغاري ، و

ا وتحريرها من الضرائب خاصًة مع تصاعد الصراع  ن صال بتمت
ن عمر املرت ( م) وأبي دبوس ١٢٦٦ـ  ١٢٤٦هـ/  ٦٦٥ـ  ٦٤٦ب

  )٧٦(م).١٢٦٩ـ ١٢٦٦هـ/  ٦٦٨ـ  ٦٦٥(
هذه السياسة وهذا ٕالاجراء تحكمت فيه خلفية ويبدو أن 

ى الرغم من طابعه الدي الظاهري،  الصراع املوحدي ـ املري ع
ى الخصم  فهو يبطن خوًفا من ميل هذه الطائفة وطوائف أخرى إ
رازية من التصوف طيلة  ، وطبًعا لم تكن هذه ٕالاجراءات الاح املري

 ٕالايحاءات الثورية العصر املوحدي أن تأخذ ذلك الطابع لوال 
السياسية ال تبتدئ بابن قس وتمر بابن عتاب وتنته عند ابن 

ي أسماء ١٢٣٨هـ/  ٦٧٥هود (ت.  ى وعزيز بن خطاب و م) وابن أح
تستغور هدًفا سياسًيا منشوًدا ومشروًعا اجتماعًيا قد تكون سلطة 
رى ال  ي طمس معامله ومؤشراته الك السيف والقلم قد عانت 

ن ثنايا املواقف العملية والرموز تحي ى مع سياس يندس ب ل ع
ي موضع  والكرامات ال اختارت أن تضع السلطة عن قصد 

ي التجربة املرينية ؟ ى املنوال نفسه  ام، فهل استمر ٔالامر ع   الا
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ي تأسيسها  ال شك أن تجربة الحكم السياس املري تختلف 
ا مشوبة بالعديد من السمات  ا املرابطية واملوحدية، أل ر عن نظ
والخصائص ذات املرجعية النفعية الصرفة البعيدة عن املقومات 
ا املثل  ي العصر الوسيط ومن ضم ال حددت الغلبة السياسية 

ى الدي (الدعوة الد ن ٔالاع ى املريني ينية)، هذا العوز فرض ع
البحث عن إعادة بناء املشروعية السياسية بعد تفاقم وتعاظم 
ي الحكم، لذا كانت مطالبة بالتعامل مع التيار  التقاليد الرعوية 
ي اتجاه التنظيم  ى مرحلة مهمة من الامتداد  ي الذي انتقل إ الصو

ى نحت رغبة سياسية دفين ة لها مطامحها والهيكلة املفضية إ
ا فه تستبطن نزوًعا  رية وال وإن كانت ال تصدح  ووسائلها التعب
نحو السلطة بإعادة خلقها بما ينسجم ودولة الوالية الدائمة 
ة  ى مجا الوجود، فقد عمل رواد ورموز صوفية العصر املري ع
ا العامة بم ي توجها ى ٔالاقل  م ع ا السلطة ودفعها ملجاراة اختيارا

ي التعامل مع الفئات  ي ذلك التخفيف من شطط السلطة 
الاجتماعية وترشيد السلوكات والانحرافات املرتبطة باملعيش 
رة املتأتية من حصار  اليومي، وهكذا ونتيجة للمضاعفات الخط
ى السلطان  ري إ تلمسان توجه عبد الرحمن بن عبد الكريم الهزم

عقاب وذلك بعد أن بلغ ثمن أبي يعقوب لثنيه عن هذا ٕالاجراء وال
ر من الذهب ر أن رفض السلطان كان )٧٧(الدجاجة عشرة دنان ، غ

إيذاًنا بقتله ووفاته، هذا ٔالامر تكرر مع السلطان يوسف بن عبد 
الحق الذي سجن أيام حصار تلمسان عبد هللا القرقوني فكان أن 

   )٧٨(مات من جراء ذلك.
وى فحسب، بل لم يقف املوقف من السلطة عند هذا املست

ن مثلما هو ٔالامر مع  ى أسلوب الرفض املباشر للسالط تطور إ
ي  ر النفور من أصحاب الوالية  ي ابن عاشر الذي كان كث الصو

ومن السلطان أبي عنان الذي ارتحل إليه عام سبعة  )٧٩(ٔالاعمال
ن ووقف عند بابه ولم يأذن له بل وتبعه يوم الجمعة  )٨٠(وخمس

ى قدمه أمام مرأى من الناس وهو لم يره من الجامع ٔالاعظم ع
أما عمر بن محمد بن واجب القيس البلنس فقد  )٨١(فرجع عنه.

ي سنة ( )٨٢(عرف عنه الانقباض عن السلطان م) ١٣٦٧هـ/  ٧٦٨و
ي بن يح الحس بعد الفراغ من  قصد السلطان محمد بن ع
صالة الجمعة ليقبل يده وهو يلتفت يميًنا كاملتحرز من 

ي )٨٣(جاسةالن ي مسايرة ابن عاشر  ائي جهًدا  ، ولم يأل محمد املش
ي وجه السلطان.   )٨٤(إغالق الباب 

ي املسألة الضريبية وال   يتأكد سياق التصعيد تجاه السلطة 
ا املواقف طابًعا نضالًيا؛ فابن ٔالابار يورد موقًفا جريًئا  )٨٥(تأخذ ف
ي لعبد الرحمن بم محمد بن عبد هللا بن ٕالام ام أبي زيد الذي جهر 

ن ١٣٥٢ـ  ١٣٣١هـ/  ٧٥٢ـ  ٧٣١وجه السلطان أبي الحسن ( م) ح



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٠٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ى أعمال الجهاد قائاًل: "ال يصح لك هذا  طلب ٔالاموال لإلعانة ع
ي"، كما واجه  ن كما فعل ع ي ركعت ح تكنس بيت املال وتص
السلطان نفسه معارضة شديدة من الشيخ عبد العزيز القروي 

ن طلب من تتبع القضاة والفقهاء باستحصال الزكاة ورفع  ح
ي من  التقارير عما يروج من تصرفات هؤالء الجباة فقال: "أما تست
ى مغرم من  ى تأخذ لقًبا من ألقاب الشريعة وتضعه ع هللا تعا

ري ابن عباد الرندي ( )٨٦(املغارم"، ى جانب هذه املواقف ين ـ  ٧٣٣وإ
، إذ  م) الذي تفصح١٣٩٠ـ  ١٣٣٣هـ/  ٧٩٢ رسائله عن عمق سياس

ي عهد السلطان أبي  ى سياسة الوالة والجباة وتعسفهم  عرت ع
م)؛ فقد أشارت الرسالة ١٣٧٣ـ  ١٣٦٦هـ/  ٧٧٤ـ  ٧٦٧فارس املري (

ي  ى ضرورة تدخل السلطة إلزالة مظلمة الرتب ال أحدثت  ى إ ٔالاو
ى ا)٨٧(طرق املسافرين لسلطان ، إال أن الرسالة الثانية توجهت إ

ي هذا الصدد: "عليكم أن تتفقدوا عمالكم  ووالته وجباته تقول 
وتعتقدوا ذلك من صالحات أعمالكم ومما يجب لرعيتكم عليكم 
م الغش وعدم النصيحة لكم ولرعيتكم وحاصل  فإنه قد ظهر م
ر  م تمكنوا من الرعية كل التمكن وأحدثوا سننا غ أمرهم أ

م املال  مشروعة وفعلوا عليه مما يوافق أغراضهم مما يكس
  )٨٨(والجاه".

من الالفت لالنتباه أن إدانة العمال والجباة والسلطة سمة 
ت العصر املري سواء من طرف املتصوفة أو الفقهاء حسب ما  م

ديد من  )٨٩(تعكسه العديد من نوازل الونشريس حتم هذا ال
ر رامت من الرموز الدينية موقًفا حازًما من السلطة ال سنت تدا ب

ى  ي البداية إ رة الاحتجاج؛ فسارعت  خاللها الحد من تصاعد عق
ي إطار الصالح من خالل الاعتناء بالتصوف ورجاالته، إذ  التموقع 

م) حبه ١٣٣١ـ  ١٣١١هـ/  ٧٣١ـ  ٧١١أثر عن السلطان أبي سعيد (
ي حًبا عظيًما لدرجة مخاطبته بسيدي.   )٩٠(ملحمد بن أحمد بن ع

حسن املري وأثناء رجوعه من وقعة طريفة نزل عن أما أبو ال
ي أبي زيد (ت.   ٧١٤فرسه عند لقائه بعبد الرحمن بن عفان الجزو

 ٧٥٨ -  ٧٥٢ي وقت نوه أبو عنان ( )٩١(م) إجالاًل وإكراًما له١٣١٤هـ/ 
ر ١٣٥٨ـ  ١٣٥٢هـ/  م) بمحمد بن يح بن محمد بن يح ومأل بالخ
لعزيز املري يقصد الشيخ الصالح وكان السلطان عبد ا )٩٢(يده،

ا ا بسب ي ويكاشفه بأشياء يعجب م ا ي وقت  )٩٣(عبد العزيز الص
م) زيارة ١٣٧٨هـ/  ٧٧٩لم يرد أبو العباس أحمد القبقاب (ت. 

ر ويمتثل السلطان ألوامره. ى الخ   )٩٤(السلطان يجلس معه يحضه ع
ذه ٕالاجراءات بل أردفوها بأخر  ى أشد قوة لم يكتف بنو مرين 

ي حق عبد هللا القرقوني زمن  ا السجن وثبت  وقسوة ومن بي
وأعرض  )٩٥(م)،١٢٨٦ـ  ١٢٥٨هـ/  ٦٨٥ـ  ٦٥٦يوسف بن عبد الحق (

راجع عن غزو  السلطان أبو الحسن عن طلب الشيخ أبي هادي بال
ي عهد )٩٦(إفريقية ي للسجن  ، كما تعرض محمد بن أحمد بن ع

ري (ت. ، وعبد الرحمن )٩٧(أبي عنان م) ١٣٠٧هـ/  ٧٠٦الهزم
ي حق )٩٨(ملصادرة أمواله ، وباملقابل نهجت أسلوب الاحتواء 

متصوفة آخرين كأحمد بن الحسن بن سعيد املديوني الذي 

ي عهد أبي الحسن ( ي ٕالادارة املالية  هـ/  ٧٥٢ -  ٧٣١استعمل 
، ومتع بعضهم بظهائر ٕالاقطاع والتحرير الجبائي )٩٩(م)١٣٥١ـ ١٣٣١
ي الزواوي الذي تركت له كما ح ي منصور بن ع صل مع أبي ع

ى  ى تحبيس أمالكه ع حرية فتح الرباطات ح انته به ٔالامر إ
ى أن توجت هذه السياسة بتأسيس تصوف )١٠٠(ذريته وأهله ، إ

ى  حضري مسالم مثله بشكل واضح كتاب السلسل العذب املرفوع إ
، ولم يحد )١٠١(ضرميالسلطان عبد العزيز بن أبي الحسن ملؤلفه الح

ي (ت.  م) عن هذا ١٤١٧هـ/  ٨١٩عمر بن موس بن محمد الرجرا
ى" أن  ر الرب املو ى غ ي مقدمة مؤلفه "هداية من تو ى إذ يؤكد  املن
مقام السلطنة نائب عن مقعد النبوة وأن توفر ٕالامام ضروري وأن 

ي كان تلميًذ )١٠٢(يكون واحًدا ال متعدًدا ا ، ولإلشارة فقط هذا الصو
ن بمواقفهما من السلطة  البن عاشر وابن عباد الرندي املعروف

  املرينية.
ى أن؛ الرسالة السياسية ال حاول متصوفة العصر  نخلص إ
ي ٓالان  ى ٕالاصالح والزعامة والحكمة  ي القدرة ع الوسيط إبالغها و
ى ذلك من ٕالاشارات ال رنت ببصرها نحو السلطة  ذاته، وال أدل ع

ا فيما يمكن أن يشبه مبدأ ٔالامر باملعروف والنه عن وممارسا
ي العصر الوسيط لتقويض السلطة  املنكر الذي اتخذ ذريعة 
القائمة وإيجاد السند الذي يخدم مشروعية التدخل وشرعية 
الغاية والهدف مًعا، إال أن ٕالاشكال الذي يرتبط بالرسالة السياسية 

ي طرح بديل سياس الصوفية هو أفقها ومآلها الذي فشل سوا ء 
ي فرض قيم العدالة الاجتماعية وترشيد ممارسات السلطة  أو
ر ال  ى ٔالاسس واملعاي ن الدولة واملجتمع ع بإعادة ترتيب العالقة ب

ر. ا "املنظومة" الصوفية سبياًل للتغي   ارتض
ا  )١٠٣(قد توصف اللغة الرمزية من داخل الكرامة الصوفية بأ

ا )١٠٤(فقر والانقهار أمام السلطة القامعةثورة إيجابية ضد ال ، لك
ي  ن الواقع املـأزوم والرغبة  ي مزدوج يزاوج ب ي حقيقة ٔالامر لغة و
ى ال ُيَعّد إال إجراًء وصك هروب نحو  تحقيق واقع جديد، هذه املس
ي التجدد والبحث عن امتداد مفقود  ي رغبة  الوالدة الصوفية بما 

الذي تتكامل فيه كل ٔالازمنة وتعاد  )١٠٥(مع ٔالاصول والبدايات
ي زمن موحد يرفع كل الحدود ويزيل كل املوانع ويشرع  ا  صياغ
ٔالابواب أمام أق درجات ٕالاشباع والتعويض عن ضغوط الواقع 

بحيث تفيد هذه ٓالالية استحالة تفرد الشخصية  )١٠٦(وفقره وقهره،
اجم السلطة وتعانق واقعها وقد تتب ب ا، إذ  عض وتعال

ا  ا (عدم الخروج عن ٕالامام) وتحاول جاهدة أن تضفي عل اقتناعا
ا ٔالاخالقية والقيمية، بغرض الانفراد بصبغة الكمال  مسح

ى خلق النموذج البشري املعجز بإيعاز من  )١٠٧(والصالح والقدرة ع
ي إنشاء عالم محم ومصون وموجه وواعد وع الجامح   )١٠٨(ال

ن املقدس الذي ير يستنجد بطاقات الخوارق ال  ال تم ب
ن املقدس الذي يثبت ذاته  التضحية بذاته بداًل من قهر ٕالانسان وب

ن الاعتقاد  )١٠٩(بقهر ٕالانسان ي ب ي فلسفة صوفية تما و
ي الذي يتناس بموجبه  )١١٠(والوجود قصد إنتاج املجتمع النموذ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .عالمية. علمية ١٠٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ي غياب تشكيالت اجتماعية منسجمة أشد الانسجام تعيد  الصو

ا ٔالاصلية دون تاريخ أو تبدل.إ   )١١١(نتاج نفسها ووفق صور
ى  ي افتقر إ لكل ذلك نحسب أن املشروع السياس الصو
ى الطاقة الروحية ال  الوسائل املادية الفعالة واعتمد أساًسا ع
ر من اهتمامها باملجتمع ومستويات ذهنياته،  تروم تحرير ٔالافراد أك

وإنما هفا نحو خلق وهم الانتصار  بحيث إن انتقاده لم يكن ناجًعا
ى كل مظاهر القسوة والفظاظة الواقعية ي ذلك  )١١٢(ع متوساًل 

 )١١٣(بالتم والرؤى ؤالاحالم وتمجيد الفقر واستساغة املوت،
وارتباًطا بذلك لم تكن املعارضة الصوفية موسومة بالحبك وٕالابرام 

ى ادى ع ساحل  السياس واملبدئية الجذرية، بل كانت رخوة ت
رى بحكم انصرافها  ا الك ى إشكاال القضية السياسية دون النفاذ إ
ي، فاألصالة ليست  ى رسم الزعامة والاستقواء ٔالاخال ا إ عن تحديا
ى  ا، هذا ما قد يحيل ع جحوًدا لواقعية الظاهرة وال نكرانا لتاريخي
ي بل مع ذاته  ي ومنطق صراعه لم يكن مع عدو خار أن أزمة الصو

 أبدعت تصوًفا يع بالخالص الفردي وثانوية العقل ال
، إذ ال يمكن خلق حقيقة ٔالاشياء بالسهولة نفسها )١١٤(والاستسالم

ي  ا نفي حقيقة الواقع، فأزمة التصوف ليست  ال يمكن بوساط
ي آلية الفهم وفق خصوصية  طبيعة املشروع الحضاري وإنما 

ي مضمون الوسيلة  ال كانت عاجزة عن ومنطق العصر وأيًضا 
ر وتقديم أفق مطبوع بطموحات الكتلة التاريخية، فعموم  التغي
ى تحرير العقل وتمكينه من ٔالادوات  ي ال يستند ع النشاط الصو
فو خلق ٔالاتباع واملردين وتوسيع دائرة الوالية بآلية  الفعالة بل 
ى ذلك أن "الجماعة ى احتواء املجال رمزًيا، يضاف إ " شمولية تس

ر والتشظي الذي يفيد غياب  الصوفية كانت مشوبة بالتبع
ي الرؤى والتصورات بالرغم من تشابه املواقف والرموز  الانسجام 
راح  ي الوسائل واج ا التنوع  ي حقيق والكرامات، وال ال تعكس 
ا، بل  السبل الكفيلة بأنسنة السلطة وإضفاء القيم ٔالاخالقية عل

ر العصر.تعكس بنية ذهنية ومنط  ق تفك

í³^} 
من واقع ما سبق؛ بدًءا بمشروعية الحديث عن مالمح املشروع 
ي، وتحذيًرا من التوقف أو التمادي والتعميم يمكن  السياس الصو
ي  ي املسألة ال محبة  أن نعد هذه املحاولة جنوح نحو التجديد 
ي املعرفة، ألن هذه الصفحات تنبؤ  ي التعمق   التجديد وإنما رغبة 

ا بالعنق وهو  عن تغطية كل الحاالت فحسبنا من القالدة إحاط
ي ٓالان ذاته كما قال بول ريكور، مع  رهان نصفه بالنتيجة واملحك 
ر املحدود مع استنتاجات بعيدة ال  ي تجنب الانسياق غ رغبتنا 
تنسجم وروح املتون ال اعتمدناها إطاًرا مرجعًيا لهذه املحاولة، 

ون القطع ـ أن التصوف باعتباره ثقافة لكل ذلك نحسب ـ د
ر معالم مشروع سياس  ي تسط ومشروع لم يخل من الرغبة 
ي العديد من الكرامات والرموز وإن لم تتخذ  ظهرت مؤشراته 

ي أدواته ومراحله وغاياته.   مساًرا متكاماًل وموحًدا 
  

ş]ŽÚ]çŁV  
 
ي املغرب ٦التصوف والسلطة: نماذج من القرن ) جورج كتورة، ١( هـ 

اد، سؤالاندلس    .١٨٢، ص١٢،١٩٩١، ع٣، مجلة الاج
ي) محمد جحاح، ٢( ي بنية اشتغال الحقل الصو ، مجلة الرمزي واملتخيل 

   .١٥٢، ص ٢٠٠٤، ٤مسالك، ع
ي املغرب املري وجدل املشروعية) أحمد البوزيدي، ٣( ، ضمن التصوف 

ي تاريخ املغرب إشراف إبراهيم القادري بوتشيش،  التصوف الس 
  .١٠٤، ص ٢٠١٠منشورات الزمن 

ي الفنون ٕالابداعية) محمود إسماعيل، ٤( ، مجلة املحجة، إشراقات التصوف 
روت ١٣ع     .٥٨، ص ٢٠٠٥، ب

ر، ) عبد املجي٥( ن د الصغ ي القرن ي  ، ١٩و  ١٨إشكالية إصالح الفكر الصو
   .١١، ص١٩٩٤دار ٓالافاق الجديدة املغرب  ٢، ط١ج

ي دراسة التاريخيات، مجلة أمل، س٦( ، قضايا  ، ١٥، ع٥) عبد ٔالاحد السب
   .١١، ص ١٩٩٨

ى قوة الرمز) بن عتو عبد هللا، ٧( ، ضمن التصوف املغربي من عمق السياق إ
ي املغرب، مجلة املناهل، جالزو  منشورات وزارة الثقافة  ٨١ـ  ٨٠، ع ١ايا 

  .٢٩٢، ص ٢٠٠٧املغرب 
   .١٩٠، صالتصوف والسلطةجورج كتورة،  )٨(
ي أومليل، ٩( ، مركز دراسات ١، طالسلطة الثقافية والسلطة السياسية) ع

  .١٨، ص ١٩٩٦الوحدة العربية 
ي، ١٠( ي العصر الوسيطحول تاريخ املجتمع امل) محمد القب ، منشورات غربي 

   .٣٠، ص١٩٩٨الفنك، الدار البيضاء 
املجال الحيوي لألولياء باملغرب ٔالادوار الدينية ) سعيد بنحمادة، ١١(

ي تاريخ املغرب/ إشراف والعسكري باملغرب ، ضمن التصوف الس 
  .١٤٢، ص ٢٠١٠إبراهيم القادري بوتشيش، منشورات الزمن 

ي القرن منات، ) عبد الجليل لح١٢( ، (دبلوم م١٢هـ/ ٦التصوف املغربي 
الدراسات العليا)، جامعة محمد الخامس كلية ٓالاداب والعلوم   ٕالانسانية 

  .٢٣٤، رسالة مرقونة، ص ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩الرباط 
ي عصر ) محمد املغراوي، ١٣( ي املغرب ؤالاندلس  العلماء والصلحاء والسلطة 

كلية ٓالاداب والعلوم  -محمد الخامس (دكتوراه دولة) جامعة املوحدين
  .٣٥٩، رسالة مرقونة، ص ٢٠٠٢ـ  ٢٠٠١ٕالانسانية، الرباط 

ي املغرب) إبراهيم القادري بوتشيش، ١٤( ي التصوف الس  ، ثقافة الوسطية 
ي تاريخ املغرب، منشورات الزمن    .١٧، ص ٢٠١٠ضمن التصوف الس 

   .٣٦، ص سلطةالعلماء والصلحاء وال) محمد املغراوي، ١٥(
ي، ١٦(   .٢٧، ص ١٩٨٧، دار توبقال الدولة والوالية واملجال) محمد القب
ي مناقب العباد) محمد الشريف، ١٧( ، منشورات ١، القسم ٔالاول، طاملستفاد 

   .٢٣٥، ص ٢٠٠٢تطوان  - كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية
الثقافة ، تحقيق إحسان عباس، دار ٤، جالبيان املغرب) ابن عذاري، ١٨(

   .١٢، ص١٩٨٠
ركة، ١٩( ي الفهم والتأويل) محمد ال ي املغرب مقدمات  ، التصوف الس 

ي تاريخ املغرب، منشورات الزمن    .٨٢، ص ٢٠١٠ضمن التصوف الس 
ي، ٢٠( ا ، وبداية دولة املوحدين أخبار املهدي بن تومرت) البيدق أبو بكر الص

  .٣٥ـ ١٥، ص ١٩٧١ط دار املنصور للطباعة والوراقة، الربا
رى ) ابن ٔالاحمر، ٢١(   .٣٠، ص ١٩٧٢، الرباط بيوتات فاس الك
ن، البيان املغرب، ) ابن عذاري، ٢٢( قسم املوحدين، تحقيق مجموعة دارس

روت، ودار الثقافة الدار البيضاء  -، دار الغرب ٕالاسالمي١ط ، ١٩٨٥ب
  .٣٠ص
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ر، انظر: محمد الشريف، ٢٣( ، ة الزوايا باملغربما قبل هيكل) للتوسع أك

ي  الطوائف الصوفية خالل مرحلة الانحالل املوحدي، ضمن الزوايا 
  .٢٠٠٧، منشورات وزارة الثقافة ٨٠ـ٨١، ع١املغرب، مجلة املناهل، ج

ي، ٢٤( ى رجال التصوف) ابن الزيات التاد ، تحقيق أحمد التوفيق، التشوف إ
  .١٥٥، ص١٩٩٧الرباط  -، منشورات كلية ٓالاداب٢ط

  .١٢٠) نفسه، ص٢٥(
   .٢٥٠، صالتصوف املغربي) عبد الجليل لحمنات، ٢٦(
ن) إبراهيم القادري بوتشيش، ٢٧( ي عصر املرابط ، دار ١، طاملغرب ؤالاندلس 

روت  - الطليعة    .١٢٥، ص ١٩٩٣ب
ي، ٢٨( ، التصوف واملجتمع: نماذج من القرن العاشر) عبد اللطيف الشاذ

   .٥٦، ص١٩٨٩لدار البيضاء منشورات جامعة الحسن الثاني، ا
  .٣٣ـ ٣٢) محمد مفتاح، الواقع واملمكن، ص٢٩(
ى قوة الرمز التصوف املغربي) بن عتو، ٣٠(   .٢٩٧، صمن عمق السياق إ
  .١٤١، صاملغرب ؤالاندلس) إبراهيم القادري بوتشيش، ٣١(
ي املغرب) إبراهيم القادري بوتشيش، ٣٢( ي التصوف الس  ، ثقافة الوسطية 

  .Halima ferhat; le Maghreb aux XII et XIII siècles les siècles de la foi wallada Casablanca, P. 134- 141 (33)  .٣٩ـ  ٣٣ص 
ي تجليات املقاربة الوسطية) عبد الهادي البياض، ٣٤( ، ضمن التصوف الس 

  .٢١٥، ص ٢٠١٠تاريخ املغرب، منشورات الزمن 
، تحقيق جعفر ٢، جدول املغرب ٔالاق الاستقصا ألخبار ) الناصري، ٣٥(

 Halima ferhat: le Maghreb ….P.134 (36)  .٥٧ـ ٥٨، ص ١٩٥٥وامحمد الناصري، الدار البيضاء 
ي، ٣٧( ى رجال التصوف) ابن الزيات التاد   .١٥١، ص التشوف إ
  .١٣١) نفسه، ص٣٨(
  .١٤٥نفسه، ص )٣٩(
ر، ٤٠( : عبد السالم الهراس، ، القسم الثالث/ تحقيقصلة الصلة) ابن الزب

  .٥٧، ص١٩٩٣سعيد أعرا ب، وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية 
، تحقيق: محمد الحبيب مسائل أبي الوليد ابن رشد) ابن رشد الجد، ٤١(

، من مقدمة ١٩٩٣التجكاني، منشورات وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية 
  .٣٦التحقيق، ص

  .١٧٩، صؤالاندلساملغرب ) إبراهيم القادري بوتشيش، ٤٢(
ي دكالة مالحظات أولية) محمد نعايم، ٤٣( ، مجلة أمل، الحركة الصوفية 

  .٣٥، ص ٢٠١٤، ٤٢ع
ي ) للتوسع انظر: إبراهيم القادري بوتشيش، ٤٤( حول محن املتصوفة املغاربة 

ي املغرب، مجلة   املناهل، جالعصر املرابطي ، ٨٠ـ ٨١، ع ١، ضمن الزوايا 
  .٢٠٠٧قافة منشورات وزارة الث

ر أحداث هذه الثورة انظر: املغراوي، ) ٤٥( العلماء والصلحاء حول تأط
  .١٩، صوالسلطة

ي املغرب ٔالاق ؤالاندلس خالل ) محمد العمراني، ٤٦( ن والتمردات  الف
(دبلوم الدراسات العليا) جامعة محمد الخامس  كلية  م١٢هـ/ ٦القرن 

  .١٠٢، رسالة مرقونة، ص١٩٩٦ـ  ١٩٩٥ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية الرباط 
ي، ) ٤٧( ي التاد ي مناقب الشيخ أبي يعزى الصوم ي كتاب املعزى  ، تحقيق ع

  .١٢٦،    ص ١٩٩٦الجاوي، منشورات كلية ٓالاداب ابن زهر أكادير 
ي أبو العباس، ٤٨( ن) العز ي زعامة املتق ن  ، تحقيق أحمد دعامة اليق

   .٥٢رباط، صالتوفيق، مطبعة املعارف الجديدة ال
ي كرامات أبي يعزى ) محمد مفتاح، ٤٩( ، ضمن السياسة الحيوانية قراءة 

، منشورات   كلية  التاريخ واللسانيات تنسيق وتقديم عبد ٔالاحد السب
  .٦٩، ص١٩٩٢الرباط  -ٓالاداب

 

 
  .٤٠٦، صالعلماء والصلحاء والسلطة) محمد املغراوي، ٥٠(
   .٢١٥، صالتشوف) ابن الزيات، ٥١(
ي تاريخ الغرب ٕالاسالميمحمد الشريف،  )٥٢( ، ط نصوص جديدة ودراسات 

  .٣٩، ص١٩٩٦، كلية ٓالاداب تطوان، ١
، تحقيق: محمد بن شريفة، ١، القسم الذيل والتكملة) ابن عبد امللك، ٥٣(

   .٣٣٢، ص١٩٨٤أكاديمية اململكة املغربية 
ر، ٥٤(   .١٢٢، صصلة الصلة) ابن الزب
  .٢٧١، صيل والتكملةالذ ) ابن عبد امللك،٥٥(
ر، ٥٦(   .٥٣، ص صلة الصلة) ابن الزب
ي، ٥٧( ي مناقب الشيخ أبي يعزى ) الصوم   .٢٣٣، صكتاب املعزى 
  .٢٦٦، صالذيل والتكملة) ابن عبد امللك، ٥٨(
ر، ٥٩(    .٢٩، صصلة الصلة) ابن الزب
، أحمد بابا، ٦٠( اج بتطريز الديباج) التنبك د عبد ، تقديم عبد الحمينيل الاب

، ٢١١، منشورات كلية الدعوة ٕالاسالمية، ص٢، ط٢ـ١هللا الهدامة، ج
٣١٧.  

  .٤٣٥، صالعلماء والصلحاء والسلطة) نقاًل عن: محمد املغراوي، ٦١(
ن بولقطيب، ٦٢( ، (دكتوراه الدولة املوحدية ومجال املغرب ٔالاق) الحس

ي ـ ١٩٩٩لجديدة ا -دولة) كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية أبي شعيب الدكا
  . ٤٠٣، رسالة مرقونة، ص١٩٩٨

  .٤٠٣) نفسه، ص٦٣(
ر، ٦٤(   .٥٣، صصلة الصلة) ابن الزب
ي معرفة أعيان املذهب) ابن فرحون، ٦٥( ، تحقيق: محمد الديباج املذهب 

راث القاهرة، ص    .٢١٣ٔالاحمدي أبو النور، دار ال
ي، ٦٦( ي مناقب الشيخ أبي يعزى ) الصوم   .٢٠٣، صكتاب املعزى 
  .٢٥٥) نفسه، ص٦٧(
  .٥٥٠، صالذيل والتكملة) ابن عبد امللك، ٦٨(
ر، ٦٩( ، وحول نماذج أخرى انظر: محمد ٢٠٦، صصلة الصلة) ابن الزب

   .٤١٢ـ٤١١، صالعلماء والصلحاء والسلطةاملغراوي، 
  .٥٣) نقاًل عن: محمد الشريف، من تحقيق املستفاد، ص٧٠(
  .٣٥٥، صالتشوف) ابن الزيات، ٧١(
  .٤١١، صالعلماء والصلحاء والسلطة) نقاًل عن: محمد املغراوي، ٧٢(
ر، ٧٣(   .٣٨، صصلة الصلة) ابن الزب
) حول طبيعة ومضمون هذا الصراع، انظر التفاصيل: محمد الشريف، ما ٧٤(

   قبل هيكلة الزوايا.
  .٣١ـ  ٣٠، ص ما قبل هيكلة الزوايا) محمد الشريف، ٧٥(
  .٤٤٣، صوالصلحاء والسلطةالعلماء محمد املغراوي،  )٧٦(
ر من العلماء والصلحاء ) الكتاني، ٧٧( سلوة ٔالانفاس ومحادثة ٔالاكياس بَمْن أق

ن، دار الثقافة    الدار البيضاء ٣ـ٢، جي فاس ، تحقيق مجموعة دارس
  .٦١، ص٢٠٠٤

)٧٨ ، اج) التنبك   .٤٢٤، صنيل الاب
ر ) ابن قنفذ،٧٩( ر وعز الحق ، أدولف فور، تصحيح: محم، أنس الفق د الفاس

ي للبحث العلم  منشورات   .٩، ص١٩٦٥املركز الجام
)٨٠ ، اج) التنبك   .٩٦، صنيل الاب
ر) ابن قنفذ، ٨١( ر وعز الحق    .٩، صأنس الفق
  .٤١) نفسه، ص٨٢(
، راجعه ١، جٕالاعالم بمن حل مراكش من ٔالاعالم) ابن إبراهيم العباس، ٨٣(

  .١٧٨، ص١٩٨٤امللكية الرباط  عبد الوهاب بن منصور، املطبعة
ر) ابن قنفذ، ٨٤( ر وعز الحق   .٤١، صأنس الفق
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، بغداد، ٢ـ  ١، جالتكملة لكتاب الصلة) ابن ٔالابار، ٨٥( ي واملث ، مكتبة الخان

  .٢٦٥ص
)٨٦ ، اج) التنبك   .٢٦٩، صنيل الاب
ن) محمد املنوني، ٨٧(  ، منشورات كلية ٓالاداب٢، طورقات عن حضارة املريني

  .٣٩٧، ص١٩٩٦الرباط 
  .٣٩٨) نفسه، ص٨٨(
)٨٩ ، ، وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ٦، جاملعيار املغرب) انظر الونشريس

  .١٧٩،١٧٥،١٨٥، ١٣٩،١٥٠، ص١٩٨١
)٩٠ ، اج) التنبك   .٤٣٩، صنيل الاب
  .٢٤٤) نفسه، ص٩١(
)٩٢ ، اج) التنبك   .٤٤٩، صنيل الاب
ر وعز ) ابن قنفذ، ٩٣( رأنس الفق   .٨٤، صالحق
  .٧٩) نفسه، ص٩٤(
)٩٥ ، اج) التنبك   .٤٢٤، صنيل الاب
ر) ابن قنفذ، ٩٦( ر وعز الحق   .٥١ـ  ٥٠، صأنس الفق
)٩٧ ، اج) التنبك   .٤٣٩، صنيل الاب
  .٢٤٢) نفسه، ص٩٨(
  .١٠٥) نفسه، ص٩٩(
ي تاريخ الغرب ) نقاًل عن: محمد فتحة، ١٠٠( النوازل واملجتمع: أبحاث 

إحالة  ٢٣١، ص١٩٩٩منشورات كلية ٓالاداب الدار البيضاء  ،ٕالاسالمي
٣٥٦ .  

  .١١٣) نفسه، ص١٠١(
ي ٔالاندلس) نقاًل عن: محمد مفتاح، ١٠٢( ي واملجتمع  واملغرب  التيار الصو

، (دكتوراه دولة) القسم ٔالاول، كلية ٓالاداب م١٤هـ /  ٨أثناء القرن 
  .١٩٦، ص١٩٨١ـ ١٩٨٠والعلوم ٕالانسانية الرباط 

) يعتقد ٔالاستاذ عبد الفتاح كيليطو ومحمد املصطفى العزام أن عالقة ١٠٣(
ي  ا و ي تبليغ رسال ى ٕالاشارة  ر عادية تقوم ع ٔالاولياء باللغة عالقة غ

ى القضايا والظواهر: محمد املصطفى العزام،  مصطلح العقل التلميح إ
ن الفلسفة والتصوف ي الفلسفة والعلوم ب ، ضمن املصطلح 

. ـ ١٩٩٥نية، منشورات كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية، الرباط ٕالانسا
ي والجملعبد الفتاح كيليطو،  ، ضمن التاريخ وأدب املناقب. الو

ي الرباط    . ١٩٨٩منشورات الجمعية املغربية للبحث التاري
ي زيعور، ) ١٠٤( ي الفلسفة ع ي  قطاع الاقتصاديات داخل العقل العم

  .٩٥، ص١٩٩٧، ٣٥ـ٣٤)، ع٣ـ٢اد (، مجلة الاجٕالاسالمية
ي) محمد جحاح، ١٠٥( ي بنية اشتغال الحقل الصو ، الرمزي واملتخيل 

  .١٥٦ص
ي التصوف ٕالاسالمي) امليلودي شغموم، ١٠٦( ، منشورات املتخيل والقدس 

  .٢٦٢، ص١٩٩١املجلس البلدي مكناس 
ى قوة  التصوف املغربي) بن عتو عبد هللا، ١٠٧( ، الرمزمن عمق السياق إ

  .٢٩٨ص
ر عون، ١٠٨( ، مجلة املنطلق الجديد، املقدس الوظائفي واملقدس ٕالاله) مش

  .١١٥، ص٢٠٠٤، ٧ع 
  .١٢٣) نفسه، ص١٠٩(
، ٧، مجلة املنطلق الجديد، عأوهام القداسة وعنفها) حسن جابر، ١١٠(

  .١٢٥، ص٢٠٠٤
ة ، ترجمة أحمد احمايمو، مجلتكوين املجتمع املغربي) بول باسكون، ١١١(

  .٥٥، ص١٩٨١، يونيو ٤املشروع، ع 
ى قوة الرمز التصوف املغربي) بن عتو عبد هللا، ١١٢( ، من عمق السياق إ

  .٣٠٩ص
 

 
ن) إبراهيم القادري بوتشيش، ١١٣( ي عصر املرابط  ١٤٦، صاملغرب ؤالاندلس 

  .١٤٩ـ 
رية) مصطفى النيفر، ١١٤( ، مجلة معايش الصوفية من خالل الرسالة القش

اد،   .٥٧ـ  ٤٥، ص ١٩٩٣، ٢٠، ع ٥س الاج
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ي الدراسات ٕالافريقية   باحث 
   ٕالانسانية والعلوم ٓالاداب كلية

  اململكة املغربية – جامعة الحسن الثاني

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
العرص الوسيط، يتضح منها أنَّ اإلنسان القديم قد آمن مجتمع إفريقيا الغربية خالل يف إنَّ دراسة املعتقدات الدينية الخاصة 

بوجود قدرات فوق الطبيعة، تساعده عىل الشفاء من األمراض سواء أكانت صلوات مرفوعة إىل اإلله، أو قرابني مقدمة عىل 
غربية، فهناك إىل ذبحه، أو طقوس سحرية وتعاويذ، ولكن مل تكن هذه فحسب هي ما اعتقد به املجتمعات القدمية يف إفريقيا ال

ا عدد من الرموز الطقسية والدينية، وعبادة جانب ذلك صنف ال يقل أهمية عن ذلك وهو عبادة امللوك واألسالف، وهناك أيضً 
م وغريها التي اعتقد األقدمون بدورها الهائل يف حياته، أو الحيوانات قوة الطبيعة كالشمس والقمر، وأدوات جامدة كاألصنام

وخلص البحث إىل أنَّ عالقة األرواحية  هذه الدراسة لدور املعتقدات األرواحية يف حياة الفرد يف إفريقيا الغربية. . وتعرضاليومية
مبجتمع إفريقيا الغربية هي عالقة وطيدة، فتحليل عنارص هذه الديانة ميكننا من فهم أفضل للبنيات الذهنية والفكرية للمجتمع 

  يف مجاالت الحياة اليومية.املدروس، وامليكانيزمات املتحكمة 

  
األرواحية اإلفريقية، المجتمعات القبلية، عبادة األسالف، تقديس     ٢٠١٤  يونيو ٩  تاريخ استالم البحث:  

  الكواكب، إفريقيا الغربية
    ٢٠١٤  يوليو ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب
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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ي بداية الفتح ٕالاسالمي، ى إفريقيا  لم  )١(عندما جاء ٕالاسالم إ

رة خالية من أية حرك ة تعبدية؛ فقد تحدث أوائل تكن هذه ٔالاخ
ن، والرحالة العرب الذين زاروا املنطقة عن  ن، والجغرافي املؤرخ
وجود أشكال ُمتعّددة من العبادات وٓالالهة املحلية، ال لم يكن لها 
ي إطار هذه العبادات املحلية، عبد  ارتباط بالديانات السماوية. و

ت من البشر وفق بعض ٔالافارقة الشجر والحجر، ؤالاحياء ؤالاموا
ى عدد  دية مخصوصة كان يتم التقرب من خاللها إ طقوس تعبُّ
ن  ر من القراب ر تقديم عدد كب رضة ـ ع هائل من ٓالالهة ـ املف
ن  رها من أصناف القراب الحيوانية والبشرية والنباتية، أو غ
رًكا، ربط إفريقيا الغربية مع  ي ال كانت ُتشكل جسًرا مش ؤالاضا

ي ما  ي هذا امليدان قبل وبعد نزول الرسائل با عرفته قارات العالم 

رها بُ  ر ٕالاسالم آخرها وأك رة ال يعت عًدا عن السماوية، هذه ٔالاخ
ى هللا عز وجل، من  ي ممارسة الدعوة إ ا  ً التحريف، وأقواها تم
خالل رفضه لوساطة أّيِ كهنوٍت قد يحتكر املعرفة الدينية، ومن 

لدعوة أمام كل ُمحِسن وعالم وفقيه وتاجر دون خالل فتحه باب ا
ى جهة رسمية ما، أو سلطة فقهية ما.    )٢(إمكانية الرجوع إ

ي إفريقيا الغربية، يرجع  ونعتقُد أنَّ النجاح الذي عرفه ٕالاسالم 
ي نشر هذا الدين  ى املشاركة الجماعية الُحَرة  ر منه إ ي قسم كب

العنف والصراع، مبدأ ة عن بالحوار، واملعاملة الحسنة البعيد
مع السكان  -ي عمومها- حيث نسج املسلمون هناك عالقاٍت طيبًة 

ن صار يبدو  رهم من ٔالارواحي ن وغ ن املسلم ى حّدِ أنَّ التعايش ب إ
ر من القرى واملدن والغابات ي كث ي"  )٣(،عادًيا  ففي قرية "با

ي  )٤(ٔالارواحية ى سبيل املثال-ي ما ن خمس كان للمسل -ع م



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ١١٣

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
رها من مدن وقرى  ي غ ي، كان طارًئا  ي با مساجد، وما كان طارًئا 

  إفريقيا الغربية، ال كان لها وضع دي متم وغامض.
ي إذن أهم مظاهر الديانة ٔالارواحية ال وّجهت  فما 
ي إفريقيا الغربية قبل ظهور ٕالاسالم؟  السلوك اليومي لإلنسان 

وس الدينية؟ وكيف تمَّ تنظيم وكيف مورست الشعائر والطق
ي ظل هذه الديانة ؟   املجتمع 

Ví‰]…‚Ö]Í]‚â_ 
ي منطقة  ٔالاول: معرفة أهم مظاهر وأشكال الديانة ٔالارواحية 

 الدراسة.
ى  الثاني: الكشف عن ٔالاثر الذي أحدثه هذا الاعتقاد الدي ع

  مجتمع غرب إفريقيا. 

Ví‰]…‚Ö]…^éj}]h^f‰_ 
  ى الحالة الدينية ملجتمع إفريقيا الغربية قبل التعرف ع

 ٕالاسالم.
  ي سد فجوة من فجوات تاريخ إفريقيا القديم، ومللمة الرغبة 

 حلقاته املفقودة.
  ي قلة الدراسات ؤالابحاث العربية املتعلقة بالجانب الدي 

رة ما قبل ٕالاسالم.   ف

íéu]æ…ù]†â^¿ÚVğ÷æ_ 
 عبادة ٔالاصنام:  - ١/١

ص واستقراء بعض النصوص، أنَّ الفرد يبدو من خالل فح
ي  ٕالافريقي كان يعبُد ما يحلو له من نباتات وحيوانات وكواكب. و
ى، احتلت ٔالاصنام مكانة مرموقة لدى مجموع أرواح  ذات املس
ي  ي الشرق، أو عند زغاوة  إفريقيا، سواء عند الزنج والبجة 

ي الغرب.  كال تلك ٔالاصنام وأَن أشالوسط، أو عند إفريقيا الغربية 
ى أخرى؛ حيث نجدها عند البعض  ا تختلف من مجموعة إ وطبيع

ى شكل تماثيل بشرية ن أو حجر أحياًنا،  )٥(،ع وقد تكون من ط
رة الغابات،  ًرا ما تكون من خشب، ربما ألن املنطقة كانت كث وكث
ر من ٔالاخشاب. واملالحظ أنَّ ٔالاصنام لعبت دوًرا  ي الكث وتوفر بالتا

ن، وكان ك ي حياة السكان، فكانوا يقدمون لها الطعام والقراب ًرا  ب
ى ٔالامراض والحروب ؤالاسالف والعدل، وأصنام  هناك أصنام ترمز إ
ي معابد ال يدخلها  خاصة بالشيوخ، وأخرى بالنساء، وضعت 
ي مقايضة أنواع  رددوا  ي إفريقيا الغربية لم ي الرجال. بيد أنَّ أها

ى املنطقة.من أصنامهم بسل رتغالية إ ا السفن ال    )٦(ٍع كانت تأتي 
  تقديس الكواكب والحيوانات: - ١/٢

ومن مظاهر ٔالارواحية أيًضا، عبادة الكواكب والحيوانات؛ 
ي هذا الصدد مثااًل عن جماعة من  وخاصة الثعبان. وأورد البكري 
السودان، كانت ُتقدس هذا النوع من الزواحف. فدأب السكان 

ى عبادته، وتقديم الطعام والشراب له، وتعليق نفائس املحليو  ن ع
ي  ى مدخل املغارة حيث كان يعيش، معتقدين  الثياب واملتاع ع
ه املسؤول  ى إنزال املطر، وأنَّ ذلك أنَّ الثعبان وحده يملُك القدرة ع

م من كل مكروه، وحراسة كنوزهم، بل كان مصدر  عن حماي
ر خاٍف، أنَّ تقديس  )٧(ح والفشل.السعادة والشقاء، ومانح النجا وغ

ن لم يكن خصوصية إفريقية فحسب، وإنما كان معروًفا  الثعاب
ي بلدان  ن والهند، حيث كانت  وسيطيةأيًضا  أخرى، مثل الص

تحظى بنفس التعظيم. ونفس ٔالامر يصح عن مصر القديمة، حيث 
ي صورة حية (كوبرا)، تلعب دور حماية الفرا عنة، كانت ُتعبد آلهة 

ى جانب آلهة أخرى.  ي احتفاالت تتويجهم، إ   وتحضر 
  : الطبيعةعبادة قوى  -١/٣

ي الديانة  فوق هذا وذاك، لم تكن عبادة النار والكواكب غائبة 
لة خاصة. ومن  ا بم ٔالارواحية، ولكن يظهر أنَّ الشمس حظيت ف
ر من الشعوب، وال سيما بمدين  هنا، تكرر ذكر تعظيمها لدى كث

   )٨(دوغست وشواطئ خليج غينيا.أ
  

ذا الشأن،  رحة  ي التفاصيل الدقيقة املق ودون الخوض 
ن ٔالارواحية وعبادة  ُيمكننا القول إجمااًل، إنَّ هناك ارتباط وثيق ب
م قدموا من  امللوك بإفريقيا الغربية، فكانت الرعية تعتقد أ

ى  جلب النعمة السماء؛ أي أنَّ لهم طبيعة إلهية تجعلهم قادرين ع
م تلك  والعافيةوالنقمة، كالحياة واملوت  واملرض. كما منح

م  ى الرعية ال أحاط  - نتيجة لذلك-الطبيعة سلطة مطلقة ع
م ُيحيوَن  ّ ي أ ر من مظاهر العبادة والتعظيم، واعتقدت بالتا بكث
ذا الاعتقاد، كان بعض امللوك يأكلون  بدون طعام. ولعدم املساس 

ى كأس خفية، وكا ن آخرون يوهمون الناس أنَّ غذاَءهم يقتصر ع
م من يتظاهر بأّنه ال يأكل البتة،  ي اليوم، بينما كان م من الخمر 

رغم -مثلما هو ٔالامر عند "زغاوة". بيد أنَّ امللكية املقدسة هذه 
ا ى  -مظاهر الخضوع املطلق ف كانت لها ضوابط صارمة، تمس ع

دل، فقد الحظ البكري أنَّ املاندينغ الخصوص مسأل القدرة والع
ر غامبيا يقتلون ملكهم، ويستبدلونه بأحد  ي الضفة الجنوبية من 
ن لهم عجزه عن ممارسة السلطة بسبب تقدم  أفراد أسرته إذا تب

   )٩(بالسن، أو مرض عضال.
  عبادة امللوك ؤالاسالف:  - ١/٤

ن قائمة  بعد وفاته؛ وباملقابل، تظل ُقدسية امللك عند ٔالارواحي
ى درجة  بطقوسإذ يدفن  ن، إ خاصة، ويحظى بالعبادة والقراب

ن.  لة الفراعنة عند قدماء املصري م بم وبعد الوفاة تسمح بمقارب
ي إطار ٔالاسالف الذين كانوا ُيعَبدون أيًضا، وكانت  يدخل امللوك 
ي إفريقيا الغربية  م تشكل إحدى دعائم الديانة ٔالارواحية  عباد

ن هم قبل  ا، فاألجداد بالنسبة لإلفريقي دخول ٕالاسالم إل
املسؤولون عن وضع أسس تقاليد الجماعة وأعرافها، وربوا َخَلَفهم 
م  م ال يع بالنسبة ألبنا ى تلك ٔالاعراف والتقاليد، ومو ع
ى عالم آخر  وأحفادهم الفناء، وإنما تبقى أرواحهم بعد انتقالها إ

وه له من تقاليد ُتراقب تصرفات ٔالابناء،  م عما سنُّ فمن حاد م
ن  م، مما جعل ٕالافريقي م أحاطوه برعاي أوقعوا به الشر، ومن ال



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ١١٤

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ى أسالفهم بالذبائح عند قبورهم، ر دي  )١٠(يتقربون إ فهذا تفك

ي نظرنا مجموعة من القضايا:   يعكس 
 .ي لشعوب إفريقيا الغربية القديمة   التقسيم الاجتما
 ه لم يكن ٕالا  نسان ٕالافريقي بدائًيا كما يحلو للبعض نعته.أنَّ
  ،وأنَّ الفرد ٕالافريقي قد نّظم أموره الدينية وفق عقلية معينة

كما نّظم من شؤونه السياسية والاقتصادية؛ حيث انفتح 
ى العالم املجاور بواسطة تجارة الذهب والعبيد.   ع

  
ي إفريقيا الغربية بالسحر والعرافة: - ١/٥   اعتقاد أها

ي ي إفريقيا الغربية  و رن ٔالارواحية  ى، غالًبا ما تق هذا املن
بظاهرة السحر والعّرافة لشرح بعض ضوابط الحياة الاجتماعية 
مثل الزواج والطالق، والسلم والحرب، واملرض والاستشفاء، 
رة، وارتبطت العّرافة  ن أفراد العش والحمل والوالدة، والعالقة ب

ي حل بعض املشاكل ارتباًطا وثيًقا بالسحرة؛ إ ذ ساهم العّراف 
ي السائد، فعزز املفاهيم  ى التنظيم الاجتما اليومية، والحفاظ ع
ي حل الخصومات، فإذا كان  السائدة، وأّيد الحكم القائم، وساعد 
ر، أو إلحاق شر، فالقصد من  القصد من السحر هو تحقيق خ

ستمدت العّرافة هو الكشف عن أمر مجهول بمساعدة ٔالارواح، وا
ا. ن ف ا من اعتقاد ٕالافريقي   )١١(العّرافة قو

íéu]æ…ù]íÞ^è‚Ö]Ø¾»ÄÛj]Üé¿ßiV^⁄éÞ^m 
  تنظيم ٔالاسرة والعائلة:  - ٢/١

رة من ٔالاب  ي إفريقيا الغربية خالل هذه الف تكونت ٔالاسرة 
ل واحد،  ي م ؤالام ؤالابناء، وكذلك ٔالاحفاد. وعاش الجميع 

ى م إما برابطة  وانتم هؤالء إ رك، وارتبطوا فيما بي جد مش
أمومية أو أبوية، فكانوا يرثون أمالك ٔالام أو ٔالاب. ومن أهم 
ي إفريقيا الغربية  ا العالقة ٔالامومية  املجتمعات ال طغت عل

ى الظن، أنَّ العامل الذي ) ١٢().La Sérerمجتمع السرير ( والغالب ع
رك، وكان رب كان يحسم الانتماء ٔالاسري هو جنس  الجد املش

ن  رها، وعن حل كل خالف قد ينشأ ب ٔالاسرة املسؤول عن تسي
ى ٔالامالك،  أفراد هذه الخلية الاجتماعية، وهو الذي كان يحافظ ع
ا  ويوزع العمل. وكانت له مهام أخرى تتجاوز أحياًنا حدود بيته، م

ي مجلس شيوخ القبيلة.    )١٣(املشاركة 
مؤسسة اجتماعية تتكون من  أول دة لقد كانت ٔالاسرة املمت

ى  أفراد متعددين، تجمعهم عالقات متنوعة، ويوحدهم الانتماء إ
رة  ي الف رك. بمع آخر، إنَّ مجتمع إفريقيا الغربية  جد مش
السابقة لإلسالم كان مجتمًعا ترتبًيا، لكن هذا املجتمع لم يكن 

رة موحًدا؛ لتعدد ٔالاسالف ؤالاجداد، ولتنوع الاعتقادات ، وك
الشعوب. لذلك حاول ٕالاسالم الانتقال بقبائل إفريقيا الغربية من 
ى مرحلة الوحدة الدينية، كما عوض  ي العقائد إ مرحلة التجزؤ 

  )١٤(نظام ٔالاسرة املمتدة باألسرة املحدودة ٔالافراد.
  
  

  تنظيم القبيلة:  - ٢/٢
ي للشعوب ٔالارواحي ي الشكل الثاني للتنظيم الاجتما ة القبيلة 

ي إفريقيا الغربية، وقد تكونت هذه القبيلة من مجموعة من 
العشائر. لكن ما هو التعريف الذي يمكن اعطاءه ملصطلح 

رة؟ يجيب دوالفوس ( ى ذلك، إذ يقول: "إنَّ Delafosseالعش ) ع
ى جد  ي حقيقة ٔالامر مجموعة من العائالت ال تنتم إ ي  رة  العش

ا بعد ى سبيل املثال، واحد، وترتبط فيما بي ا ع ة عالقات، م
رابطية ال ملسناها أثناء  )١٥(اختيار زعيم القبيلة". إنَّ الروح ال

رة ال  ي العش حديثنا عن ٔالاسرة ٔالارواحية، نلمسها مرة أخرى 
ى  ا كانت تنتم إ ى أساس دي أواًل، أل ا ع كانت تتوحد فيما بي

رك يكون أساس املمارسة الدينية . لكن هذا الجد تعدد جد مش
بتعدد العشائر والقبائل واملجموعات بإفريقيا الغربية وسوف يحاول 
ر هذه الرابطة التضامنية برابطة أوسع وأعمق، لكل  ٕالاسالم أن يغ
ي رابطة الدين الواحد. كما أنَّ هذه القبائل  العشائر والقبائل 

ا، لتعزز وتنم عالق ا، كانت تستغل مسألة الزواج فيما بي ا
ي املسألة.    فرابطة الدم أيًضا لها حضور سياس 

  حول بعض املجتمعات ذات القرابة ٔالامومية:  -٢/٣
ي أنَّ جل  ذا الصدد؛ و ا  هناك مالحظة مهمة يجب إبدا
املجتمعات القبلية كانت تجعل القرابة من ناحية ٔالام، فاألبناء ال 

رون م وإنما يعت ي جماعة أب رون أعضاء  ي جماعة  يعت أفراًدا 
ي أهميته  ي حياة ٔالابناء دوًرا يفوق  ا يلعبون  ٔالام، لذا فإنَّ أقار
ي هذه  ى ذلك، من أنَّ للخال  دور أقارب الوالد. وال أدل ع
ًرا حقوق  املجتمعات من الحقوق وعليه من الواجبات ما يتجاوز كث

اه بعض ٔالاب وواجباته تجاه أطفاله. وقد أثارت هذه املالحظة انتب
ن والرحالة العرب منذ مطلع العصر الوسيط، إذ يقول  الجغرافي
ن [ملك غانة  ي هذا الصدد: "وبس هذا خال تنكام البكري 

ي ابن اخت ٤٦٠ م أنَّ امللك ال يكون إال  م ومذه ر هـ]، وتلك س
  )١٦(امللك".

ًرا للمكانة  وقد أبدى الرحالة املغربي ابن بطوطة اندهاًشا كب
ي  ي مجتمع إفريقيا الغربية، وخصوًصا  ا املرأة  ال حظيت 
مدينة والتة. إذ يقول: "ولنساء والتة الجمال الفائق، وهن أعظم 
شأًنا من الرجال، وشأن هؤالء القوم عجيب، وأمرهم غريب، فأما 
ى أبيه بل ينتسب  م، وال ينتسب أحدهم إ رة لد رجالهم فال غ

ئ ما رأيته  لخاله، وال يرث الرجال إال أبناء أخته دون بنيه، وذلك ش
ولقد ظلت  )١٧(ي الدنيا إال عند كفار بالد املليبار من الهنود".

ا ح بعد  ى قبيل ا إ ي هذه املجتمعات تحتفظ بانتما الزوجة 
ا أن  ى درجة يمك ا إ ى أبنا ر محدودة ع زواجها، وتمارس سلطة غ

ا دون    استشارة أحد. تختار زوجة ألب
ي عصورها  نستنتج إذن بأنَّ إفريقيا الغربية قد عرفت 
القديمة انتشاًرا واسًعا لألرواحية، وال نظمت املمارسة الدينية 
ى تنظيم ٔالاسرة  وحددت عناصرها وأهدافها وطقوسها. كما أثرت ع
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ى  والقبيلة، وال بأس ٓالان ونحن بصدد هذا املوضوع أن نتعرف ع

ا الوثنية.أهم الشعوب ٔالا    رواحية ال ظلت تحتفظ بمعتقدا
  نموذج من بعض الشعوب ٔالارواحية:  - ٢/٤

لقد وجد الرحالة املسلمون شعوب إفريقيا الغربية تدين 
ي مجملها عن الديانة ٔالارواحية. وقد  بمعتقدات مختلفة، تتفرع 
رنا عن هذه املجتمعات؛ فنجد  خلَّف لنا لهؤالء نصوًصا قليلة تخ

م كانوا يعبدون ثعبان البكر  ي يصف لنا سكان مملكة غانة بأ
ي استمرار الحياة بعد املوت، لذلك  م كانوا يعتقدون  ر، وأ كب
ى بما يحتاجه من طعام وخدم. أما ملك  كانوا يزودون امللك املتو

ر "أي الصنم" عند إعالنه إلسالمه. ي فقد حطم الدكاك ي  )١٨(ما و
ي كتابه "تاريخ نص آخر ذكر، ذكر املؤرخ عب د الرحمن السعدي 

ي مملكة سنغاي كانوا يعبدون قبل إسالمهم،  )١٩(السودان" بأنَّ أها
  )٢٠(حوًتا عظيًما.

رى (غانة  ي –وإذا كانت هذه الشعوب الك سنغاي) قد  -ما
ي القرن الحادي عشر امليالدي، فهناك  اعتنقت ٕالاسالم منذ حوا

ا ٔالا  رواحية القديمة مثل شعب مناطق أخرى ظلت ترتبط بمعتقدا
 )٢٢().Bambara)، والبمبارا (Sossoوالصوصو ( )٢١()،Mossiاملوس (

ى بعض هذه الشعوب، ولنأخذ شعب  فال بأس إذن من التعرف ع
ر مسألة استمرارية بعض  املوس كنموذج؛ ح يسهل علينا تفس
ا  املظاهر ٔالارواحية بمنطقة الدراسة، وشرح أسباب معارض

ي هذا املوضوع يعاني من ندرة لإلسالم بأ ا. لكن الباحث  راض
ى املؤرخ السوداني محمود كعت نفسه  النصوص املكتوبة، ولقد ال
م كانوا  صعوبة تحديد أرا املوس بدقة. واكتفى بالقول بأ
ر النيجر  ى الجزء الغربي من ثنية  ي ع ي عهد مملكة ما رون  ُيغ

  )٢٣(بقيادة موس كي [أي ملكهم].
ى الظن، أنَّ قبائل املوس قد توحدت ابتداًء من و  الغالب ع

ى ٔالاقل، فكونت كياًنا سياسًيا خضع  القرن الثالث عشر امليالدي ع
ا، بدليل أنَّ حاكمها كان يحمل نفس املنصب  ي إبان قو ململكة ما
ي. وال ريب أنَّ  ى العهد املا ٕالاداري الذي حمله ُحكام الواليات ع

ن، وهذا ما يفسر لنا محاولة أيًضا قد استق لت بمجرد ضعف املالي
ى تنبكت؛ ي سنة  )٢٤(املوس السيطرة ع راتيجية وذلك  ا الاس ملكان

ي أيام مملكة ١٣٣٧ ا [أي تنبكت]  م. يقول السعدي: "ثم غزا إل
ي، وهربوا  م أهل ما ي جيش عظيم، فخاف م ي سلطان املوس  ما

ا و  أفسدها وحرقها وقتل من قتل وأكل وتركوا البلد لهم، فدخل ف
ي". ا أهل ما ى أرضه ثم رجع إل ى إ ا من ٔالاموال، وو   )٢٥(ما ف

ي مؤسس ١٥وتواجهت قبائل املوس خالل القرن  م مع س ع
زام امللك املوس واندحار جيشه  ت املعركة با مملكة سنغاي، وان

ر  ي بخ ى العاصمة. يقول كعت: "وسمع س ع سلطان  ومالحقته إ
ي كب وهزم  واملسموس  كمداع، وارتحل من دياره، والتقيا 

ي دار  ي بلده  ى البنبارا، ونجا بنفسه ح دخل  جيشه، وتبعه إ
دفت الوصول إليه من وراء  )٢٦(مملكته املسم أرقم". إنَّ ما اس

، هو أن  تقديم هذه ٕالاشارات عن التاريخ السياس لشعب املوس

ي معظم أظهر أنَّ هذا ال كيان كان قويا من الناحية العسكرية 
م لنشر ٕالاسالم.  رات، وهذا ما يفسر لنا معارض   الف

أما من الناحية الدينية، فقد احتفظ شعب املوس بعبادة 
كان لهم معبد خاص يقيمون فيه طقوسهم الدينية،  فقدٔالاسالف؛ 

ي أمورهم الهامة، من ذلك ما ذكره  رون فيه أجدادهم  ويستش
مؤرخ تنبكت، عبد الرحمن السعدي عندما استقبل ملكهم"نعسر" 

- ١٤٩٣( )٢٧(رسواًل من طرف ٔالاسكيا [أي امللك] الحاج محمد
ن فضلوا ١٥٢٨ ي ٕالاسالم. لكن املوسي م)، يطلب إليه الدخول 

ا منذ قرون خلت. يقول  التشبث بديانة أسالفهم ال اعتادوا عل
ي السنة  ي هذا الصدد: "و الرابعة من الهجرة، غزا السعدي 

، وم معه  ٔالاسكيا الحاج محمد غزوة نعسر وهو سلطان املوس
ي سبيل  السيد املبارك مور صالح جور، فأمره أن يجعلها جهاًدا 
ن أسكيا الحاج محمد  ر املؤمن ي ذلك، فطلب أم هللا، فلم يخالفه 

، ف ن سلطان املوس قبل من السيد املذكور أن يكون رسواًل بينه وب
ي  ي الدخول  ي بلده وبلغه رسالة أسكيا الحاج محمد  ووصل إليه 
ى بيت  ي ٓالاخرة، فم إ ٕالاسالم، فقال له ح يشاور آباءه الذين 

رى كيف يشاور ٔالاموات، فعملوا  صنم مع وزرائه وم هو معهم ل
م، فقال نعسر للسيد املبارك:  ي صدقا ما يعملون من عوائدهم 

  )٢٨(ما بيننا وبينه إال الحرب". ِارجع وقل له:
ى التشبث  ًرا ع نلمس إذن من هذا النص، إنَّ هناك إصراًرا كب
باألرواحية ورفض ٕالاسالم، ألن من شأن اعتناقه أن يفقدها 

ا  ؛ مما يع أنَّ هناك شعوب إفريقية ظلت تعتنق العضويةوحد
، و  هذا ٔالارواحية بالرغم من ظهور ٕالاسالم، وخصوًصا شعب املوس

ي، وسنغاي)، ال اعتنقت ٕالاسالم  ى عكس ممالك (غانة، وما ع
طواعية. إًذا يمكننا القول، أنَّ شعوب إفريقيا الغربية قد اقسمت 
ا ٔالارواحية، وأخرى اعتنقت ٕالاسالم،  ن قبائل احتفظت بديان ما ب

ى نشره والعمل بمؤسساته ونظمه.    وعملت ع

í³^} 
ي صورة ٔالارواحية  هذه ٕالافريقية بمختلف عناصرها إذن 

ًرا من جماعة  ر تفاصيلها قلياًل أو كث ي صورة قد تتغ ومظاهرها، و
ى أخرى، وح داخل الجماعة الواحدة نفسها. لهذا، فإنَّ أغلب  إ
ا،  م جهة بعي ٔالاصنام وٓالالهة والشعائر ال استعرضناها، إنما 

ى ٔالاقل من خالل املصادر. ورغم ذلك، فإنَّ ٔالا  رواحية ٕالافريقية ع
ا نوًعا من الانسجام  ركة، تضفي عل تجمعها قواسم جوهرية مش
ى الرغم من تدين  ى الحياة والكون. وع ى مستوى النظرة إ ع
ى  م، ومالمح العنف البادية ع ٔالافارقة الشديد، وارتباطهم بدي
م الدينية؛ فإنَّ لتلك الديانة فلسفة سامية ظهرت جلًيا  ممارسا

ى ي ال نظم السياسية والاجتماعية املحلية. وتدعونا هذه الُخالصة إ
ي دراسة الحقة-طرح سؤال هام  ى مناقشته  وهو:  -سنعمل ع

ي عن  ى بشكل ُك عندما اعتنق الفرد ٕالافريقي ٕالاسالم، هل تخ
ه احتفظ ببعض مظاهرها؟ وما أثر  عقيدته ٔالارواحية هذه؟ أم أنَّ

ى مستقبل ٕالاس ي إفريقيا؟هذا الاحتفاظ ع   الم 
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ş]ŽÚ]çŁV  
 
ي القلقشندي، ) ١( ي صناعة ٕالانشاأحمد بن ع القاهرة: (  ،صبح ٔالاع 

لخامس، الجزء ا )، ١٩٨٧منشورات وزارة الثقافة وٕالارشاد القومي، 
  .٢٨٤ص

)٢( " ، ن عبدهللا عيس ٕالاسالم والوجود ٔالاوروبي بفضاء السنغامبيا ما ب
ن  ر منشورة، جامعة الحسن الثاني، م١٧و ١٥القرن "، رسالة دكتوراه غ

 Marty (P.), Etudes sur l'islam et les tribus (٣)  . ٤٩)، ص٢٠١٤ - ٢٠١٣كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية، السنة الدراسية (
maures :les Brakna, (Paris: E. Leroux, 1921)  ,p. 141.   

ي حقل الدراسات ٕالافريقية للداللة  مصطلح: ٔالارواحية )٤( حديث، يستعمل 
ى املعتقدات ٕالافريقية القديمة، والاصطالح ترجمة للكلمة الفرنسية:   ).Fétichismeأو ( ) (Animismeع

ي ذكأبو عبيد البكري،  )٥( وهو الجزء الخامس  ر بالد إفريقية واملغرب،املغرب 
ونوف،    )، ١٩٦٥من املسالك واملمالك، تحقيق دوسالن، (باريس: م

 Ca Da Mosto (A .De), Relation des voyages a le (6)  .١٨٣ص
cote occidentale d’Afrique, (Paris : publié par M. Charles Schefer, 1895) , p 161.   

كتاب الاستبصار ، مجهول . ١٧٣، ص ي ذكر بالد إفريقية واملغرباملغرب  )٧(
)، حققه، ١٩٨٥،( الدار البيضاء: دار النشر املغربية، ي عجائب ٔالامصار

  . ٢١٨سعد زغلول عبد الحميد، ص 
ي وآخرون، إفريقياكربخال مارمول،  )٨( ، ترجمة عن الفرنسية محمد ح

  .  ٢٤٣الثالث، ص )، الجزء ١٩٨٤(الرباط: دار نشر املعرفة، 
ي ذكر بالد إفريقية واملغرب ) ٩(  Vincent ( L.T.) Luneau (R.), La terre Africaine et (10)  .١٧٤، ص. املغرب 

ses religions, (Paris: L’Harmattan), P. 100.   
ي السودان سامي سعيد، " )١١( ي دراسة تاريخ الحياة الدينية  مساهمة 

ن خالل العصر الوسيط الغربي ي عصر ٔالاسكي  -  ١٤٩٣: الدين والعلم 
ي التاريخ، جامعة سيدي "، م١٥٩١ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 

 ١٩٩١محمد بن عبدهللا، كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية، السنة الجامعية 
 Ca Da Mosto, Relation des voyages a le cote  (12) .٧٢، ص. )مرقونة(   ،١٩٩٢ -

occidentale d’Afrique , op.cit, p 175.  (13) Delafosse (M), Haut – Sénégal – Niger : Le pays, 
les peuples, les langues, (Paris : Maisonneuve et Larose, Nouvelle édition,1972), p 39. (14) Ibidem, p 60 .   (15) Ibidem, p 60 .    

ي ذكر بالد إفريقية واملغرب )١٦(   . ١٧٥، املغرب 
ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار،ابن بطوطة،  )١٧( تحقيق  تحفة النظار 

 Ca Da Mosto, Relation des voyages a le cote (18) .٣٧٦)، ص ٢٠٠٩، ١محمد عبد الرحيم، (دمشق: دار ٔالارقم، الطبعة 
occidentale d’Afrique , op.cit, p167.   

ي مملكة سنغاي )١٩( امليالدي من قبل  القرن السابع: تأسست هذه اململكة 
ن بوريم وساي، دخلها ى وادي النيجر ب ي  قبائل سنغاي املقيمة ع ٕالاسالم 

ى املرجح ، ولقب أمراؤها ن ع ى يد املرابط   القرن الحادي عشر امليالدي ع
". وكانت ١٣٣٥بـ "زا" ح سنة  مم ثم بـ "س ر النيجر  عاصم ى  كوكيا ع

ى كاغ وقد حكمت مملكة سنغاي عائلة ضياء ال يظن انتقلت إ ٔالادنى ثم
ا من منطقة طرابلس ح . ١٣٣٥سنة  أ ا أسرة س م حيث أعقب

ي عهد أسرة ٔالاسكيا ال  وعرفت هذه اململكة ذروة مجدها وتوسعها 
ي تغازة  ى املغرب ٔالاق تقريًبا، وشملت مناجم امللح  امتدت حدودها إ

 

 
ا شرقا تشم سلطنة  بآرال بالد الحوسا وتتصل وكانت أراض

بعد الحمالت ال وجهها  سقطت هذه اململكة نتيجة هذا الصراع برنو.
ي إطار  أحمد املنصور السعدي أواخر القرن السادس عشر امليالدي، وذلك

ى مصادر ثروة املنطقة والذي كان منذ القديم  ي الاستيالء ع الرغبة 
ن قبائل ودول املن مصدر تاريخ الفتاش محمود كعت، راجع:  .طقةتزاحم ب

ونوف،  ي أخبار البلدان والجيوش وآكابر الناس )، ١٩٨١، (باريس: م
  ٤٣ -٣ص 

 .٤ص  ،تاريخ السودان )٢٠(
ي قبائل املوس )٢١( ذا الشكل: موش. واملوس  : تكتب باملصادر السودانية 

ي البداي حسبأتت من الشرق  ى بعض الروايات الشفوية، استقرت  ة ع
ر النيجر. راجع:   . ١٥٤، ص تاريخ الفتاشالضفة اليسرى من 

ي شمال Kartaي إثنية وثنية سوداء، تقطن ببالد كارطا ( البمبارا: )٢٢(  (
ر السنغال. راتيجية العسكرية راجع:  شرق  ، "الاس عبدهللا عيس

ي السنغال ر "، رسالة لالستعمار الفرنس  ر منشورة، قسم  ماجست غ
املغرب)، العام الدراس  -ريخ، جامعة الحسن الثاني (الدار البيضاء التا

  ٢٩هامش صفحة ٢٠٠٩ -٢٠٠٨
 . ١٥٤، ص تاريخ الفتاش )٢٣(
ي الحركة  تنبكت: )٢٤( ر  ى، كان لها دور كب ر النيجر ٔالاع ى  تأسست ع

ي القرن  ي املنطقة. تأسست  ى أيدي ١١هـ/ ٥الثقافية والتجارية  م ع
ي القرن الطوارق، وأص م مناًرا للعلوم والثقافة ١٦/ هـ١٠بحت تنبكت 

ي إفريقيا. راجع:   .٢١، صتاريخ السودانٕالاسالمية 
 . ٨، ص املصدر نفسه )٢٥(
 . ٤٥، تاريخ الفتاش )٢٦(
: هو أول ملوك آل م)١٥٢٨ -١٤٩٣هـ/ ٩٣٥ -٨٩٩محمد (الحاج ٔالاسكيا  )٢٧(

ى السلطة سنة  م، تو م، بعد ١٤٩٣ـ/ه٨٩٩أسكيا ومؤسس ُحكم دول
ى  ، أشار املؤرخ محمود كعت إ ٕالاطاحة بس بارو، آخر ملوك أسرة س
ن أهله، كما كانت له من املناقب  أنَّ هذا السلطان كان جليل القدر ب
، وال  ن ما ال يح وحسن السياسة والرفق بالرعية والتلطف باملساك

ى حنكته يوجد له مثيل ال من قبل وال من بعد. أجمعت أغلب املصاد ر ع
ى أن أصيب بالعم وعزله ابنه  ى إقامة تنظيمات إدارية جيدة، إ وقدرته ع
ى الُحكم محله، وبعد ٕالاطاحة به دخلت مملكة سنغاي  ، وتو أسكيا موس
ن ٔالامراء حول الُحكم، لهذا  ت بالصراع املرير ب منعطًفا جديًدا، تم

ى  ن، وهو ما أدى إ ي صفوفهم الحرب والف يار كل ما بناه هذا انتشرت  ا
  .٥٩، ص  تاريخ الفتاشراجع:  السلطان.

 . ٧٤، ص تاريخ السودان )٢٨(
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    اململكة املغربية – تطوان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 املريني تجربة فريدة من نوعها، باملقارنة مع  أيب الحسن التي رأت النور عىل عهد السلطانلبالد املغرب التجربة الوحدوية  دّ عَ تُ 

، ومختلفة عن تلك التي طبقها املوحدون. فهي تجسد هيمنة أكرث انفتاحا نحو االنصهار، تلك التي دشنها سالطني مغاربة قبله
ملة السلطان املريني ضد بالد الزيانيني وبالد الحفصيني مل تكن مجرد حملة ا، وال عصبوية ضيقة. ذلك أن حليست عسكرية بتاتً 

املغربني األوسط واألقىص يف نفس الوقت، بل نجح يف عسكرية، وإمنا كانت حملة دينية فقهية شارك فيها أشهر علامء املالكية 
ك قسم هام من املتصوفة، قبل أن يبدأ حملته نحو السلطان املريني يف استقطاب جزء من الرأي العام املغاريب لصالحه، مبا يف ذل

خرس أبو بيد أن الفشل كان مصري هذه التجربة الوحدوية الفريدة يف تاريخ املغرب الكبري، وقد  .من بالد املغرب املناطق الرشقية
يد عدوه: عرب إفريقية، الحسن يف هذه الحملة سمعته وعرشه والساحل املغاريب، حينام تعرض لخيانة أهله، ولهزمية منكرة عىل 

  .)م١٣٤٨هـ/  ٧٤٩(قرب القريوان سنة 

   
    ٢٠١٤  يوليو  ١٧  تاريخ استالم البحث:  

 المرينـــي، الدولـــة الحســـن المرينـــي، أبـــي المرينيـــة، المغـــرب اإلدارة
    ٢٠١٤  أكتوبر ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  األندلس الموحدية، أرض

      

   

رية كان دو -."م)١٣٤٨ – ١٣٣١هـ/ ٧٤٩ – ٧٣١مالحظات حول السياسة الوحدوية للسلطان أبي الحسن المريني (" ،سلوى الزاهري

 . ١٢٥ – ١١٧  . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛  العدد التاسع -التاريخية.
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ي امل ى  - ري يمثل عهد  السلطان أبي الحسن ع الذي وصل إ

ي ذي الحجة ( ر  ٧٣١الحكم  بداية مرحلة  - م) ١٣٣١هـ/ شتن
الدولة املرينية، ذلك أنه بدأ منذ توليته مقاليد  حياةجديدة من 

دد  ى أي خطر  الحكم يخطط لسياسة قوامها التوسع والقضاء ع
ي كانت له رغبة  ن –الدولة، وبالتا ن املريني  - كسابقيه من السالط

راطورية املوحدين،  ي تحقيق وحدة بالد املغرب، وإعادة تكوين إم
تحت لواء العصبية الزناتية؛ سواء من حيث اتساع نفوذها أو من 
ا العسكرية  ا، وكذلك من حيث قو حيث عظمة خلفا
والاقتصادية. من هذه الزاوية يمكن اعتبار تجربة أبي الحسن 

ي الت اريخ املغربي. فقد وصلت الوحدوية تجربة فريدة من نوعها 
ي كسب  ى الحدود الشرقية إلفريقية، ونجحت دبلوماسًيا  عسكرًيا إ

ي  الرأي العام لألمة ٕالاسالمية، والظهور بمظهر حامي ٕالاسالم 
  )١(منطقة الغرب ٕالاسالمي.

ي هذه املعطيات، لعله من املناسب  وقبل أن نفصل القول 
ر بأن الطابع العام الذي م ال ي حياة السياسية ببالد املغرب التذك

هو الفو وعدم  / الرابع عشر امليالدي،الهجري القرن الثامن 
ي ٔالاوضاع الاقتصادية  الاستقرار، وما يتبع ذلك من تدهور 
ي أهم سمات  راجع والانحطاط  والاجتماعية والثقافية. بل إن ال

عشر العالم ٕالاسالمي قاطبة خالل القرن الثامن الهجري/ الرابع 
امليالدي. فقد كان هذا القرن قرن تفكك الوحدات السياسية 
ي املغرب واملشرق.  رى ال حملت مشعل الحضارة ٕالاسالمية  الك
راطورية املوحدية  ن، وٕالام فالدولة العباسية أصبحت أثًرا بعد ع
ن الدويالت وٕالامارات  بدورها تالشت واضمحلت، والحروب ب

د ا كانت ال  ي يستأصل املنبثقة ع أ إال لتشتد، والضغط املسي



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .لميةعا. علمية ١١٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ي أهم الحواضر ٔالاندلسية. وفضاًل عن هذا  الوجود ٕالاسالمي 
ى  ا السلبية ع وذاك، كان القرن قرن مجاعات وأوبئة، مع انعكاسا

  مختلف امليادين.
ذا الصدد ال بأس من إيراد نص بليغ من مقدمة ابن  و

ر،  رز فيه، بقتامة منقطعة النظ أهم معالم القرن خلدون، ي
ي بالد املغرب. يقول صاحب "املقدمة": "وأما لهذا العهد ، الثامن 

وهو آخر املائة الثامنة، فقد انقلبت أحوال املغرب الذي نحن 
ى  ربر أهله ع شاهدوه وتبدلت بالجملة، واعتاض عن أجيال ال
القدم بمن طرأ فيه من لدن املائة الخامسة من أجيال العرب بما 

م عامة ٔالاوطان، وشاركوهم فيما كسروهم  عوا م وغلبوهم وان
ي  ى ما نزل بالعمران شرًقا وغرًبا  بقي من البلدان مللكهم. هذا إ
منتصف هذه املائة الثامنة من الطاعون الجارف، الذي تحيف 
ًرا من محاسن العمران  ٔالامم وذهب بأهل الجيل، وطوى كث

ن هرمها وبلو  ى ح غ الغاية من مداها، ومحاها، وجاء للدول ع
ى  ا، وتداعت إ فقلص من ظلها وفل من حدها، وأوهن من سلطا
التال والاضمحالل أحوالها، وانتقص عمران ٔالارض بانتقاص 
البشر، فخربت ٔالامصار واملصانع، ودرست السبل واملعالم، وخلت 
الديار واملنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن، وكأني 

ى نسبته ومقدار  باملشرق قد نزل به ما نزل باملغرب، لكن ع
ي العالم بالخمول والانقباض  عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون 

  )٢(فبادر باإلجابة".
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ال كانت قد تمكنت من بسط  -خلف تفكك الدولة املوحدية 

ى بالد املغرب ٕالا  ا ع ثالث وحدات  -سالمي وجزء من ٔالاندلسسلط
ي: الدولة الحفصية (إفريقية) والدولة الزيانية (املغرب  سياسية و

.( وحاول الحفصيون  ٔالاوسط) والدولة املرينية (املغرب ٔالاق
يارها،  راطورية املوحدية بعد ا واملرينيون، عبًثا، إحياء وحدة ٕالام

ن للحركة امل ن أنفسهم ورثة شرعي وحدية وملشروع املهدي طارح
ا، بل  ابن تومرت. ولم تقنع أي دولة باملناطق ال تأسست عل
ركة املوحدية، إما بادعاء تمثيل استمرارية  حاولت ضّم بقية ال
للدولة املوحدية (الشرعية املوحدية)، كما هو ٔالامر بالنسبة للدولة 

ى امللك وعرش زن ي التسلط والزعامة ع اتة، الحفصّية، أو رغبة 
ن املرينية والزيانية. كما هو الحال بالنسب   ة للدولت

ر الخريطة الجيو ّ ى الرغم من أن هذا الصراع لم يغ  -وع
ا  سياسية للمنطقة جذرًيا، ولم تتمكن أي دولة من فرض سيطر
ى بقية الدول، ألن "الظروف العامة لم تكن  املطلقة واملستمرة ع

، إال أن هذا الصراع خّلف حالة )٤(، أو بسبب توازن القوى )٣(مواتية"
ي منطقة املغرب ٕالاسالمي  من عدم الاستقرار السياس ؤالام 
ي وقت كان العالم ٔالاوربي يشهد  رة،  ا، وأهدر طاقات كب برم
ى مستوى توازن القوى  رة ع تحوالت سوف تكون لها انعكاسات خط

ْ البحر ٔالابيض امل ن ضف توسط، املسيحية وٕالاسالمية، وكذا ب
ر -وكانت الدولة الزيانية (العبد )٥(الشمالية والجنوبية. الوادية) أك

ر عرضة له، بسبب موقعها  ن القوى املغاربية، وأك تأثًرا بالصراع ب
ي تعرضت  ن الحفصية واملرينية، وبالتا ن الدولت ي الوسطي ب الجغرا
ن، منفصلة أحياًنا ومتحدة  ن الدولت ى ضغط مستمر من هات إ

  )٦(ياًنا أخرى.أح
ى اختالف  -أما الصراع املري الزياني، فكان أشد وأنكى، ودار ع

ا هذه  بواعثه املعلنة حول رياسة زناتة، وملك املناطق ال تنتشر 
رة ربرية الكب ن، )٧(القبيلة ال . ومما أجج ذلك الصراع تجاور الحي

ذ ى ٓالاخر. و ا وعدم تكن أحدهما من فرض سيطرته املطلقة ع
ي أن "القرن الرابع عشر يمتاز  الصدد يؤكد الدكتور محمد القب
ن  ى جميع املستويات ب ر بتطاحن دائم ع ى مستوى املغرب الكب ع

. إذ إن الحمالت املرينية املوجهة ضد دولة ب )٨(فاس وتلمسان"
عبد الواد لم تنقطع طوال القرن الثامن الهجري، ح عٌد هذا 

ر قرن الحروب ب نٔالاخ . ومن الواضح أن هذه )٩(ن الدولت
اع زعامة  ي ان ن  الصراعات كان محركها ٔالاساس هو رغبة املريني
 ، ن بعد وفاة املستنصر الحف املغرب ٕالاسالمي من يد الحفصي
ر  وظهور بوادر الضعف والانقسام بتونس وتلمسان. فقد س

ر من أربعة عشر حملة ضد تلمسان، ابتداًء م ن سنة املرينيون أك
ن سنة ١٢٧٢هـ/ ٦٧١( رها أحد الوطاسي اًء بحملة س م)، وان
اية الدولة املرينية١٤٠١هـ/ ٨٠٤( ي آخر حملة قبل  . )١٠(م)، و

ي  ي حروب مكلفة، لم تسفر  ر، صرف  يتعلق ٔالامر إذا بمجهود كب
ى  مجموعها سوى عن عشرين سنة من السيطرة املرينية الفعلية ع

ن طيلة ن من عمر الدولة املرينية. عاصمة الزياني   )١١(قرن
رها املرينيون القتحام  ى املحاوالت ال س ر بأن أو وال بد من التذك

ى يد السلطان أبي يوسف يعقوب  ٦٨٥-  ٦٥٦( تلمسان قد تمت ع
ى  هـ) الذي قام بمجهودات خارج املغرب ٔالاق بمجرد استيالئه ع

رنا املصادر أن هذه امل٦٦٨مراكش سنة  حاولة كانت بسبب هـ. وتخ
ى  ي بالد املغرب. وع عرقلة يغمراسن بن زيان لتحركات أبي يوسف 
ى تلمسان لحصارها.  هذا ٔالاساس تقدم أبو يوسف بجيوشه إ
ى عمليات تخريبية، وفشلت هذه املحاولة، إذ عاد  واقتصر ٔالامر ع

ى املغرب بمجرد امتناع العاصمة العبدلوادية. بعد  )١٢(أبو يوسف إ
ي ٔالارا العبدلوادية، وجه الفشل  الذي لقيه أبو يوسف 

ي منافسة مع  ى املسألة ٔالاندلسية، بحيث دخل  اهتمامه إ
ى مضيق جبل طارق، واصطبغت هذه املنافسة  ن ع املسيحي
بصبغة الجهاد، والدفاع عن القضية ٕالاسالمية. ولقد فشلت 

موقف الحاكم الغرناطي  سياسة أبي يوسف ٔالاندلسية بسبب
ا فشلت )١٣(تقلب واملتخوف من أطماع السلطان املريامل ؛ ولك

بصفة خاصة، بسبب العداوة العبدلوادية ال كان حكام تلمسان 
ن عن مياه الزقاق. ا إبعاد املريني   )١٤(دفون من ورا

ي بداية  ى السلطة  مع وصول السلطان أبي يعقوب يوسف إ
رات جذرية،  م) عرفت السياسة املرينية١٢٨٦هـ/ ٦٨٥سنة ( تغ

ي عن ٔالاندلس، وإعطاء ٔالاولوية للمسائل املغاربية.  ي التخ تجلت 
ى أن املسألة ٔالاندلسية لم  وهناك مجموعة من املؤشرات الدالة ع



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .لميةعا. علمية ١١٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ا املسألة  تعد تحظى عنده بنفس ٔالاهمية ال أضحت تكتس

ى الرغم من الصراع الحف الزياني عقب  )١٥(املغاربية لديه. فع
م)، ١٢٧٧نحالل الخالفة الحفصية بعد وفاة املستنصر (بداية ا

ن بالجانب الغربي من افريقية، فإن حكام تلمسان  وانشغال الزياني
ي وجه السلطان أبي يعقوب،  ن  ر من الف لم يتخلوا عن إيقاد الكث
. إذ نجد أن جميع  ن من أفراد البيت املري م للمعارض وإيوا

ي وجه أب ي الثورات ال قامت  ي يعقوب قد وجدت تأييدا لها 
ي أق  تلمسان. فال غرابة أن وجدنا الثائرين، الذين تحركوا إما 
ى  ، يلتجئون إ ي من املغرب ٔالاق ي الجنوب الشر الشمال، أو 
ر عمر بن  م (أوالد بن ادريس، ٔالام تلمسان بعد فشل محاوال

ر أبو عامر، محمد بن عطو...).   )١٦(عثمان، ٔالام

رفض عثمان بن يغمراسن تسليم ابن عطو الثائر، وأمام 
ى أنه إذا كان  ر إ ن. ونش ن والزياني ن املريني اندلعت الحرب ب
ى رفضه التام لطلب السلطان املري  السلطان الزياني قد أبقى ع
ررات موضوعية. إنه كان  بتسليم الثائر، فإن موقفه كانت له م

له املرينيون، إن هم يدرك بدون شك الخطر الذي يمكن أن يشك
ن  م بسبب هذه الف تحرروا من القيود ال كانت تحد من تحركا
رة، قد تحرروا من  ي هذه الف م كانوا،  الداخلية؛ خصوصا وأ
رية. فالحاكم العبدلوادي كان يساند أي ثورة  شباك املشاكل ٕالايب

ا أن تؤذي ب مر    ين، أو تشغلهم عن املغرب ٔالاوسط.من شأ
ن كانت  ى هذه ضد عاصمة العبدلوادي حملة أبي يعقوب ٔالاو

رة ( رهـ/  ٦٨٩يوًما من رمضان  ١٥جد قص  بداية شهر سبتم
م) ولم تسفر عن نتائج حاسمة، ما عدا "نسف ٓالاثار، ١٢٩٠

وملا امتنعت عليه، رفع حصاره  )١٧(وتخريب القرى، وتحطيم الزروع".
ى املغرب بسرعة، خصوصً  ا وانكفأ راجًعا إ ا وأن ابتعاده عن ع

ر تمردات أفراد  ي بداية حكمه كان من شأنه أن يث عاصمته 
رة عصيبة بسبب املجاعة  عائلته، وقبائل املغرب ال كانت تمر بف

-١٢٨٨هـ/  ٦٩٠ - ٦٨٧ال كانت تجتاح البالد خالل سنوات (
  )١٨(م).١٢٩١

ر صالح املغرب؛ إذ  ي ٔالاندلس كانت تتطور لغ ثم إن ٔالاوضاع 
تكتال يضم كاًل من أرغون وقشتالة وغرناطة قد رأى النور سنة  إن

ى ١٢٩١ ن وتسليمه إ اع ثغر طريف من يد املريني م، وكان هدفه ان
ن جاك  ا عقد اتفاق ب ي السنة نفسها ال تم ف حاكم غرناطة. و
ي، عرف باتفاق مونتياغدو  الثاني ٔالارغوني وسانشو الرابع القشتا

Monteagodo  نفوذ: الذي ْ ى منطق ر سًرا إ يقسم املغرب الكب
ن ٔالاطلس وملوية،  ى لقشتالة، وتضم ٔالارا املحصورة ب ٔالاو

ي املناطق املغاربية ًرا فإن محمد )١٩(والثانية أرغونية، وتغطي با . وأخ
الثاني، سلطان غرناطة، استطاع استقطاب عثمان بن يغمراسن 

رجاع ميناء دف اس ى حلفهم  ن. ليضمه إ   )٢٠(طريفة من يد املريني

ي شوال ( هـ/  ٦٩١نتيجة هذا التحالف، سقط ثغر طريف 
)، لكن ليس بيد ابن ٔالاحمر، كما كان مقرًرا، وإنما ١٢٩٢أكتوبر 

ن )٢١(بيد قشتالة ن ب ٔالاحمر واملريني . واستتبع ذلك محاولة صلح ب
رجاع هذه املدينة ن من بعيد)٢٢(الس  . وساعد أبو يوسف النصري

رجاع ذلك الثغر بإرسال عدد من العساكر بقيادة عمر بن  الس
. وما أن )٢٣(هـ٦٩٢السعود خرباش الجشم الذي نازل طريف سنة 

ن، فضل  ا؛ وأمام عدم جدوى النصري امتنعت عليه ح أفرج ع
ي عن مجموع  السلطان الانسحاب كلًيا من الصراع، وذلك بالتخ

ي ٔالاند ي املمتلكات املرينية    .)٢٤()١٢٩٥هـ/  694لس (با
ي ألبي يعقوب، يعطي  راتي ي برنامج اس يدخل هذا القرار 
ن الاعتبار جميع العوامل  ٔالاولوية لألمور ذات ٔالاسبقية، ويأخذ بع
، وكذلك إمكانياته املادية لتنفيذ هذا  املحددة لعملة السياس

. فبدون أسطول حربي قوي، وبدون حلفاء أقوياء وثقاة، )٢٥(العمل
ي ٔالاندلس مآله الفشل، ويمكن أن يكون له فإ ن كل وجود مري 

ى الحالة السياسية بالداخل، خصوًصا وأن  نتائج وخيمة ع
ي أي تكتل ضد  ي شرق اململكة، يرتمون  ن كانوا شوكة  الزياني
ن إلبعادهم عن مياه الزقاق. فأبو يوسف يعقوب كان يرى  املريني

ي )٢٦(أن الخطر كله آت من جهة الشرق  ، بينما كان املسيحيون 
م مع  ي حرو ن  نظره يشكلون خطًرا أقّل، ما داموا منشغل
رانه  ن السلطان املري من خطر ج ن. وقد زاد يق الغرناطي
ن للبيت املري الحاكم ـ  ن بعد ثورة ب وطاس ـ املنافس الشرقي

ي منطقة تازوطة بالريف بقيادة ب الوزير،١٢٩٢هـ/ ٦٩١سنة (  ،( 
م ( ى تلمسان بعد إخماد ثور   )٢٧( م).١٢٩٣/ ٦٩٢وفرارهم إ

á^ŠÛ×jÖ>ê−…^jÖ]>…^’£]V^⁄éÞ^m 
هـ ما يقرب من ستة أشهر. ٦٩٦استمر حصار تلمسان لسنة 

ي بداية سنة  وأمام صمود املدينة، أمر السلطان برفع الحصار 
ر حمالت١٢٩٧هـ/ ٦٩٧(  م)، مع إعطاء ٔالاوامر ألخيه أبي يح بتسي

ى  ي حمالت كانت ترمي إ فجائية ضد ٔالارا العبدلوادية؛ و
ا" ، وإخضاع القبائل )٢٨(تخريب "أعمال ابن يغمراسن وإفساد سابل

دف  ال كانت تدين بالطاعة لعثمان بن يغمراسن الزياني، وكانت 
باألساس تخويف القوافل التجارية، وٕالاضرار بالحركة التجارية 

لخطة أكلها سريُعا، إذ بدأت القبائل بصفة عامة. وقد أعطت ا
ى فاس سنة  ن ندرومة وتوات تتوافد ع تقدم  ١٢٩٩الواقعة ب

ريحهم من ملكة  ى بالدهم ل ن، مع التماس "الحركة إ ا للمريني بيع
  )٢٩(عدوهم ابن يغمراسن"، ومن عدائه وجوره لهم.

ى القيام  هذا الانتصار الذي حققه أبو يعقوب شجعه ع
ي الثاني من شعبان (بحصاره "الت ي" لتلمسان، الذي بدأ   ٦٩٨اري

). ولتقوية ٔالاثر النفس للحصار، قرر السلطان ١٢٩٩مايو  ٥هـ/ 
، كما استعملت الحرب الاقتصادية )٣٠(عزل املَحاصرين عزاًل تاًما

ضدهم، وذلك ببناء مدينة "املنصورة" وجعلها محطة للقوافل 
ا  التجارية، ح أن ابن خلدون يصف هذه املدينة ال اّتسع عمرا

ا الاقتصادية بقوله: "اتسعت خطة مدينة املنصورة...  وقويت مكان
ي العمران  ا التجار بالبضائع من ٓالافاق، واستبحرت  ورحل إل

ى )٣١(بمالم تبلغه مدينة" ى السيطرة ع ، كما عَمد السلطان املري إ
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 دراسات
ى الساحل، مثل وه ران وشريش منافذ تجارة تلمسان الواقعة ع

ى مزونة ومستغانم ومليانة.   )٣٢(والجزائر، وإحكام املراقبة ع
ى فيه لتثبيت سيطرته، كانت  ي الوقت الذي كان أبو يعقوب يس
ا  ا، وتنقية أجوا اء خصوما ى إ رية تعمل ع القوى ٕالايب
الداخلية. حقيقة أن املصالحات والتوجهات الجديدة للقوى 

ا عو  رية قد حّدد امل داخلية. ومع ذلك لم تكن قشتالة وال ٕالايب
ر، بسبب  ى املغرب الكب غرناطة لتقبل بوجود هيمنة مرينية ع
ى القوى بغرب حوض  رتب عن هته الهيمنة ع املضاعفات ال ست
ى املستوى  ، أو ع ى املستوى الجيو سياس البحر املتوسط، سواء ع

ف مع قشتالة لهذا نجد أن السلطان النصري يتحال )٣٣(الاقتصادي.
ى مخططات أبي  م)، ٔالامر الذي١٣٠٣هـ/  ٧٠٢( أدخل خلاًل ع

يعقوب، خصوًصا وأن ملك قشتالة كان معروًفا بأطماعه املغربية، 
ي التحالف مع ملك أرغون سنة  هـ، الذي كان، من  ١٣٠٤ونجح 
ى مياه الزقاق.   )٣٤(جانبه، يحاول السيطرة ع

ي السياسة املتوسطّية سيكون من نتائجها  هذه املستجدات 
م)، تم احتالل ١٣٠٤هـ/ ٧٠٣املباشرة إعالن سبتة استقاللها (

ن لها سنة  م، وتسليمها لشيخ غزاة مالقة، عثمان بن ١٣٠٦النصري
رفت به منطقة  أبي العال، للمطالبة بعرش املغرب. وسرعان ما اع
ر،  ى أصيال، والعرائش، والقصر الكب الريف، وبسط سيطرته ع

ي تا اجم ٔالاسطول الّنصري بعض نقط الساحل ونوا زة، بينما س
ن.   )٣٥(املغاربي، وخصوًصا هن

من مختلف هذه املعطيات التاريخية يّتضح أن ٔالامر كان يتعّلق 
ي  ى الساحل، سواء  م ع ن من بسط هيمن أساًسا بمنع املريني

ي املغرب ٔالاق نفسه ولم يكن أمام  .)٣٦(املغرب ٔالاوسط، أو 
رجاع السلطان ا اء بسرعة من حصار تلمسان الس ملري سوى الان

ي املغرب، ودفع ٔالاطماع الغرناطية  سبتة، وإنقاذ سلطته 
ي ذي  )٣٧(القشتالية.  ، لكن الحصار انته باغتيال السلطان املري
ى إثر "مالبسات غامضة، كان ١٣٠٧هـ/ أبريل 706القعدة ( م)، ع

امرة دّبرها خصيان القصر ، أو "بسبب مؤ )٣٨(الحريم مسرًحا لها"
م داخل البالط املري )٣٩(السلطاني" ، أو )٤٠(انتقاًما لضياع مكان

نجد من يربط ذلك الاغتيال بتصفية أِخالء السلطان من ب 
ي شعبان ( ود  م). أما ٔالاسباب الحقيقية ١٣٠٢هـ/ ٧٠١وّقاصة ال

ي الظل لفت الانتباه . لكن ما ي)٤١(لعملية الاغتيال فغالًبا ما أبِقَيت 
ر العادية ال استغرقها ي املدة غ ي  . )٤٢(ي حصار تلمسان التاري

ي تاريخ املغرب، كان قد  فحصار تلمسان الذي ال نجد له مثياًل 
اية ( م). فيما بعد، سيتم ١٣٠٦هـ/  ٧٠٥أصبح طوياًل جًدا عند 

الكالم عن حصار دام مائة شهر، أو ألف شهر، إلصباغ طابع فريد 
ى    هذا الحدث.ع

ن ى أن  )٤٣(ويذهب بعض املؤرخ املدة الطويلة ال استغرقها إ
ي  ى خيانة بعض الشخصيات املرموقة  الحصار كانت راجعة إ
ا شبكة  البالط. فقد كانت هناك تجارة منظمة ولكن سرّية، تقوم 
ريب، كانت تعمل خصوًصا بالليل، وكانت لها عالقات مع بعض  ال

ي كانت محمّية من طرف سلطات عليا داخل "رجال البطانة"، و  بالتا
. وال يستبعد أن يكون  الحاشية السلطانية وداخل البالط املري
ي تنحية بعض الشخصيات  الكتشاف هذه العملية عواقب تجلت 
راب  املستفيدة من العملية. فابن خلدون يوضح كيف "اس

ن لداره" عند أخريات ر من حاشيته املالبس أيامه. وال  السلطان بكث
ي  يستبعد أن يكون هؤالء املستفيدون هم الذين استبقوا ٔالاحداث 

م) باستعمال أحد الخصيان ١٣٠٧هـ/ مايو  ٧٠٦شهر ذي القعدة (
ي عن حصار تلمسان. والثابت هو أن  الغتيال السلطان، والتخ
رة من الحصار،  حصار تلمسان لم يصبح واقعًيا إال عند السنة ٔالاخ

اية سنة ( حيث ظهر أثره ى املحاَصرين الذين كانوا، عند   ٧٠٦ع
ن، لتجنب الشروط ١٣٠٧هـ/  م، بطلب م ى حافة ذبح نسا م)، ع

  )٤٤(املهينة للهزيمة.
وكيف ما كان ٔالامر، فإن اغتيال السلطان يوسف بن يعقوب 
 . ًطا له، ولم يكن أبًدا مجرد حادث عر كان حادًثا مدّبًرا ومخطَّ

ان أبي يعقوب، انفجرت السياسة املرينية بعد اغتيال السلط
وأفصحت جلًيا عن عوامل اغتيال هذا السلطان. ذلك أن ب مرين 
ن  ن مساندي السياسة املغاربية لهذا السلطان، وب انقسموا ب
ن للصلح مع تلمسان. وحسب الرواية القريبة من ٔالاحداث  الداع

عِدم أبو سالم بن يعقوب "بعد أي
ُ
رة" من (رحلة التجاني) أ ام يس

، أخ السلطان، وقد كانا  عدم أبو يح
ُ
اغتيال السلطان، كما أ

ى مدينة  يساندان بقوة سياسة متابعة الحصار. "وانتقل أبو ثابت إ
فاس بعد أن سلم مدينة تلمسان الجديدة ألبي زيان محمد بن 

ا )٤٥(عثمان" ركة ثقيلة كان يجب التخلص م ، كأن ٔالامر يتعلق ب
  بسرعة.

هـ)، وهو حفيد السلطان ٧٠٨ -هـ ٧٠٦اع أبو ثابت عامر (واستط
ى الحكم بمساعدة شيوخ ب مرين ودعم  )٤٦(املغتال، الوصول إ

ي املغرب ٔالاوسط، بما  م  زناتي. وتنازل املرينيون عن جميع ممتلكا
ي ذلك مدينة املنصورة. أما ما يذهب إليه ابن أبي زرع من كون 

رط أن تبقى املدين نالصلح اش ي قبضة املريني ، فإنه ال يدخل )٤٧(ة 
اية سنة  ي  ن قد أبرما اتفاقية  ي منطق ٔالاشياء، ألن الزعيم

ي أقل من ١٣٠٧هـ/  ٧٠٦( م)، وأن هذه الاتفاقية قد جددت 
ن، لم  ن. كما إن احتالل املنصورة، ولو شكليا من طرف املريني سنت

ي العالقات   الزيانية املرينية. يكن من شأنه أن يشجع هذا الانفراج 
والواقع إن وجود الساللة املرينية نفسها كان مهدًدا عقب وفاة 
أبي يعقوب. فأبو ثابت كان ما يزال شاًبا، وواجه أول أزمة عميقة 
ى العرش. فقد استقل ابن عمه يوسف بن محمد  اع ع متعلقة بال

ى ( ي جمادى ٔالاو ر  ٧٠٧بن أبي عياد، بمراكش   م).١٣٠٧هـ/ نوفم
ي املغرب كانت متأزمة بسبب تمردات القبائل  ثم إن الوضعية 

ومن هذه الزاوية، كان قرار  )٤٨(شمال وجنوب ووسط البالد.
التفاوض مع تلمسان إجبارًيا وضرورًيا بقوة ٔالاشياء. فقد كان من 
ي تطبيق سياسة أبي يعقوب العدائية ضد ب  الصعب الاستمرار 

ي م ي عبد الواد والبالد تتخبط  شاكلها الداخلية. ونجح أبو ثابت 
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ي شوال من سنة (  ٧٠٧إبرام اتفاقية صداقة مع أبو حمو الزياني 

  )٤٩(م).١٣٠٨هـ/ أبريل 
رة ضعف ملحوظ"  والواقع أن املغرب املري كان قد دخل "ف

ى غاية سنة ( ى الاهتمام بشؤونه ١٣٣١هـ/٧٣١أرغمته إ م)، ع
ت عامر وأبي الربيع سليمان الداخلية، فقد اشتغل كل من أبي ثاب

ي  ٧١٠ -هـ  ٧٠٨من بعده ( رجعت  ى أن اسُ هـ) بقضية سبتة، إ
  )٥٠(م).١٣٠٩يوليوز  ٢١هـ/  ٧٠٩صفر  ١٠(

ي ( ي السلطان أبو الربيع   ٢٣هـ/  ٧١٠جمادى الثانية  ٢٩تو
ر  هـ) الذي  ٧٣١ -  ٧١٠م)، وخلفه أبو سعيد عثمان (١٣١٠نوفم

ر مرحلة حكمه من أهم  رها داللة. تعت ، وأك مراحل التاريخ املري
ن سنة (  - ١٣١٤هـ/  ٧٢٥ - ٧١٤ففي هذه املرحلة وخاصًة ب

يار، بينما نالحظ تقوية الجانب ١٣٢٥ م) دخلت إفريقية مرحلة ا
التلمساني، وتوطيد بطيء للسلطة املرينية. وطوال مرحلة التقوقع 

، حاولت مملكة تلمسان  ر ا-املري ى ال أصبحت أك زدهاًرا ع
ي أجزاء املغرب ى حساب  -)٥١(املستوى التجاري من با التوسع ع

ن  ى عاصمة الحفصي ي الاستيالء ع املمتلكات الحفصية، ونجحت 
ن ( ن سوى الاستنجاد ١٣٢٩و  ١٣٢٥مرت ). ولم يكن أمام الحفصي

ن. وابتداًء من سنة ( م)، توجه أبو سعيد ١٣٣١هـ/  ٧٣٠باملريني
م التوسعية نحو تلمسان مرغ ي عن سياس ى التخ ن ع ًما الزياني

ى حساب إفريقية. بموازاة ذلك، ارتبط عائلًيا باألسرة الحفصية  ع
ي عهده، أبي الحسن، بإحدى بنات أبي يح  ر زواج ابنه وو ع

، وهو ارتباط مماثل لذلك الذي كان قد عقده أبو  )٥٢(الحف
  .م)١٢٩٧هـ/  ٦٩٦يعقوب مع زعيم مغراوة سنة (

هـ، ولم  ٧١٤ولقد حاصر السلطان أبو سعيد تلمسان سنة 
ب وتحطيم  ى تخريب العمران و تكن محاولته ناجحة، إذ اقتصر ع

ى حل مشاكله  )٥٣(الزرع. وانصبت جهود السلطان بعد ذلك ع
ي  ي عمر، وانتفاضة ب العز الداخلية، كثورة ابنه أبي ع

ى ٕالاحجام عن ال)٥٤(بسبتة ي صراع مع . وانته ٔالامر إ دخول 
ي سمحت  منافسه الزياني. وهذه السياسة الوفاقية مع الجار الشر
ى عهد السلطان أبي سعيد عثمان.  ي املغرب ع راء  بظهور ذلك ال
كما أن التوازن املري الزياني، هو الذي يفسر الطابع السلم ملرحلة 

ر إليه كل املصادر، وهيأ ظروًفا)٥٥(حكم أبي سعيد  ، والذي تش
  ا.مواتية ألبي الحسن لبسط نفوذه شرقً 

^ã×Êæíèæ‚uçÖ]è†¹]àŠ£]êe_íe†ŸV^⁄nÖ^m 
ى الحكم قد  من املعلوم أن وصول السلطان أبي الحسن إ
رة التونسية، فاطمة  ي نفس الوقت الذي تزوج فيه باألم احتفل به 

ي السنة التالية أتى محمد الراب)٥٦(بنت أبي يح الحف ع، ، وأنه 
ى املغرب ليطلب من أبي الحسن التدخل  سلطان غرناطة، بنفسه إ

مما يؤكد الوضعية الحرجة بالنسبة لألندلس  )٥٧(ي ٔالاندلس
ي تقدم قشتالة نحو مياه الزقاق،  ن. هذه الظرفية تتمثل  وللحفصي
م  ي موانىء بجاية وتونس. لذلك، فرغم مراقب ن  وتدخل الزياني

ن كانوا يرون املتحسنة لعنق التجارة  الصحراوية، فإن املريني

ى املدى البعيد، مبعدين عن بالد الساحل إذا كانت . و أنفسهم، ع
ي نظر السلطان  ا،  ي التجارة املغاربية، فإ هناك طريقة للتحكم 
ي بالد توات أو درعة،  أبي الحسن، لم تكن لتجرب عند املنبع، أي 

  )٥٨(املتوسطية.وإنما عند املنافذ الساحلية 
ى  ن محتًما ع لهذه ٔالاسباب كلها، سيغدو الصراع مع الزناتي
املستوى الاقتصادي، بعبارات أخرى، سوف يجد أبو الحسن نفسه 

. والواقع )٥٩(تم بالساحل ٕالافريقي -كأبي يعقوب ولو بدرجة قل-
م) أصبحت سواحل ٕالامارة ١٣٣٢هـ/ مايو  ٧٣٢أنه منذ شعبان (

أسطوله البحري الذي كان أقوى  التلمسانية تحت رحمته، بفضل
ي شمال إفريقيا آنئذ ؛ وبعد ذلك، سيتخذ من )٦٠(قوة بحرية 

ن ذريعة  ى مجال الحفصي ن ع الهجمات املتكررة ألبي تاشف
ن. وأمام رفض السلطان  ليطالب بإعادة ميناء دليس للتونسي

ي بداية  ،هـ ٧٣٥الزياني، سيحتل أبو الحسن ندرومة أواخر  ووجدة 
ى ١٣٣٥ـ/ ه٧٣٦( ى تلمسان، وبسط سيطرته ع م)، وأقام حصاًرا ع

ن ح الجزائر، مجددً  ي السنة نفسها، من هن ا بذلك الساحل 
  تجربة أبي يعقوب.

ي ( ن  ى عاصمة الزياني ي السيطرة ع  ٢٧نجح أبو الحسن 
ن من الحصار، انطالًقا ١٣٣٧هـ/ أبريل  ٧٣٧رمضان  م) بعد سنت

عِدم من مدينة املنصورة املج
ُ
رها، أ دد بناؤها. وبعد توقيف أم

بسرعة، ولم يعد هناك معارضة تلمسانية البتة. وأدى هذا الحادث 
ا سنة  ى أن تم بع ى انقطاع الدولة الزيانية، إ ى يد  ٧٤٩إ هـ ع

  بي سعيد عثمان الثاني وأبي ثابت.ٔالاخوين أ
أصبحت الطريق مفتوحة بعدئذ نحو تونس. وحسب مالحظة 

ها العمري، وربما تعكس الرأي العام الذي ساد هذه هامة أورد
ًرا  ن كث رة، أي عقب فتح تلمسان، لم يكن الحفصيون متحمس الف
م: "كان صاحب افريقية  رابه من دول النتصارات أبي الحسن، واق
، وعداوته لسلطان ب عبد الواد، وقيام  ى املري مع انقياده إ

ي هواه، ال يؤث ى عدوه  ي الباطن أن املري يظفر املري ع ر 
اع  بصاحب تلمسان عدوه ليكون له به شغل عن قصده، وان
افريقية منه"، ويضيف العمري بخصوص أبي يح هذا أنه كان 
ما، وإنه ال طاقة له باملري وال قبل له  يعلم "أن تلمسان حجاب بي

ي قبضته م أراد"   . )٦١(به، ويحق له الخوف فإنه 
ى تلمسان، وبذلك أصبح  ر منذ استيالئه ع السلطان املري يعت

ى  ر، تمتد مملكته من البحر املحيط إ ى املغرب الكب سلطاًنا ع
ي هذا الحد"، حسب مالحظة  ي داخلة  برقة، "وإفريقية 

ذلك أن الفتح شمل عملًيا جميع املنطقة ح تونس،  )٦٢(العمري 
ى بالد الساحل  بفعل سقوط تلمسان وحدها، مع السيطرة ع

ي رجب ( ي أبو يح  م) ١٣٤٦هـ/ أكتوبر  ٧٤٧الوسطى. وعندما تو
ة  أصبح التدخل املري العسكري تدخال صوريا، ومن أجل ٔالا
فقط. ؤالامر الذي سهل، مع ذلك، هذا التدخل العسكري هو ذلك 
، وضرورة الانتقام ألبي العباس الذي ذهب ضحية  التفتت الحف

ا بتونس، أخيه أبي حفص. وتحت ذ ى نصا ريعة إعادة ٔالاوضاع إ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .لميةعا. علمية ١٢٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ي بداية ( م)، انطالًقا من ١٣٤٧هـ/ ٧٤٨نظم أبو الحسن حملة 

ى وهران استقبل السلطان من قبل  تلمسان، وعند الوصول إ
الوفود ال أتت من بعيد، من بالد الجريد. ومن جهة أخرى، لم تبد 

  ال بجاية وال قسنطينة، أية مقاومة. 
رب املريني ون من العاصمة الحفصية، وحاولوا اقتحامها. واق

ي الاستسالم، ونظم  وحوصرت املدينة بًرا وبحًرا، ولم تتأخر 
ي ( رة الطويلة ألبي الحسن  جمادى  ٨استعراض عسكري توج املس

ر  ١٥هـ/  ٧٤٨الثانية  م) ح "صاحت ٔالارض بالجيوش، ١٣٤٧شتن
هادة املتأخرة البن حسب الش )٦٣(وهو يوًما لم ير مثله فيما عقلناه"

.      خلدون، الذي عاين هذا الاستعراض املدهش للجيش املري
ى عهد هذا السلطان  وُتَعّد التجربة الوحدوية ال رأت النور ع

ى املري تجربة فريدة من نوعها،  ا، ومختلفة ع باملقارنة مع سابقا
ر "كل حال، عن تلك ال طبقها املوحدون. فه تجسد  هيمنة أك

انفتاحا نحو الانصهار، ليست عسكرية بتاتا، وال عصبوية 
ن وبالد  .)٦٤(ضيقة" ذلك أن حملة السلطان املري ضد بالد الزياني

ن "لم تكن مجرد حملة عسكرية، وإنما كانت حملة دينية  الحفصي
ن ٔالاوسط ؤالاق  ا أشهر علماء املالكية باملغرب فقهية شارك ف

ي استقطاب جزء ، بل نج)٦٥(ي الوقت نفسه" ح السلطان املري 
ي ذلك قسم هام من  من الرأي العام املغاربي لصالحه، بما 

، قبل أن يبدأ حملته نحو املناطق الشرقية. فكان )٦٦(املتصوفة
ن عن جبل طارق سنة ( م) بعد ١٣٣٣هـ/  ٧٣٣حدث جالء املسيحي

ي ٓالافاق ره  ، انتصار أبي الحسن البحري حدًثا مدوًيا، "صار خ
ذه البشرى الرفاق".   )٦٧(وسارت 

ى ارتباط "رجال الدين" بشخص أبي  والحقيقة أنه باإلضافة إ
دف   - حسب تصريحه-الحسن، فإن السلطان املري الفاتح كان 

، ذلك ألنه كانت بينه )٦٨("استجالب" أهل تلمسان، و"تأنيسهم"
م "رحم سابقة" ي تام-، ولكنه كان كذلك يعمل )٦٩(وبي ى ع -بو

ي مشروعه  ن  ر إشراك العبدلوادي خلق "الوحدة الزناتية" ع
. ولتحقيق هذا الهدف تم إدماج بعض العناصر الزيانية )٧٠(املغاربي

ى مستوى القيادة العسكرية ، وٕالادارة العامة للواليات املغربية )٧١(ع
ا.   )٧٢(ذا

ومع ذلك؛ فإن نشوة الانتصار لم تدم طوياًل، وكان فشل 
ر ذهواًل من تقّدمها السريع، وسيخسر الحملة املري ي إفريقية أك نية 

ي هذه الحملة سمعته وعرشه والساحل املغاربي،  أبو الحسن 
ى يد عدوه: عرب  حينما تعرض لخيانة أهله، ولهزيمة منكرة ع

روان سنة ( م). ونجا هذا ١٣٤٨هـ/  ٧٤٩إفريقية، قرب الق
ى سواحل السلطان، وهو "سيد املنطقة الساحلية"، من ال غرق ع

ي  ي قلب فصل الشتاء"،  ر البحر " الجزائر إثر رجوعه الهروبي ع
ر  ٧٥٠بداية شوال ( ي شهر ١٣٤٩هـ/ منتصف دجم م)، ليموت 

ي جبال ٔالاطلس، ١٣٥١هـ/  ٧٥٢ربيع ٔالاول ( م) موتة بؤس وشقاء 
  )٧٣(عند هنتاتة، متابًعا ومطارًدا من طرف ابنه وخلفه أبي عنان.

ر هزيمة أبي الحسن بعدم تماسك جرت العادة  ى تفس ع
عسكره، وفساد رجال بالطه، وزوال محبة العناصر الحضرية 
ى "الفو الزناتية"، وتمرد العرب الذين  ٕالافريقية تجاهه، وإ
ن من "الرواتب التقليدية  م التقليدية، واملحروم ي امتيازا مسوا 

ا من املستقرين" ى جباي ن من . ومن ا)٧٤(املعتادين ع لباحث
ي بداية (-يعتقدون أن وباء الطاعون  ماي - / أبريل ٧٤٩الذي اندلع 

ي ربيع ٔالاول من العام نفسه (يونيو ١٣٤٨ م)، كان قد بلغ ذروته 
ي الواليات١٣٤٨ ي با ي العاصمة تونس، إن لم يكن  قد ساهم  - م) 

ي أطراف  ي الفتك بجيش السلطان، وعزل السلطان عن با
ر الهزيمة مملكته، وأن ت ى تأث ى ٔالاقل إ ره قد انضاف، ع أث

  )٧٥(العسكرية.

حاول السلطان أبو عنان فارس أن يتم ما بدأه والده، فاستعاد 
ى كامل املغرب ١٣٥٢هـ/  ٧٥٦تلمسان سنة ( ى ع م) واستو

ي تحقيق  ٔالاوسط، ح بلغ بجاية. وبعد أربع سنوات شرع 
ى افريقية، فدخ ر بالسيطرة ع هـ/  ٧٥٨ل قسنطينة (مشروعه ٔالاك

)، وجاءته بيعة كل املناطق الجنوبية، ودخل الجيش ١٣٥٧صيف 
ر  )، لكن الحملة املرينية سرعان ما ١٣٥٧املري تونس (شتن

ى مستوى السلطة العليا  انكسرت، بسبب التناقضات الحاصلة ع
املرينية، وخذالن الجيوش، الذي رفضت مواصلة القتال بعيًدا عن 

، وحينما )٧٦(اأهلها وبالده ى املغرب ٔالاق ، وقفل أبو عنان راجًعا إ
ى إفريقية لم يتجاوز مدينة تلمسان،  استعد مرة ثانية للتوجه إ
ى فاس  ى املغرب، وما أن وصل إ ى الرجوع إ واضطر مرة أخرى ع

ى يد أحد وزرائه أواخر سنة ( م)، ١٣٥٩هـ/  ٧٥٩ح اغتيل خنقا ع
راطورية ا ي، وبموته ستدخل ٕالام ملرينية طور الانحالل التدري

ويتال الحلم الذي طاملا راوده وراود والده السلطان أبا الحسن، 
ي ي الغرب  واملتمثل  راطورية ٕالاسالمية  إعادة تجسيد فكرة ٕالام

راطورية املوحدية. ا ٕالام   ٕالاسالمي، كما حقق
وكما دخل املغرب املري طور الاحتضار، دخلت ٔالاندلس 

ي املتتالية أمام هجمات  مسار الانحالل والتفكك والهزائم كذلك 
املمالك املسيحية، والذي سيكون من آخر محطاته سقوط غرناطة 

ي شبه ١٤٩٢هـ/  ٨٩٨سنة ( اية الوجود العربي ٕالاسالمي  م) و
ي نفوس  رية، وما خلفته هذه الهزائم من صدى عميق  الجزيرة ٕالايب

ن  غرب ٕالاسالمي. ولقد تزامنت هذه ي امل -نخبا وعامة -املسلم
ي شبه الجزيرة  السياسة الهجومية للمماليك املسيحية الغربية 
رية مع ما يجب اعتباره الامتداد الغربي للحروب الصليبية،  ٕالايب
ى سواحل وموانئ املغرب  ي الاعتداءات املتكررة ع واملتمثلة 

ى مستوى سياسة هذه امل ًرا ع ي ٕالاسالمي، وال عكست تغ ماليك 
البحر ٔالابيض املتوسط، وعزوًفا عن سياسة التوازن ال كانت 
ي بداية القرن الثالث عشر  ي تلك املنطقة  تطبع الوضع 

  )٧٧(للميالد.
ي شيًئا فشيًئا عن املسألة ٔالاندلسية،  واضطر املرينيون للتخ
ي آن  ن، ٔالاندلسية وٕالافريقية،  ى الواجهت الستحالة الحرب ع



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .لميةعا. علمية ١٢٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن كانت أنشطة السلطان أبي الحسن املري البحرية قد واحد. ولئ

رده أبو مالك  ر بمياه جبل طارق، الذي اس أحد -توجت بانتصار كب
ر من عشرين ١٣٣٣هـ/ ٧٣٣سنة ( - أبناء السلطان م)، وذلك بعد أك

ي، فإن ذلك الانتصار تبعته انتكاسة  سنة من الاحتالل القشتا
رى، وقعت يوم سابع جمادى الثان ر  ٢٨هـ/  ٧٤١ية (ك نوفم

، Rio de Saladoم)، ليس بعيًدا عن طريفة، عند ريو ساالدو ١٣٤٠
م  ن، وأسر عدد من الجنود، ومن بي أسفرت عن مذبحة للمسلم
أحد أبناء أبي الحسن، ووفاة زوجة السلطان الحفصية ال قتلت 
مع زوجة أخرى، وهروب السلطان بنفسه نحو سبتة، وميله 

ي، منذ  ى ٔالاقل، للتخ رة، عن الشؤون ٔالاندلسية، أو ع هذه الف
  جعلها ثانوية بالنسبة إليه.

ن من بعيد. فعندما  والواقع أنه سيكتفي بمساعدة ٔالاندلسي
ي بداية سنة ( م) ١٣٤٢هـ/ يوليوز  ٧٤٣حوصرت الجزيرة الخضراء 

اكتفى أبو الحسن بمساعدة املحاصرين من مدينة سبتة، وإرسال 
ًرا، بانتظار استسالم املدينة للعدو. ومع السقوط املؤونة لهم بح

ي بداية شوال ( ائي لهذه املدينة  م) ١٣٤٣هـ/ مارس  ٧٤٣ال
ء الذي تم بالفعل، وأدى  ى املغرب، ال يء إ ي السكان للم استد

م أبي الحسن نفسه. ى ارتياح الجميع، بَمْن ف وبسقوط  )٧٨(ذلك إ
 نقطة هامة للعمليات الجزيرة الخضراء فقد املغرب املري

العسكرية والنتقال الجيوش، وأصبح ألفونسو الحادي عشر سيد 
  مياه الزقاق بدون منازع. 

ن كانتا ما  ن اللت ًرا بالنقطت رة ال نجد اهتماما كب منذ هذه لف
تزالان تحت ٕالادارة املرينية، باستثناء استقبال السلطان لوفد من 

ي بداية سنة ( م)، ومساعدته الخاطفة ١٣٤٤هـ/ ماي  ٧٤٥رندة 
م) لفك حصار جبل طارق، وهو حصار لم يرفع ١٣٥٠هـ/ ٧٤٩سنة (

ن، والذي كان  ي صفوف القشتالي ديد الوباء املندلع  إال بسبب 
ي نفسه وما لبث املرينيون أن تنازلوا  .)٧٩(من ضحاياه امللك القشتا

ن سنة  ي سنة ١٣٦١عن رندة للنصري ن تنازلوا لهم ع ١٣٧٤م و
ي أرض ٔالاندلس. بل  جبل طارق، وبذلك لم يعد هناك وجود مري 

دان أصبح املغرب نفسه، وقد دخل مرحلة الانحالل والضعف، مي
.   تدخل ودسائس نصرية ال تنته

 

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
ى تحقيق  ن كانوا أقرب إ وبصفة عامة يمكن القول؛ إن املريني

م ل ر، إال إ ي املغرب الكب م يستطيعوا تحقيق الحلم الوحدوي 
. لقد حدت مجموعة من العوامل  ي شقه ٔالاندلس ذلك الهدف 
ى رأسها:  ي ٔالاندلس، وع املعقدة من جدوى التدخل املري 
ن الداخلية باملغرب،  ي الحروب مع الجار الزياني، والف الانشغال 
ى السلطة، والتناقض املري النصري، وعدم توفر  والصراع ع

ى  ن ع ن ضفي البحر املريني ر، واختالل التوازن ب أسطول كب
. ومع ذلك فإننا ال ننفي أن املغرب )٨٠(ٔالابيض املتوسط بصفة عامة

ن من الزمن، ملا  املري "استطاع أن يؤخر كارثة ٔالاندلس بنحو قرن
، لكن انقطع العبور )٨١(بذله من دفاع مجيد عن الفردوس املفقود"

ى ٔالاندلس ترك ٔالاندلس ن يواجهون لوحدهم زحف حركة املغربي إ ي
ن،  رداد الجارف الذي توج بسقوط غرناطة، عاصمة النصري الاس

  م.١٤٩٢سنة 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة .لميةعا. علمية ١٢٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  
 (1) M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la 

fin du Moyen Age, Paris, 1986, p.129  
ي، القاهرة، املقدمة )٢( ي عبد الواحد وا  - ٤٠٥، ص ١، ج ١٩٦٥، طبعة ع

"، الرؤية الخلدونية للحضارة ٕالاسالمية؛ وانظر كذلك د. محمد رزوق، "٤٠٦
ي الثاني عن ابن خلدو  ، ط. ١٩٨٦ن، املنعقد بفرندة، أعمال امللتقى الدو

  . ٥٨ - ٤٥، ص ١٩٩٢الجزائر، 
  ١٩٣، ص ٢، ج١٩٩٤، الدار البيضاء ، ٢، ط.مجمل تاريخ املغربالعروي،  )٣(
ي املغرب ٔالاوسط،بوداود عبيد،  )٤( دار الغرب للنشر  ظاهرة التصوف 

 Viguera, María Jésus.,"Le Maghreb mérinide: un (5)  . ١٥٦، ص٢٠٠٣والتوزيع، الجزائر، 
processus de transfèrement", in La signification du bas Moyen Age dans l'histoire et la culture du monde musulman, Actes du 8e Congrès de l'Union 
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ابن "، ضمن كتابه: بحر ٔالابيض املتوسطاملسلمون والعبد السالم الشدادي، "
ر الفكيكي، دار توبقال، خلدون من منظور آخر ي وبش ، ترجمة محمد الهال

 . ٦٨ -٦٣، ص ٢٠٠٠ ٢٠٠٠
 .١٥٧بوداود عبيد، م. س. ص  )٦(
  . ١٥٩نفسه،  )٧(
ي،  )٨( الدار  مراجعات حول املجتمع والثقافة باملغرب الوسيط،محمد القب

  . ٨٣ – ٨٢، ص ١٩٨٧البيضاء، 
ي،  )٩( ي مرآة التاريخعبد هللا شريط ومحمد املي ، ١٩٦٥، قسنطينة، الجزائر 

  . ١٠٠ص 
ي عهد أبي يعقوب يوسف سنة،  )١٠(  ٦٨٩الحمالت املرينية ٔالاخرى وقعت 

 ٦٩٨، وسنة ١٢٩٨هـ/ ٦٩٧، وسنة ١٢٩٥هـ / ٦٩٤وسنة  ١٢٩٠هـ/
ي عهد السلطان أبي سعيد سنة  ١٢٩٩هـ/ هـ /  ٧٣٠وسنة  ١٣١٤هـ/ ٧١٤و

ي عهد السلطان أبي الحسن سنة  ١٣٣٠ ي عهد  ١٣٣٥هـ/  ٧٣٥و و
ي عهد السلطان أبي  ١٣٥٢هـ/  ٧٥٣السلطان أبي عنان فارس سنة  و

ي عهد السلطان أبي فارس سنة  ١٣٦٠هـ/  ٧٦١سليم سنة  هـ/  ٧٧٢و
ي عهد السلطان أبي العباس سنة  ١٣٧٠ هـ/  ٧٨٨وسنة  ١٣٨٣هـ/  ٧٨٥و
ر(. ١٣٨٧ ن)بغية الروادو ٧، ج الع ي مواضع مختلفة من الكتاب  ،  

 M. J. Viguera, « Le Maghreb mérinide: un processus de   . ٢٠٥/ ٢، مجمل تاريخ املغربعبد هللا العروي،  )١١(
transfèrement », p. 312  

رابن خلدون،  )١٢(   . ٢٥٤ – ٧/٢٥٣، الع
ر ابن خلدون عن ارتياب السلطان )١٣( ذه  يع النصري من أبي يوسف املري 

العبارات الدالة: "ارتاب ابن ٔالاحمر بمكانه، فبدا له ما لم يكن يحتسب، 
ن  رض ذكره شأن يوسف بن تاشف ن الظنون، واع ر املسلم وظن بأم
ن مع ابن عباد سلطان ٔالاندلس، وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء  واملرابط

رهم إليه، وان قيادهم ألمره، فشرق بمكانه وحذر من ب أشقيلولة وغ
ما، وأجاز ٕالاجازة الثانية فانقبض ابن ٔالاحمر عن  غوائله، وتكدر الجو بي

رلقائه" (  Kably, Société, pouvoir et religion, op. cit. p. 100 (14)  .)٧/١٩٨، الع
فقد قبل السلطان أبو يعقوب بتثبيت اتفاقية السالم املرينية القشتالية  )١٥(

م، بل ذهب أبعد من ذلك عندما جدد هذه ١٢٨٥قودة مع والده سنة املع
كما عقد اتفاقا  ملدة أربع سنوات أخرى. ١٢٨٨الاتفاقية مرة أخرى سنة 

ي أبريل  ن  ي ١٢٨٦مع النصري ى ٔالاندلس، ولكن  م ع رف لهم بسلط ، اع
ن،  إطار نوع من السيادة املرينية، وتنازل لهم عن جميع ممتلكات املريني
 ، باستثناء الجزيرة الخضراء وطريفة ورندة وقادس. ابن أبي زرع الفاس

 

 
ي  ي (ت. حوا ي أخبار ملوك هـ) ٧٤١ع ، ٔالانيس املطرب بروض القرطاس 

ابن  -؛ ٣٧٦، ١٩٧٣، دار املنصور، الرباط، املغرب وتاريخ مدينة فاس
رهـ) ٨٠٨خلدون، عبد الرحمان (ت.  ية، دار الكتب العلم ...، ، كتاب الع

روت، ٦ج   Ch. E. Dufourcq,  L'Espagne catalane et le Maghreb aux  . ٢٥٢ – ٧/٢٥١، ١٩٩٢، ب
XIII et XIVe siècles, Paris, 1966, p. 216, Kably, Société, 
pouvoir et religion, op. cit. p. 100-101 

ي تاريخ املغرب ٕالاسالمعن هذه الثورات، انظر: محمد عيس الحريري،  )١٦(
ي العصر املري   . ٨٤ - ٨٣، ص ١٩٨٧، ٢، ط ؤالاندلس 

ر؛ ٢٧٩،القرطاس )١٧(   . ٢٦١ – ٢٥٩، ٧/١١١، الع
 Ph. Gourdin, "Le partage du Maghreb entre l’Aragon et la Castille au traité de Monteagudo (1291) », in, Le partage du monde. Echanges et (19)  . ٤٠٨، القرطاس )١٨(

colonisation dans la Méditerranée médiévale, publications de la Sorbonne, Paris, 1998, pp. 399-409 ; Dufourcq, L’Espagne, 218-221 ; R. Arié, 
L’Espagne musulmane, p. 77 

  . ٣٨١، ٣٨٠، القرطاس )٢٠(
ر )٢١(   . ٣٨٠ القرطاس؛ ٢٥٦ـ ٢٥٥/  ٧، الع
ر )٢٢(   . ٢٥٧ـ ٢٥٦/  ٧ ،الع
  . ٢٨٢/  ٧نفسه،  )٢٣(

(24) Arié, Rachel, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides, (1232- 1492), Paris, 1973 . p. 78-79  (25) Kably, Société, pouvoir et religion, op. cit. p.103 (26) Ibid, p.104  
ر )٢٧(   .٢٥٨، ٢٥٧/  ٧، الع
ر )٢٨(   .٢٦١/ ٧، الع
ر )٢٩(   .٣٨٧، لقرطاسا؛ ٢٦١/ ٧، الع
ي :  )٣٠( رة عن ذلك  تحقيق ودراسة دة, املناقب املرزوقية، انظر شهادة مع

  .٧١، ص ٢٠٠٨سلوى الزاهري، منشورات وزارة ٔالاوقاف، الرباط، 
ر )٣١(   .١١٤، ص ٧، الع
ى مدن وأقاليم دولة ب عبد الواد،  )٣٢( خرجت جيوش ب مرين لالستيالء ع

ن و  ى "ندرومة وهن وهران وتاونات ومزغران ومستغانم وتنس فاستولت ع
وشرشال وبوشك والبطحاء ومازونة وونشريش ومليانة والقصبات واملدية 

ن وبالد مغراوة" ( روتازجدت وجميع بالد ب عبد الوادي وبالد تج ، ٧، الع
 .Kably, Société, pouvoir et religion, op. cit. p. 113 (34) Dufourcq, L’Espagne, op. cit. 362, 363 (33)  .)٢٦١ص

ر )٣٥( ي ؛ ابن الخطيب، ٣٨٧، القرطاس؛  ٢٧١ـ٢٧٠، ص ٧، الع ٕالاحاطة 
، ٤، ١٩٧٣. القاهرة، ٢، تحقيق محمد عبد هللا عنان، طغرناطة أخبار

  Kably, Société, pouvoir et religion, op. cit. p.114  (37) Ibid (36) ٢٤٣ـ ٢٤١ص 
ريقيا الشمالية تونس الجزائر املغرب تاريخ إف ،شارل أندري  ،جوليان )٣٨(

ى سنة  ي، ، م ١٨٣٠ٔالاق من الفتح ٕالاسالمي إ تعريب محمد مزا
ر بن سالمة، ؛ الحريري، د. ٢٢٦/ ٢، ١٩٦٩الدار التونسية للنشر  البش

 ، ّ محمد عيس ِ ي العصر املَري ، ١، طتاريخ املغرب ٕالاسالمي ؤالاندلس 
 ٩١، ص ١٩٨٥الكويت، 

   ٣٣ - ٣٢/ ١، تاريخ املغربحركات، إبراهيم  )٣٩(
   ٩٢، ص تاريخ املغرب ٕالاسالميمحمد عيس الحريري،  )٤٠(
ي  )٤١( : قراءة  ي، "اغتيال السلطان يوسف بن يعقوب املري محمد ياسر الهال

التاريخ والفقه. نصوص تاريخية ومناقبية لحادثة املنصورة"، ضمن كتاب: 
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ى املرحوم محمد املنون ي، منشورات يأعمال مهداة إ ، تنسيق محمد ح
  .Ibid (42)  ٢٥٩-٢٢٩، ص ٢٠٠٢كلية ٓالاداب الرباط، 

ي العالم ٔالاوربي من و  ن  من املعلوم أن أي حصار لم يكن يتجاوز أبدا مدة سنت
  Philipe contamine, La guerre au Moyen Age, Paris, 1980, p. 207-8 cité par Kably, Société, op. cit. p. 115  (43) Ibid, 114-115 ; Dufourcq, L'Espagne catalane…op. cit. p. 384  حوض للبحر املتوسط الغربي،

رابن خلدون،  )٤٤(   ؛١١٥ـ ١١٤، ص ٧/ الع
  - Kably, Société…op. cit. p. 116 

، تحقيق حسن حس عبد الوهاب، الدار رحلة التجانيعبد هللا التجاني،  )٤٥(
  ١٩٨- ١٩٧، ص ١٩٨١نس، تو  -العربية للكتاب، ليبيا

رابن خلدون،  )٤٦(   ٢٧٦/ ٧، الع
  ٣٩٠، القرطاس )٤٧(
ر ابن خلدون، )٤٨(   ١/٥٥٠، ٕالاحاطة؛ ٢٧٧/ ٧،الع
رابن خلدون،  )٤٩(   ٧/٢٧٧، الع
رابن خلدون،  )٥٠(  ٤٧٣-٤٧١ .Dufourcq, L'Espagne catalane… op. cit. p (51) ٢٨٤/ ٧، الع
رابن خلدون،  )٥٢(   ٢٩٩-٢٩٧/ ٧، الع
ر؛ ٣٩٩، القرطاس )٥٣(  ٢٨٨- ٢٨٧/ ٧، الع
رابن خلدون،  )٥٤(  Kably, Société…op. cit, p.126 (55) .٢٩٢/ ٧، الع
رابن خلدون،  )٥٦(   . ٥٢٦ – ٧/٥٢٥، الع
 Kably, Société…op. cit, p.129  (59) Ibid, p. 131 (58)  .٥٣١نفسه،  )٥٧(
غصن  نفح الطيب منهـ)،  ١٠٤٠التلمساني ت (أحمد بن  ،املقري  )٦٠(

روت،تحقيق إحسان عباس ،ٔالاندلس الرطيب ؛ ٢١٦/ ٦، ١٩٨٨ ، ب
ناملنوني، محمد،  ، منشورات كلية ٓالاداب ورقات عن حضارة املَريِنّي

ر السلطان أبو الحسن املهندس ٧٧، ١٩٩٨، ٢ط الرباط، ، لقد اعت
ؤوب لألسطول، إذ دالحقيقي لتطور القوى البحرية باملغرب واملؤسس ال

ي دور ٕالانشاء املغربية ح إنه "ال تمر سنة إال وله شجع إنشاء ٔالا  ساطيل 
ا تجه أسطول وتجه غزاة"، حسب ابن مرزوق ( ، ٣٨٨، املسندف

  )٣٩٣وكذلك ص 
ي ممالك ٔالامصارالعمري،  )٦١( ، تحقيق د مصطفى أبو ضيف مسالك ٔالابصار 

  ١٢٢، ص ١٩٨٨أحمد، 
  ١٢٣نفسه، ص  )٦٢(
رابن خلدون،  )٦٣(  Kably, op. cit, 137 (64)  ٧/٣٢٠، الع
ي،  )٦٥( الدار  مراجعات حول املجتمع والثقافة باملغرب الوسيط،محمد القب

  ٦١ص ١٩٨٧البيضاء، 
ي هـ) ٧٨١ابن مرزوق التلمساني، محمد (ت.  )٦٦( ، املسند الصحيح الحسن 

را، مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن ، تحقيق دة. ماريا خيسوس بيغ
إال أن قسما آخر من املتصوفة كان  ١٦٣، ٢٦٨-١٩٨١،١٥٢،٢٦٥الجزائر، 

ي  معارضا للسياسة التوسعية نحو الشرق، مثل الشيخ بوهادي، الوا
بتونس الذي طلب من أبي الحسن املري الرحيل عن إفريقية، فلم 
ى  ى قسنطينة حيث اخت ى الرحيل عنه إ ذا املتصوف إ يسعفه، مما حدا 

ي السلطان بنفسه... وقيل إنه الزم خل ى  ى هللا تعا وته من أجل التوجه إ
راملذكور (    ). ٥١، ص أنس الفق

 

 
ن يعممون ويرون  ي ال جعلت بعض الباحث ولعل مثل هذه املواقف املعارضة 
ء من الاستغراب أن متصوفة املغرب عارضوا املحاوالت التوسعية مللوكه، ال  "ب

". انظر مثال: محمد  ي العهد املري املؤسسة السلطانية واملجال: فتحة، " سيما 
ي"، أمثلة من العصر الوسيط    ١٩، ص ٢٠٠٤، ٢، العدد مجلة البحث التاري

ي  )٦٧( ترك لنا ابن مرزوق وصفا دقيقا لهذه الظاهرة إذ يقول: " كنت يوما 
مجلس ٕالامام العالمة القدوة أبي زيد ابن ٕالامام بتلمسان، واملجلس 

يه من مدرسته، قد غص بمن عوائده الحضور، باملسجد الذي كان يقرأ ف
ى عادته، ر هللا عنه، فلما استوى  ونحن ننتظره، وإذا به قد جاء ع
ن، هذا جبل  جالسا، حمد هللا وأث عليه، ثم قال: " أبشروا معشر املسلم
ر صدعهم وعاد الفتح ٔالاول كيف كان".  ن وج الفتح قد أعاده هللا للمسلم

رات السرور. ثم فارتفعت ٔالاصوات با لحمد والشكر وجرت العبارات، ع
ي املجاب أبي محمد عبد هللا بن عبد  قال للشيخ الفقيه الصالح العالم الو
ن... " يا فقيه أبا محمد،  ، وكان من أولياء هللا الصادق الواحد املجا
ى يديه"، فارتفعت ٔالاصوات  ى دعائك ملن فتحه هللا ع ادع هللا لنؤمن ع

  ٣٩١- ٣٩٠، املسندوانطلقت ٔالالسنة بالثناء". بالدعاء، 
  ٣١٤، املسند )٦٨(
  ٢٠٢نفسه،  )٦٩(
ي،  )٧٠( ، ١٣٦القب ي ذكر امللوك من ؛ ابن خلدون، أبو زكرياء يح بغية الرواد 

؛ ج ١٩٨٠، تحقيق د. عبد الحميد حاجيات، الجزائر، ١ج ،ب عبد الواد
ى أبو  ٢٣٤، ١٩١٠، نشره ألفريد بل، مطبعة فونطانة، الجزائر، ٢ ملا استو

م، وحفظ  ى تلمسان "استخدم قبيل ب عبد الواد، فلم شع الحسن ع
م وقبائلهم املراسم ال ألفوها بأيامهم،  م، وأبقى لشعو م رتب عل

ن ن وتشرفا بإمرة زناتة أجمع   "تفاخرا بملك القبيلت
ر أبو ث )٧١( ن وهما: أبو سعيد ؤالام رين تلمساني ابت، حفيدي تم إدماج أم

  )٢٣٥- ٢٣٤، بغية الرواديغمراسن (
ى رأس واليات صعبة الحكم باملغرب  )٧٢( ن ُعينوا ع نجد أن بعض الوالة الزياني

ن  ر املريني ن غ ، مثل السوس وغمارة، كما نجد أن بعض الزناتي ٔالاق
ن حاشية السلطان أبي الحسن. (    )١٨٤، املسندأصبحوا من ب

ي العرض املفصل حول  )٧٣( رهذه الحملة هو الذي نجده  ، ٥٩٨- ٧/٥٧٥ الع
ي    ١٧٤-١٦٢/ ٣ ،الاستقصاوينقله الناصري 

ي العهد الحف من القرن ، روبار، كيبرنشف )٧٤( اية  ١٣تاريخ إفريقيا  ى  إ
ي ،م١٥القرن  ى  الغربدار   ،ترجمة حمادي الساح ٕالاسالمي، الطبعة ٔالاو
شارل أندري  ؛١٩٩- ١٩٨/ ١ ، م. س.تاريخ إفريقية الحفصية، ١٩٨٨

 Kably, Société…op. cit. p. 142-144 (75) ٢٣٢/ ٢، تاريخ إفريقية الشماليةجوليان، 
  ٢٠٩-١/٢٠٧، تاريخ إفريقية الحفصيةبرونشفيك،  )٧٦(
ي  -؛ ١٩٣/ ٢، مجمل تاريخ املغربعبد هللا العروي،  )٧٧( العامري، دة. نل

ي التار الوالية واملجتمع:سالمة،  ي مساهمة  ي إلفريقية  يخ الدي والاجتما
، تونس،  (78) ٥٨- ٥٧ص  ،٢٠٠١العهد الحف  - ١٣٠  Kably, Société, op. cit,  (79) Idem. (80) M. J. Viguera, « Le Maghreb mérinide… », op. cit. p. 310-311 

 ١٩ م. س.،ورقاتاملنوني،  )٨١(
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  التاريخقسم  – مساعدأستاذ 
  املسيلةجامعة 

  الجمهورية الجزائرية 

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
رتبطت باألرض واملاء والتقنيات كان سكان املغرب األوسط يف فرتة العرص الوسيط يعتمدون اعتامًدا كبريًا عىل الفالحة، التي ا

واملجهود البرشي، وتختلف التقنيات املتبعة من منطقة إىل أخرى، ورمبا داخل املنطقة الواحدة، ألن املهارات أيًضا تختلف كام 
ه هو الشأن أيًضا يف طبيعة األرض وعطائها ودرجة غنى تربتها وقابلية مناخها لهذا النوع الزراعي أو ذاك. وقد دخل الفق

اإلسالمي بكل ثقله من أجل حل املشكالت الزراعية واالروائية التي تكاد ال تنتهي يف بالد املغرب اإلسالمي، وعمل هذا الفقه عىل 
تناول كل املسائل الطارئـة واملتعلقـة باألرض والحرث والعامل ورب األرض، ومن بينها اإلنتاج الزراعي  يف املغرب األوسط، وقد 

الكثري من هذه املسائل، ومن ثَمَّ فإن املعلومات التي تنقلها النوازل واإلجابات التي قدمها الفقهاء يف هذا » ـاراملعي«حمل كتاب 
أن وضعية األرض، وطبيعة التنظيامت الفقهية فيه؛ ال شك الكتاب تسمح بالتعرف عىل الكثري من مظاهر النشاط الفالحي. ومام 

الفالحية، كام أن طريقة توزيع امللكية للعقار الفالحي له كذلك انعكاس ال محال عىل ات التي تؤطرها، له تأثري عىل النشاط
اتسمت الفالحة يف املغرب األوسط خالل العرص الوسيط، بنوع من لقد توزيع إنتاج هذا النشاط والرثوة العائدة من خالله. 

الزراعيـة يف املنطقـة، ومام عزز هذه الحقيقـة هو  االزدهار، وهذا ما يشري إليـه معظم الجغرافيني من خالل وصفهم للحالـة
حصول نوع من االكتفاء الذايت يف املنتجات الزراعيـة، بل كان يوجه الفائض يف غالب األحيان إىل التصدير نحو كل من األندلس 

سة نظراً لحدوث حاالت كان إال أن هذه الحالة مل تحض باالستمرارية يف املرحلة محل الدرا وبالد السودان وغريها من املناطق،
ا ألسباب برشية وطبيعية مختلفة، إضافة إىل األزمات السياسية، ومع ذلك ظل النشاط الفالحي اإلنتاج الفالحي يعرف فيها تقلصً 

  .    األوسط محل اهتامم سكان املغرب

  
الشيعي، الدولة العبيدية، المغرب اإلسالمي، كتامة المذهب    ٢٠١٣  كتوبرأ ٢٤  تاريخ استالم البحث:  

  البربرية، الزيريين
    ٢٠١٣  ديسمبر ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب

     

    

 سعاتالعدد ال -ريخية.دورية كان التا -."اإلنتاج الزراعي في المغرب األوسط من خالل كتاب المعيار للونشريسي" ،عبد الغني حروز

    .١٣١ – ١٢٦ . ص٢٠١٥ سبتمبروالعشرون؛ 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
رة العصر الوسيط يعتمدون  )١(كان سكان املغرب ٔالاوسط ي ف

ى الفالحة، ال ارتبطت باألرض واملاء والتقنيات  را ع اعتمادا كب
ى أخرى،  واملجهود البشري، وتختلف التقنيات املتبعة من منطقة إ

ة الواحدة، ألن املهارات أيضا تختلف كما هو وربما داخل املنطق

ا وقابلية الشأن أيضً  ا ودرجة غ ترب ي طبيعة ٔالارض وعطا ا 
ي أو ذاك.   مناخها لهذا النوع الزرا

وقد دخل الفقه ٕالاسالمي بكل ثقله من أجل حل املشكالت 
ي بالد املغرب ٕالاسالمي،  الزراعية و الاروائية ال تكاد ال تنته 

ى تناول كل املسائل الطارئـة واملتعلقـة باألرض  وعمل هذا الفقه ع
ا  )٢(والحرث والعمال ورب ٔالارض، ي  ومن بي ي  ٕالانتاج الزرا

املغرب ٔالاوسط، وقد حمل كتاب املعيـار املعرب خاصة منه الجزء 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ١٢٧

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
الخامس كاماًل وقسم من الجزء السادس الذي تناول نوازل 

ر م ن هذه املسائل، ومن َثمَّ فإن املعلومات املعاوضات والبيوع والكث
ي هذا الكتاب  ال تنقلها النوازل وٕالاجابات ال قدمها الفقهاء 
ي خاصًة  ر من مظاهر النشاط الفال ى الكث تسمح بالتعرف ع

  فيمما يتعلق باملنتجات الزراعية. 
ي وٕالاقليم الذي يتمتع به  ومما ال شك فيه؛ أن التنوع الطبي

ي النباتي منه املغرب ٔالا  ى مردوده الفال وسط، انعكس إيجاًبا ع
ى مر العصور التاريخية، وهذا ما أظهرته معظم  والحيواني ع
أسواقـه ال عرفت رواج أنواع مختلفة مما جادت به أراضيه من 
فواكه وخضر، أو مما جادت به فصائلـه الحيوانيـة املمتازة كًما 

ي املغرب ٔالاوسط رأينا أن ونوًعا. وقبل الحديث عن ٕالانتاج ا ي  لزرا
ي:   نورد أهم مناطق ٕالانتاج به و

¼‰æù]h†Ç¹]»íéÂ]…ˆÖ]á‚¹]Üâ_Vğ÷æ_ 
  )٣(تاهرت: -١/١

رت  ن، واش ي ربوع تاهرت العديد من البسات كانت تنتشر 
ا  له بالحسن طعًما  يشهدبفواكهها الجيدة، وكان السفرجل 

ي  )٤(وجات املناطق ٔالاخرى.ورائحة، ومنتوجها ينافس منت وكان 
رابر لهم تجارات وبضائع وأسواق  مدينة تاهرت ناس وجمل من ال
راذين والخيل  ا من نتاج ال عامرة وبأرضها مزارع وضياع جمة، و
ر جًدا، وكذلك العسل  ا البقر والغنم كث ء حسن، و كل 

ا مياه متدفقة وعيون جاري رة، و ا كث ة تدخل والسمن وسائر غال
ن وأشجار تحمل ضروًبا من  ى هذه املياه بسات ر الديار، ولهم ع أك

  )٥(الفواكه الحسنة.
    )٦(القلعة: -١/٢

ي  ى الاستقرار  ر الفالحة من العوامل ال ساعدت ع تعت
ر عامل جذب،  كانت القلعة وأحوازها  حيثالقلعة، ال تعت

ي زراعة الحنطة ؤالا) ٧(مزدهرة فالحًيا ر مثاًل  شجار املثمرة والشع
ى تربية الحيوانات، دون أن ننس القمح الذي كان  )٨(إضافًة إ

ا منه وهذا  رة غل ن دون أن يفسد، بسبب ك يحفظ لسنة أو سنت
ن  ا تكفي لسنة أو سنت رة غل : "... كانت بك حسب ما قاله ٕالادريس

  )٩(دون أن تفسد".
م وكان الحماديون يقومون بطمر املحصول الز  ائد عن حاج

ا لوسيان  ر عل من القمح و هذا ما تؤكده الحفريات ال ع
ن ي  )١٠(قولف رة محفورة  عبارةي قلعة ب حماد، و ر كث عن مطام

ا كانت تنتج العديد  )١١(ي صحن دار قريبة من قصر السالم كما أ
من الفواكه والخضروات مثل الكروم والزيتون والبقوليات، إضافًة 

الفوليون الحراني الذي يشربه أهل املنطقة ليتحصنوا به من  نبات
ربية الغنم وا )١٢(ضرر العقارب. رة ب ا كانت مش لبقر وٕالابل كما أ

  والنحل وح البغال.
  )١٣(بجاية: -١/٣

ا «وصف الشريف ٕالادريس املدينة:  ي ذا وأما مدينة بجاية 
ا عمرت بخراب القلعة ال بناها حماد بن  ي ال فإ ن و بلك

ا وقبل عمارة بجاية  ي وق ا والقلعة كانت  تنسب دولة ب حماد إل
ا كانت ذخائرهم مدخرة وجميع أموالهم  دار امللك لب حماد وف
ا من الفواكه املأكولة  ن و م والحنطة تخ نة ودار أسلح مخ

ر  ر ولحومها كث ة والنعم املنتخبة ما يلحقه ٕالانسان بالثمن اليس
ا  ا السوائم والدواب أل ا تصلح ف وبالدها وجميع ما ينضاف إل
رت أغنت وإذا قلت كفت فأهلها  م إذا ك بالد زرع وخصب وفالح

  )١٤(».أبد الدهر شباع

   )١٥(تلمسان: -١/٤
رت مدينة تلمسان عاصمة الدولة الزيانية ال ظلت محل  اش

ن الذين وصفوا تنوعها ال ي، وذكروا إشادة بعض الجغرافي طبي
رت به من منتجات فالحية، فالبكري  بعض ما اش

ا ١٠٩٤ھ/٤٨٧(ت. ى هذا » محاطة بأشجار الجوز «م) يصفها بأ ، وإ
ي القرن السادس الهجري » الاستبصار«أشار صاحب  الذي عاش 

ا  ر«بأ ا كث رة الخصب والثمار، والجوز  ى أن »كث ، وهذا تأكيد ع
ا كان وف ى هذا املستوى إنتاج الجوز  ًرا، وظلت البالد محافظة ع

ى غايـة عصر الدولة الزيانية، وهو ما أكد عليه  ي إ ٕالانتا
ا  ن ذكر أن  رة«القلقشندي ح ى ك ا ». شجر الجوز ع وقد رت

من حيث ٔالاهمية الاقتصادية والاجتماعية كثالث » ٕالادريس«
ي كل من بالد املغرب بعد مدين أغمات وفا س، فذكر أن مدينة 

ا شاملة، ولحومها  را رة، وفواكهها جمة، وخ ا ومزارعها كث غال
  شحمية سمينة.   

ي ابن خلدون « وذكر  تحفها الخمائل «أن تلمسان كانت » ي
ن من  يه ٔالانفس، وتلذ ٔالاع ؤالالفاف، والحدائق الغلب بما تش

ن، والزيتون  ا ، وعن ٔالارض ال تتوسطه»الفواكه والرمان، والت
ا: "ُمْنِجَبة للحيوان والنبات، كريمة الفلح  تلمسان يضيف قائاًل أ
ى أربعمائة  ا إ ي الزوج الواحد بمالتة م ت  زاكية ٕالاصابة، فربما ان
ر والبقالءس"، ومن خالل إشارة  ر، سوى الشع ر... من ال مد كب

ى معظم املنتوجات الفالحية ال نالها » عبد الرحمان ابن خلدون « إ
الغالء، من جراء الحصار الذي فرضه السلطان املري يوسف بن 

ى تلمسان وال أظهر  )١٦(م)١٣٠٦- ١٢٨٦ھ/٧٠٦-٦٨٥يعقوب ( ع
ر، يمكن أن نستشف  ا أثناء هذه املحنة بسالة وشجاعة وص سكا
ا ش أنواع الخضراوات  أن سهول هذه املدينة كانت تزرع ف

رة تمون  أسواقها املحلية، وجملة والفواكه، وكانت هذه ٔالاخ
ي: الفول، الكرنب،  ي كالتا ا  الخضروات والفواكه ال أشار إل
ن،  الخس، اللفت، القثاء، الفقوس، الخيار، البطيخ، الت

  )١٧(ٕالاجاص.
  وهران: -١/٥

ن  ي عند الجغرافي كانت مدينة وهران معروفة بغناها الفال
ا من القمح«القدامى، فابن حوقل ذكر:  ا  أن غل ر، و والشع

ن«، وأشار البكري أن »جميع الفواكه ا بسات ، »مياهها سايحة و
ا موجود «وذكر ٕالادريس كذلك أن  ا فواكه ممكنة... والعسل 

ر ا رخيصة بالثمن اليس     ».وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ١٢٨

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
  )١٨(مستغانم: -١/٦

ى عهد البكري بزرا»  مستغانم«كما عرفت بادية  عة القطن، ع
ى وفرة هذا  ا ع ربة  وقد ساهمت وفرة املياه وخصوبة ال

ي وحوض  أخصب جهات » شلف«املحصول. وظل الشريط الساح
ي النصف ٔالاول من القرن  هذه البالد، كما سجل ذلك ٕالادريس 
رة املزارع  السادس الهجري/ الثاني عشر امليالدي، وقد لفت نظره ك

ى جانب تعدد ا ملراكز الحضرية، وقال عن ميناء "تنس" وامتدادها إ
املدينة واقعة » تنس«إن به حّطا وإقالًعا وأنه منطقة فواكه، وكانت 

ى  ا، وظلت ع ي  ى منطقة خصبة معروفة بوفرة ٕالانتاج الفال ع
عهد الدولة الزيانية من املدن الهامة اقتصاديًا، وكان إنتاجها يغذي 

ى الدوام بما جادت ي ع ا . سوقها الداخ   )١٩(به أراض
  )٢٠(طبنة: -١/٧

ر  ن والحنطة والشع رة البسات : كانت طبنة كث يذكر ٕالادريس
رة. ا غزيرة كث رة املياه  )٢١(وجميع الحبوب ف ي  مدينة حسنة كث و

ا سور تراب،  ر، وعل ن والزروع، والقطن، والحنطة، والشع والبسات
ا صنائع وتجارات،  ا أخالط من الناس، و ي و وألهلها تصرف 

ر. ا كث   )٢٢(ضروب من التجارات، والتمر وسائر الفواكه 
  )٢٣(املسيلة: -١/٨

ى أ ر إ ن من غالت أهلها الحنطة يذكر ابن حوقل مسيلة فيش
ر.   والشع

h†Ç¹] » íéÂ]…ˆÖ] Øé‘^] àÚ tƒ^´ V^⁄éÞ^m
¼‰æù] 

دل ومما تجدر مالحظته؛ أن ما ُذكر سابًقا هو إشارات عابرة ت
ي بالد املغرب ٔالاوسط، وهذه املدن ال ذكرناها  رات  ى وفرة الخ ع
رها من القرى واملدن ٔالاخرى ال لم  ي صورة واضحة ودالة عن غ
ى  ن ومزراع هذه املدن تحتوي ع نذكرها، وقد كانت بسات
ي  ي كتاب املعيار للونشريس  املحاصيل محاصيل ومنتجات وردت 

واملغرب  منتجات بالد املغرب عامةً  شكل نوازل أشارت لبعض
ى وجه الخصوص.   ٔالاوسط ع

ر: -٢/١   القمح والشع
ي املعيار  ما ودليل ذلك ما ورد  ر املغرب ٔالاوسط بزراع اش

ر" ا  )٢٤(فيما يتعلق بنازلة تحت عنوان: "معاوضة قمح بدنان ال ف
ى وجود هذا املنتج رغم إهمال الرحالة ذكر ذلك ، داللة واضحة ع

ما أمًرا مفروًغا منه بدافع ضرورة العيش، لذا نجد هذا  وألن زراع
ي مدن املغرب ٔالاوسط فقد ذكر ابن حوقل بونة:  املنتوج كان يزرع 
ا كما ال قدر له"، وذكر ٕالادريس  ر أوقا ي أك ر  ا والشع "أن القمح 
ي  ر"، وأفاد ٕالادريس  م من القمح والشع أن أهل وهران: "غال

ر فذكر أن بجاية لها بواد ومزارع الك شف عن حقول القمح والشع
ران، وكان زراعة سكان جزائر  ا موجودان كث ر  والحنطة والشع
ي  ر  ر عن وفرة القمح والشع ر وقد ع ب مزغنة الحنطة والشع

ي  املرتفعةمناطق السهول  ن  ا تخ ن ذكر قسنطينة، وأن حنط ح

ر مائة عام. كما أن  ي قلعة ب حماد "فيبقى املطام ن  الحنطة تخ
ر. ا التغي ر ن ال يدخلها الفساد وال يع   )٢٥(العام والعام

  البقول: -٢/٢
ذكر الونشريس نازلة تخص البقول تحت عنوان: "حكم بيع 

ي أحواضه"،  ا الجواز، وكانتاللفت والبصل   )٢٦(ٕالاجابة عل
املنتجات وهذا نستشف من النازلة وجود زراعة هذا الصنف من 

ى أن ألهلها بقوال وهذا دليل  ما يؤكد ذكر ٕالادريس مسيلة وأشار إ
ى أن هذه املزروعات كانت تعم أرجاء املغرب ٔالاوسط خاصًة  ع
ا: اللفت، والجزر، والفجل، والثوم، والبصل، والكرات،  املعروفة م

رها.والكرنب، وا   لقرنبيط، والسلق، والخس، وغ
ن يذكر الفول، والكرنب،  وهذا ما يؤكده ابن خلدون ح

ى حصار والقثاءوالخس، واللفت،  رها عند إشارته إ ، والفقوس، وغ
ن ملدينة تلمسان و يبدوا أن الرحالة كانوا يكتفون عند  املريني

 )٢٧(ذكرها بذكر الجنان أو املزرعة أو البستان هروًبا من تعدادها.
وجود زراعة كما وردت إشارات عديدة تدل داللة واضحة عن 

ا: (بيع الثمار قبل  الثمار بكل أصنافها من خالل العديد من نوازل م
ى الثمر املبيع هل يعد (تعدي السلطا )٢٨( بدو صالحها)، ن ع

   )٢٩().جائحة
  الجوز: -٢/٣

ا الجوز  ي جبل تلمسان شجر الجوز، وكانت مستغانم  كان 
ا  رة، وم ا الجوز الكث رة، وكذلك سطيف  ى ك ى ع ما يحمل إ

سائر البالد، ويصف ٕالادريس جوزها بأنه: "بالغ الطيب حسن 
رته،  ى ك رت نقاوس بالجوز الذي كان ع ا رخيًصا"، واش ويباع 
رة به والسيما الجوز فإن املثل يضرب  كما كانت مدينة تبسة مش
ي  ى وجود الجوز  ره بطيبه، كما توجد إشارات إ بجاللته هناك ويك

  جل.بجاية وجي
  الرمان: -٢/٤

رةكان الرمان من منتوجات  ي املغرب ٔالاوسط، فكانت  املش
ا. ر برما   مدينة تلمسان تش

  املشمش: -٢/٥
ي الحسن  رت مدينة مستغانم بزراعته فمشمشها يقارب  اش

  مشمش دمشق.
  السفرجل: -٢/٦

ر املغرب ٔالاوسط بإنتاج السفرجل ذو الجودة العالية  اش
ا من السفرجل وأشاد بذلك ال ي مدينة تنس  ر من الرحالة  كث

املعتق مال أزال أحكيه لحسنه ونعومته وحالوته وطيب رائحته، 
روان وأصله من  ى الق وكذلك سفرجل املسيلة املعنق الذي يحمل إ
ر الجرم  ا سفرجل كب تنس، ومثلها كانت مدينة شرشال ال كان ف

ي ذاته.ذو أعناق كأعناق القرع الصغار وهو من    )٣٠(الطرائف غريب 
  التفاح: -٢/٧

رت جيجل  عرفت بالد املغرب ٔالاوسط زراعة التفاح، فاش
  بإنتاجه منه. 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ١٢٩

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
  حب امللوك:-٢/٨

رت مدينة قسنطينة  ن بإنتاجهاش ، وقد ذكره ابن حوقل ح
ا جميع الفواكه كاللوز والجرز والكروم، ويطلق الجرز  ى أن  أشار إ

ى هذه الفي املشر    اكهة.ق ع
  الزيتون: -٢/٩

ى جاءت تحت عنوان:  ن ٔالاو ي نازلت أشار الونشريس للزيتون 
ي القطع ح أثمر  رى زيتونة ليقطع أعودها فتوانى  (من اش

ى جمع  وهذا  )٣١(بجزء منه)، الزيتون الثمر)، والثانية (الاستيجار ع
ي املغرب ٔالاوسط. كما وردت إشارات  ى داللة علة توفر هذا املنتج  إ

ي تاهرت فذكر أن ٕالامام عبد الرحمن بن رستم  وجود الزيت 
ى انتشار  ى الفقراء، وهذه داللة واضحة ع رى زيًتا ووزعه ع اش
ي جبل مديونة (وادي  ي تلمسان  ا، و كذلك ٔالامر  زراعة الزيتون 

ا أطيب الزيوت، وكانت مدينة الزيتون)، و  كانت مدينة مقرة زي
ي جبال  رة النخيل والزيتون، وتركز ٕالانتاج ٔالاهم منه  بسكرة كث

رت بزراعته.    )٣٢(كتامة ال اش
  التمر: -٢/١٠

ر  اهتم سكان املغرب ٔالاوسط بزراعة النخيل وج تمره، وتعت
ر ببلدان النخ تعرفمدينة بسكرة من أشهر مواطنه فه  يل وأن أك
كذلك مدينة نخيل،  -ورقلة -ثمارها التمر. وكانت مدينة ورجالن

فقد مأل أبو صالح جنون بيت الشيخ أبي نوح عند فراره من املعز 
رت مدينة طبنة بزراعة النخيل. ى السقف تمًرا. كما اش   الفاطم إ

  العنب: -٢/١١
ي واه ي بالد املغرب ٔالاوسط بشكل ج تم برزت زراعة الكروم 

رة  ا فكانت واسعة الانتشار، ففي ب واريفن كروم كث ا  سكا
ى واد الشلف، وتمتد ح مدينة شرشال وقلعة  ومعظمها مطل ع
رت تلمسان فالدائر بالبلد كله مغروس بالكروم  هوارة، كما اش
ي الغدير وجبل  رة العنب  وأنواع ٔالاشجار، وكانت جيجل مدينة كث

  )٣٣(زلدوي.
  ن:القط -٢/١٢

رت  ى بالد املغرب عن طريق املشرق، وقد اش انتقلت زراعته إ
مدين طبنة واملسيلة بمزارع القطن، فكان أهل املسيلة معروفون 
ي أرضها القطن  بجود القطن عندهم، وكذلك مستغانم يبذر 

  فيجود.
  الكتان: -٢/١٣

ي بالد املغرب ٔالاوسط، فمدينة بونة كان  واسعةكانت زراعته 
ا الكتان، كما أن أهل طبنة يزرعونه، وكانت منطقة متيجة يزرع 

ى مناطق أخرى، وقد ورد أن مدينة  ي كتانا ومناه يحمل إ ر النوا أك
ر. رة بزراعته فأهلها يزرعون الكتان وهو عندهم كث   مقرة مش

  السمسم: -٢/١٤
ى إمكانية  زراعتهتركزت  ى وادي الشلف، وهذا دليل ع ع

ي مناطق أ   )٣٤(خرى من بالد املغرب ٔالاوسط.زراعته 

 

í³^} 
  من خالل ما سبق نستنتج:

  ــي، فانتشــرت ــي املجــال الزرا كانــت بــالد املغــرب ٔالاوســط مزدهــرة 
ن واملــزارع، وظهــر هــذا مــن خــالل كتــب النــوازل ومــن خــالل  البســات
ـــى وفــرة ٕالانتـــاج بـــه، وهـــذا مـــا  ن، داللـــة ع إشــارات الرحالـــة املســـلم

ـــي ســـنة يؤكـــده ابـــن أبـــي زرع بق هــــ: "كـــان الـــزرع ال يوجـــد ٣٨٠ولـــه 
ركونه..... وال يحصدونه". رته، وكان الحراثون ي ريه لك   َمْن يش

  ـــي وٕالاقليمـــ الـــذي يتمتـــع ـــي التنـــوع الطبي تضـــافرت عـــدة عوامـــل 
ـــي  ـــى مـــردوده الفال بـــه املغـــرب ٔالاوســـط، والـــذي انعكـــس إيجاًبـــا ع

ى مر العصور التاريخية   .النباتي منه والحيواني ع
  ــــــي املغــــــرب ٔالاوســــــط كتــــــاهرت وبجايــــــة بــــــرزت عــــــدة مــــــدن زراعيــــــة 

ــــــي رواج ٕالانتــــــاج  ــــــر  ــــــ كــــــان لهــــــا الــــــدور الكب ــــــرهم، وال والقلعــــــة وغ
ن مختـف مـدن املغـرب ٔالاوسـط  ي فكانت بمثابة الوسيط ب الزرا

  وبقية مدن املغرب ٕالاسالمي.  
  ــــي كتــــاب املعيـــــار مصــــدًرا مهمــــا تشــــكل النــــوازل املتعلقــــة بالفالحــــة 

ـــي، وخصوًصـــا مـــا يتعلـــق  ـــن الباحـــث مـــن تحديـــد ٕالانتـــاج الزرا يمّكِ
ـــى الجانـــب الاقتصـــادي  بعالقـــات ٕالانتـــاج، وتمكنـــه مـــن الوقـــوف ع
ــــــى أســـــــلوب توســـــــيع  ـــــــي الوقـــــــوف ع لهــــــذه النـــــــوازل، الـــــــذي يمكننــــــا 
قاعــــــــــدة الاســــــــــتثمار وٕالانتــــــــــاج، وتنميــــــــــة رأس املــــــــــال الــــــــــذي اتبعتــــــــــه 

ــي املغــرب ٕالاســالم ي عامــة واملغــرب ٔالاوســط املجتمعــات ٕالاســالمية 
  خاصة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ١٣٠

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –والعشرون  سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
ş]ŽÚ]çŁV  

ي املغرب ٔالاوسط )١( : أول َمْن استعمل مصطلح املغرب ٔالاوسط هو الجغرا
ر املعروف باسم البكري ( ي ١٠٩٤هـ / ٤٨٧ٔالاندلس الشه م)، وذلك 

ى طنجة، ثم قسمه  توضيحه لحدود فضاء املغرب الواسع املمتدة من برقة إ
ى ث روان، واملغرب ٔالاوسط وقاعدته إ ا الق ي: افريقية وقاعد الث مناطق 

ى البحر املحيط.  تلمسان، واملغرب ٔالاق الذي يمتد من غرب تلمسان إ
ي  ى أن قاعدة املغرب ٔالاوسط  أما عبد الرحمن بن خلدون فيؤكد ع
ن والجزائر وبجاية وبونة  تلمسان، ثم يعدد لنل بعض مدنه الساحلية كهن

ر واملسيلة والزاب وقاعدته بسكرة، وجبل آ خرها، ومن مدن الجنوب أش
ي للمغرب ٔالاوسط  ي تحديده للمجال الجغرا أوراس وبسكرة فهو لم يستند 
رة القرن الثامن  ى الحالة السياسية، ال كان يعيشها املغرب ٕالاسالمي ف ع

ربرية داخل هذا الكيا ى تجمعات القبائل ال ي. هجري، بل اعتمد ع ن الجغرا
ي املغرب ٔالاوسط (للمزيد انظر: مزدور سمية:  -هـ ٥٨٨املجاعات ؤالاوبئة 

ي التاريخ الوسيط، قسم م)١٥٢٠م / ١١٩٢هـ /٩٢٧ ر  ، مذكرة ماجست
  .٢٩، ٢٥م، ص٢٠٠٩/  ٢٠٠٨التاريخ وٓالاثار جامعة منتوري قسنطينة، 

ر عمر:  )٢( ي جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفبلبش كرية 
م) من خالل كتاب ١٥ - ١٢هـ/ ٩ - ٦املغرب ٔالاوسط ؤالاق من القرن (

، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم ٓالاثار وهران، املعيار للونشريس
 .١٧٧، ١٥٥م، ص٢٠١١ -٢٠١٠

رت: )٣( رة من مدن املغرب ٔالاوسط، كانت عاصمة ب رستم  ت مدينة كب
ن، إحداهما م)، كانت فيما س٧٧٦هـ/١٦٠تأسست سنة ( رت ن كب لف مدينت

ى قمة جبل ليس  ا ذات سور ع قديمة ؤالاخرى محدثة، فالقديمة م
ى جزول  ي سفح الجبل يد ي  رات املزارع واملياه املتدفقة، و ا خ ي، و بالعا
ولها ثالثة أبواب باب الصفا وباب املنازل وباب املطاحن، وتتم بقساوة 

ي قب رت الحديثة  ا زواغة ومطماطة وزناتة املناخ، وت ا لواتة وهوارة وغرب ل
ا حصن هو تاهرت القديمة؛  ي شرق الحواضر واملراكز الثقافية ومكناسة و

ي العصر الوسيط ، سلسلة املشاريع الوطنية للبحث، منشورات ي الجزائر 
ر  ي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم املركز الوط للدراسات والبحث 

  . ٢٨، ص٢٠٠٧ائر، م، الجز ١٩٥٤
ر عمر: املرجع السابق، ص )٤(   . ١٨١، ١٨٠بلبش
ري:  )٥( ر ٔالاقطارمحمد بن عبد املنعم الحم ي خ ، تحقيق الروض املطار 

روت، ٢إحسان عباس، مكتبة لبنان ، ط رغ ب ، ١٩٨٤، مطبعة هيدل
  .١٢٦ص

ي  القلعة: )٦( ا البكري  بنيت قلعة ب حماد أو قلعة أبي الطويل كما يسم
ى الحدود الشمالية لسهول ١٠٠٧هـ/٣٩٨سنة ( ى منحدر وعر، ع م) ع

ى مسافة ( حالًيا تقع قلعة ب حماد شمال  -) كلم من املسيلة٣٦الحضنة ع
ن  ي مدينة اختطها حماد بن بلك شرق  مدينة املسيلة. و

ي ١٣٣١هـ/ ٧٣٢عبد الوهاب النويري (ت.  لقول م)، ١٠٢٨هـ/٤١٩(ت. م): "و
رنس ى جبل عجيسة ال ن ع ي ح ية"، وهو جبل عظيم من جبال كيانة. 

ى الجبل الذي اختطت ١٤٠٥هـ/٨٠٨أطلق عبد الرحمن بن خلدون (ت. م) ع
ر أن هذا الاسم هو اسم ١٠٠٧هـ/٣٩٨فيه مدينة القلعة ( م) اسم كتامة.  غ

لقبيلة ؤالاصح هو كيانة وهذا ما تؤكده فيما بعد املصادر الجغرافية 
بقلعة ب حماد من ناحية الشمال قمة  والتاريخية ٔالاخرى ويحيط

ي ١٢٢٨هـ/٦٢٦تاقربوست الحصينة، ال ذكرها ياقوت الحموي (ت.  م) 
ن أكم وأقران، ولها قلعة  وصفه ملوقع القلعة: "قلعة حماد مدينة متوسطة ب
ى قمة جبل تسم تاقربوست... "أما من ناحية الشرق فه تشرف  عظيمة ع

ا من  ى وادي فرج، ويحض الناحية الغربية جبل الغورين. وتطل من ع
ى شط الحضنة وسهوله الفسيحة لقول أبو عبد هللا  ناحية الجنوب ع

ي جهة الجنوب أرض سهلة ١١٥٢هـ/٥٨٧الشريف ٕالادريس ( م): "... وأمامها 
ى بعد  ا جباًل عالًيا وال شرًفا مطاًل، إال ع متصلة باالنفراج، ال يرى الناظر ف

ى مس ا، وع ن". انظر: عبد الغ حروز: م رة أربع مراحل يرى جبااًل ال تب

ي قلعة ب حماد ( مذكرة  م)١٠٧٠-١٠١٧هـ/٤٦١-٤٠٨الحياة العلمية 
ي التاريخ الوسيط، املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة الجزائر،  ر  ماجست

 .٢٢م، ص ٢٠١١/ ٢٠١٠
راق ٔالافاق املشتاقنزهة : "ٕالادريس )٧( طبوعات الجامعية، "، ديوان املي اخ

  .١١٧م. ص١٩٨٣الجزائر، 
  . ١١٧، ١٠٩املصدر نفسه، ص  )٨(

(9) Rchid Bouriuiba: Cites disparues, Tahart, Sedrata, 
Achir kal'a des Bani hamad, Arts et culture ministre 
de l'information, Alger, 1982, P.110. 

ن: )١٠( ي لوسيان قولف ي ٓالاثار ٕالاسالمية  جامعة الجزائر، كان قد  أستاذ باحث 
ي سنوات  ًرا من سنة ١٩٥١،١٩٥٢،١٩٥٦أجرى حفريات  -١٩٦٠م وأخ

ن عن القلعة ب ١٩٦٢ م قام بحفريات بقصر السالم وقصر املنار ونشر كتاب
ن صدر سنة  ي عهد الزيري م، ١٩٥٧حماد، ٔالاول تناول فيه املغرب ٔالاوسط 

م؛ أنيسة ١٩٦٥صدر سنة والثاني قدم "أبحاث أثرية بقلعة ب حماد" 
، منشورات محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائربركات: 

 .٢٨٢، ٢٨١، ص،١٩٩٥املتحف الوط للمجاهد، الجزائر، 
ارشيد بورويبة:  )١١( ، ديوان املطبوعات الدولة الحمادية تاريخها وحضار

  .١٣٠م. ص١٩٧٧الجامعية، الجزائر، 
  . ١٣٥: صاملرجع نفسه )١٢(
ى تقعبجاية:  )١٣( ي من أهم مدن املغرب ٔالاوسط  ع ساحل البحر املتوسط، و

ن  ي مدينة املغرب ٔالاوسط وع ي وقتنا هذا  : "مدينة بجاية  يقول ٕالادريس
رت  ببالد  اجية، واش حماد"، وكانت عاصمة لدولة ب حماد الص

ا الصناعات  ر تجار و بنشاطها الاقتصادي، فيذكر ٕالادريس أن أهلها مياس
ا وا ر من البالد كما أن لها بوادي ومزارع تتوفر ف لصناع ما ليس بكث

: املصدر السابق، ص  ؛ كمال  ٩٦املحاصيل الزراعية والفاكهة؛ ٕالادريس
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية السيد أبو مصطفى: 

ي املغرب ٕالاسالمي من خالل نوازل وفتاوى املعيار املعر  ب والعلمية 
  . ٢٥، ص١٩٩٩، مركز ٕالاسكندرية للكتاب، مصر، للونشريس

  . ٢٦١، صنزهة املشتاق: ٕالادريس )١٤(
ن  تلمسان: )١٥( ن فسكون مركبة من تلم بمع تجمع وسان بمع اثن بكسرت

ي سفح جبل ب ورنيد املار جنوًبا،  ي  ن التل والصحراء و أي تجمع ب
ر سط ن، وينحدر منه  ا بالصخرت فسيف املار بشرقها ليلتقي ويسمـى قابل

ر تافنا، وينحدر منه ساقية النصـراني وتلمسان مدينتان  ر يسر ثم ب ب
أحدهما قديمة تعرف باألقادير أسسها بنو يفرن وهم أوسع بطون زناتة قبل 
ي العهد  ٕالاسالم، والثانية أجادير كما سميت تاقرارت باسم معسكر 

، وقد تأسست مدينة تاجـررات  تلمسان الجـديدة مـن قبل يوسـف ٕالادريس
ن  سنـة ( ي ١٠٨١ھ/٤٧٣بن تاشـف ا نشاًطا  م)، وعرفت الحركة الفكرية 

ي املغرب ٔالاوسط إذ شيدوا  م  ن، فأصبحت تلمسان مقًرا لوالي عـهد املرابط
ر سنة  القصر وجعلوه مقًرا للتوا وبنو املسجد ٔالاعـظم أو الجـامع الكب

ت تلمسان حاضرة من حواضر املغرب ٕالاسالمي. م)، وأصبح١١٣٦ھ/ ٥٣٠(
ى تلمسان ( ي ع م)، تزايد ١١٣٩ھ/٥٣٤وعقب استيالء عبد املؤمن بن ع

ا موازاة مع تزايد النشاط التجاري من جهة وانتشار  التوسـع العمراني 
التعريب والثقافة ٕالاسالمية من جهة أخرى، وحظيت تلمسان من جديد 

م ومركز إشعاع، وأعطاها بعناية املوحدين لها حيث ا ا كمقــر لوالي بقوا عل
ي نظًرا ملا آلت إليه املدينة من تطور وربما  عبد املؤمن ٔالاولوية كمركز ثقا
ا عبد املؤمن  ا قريبة من مسقط رأسه بتاجرا. ومن ٔالاعمال ال قام  لكو
ي مدينة تلمسان، تجديد املسجد الجامع وبناء قصر املشور سنة  ي  بن ع

وعقد مجالس العلم ونشر التعليم ٕالاجباري، فأصبحت تلمسان من ھ ٥٤٠
ي املغرب ٔالاوسط. انظر: مبارك بن  م  حصون املوحدين الهامة لنشر دعو

ي،  ي القديم والحديثمحمد املي ، تقديم وتصحيح ٢، جتاريخ الجزائر 
ي، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص  . عبد ٤٤٥-٤٤٤محمد املي

ي املغرب ٔالاوسط"،يد حاجيات، "الحم ي   تلمسان مركز ٕالاشعاع الثقا
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ي محمد ١٨٣. ٣٧، ص١٩٩٣مجلة الحضارة ٕالاسالمية، العدد ٔالاول،  . ع

ي الشمال محمد الصالبي،  صفحات مشرفة من التاريخ ٕالاسالمي 
ن ي معرفة دولة املرابط ن  ، مكتبة ٤، ج١، طٕالافريقي الجوهر الثم

 . ٣١٢، أمام الجامع ٔالازهر، ص ٕالايمان باملنصورة
ر عمر: املرجع السابق، ص  )١٦(  .١٧٨، ١٧٧بلبش
  . ١٧٩املرجع نفسه، ص )١٧(
ى البحر، مدينة مسورة ذات عيون  :مستغانم )١٨( ي بقرب واد الشلف ع

ن  نوبسات ا:  وطواح ي التعريف  ي أرضها القطن فيجرد، انظر  ماء، ويبذر 
، املصدر نفسه:ج ذلك: بن عيس عبد القادر انظر ك -٢٧١/ ص١ٕالادريس

 : ر العصور: تاريخًيا وثقافًيا وفنًيااملستغانم ، مستغانم وأحوازها ع
   م.١٩٩٦-١املطبعة العلوية بمستغانم، الجزائر، ط

ر عمر: املرجع السابق، ص )١٩(   . ١٨٠بلبش
رة، ولها  طبنة: )٢٠( ي مدينة كب ن املسيلة مرحلتان، و ا وب أعظم بالد الزاب، بي

ه سور من حجر جليل ضخم متقن البناء من عمل ٔالاول، حصن قديم علي
ن دخل بالد إفريقية  ر ح ي مما افتتح موس بن نص ولها أرباض واسعة، و
ن  ا عشرين ألف رأس، وتشق طبنة جداول املاء العذب، ولها بسات فبلغ سب
ر يقع  ا، وقد ب له صهريج كب ر يشق غاب ا النخل والثمار، ولها  رة ف كث

ى في روان إ ا وأرضها، ولم يكن من الق ه وتسقى منه جميع بساتي
 ، ا أبو مروان عبد امللك بن زيادة الّله الطب ا. وم ر م سجلماسة مدينة أك
ى املشرق، وأخذ العلم عن جماعة من أهل مكة ومصر  كانت له رحلتان إ

ري: امل ي، الحم م القناز روان، وأخذ باألندلس عن جماعة م صدر والق
  . ٣٨٧السابق، ص

ي املغرب جودت عبد الكريم يوسف:  )٢١( ٔالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
ن  ، ديوان املطبوعات الجامعية، م١٠-٩هـ /٤- ٣ٔالاوسط خالل القرن

  . ٣٩، ص١٩٩٢الجزائر، 
ري: املصدر السابق، ص )٢٢(  .٣٨٧الحم
ى أوائل القرن ا املسيلة: )٢٣( لعاشر ي من مدن املغرب ٔالاوسط يرجع تأسيسها إ

الحواضر واملراكز م)، للمزيد انظر: ٩٢٧هـ/٣١٥ميالدي، وبالضبط (
ي العصر الوسيط ي الجزائر  /  ٧٤،٧٥، املرجع السابق، ص الثقافية 

ي عصر دولة ب حمادأحمد أبو عبد الرزاق:  ، الشركة الوطنية ٔالادب 
  .٦٦م، ص١٩٧٩للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ي الون )٢٤( : أبي العباس أحمد بن ي املعيار املعرب والجامع املغرب عن شريس
ي، ٥،  الجزءفتاوى أهل افريقية ؤالاندلس واملغرب ، إشراف محمد ح

نشر وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية للمملكة املغربية الرباط ودار الغرب 
روت،   .٨٩م، ص١٩٨١هـ/ ١٤٠١ٕالاسالمي ب

  . ٤٠ – ٣٩: املرجع السابق، ص جودت عبد الكريم يوسف )٢٥(
  . ٩٠، ص ٥السابق، ج املصدر : الونشريس )٢٦(
 .٤٢: املرجع السابق، ص جودت عبد الكريم يوسف )٢٧(
: املصدر السابق، ج )٢٨(  .  ٢٣٤، ٢٥، ص، ٥الونشريس
  . ٢٥٥، ٢٥٤املصدر نفسه، ص،  )٢٩(
  . ٤٥ – ٤٣: املرجع السابق، ص، جودت عبد الكريم يوسف )٣٠(
  . ٣٢٥، ٢٧٩، ص، ٦السابق، ج املصدر : الونشريس )٣١(
  . ٤٧ – ٤٦: املرجع السابق، صلكريم يوسفجودت عبد ا )٣٢(
 .٤٨ه، ص املرجع نفس )٣٣(
  . ٥٥، ٥٣، ص املرجع نفسه )٣٤(
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  الوسيط التاريخأستاذ 
يجامعة    حسيبة بن بوع
  الجمهورية الجزائرية  –الشلف 

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ا من خالل دروسه وفتاويه، ة حيً أبو العباس أحمد بن يحي الونرشييس أحد أقطاب الفقه املاليك. انتفعت به األمة اإلسالمي دّ عَ يُ 

املتعلقة منها بالنوازل الفقهية مثل املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى  ا مبا خلفه وراءه من علامء ومؤلفات، خاصةً وميتً 
ل الثقايف، علامء إفريقية واألندلس واملغرب. لقد أشار الونرشييس يف معياره إىل نوازل كثرية مست مختلف امليادين. ففي املجا

ا إىل تنوع املؤسسات التعليمية من كتاتيب املغرب األوسط عىل عهده، مشرًي يف أماط اللثام عن األحوال التي كان عليها التعليم 
ومساجد ومدارس وزوايا، وبني واجبات املعلمني، وظروف متدرس الصبيان. كام أكد صاحب املعيار عىل وجود املناظرات العلمية، 

مختلف األرجاء. وقد يف ا ا ومغربً ية كأرسة العقباين وأرسة ابن مرزوق اللتان أنجبتا علامء أجالء ذاع صيتهم مرشقً وبروز أرس علم
تلمسان، باستقطابهم للعلامء يف ا للحركة العلمية نوه باملجهودات التي بذلها السالطني والحكام من بني مرين وبني زيان تشجيعً 

ا ذلك بإسناد دولة بني عبد الواد يف أواخر عهد آل زيان، مربرً يف نرشييس تردي أوضاع التعليم وتفننهم يف العمران، ومل يخف الو 
  هذه املهمة النبيلة إىل الجهلة من بني اإلنسان.

  
    ٢٠١٤  يناير ١٤  تاريخ استالم البحث:  

 أسرة العقباني، سعيد التلمساني، الشريف اإلسالمي، المغرب
    ٢٠١٤ أبريل ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلمية المناظرات المرازقة،

     

    

والعشرون؛  سعاتالعدد ال -ريخية.دورية كان التا -."لونشريسيا نوازلفي المغرب األوسط من خالل واقع التعليم " ،قاسمي بختاوي

    .١٣٦ – ١٣٢ . ص٢٠١٥ سبتمبر
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تشكل النوازل الفقهية مصدًرا هاًما لكتابة التاريخ، ذلك أن 
رض حياة الناس.  ر من املسائل ال كانت تع ي كث الفقهاء أفتوا 
ي تدوين تاريخ املغرب  ًرا  ا كث ومن النصوص الهامة ال اعتمد عل
ي العصر الوسيط، كتاب  ٕالاسالمي عامة، واملغرب ٔالاوسط خاصة 

يار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية ؤالاندلس املع
. وتكمن أهمية النوازل  )١(واملغرب، ألبي العباس أحمد الونشريس

ر من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.  ي ارتباطها بالكث
ي املغرب  ى نشاط التعليم  لقد سلط الونشريس الضوء ع

رة الوس ي الجزأين السابع والثامن ٕالاسالمي خالل الف يطة، خاصًة 

ر من النوازل، ال من خاللها  من كتاب املعيار، حيث أورد فيه الكث
ي املغرب ٔالاوسط.                                كشف النقاب عن واقع الحياة التعليمية 

ركة الفكرية، عاماًل أساسًيا لتطوير وازدهار الح التعليمُيَعّد 
وترقية املجتمعات سلوكًيا وحضارًيا، فقد كان ظهوره ضيًقا عند 
ى من البشر، حيث كان ٕالانسان ٔالاول يتعلم من  الجماعات ٔالاو

ى أن ظهرت  )٢(مظاهر الطبيعة وأحوال الحيوان. وظل بسيًطا إ
ى  الديانات السماوية ال انتشلت الناس من حضيض الهمجية إ

ث كان ظهوره عند العرب قبل ظهور ٕالاسالم، سمو ٔالاخالق؛ حي
ن ٔالابناء ما يحتاجون إليه من معارف، كالتدريب  ى تلق واقتصر ع
ى الفصاحة وتعلم ٔالاخالق الفاضلة والفروسية والرماية وبعض  ع

  )٣(العلوم كالتنجيم والكهانة والطب.
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 مقاالت
لقد انفرد الدين ٕالاسالمي الذي سلم من ما لحق بالديانات 

ى طلب العلم والتنويه ٔالاخرى م ن تحريف وتزييف، بالدعوة إ
ِذي َخَلَق* َخَلَق  َك الَّ  ِباْسِم َرِبّ

ْ
ى: "اْقَرأ بفضل أهله، حيث قال تعا

َم  َم ِباْلَقَلِم* َعلَّ ِذي َعلَّ ْكَرُم* الَّ
َ
َك ٔالْا  َوَربُّ

ْ
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق* اْقَرأ ٕالْاِ

ْم َيْعَلْم".
َ
ْنَساَن َما ل ٕالْاِ

ِذيَن َيْعَلُموَن وقال  )٤( عز وجل: "َهْل َيْسَتِوي الَّ
وُلو ٔالاْلَباِب"

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنَّ حرص . لقد )٥(َوالَّ

م ودنياهم، واستمر  )(الرسول  ى تعليم أصحابه أمور دي ع
ا بالد  ي تعليم أهل البالد املفتوحة وم الخلفاء الراشدون من بعده 

ئ أن انقسم نتيجة الحركات املغرب ٕالاس المي، الذي ما ف
ا: املغرب  ى ثالث أقسام م اية العهد العباس إ ي  الانفصالية 
ره من الربوع ٕالاسالمية  ٔالاوسط، لم يشذ املغرب ٔالاوسط عن غ
ٔالاخرى، حيث عرفت حواضره نشاًطا فكرًيا ملحوًظا، بل وأصبحت 

ى حد منارات علمية بارزة تستقطب اهتمام العلما ء وطلبة العلم ع
ى عهد  ي هذه املنطقة ع سواء من كل ٔالاصقاع، فبم تم التعليم 

؟       الونشريس
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ى مكان واحد، وإنما  ي املغرب ٔالاوسط ع لم يقتصر التعليم 
ي دور مختلفة إما تبًعا ملراحل التعليم، أو حس ب تاريخ كان يتم 

ى العموم، كان هذا النشاط  ي املنطقة. وع ظهور املرافق التعليمية 
ي الكتاتيب واملساجد والزوايا واملدارس.                                                           الفكري يتم 

اب (بضم الكاف وتشديد التاء)، املؤسسة التعليمية  ُيَعّد الُكتَّ
ى ال يتوجه ا الصبيان. ٔالاو وهو عبارة عن حجرة مجاورة  )٦(إل

ن.  للمسجد، بسيطة التأثيث، تجمع الشيخ املعلم بالغلمان املتعلم
يعود ظهوره كمكان لحفظ القرآن وتعليم ٔالاطفال مبادئ القراءة 
ر ٔالامصار   ى بداية ظهور ٕالاسالم، حيث كان قبل تمص والكتابة إ

ي حلهم عبارة عن خيمة من خيم املعسكر، يصا ن  حب الفاتح
ي املغرب ٔالاوسط بعد منتصف )٧(وترحالهم ، ومن َثمَّ كان ظهوره 

ي املنطقة. ويقام  القرن ٔالاول الهجري تزامًنا مع انتشار ٕالاسالم 
ي الغالب عبارة عن غرفة  الكتاب عادة بجوار املسجد، وهو 
ى تشييدها ميسورو  يستأجرها املعلمون لتعليم الصبيان، أو يتو

ًرا ما كان ا م، وكث م ألهمية تعليم أبنا لحال من ٔالاولياء، إدراًكا م
م واحتساًبا لوجه هللا ر تطوًعا م ا وتمويلها أهل الخ   .)٨(يتكفل ببنا

ي  اب  ي نوازله أن التحاق ٔالاطفال بالُكتَّ ر الونشريس  يش
ي سن الخامسة  ن ٔالاوسط ؤالاق حيث كان يعيش، يتم  املغرب

ى تعلم القراءة والكتابة، أو الس ادسة، وفيه يعكف ٔالاطفال ع
ي حفظ القرآن الكريم عن طريق التالوة الجماعية . )٩(ويشرعون 

م  ن عند ختم أبنا ى املؤدب وجرت العادة أن يرسل ٔالاولياء هدايا إ
ي املناسبات الدينية املختلفة كعاشوراء واملولد  للقرآن الكريم، أو 

كانت الهدايا إما مبالغ مالية أو شموع تجمع  النبوي الشريف. وقد
م )١٠(ثم تباع ن لتعليم أبنا . وكان بعض ٔالاثرياء يستأجرون معلم

ن ن الطرف ى الرغم من أن )١١(القرآن لقاء أجر متفق عليه ب ، ع

ي البداية كان يؤدى احتساًبا لوجه هللا دون  ن  التعليم عند املسلم
ايد ٕالاقب ى العلم وتنوع مواضيعه، ظهرت مقابل مادي. لكن ب ال ع

ى من الضروري أن يتقا  رفت التعليم وتفرغت له؛ فأض فئة اح
 .)١٢(املعلم أجرة تؤمن له حاجياته املختلفة من مأكل وملبس ومأوى 
 )١٣(فقد سئل القا أبو عثمان سعيد العقباني

ى تعليم العلم فأجاب: "كره ١٤٠٨هـ/٨١١(ت. م) عن أخذ ٔالاجرة ع
ى تعليم العلم، وقيل باإلباحة... لئال مال ي املدونة ٕالاجارة ع ك 

يضيع العلم لضعف أرزاق العلماء، فإن منعوا ٕالاجارة شغلهم طلب 
ن، إال أن )١٤(املعيشة عن التعليم..." . ورغم إجازة أجرة املعلم

ن اكتفى آخرون بأخذها من  ي ح بعضهم كان يتعفف وال يأخذها؛ 
  ميسوري الحال فقط.

ن بتصحيح ي ن كانوا مطالب ضيف الونشريس أن املعلم
ي ألواح الصبيان، وتعليمهم حسن قراءة القرآن  ٔالاخطاء الواردة 
ون عن  ى أحكام الوضوء والصالة. كما كانوا ي وتجويده؛ إضافة إ
م من  م مهما بدر م م، إذ لم يكن يسمح لهم بمعاقب القسوة عل

مسوء أدب أو هروب من الكتاب، إال  . وكان )١٥( بعد استشارة أوليا
م وجرمهم، مع منع زجرهم بالسب  ى قدر طاق الصبيان يضربون ع

ي الكتاب، معاقبة الص إذا قصر )١٦(القبيح . فقد أجاز الفقهاء 
ي العقاب، فيبدأ باإلنذار  ى أن يتدرج املعلم  وأساء ٓالاداب، ع

ر، فالضرب الخفيف د ون إلحاق ٔالاذى والتوبيخ والعتاب، ثم التشه
باألجساد، وال تزيد العقوبة عن املعقول مهما كانت ٔالاسباب، وكل 
ذلك بعد أخذ ٕالاذن من ٔالاولياء ٔالاسياد. يقول الونشريس عن 
ي أن  صفات املعلم وطريقة عقابه للصبيان أن القابس قال: "ينب
ي عنف، ال يكون عبوًسا مغضًبا وال مبسوًطا  يكون املعلم مهيًبا ال 
ن.... وصفة ضربه للصبيان ما ال يؤلم وال  مرفًقا بالصبيان دون ل
ى  ر املستبشع أو املوهن املضر، ... وال يضربه ع ى التأث يتعدى إ
ن آمن وأحمد  ي ساق الرجل رأسه ووجهه. ... والضرب 

  .)١٧(للسالمة..."
ي  ي املغرب ٔالاوسط  تزامن ظهور املسجد مع ظهور الكتاتيب 

ذه النصف الثاني  من القرن ٔالاول الهجري، بعد انتشار ٕالاسالم 
ي وظيفة التعليم، لكن املسجد ينفرد  رك املؤسستان  الربوع. تش
ا الصالة. كما أنه ُيَعّد  ي مقدم بأنه مكان ألداء الشعائر الدينية و
ا املرحلة الثانية من التعليم بعد  إحدى املؤسسات ال تتم ف

ى ال يقض ي إحدى املرحلة ٔالاو ي الكتاب، حيث ورد  ا الص 
م ال يتحرزون  ي املساجد أل النوازل أنه ال يجوز للصبيان التعلم 

ى املعلم التدريس )١٨(من النجاسات ى عكس الكتاتيب ال يتو . وع
ا، كانت املساجد تعج بالفقهاء والعلماء، حيث كان الطالب  ف

ي  الذين يأتون من كل حدب وصوب، يتحلقون حول  الشيوخ 
املساجد لتلقي مختلف العلوم. لكن يبدو أن واقع التعليم بمساجد 
ي أواخر العهد الزياني، حيث يعزي  املغرب ٔالاوسط أصبحت مزرية 

ى انتصاب الجهال للفتوى والتدريس   .)١٩(الونشريس ذلك إ
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ى مطلع القرن  ي املغرب ٔالاوسط، فيعود إ أما ظهور املدارس 

ي الثامن الهجري، ح ى انتشارها خصوًصا  ر الونشريس إ يث يش
رى. وكانت هذه املدارس توفر املأوى وٕالاطعام للطالب  الحواضر الك
ا إال من بلغ العشرين من العمر، وله نصيب  الغرباء، وال يلتحق 
من العلم يؤهله لحضور املجالس العلمية ومواصلة مشواره 

ى أن يغادرها قسًرا إن لم تظه ؛ ع ر نجابته بعد انقضاء التعليم
ى أوقافها ا، وذلك حفاًظا ع . وقد )٢٠(عشر سنوات من ٕالاقامة ف

ى مدارس تلمسان ذات ٔالاوقاف  ي نوازله إ أشار الونشريس 
ى الطالب، حيث حدد املحبس نصيب  الواسعة، ال حبس ربعها ع
كل واحد من أهل املدرسة، من إمام وفقيه ومؤذن وخادم وطالب. 

ي املعيار، املدرسة اليعقوبيةومن املدا ال  )٢١(رس الوارد ذكرها 
م)، تكريما ١٣٨٨- ١٣٥٨هـ/٧٩١-٧٦٠أسسها أبو حمو موس الثاني (
ا أبو ٧٦٣لوالده أبي يعقوب يوسف (ت. ى التدريس  هـ)، حيث تو

وقد  .)٢٢(عبد هللا محمد بن أحمد الشريف الحس التلمساني
ي املغرب لعبت هذه املدرسة دوًرا بارًزا  ي تطوير الحياة العلمية 

ن بجمالها. ر من املؤرخ   ٔالاوسط، وأشاد كث
ي  ُتَعّد الزوايا بدورها من املؤسسات التعليمية ال قامت 
رة  ي الف ي املغرب ٔالاوسط  أرجاء العالم ٕالاسالمي. كان ظهورها 
ا مكانا  ا املساجد والكتاتيب، وفضاًل عن كو نفسها ال انتشرت ف

لزهد والعبادة والذكر، كانت مقصًدا لطلبة العلم. أما مواردها ل
ي تغطية  ا، لتستعمل  ي ٔالاوقاف ال يحبسها أصحا فتمثلت 
ن والخدم واملريدين  ن واملنظف ا املختلفة، كدفع أجور املؤذن نفقا

ن والطلبة. ي املغرب ٔالاوسط  )٢٣(والقيم ومن الزوايا ال وجدت 
ى عهد الونشريس : زاوية أبي عبد هللا بن أبي بكر بن مرزوق، ال ع

ي نشر تعاليم الشيخ املتصوف أبي مدين  ًرا  لعبت دوًرا كب
ر أبي يعقوب، ال بناها السلطان الزياني أبو  )٢٤(شعيب، وزاوية ٔالام

هـ بجوار املدرسة اليعقوبية، ونصب أبا ٧٦٥حمو موس الثاني سنة 
ا،عبد هللا الشريف التلمساني م وزاوية العباد ال  )٢٥(درًسا 

ى عهد  أنشئت بجوار مسجد ومدرسة أبي مدين شعيب، ع
.    )٢٦(السلطان أبي الحسن املري

N–¼‰æù]h†Ç¹]»íéÛ×ÃÖ]†‰ù]æð^Û×ÃÖ]†ã_ 
ى العديد من  ر من نوازله إ ي الكث أشار الونشريس 

ي املغرب ٔالاوسط رت  ا الشخصيات العلمية ال اش ، وذاع صي
  وتجاوز ٓالافاق. ومن أمثلة هؤالء:

  :الشريف التلمساني -٢/١
ي الشريف ٕالادريس  هو أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ع
ى قرية العلوين من أعمال  التلمساني، عرف بالعلوي نسبة إ
تلمسان. اختلف املؤرخون حول تاريخ والدته، حيث ذكر أبو زكريا 

ي (ت.هـ)، وأبو ٨٠٥السراج (ت. هـ) أنه من مواليد ٨٣٠العباس املسي
ن يرى عبد الرحمن بن خلدون وهو أحد ١٣١٦هـ/٧١٦( ي ح م)، 

م)، وهذا ما يؤكده ١٣١٠هـ/٧١٠تالمذته أن مولده كان سنة (
رني أن مولده سنة عشر" . ويضيف )٢٧(الونشريس بقوله: "... وأخ

ر أنه كان فارس املنقول واملعقول، وصاحب ال فروع صاحب الع
ي تلمسان وأخذ العلم عن شيوخها، حيث تفقه )٢٨(ؤالاصول  . نشأ 

ى اب ٕالامام ي  )٢٩(ع ى ٓالاب ي الفقه ؤالاصول والكالم. درس ع
ي معارفه، فقرأ عليه كتاب الشفا البن سينا، وتالخيص  وتضلع 
ي الحساب والهندسة والفرائض، وشهد له  أرسطو البن رشد 

ى ي شأنه: "هو أوفر  شيخه بنجابته وتفوقه ع أقرانه، حيث قال 
ي، إذا  رهم تحصياًل". وكان أبو عبد هللا ٓالاب ّي عقاًل، وأك َمْن قرأ ع
ى طلبته، يقول لهم: "انتظروا أبا عبد هللا  أشكلت مسألة ع

ي )٣٠(الشريف" ي املدرسة اليعقوبية  . انتصب بعد ذلك للتدريس 
ى أن وافاه أجله سنة إحدى وسب ن وسبعمائة تلمسان، إ ع

رة )٣١(للهجرة رة نتيجة لك . لم يخلف الشريف التلمساني مؤلفات كث
ي الذي  انشغاله بالتحصيل والتدريس، أو ربما تأثرا بشيخه ٓالاب

رة التآليف" رة التآليف بقوله: "إنما أفسد العلم ك . )٣٢(عارض ك
ى ٔالاصول"،  ى بناء الفروع ع ومن أبرز مؤلفاته: "مفتاح الوصول إ
ي املنطق"،  ي  ى جمل الخون ي ٔالادلة"، و"شرح ع و"مثارات الغلط 

ي املعاوضات أو املعاطات" ي القضاء والقدر"، و"كتاب  . )٣٣(و"كتاب 
ذا يكون قد انتفع به الناس حًيا وميًتا.   و

  :القا سعيد العقباني -٢/٢
هو أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد التجي العقباني 

ي ٔالاندلسالتلمساني،  ي )٣٤(والعقباني نسبة لقرية عقاب  . ولد 
هـ)، وأخذ العلم عن أبرز مشايخ عصره أمثال: ٧٢٠تلمسان سنة (

ي بن سليمان (ت.  ي محمد )٣٥(هـ)٧٤٩السطي محمد بن ع ، وٓالاب
، واب )٣٦(هـ)٧٥٧بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني (ت.

ن عبد هللا التنس التلمساني ٕالامام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ب
ى )٣٨(هـ)٧٤٩وأخوه أبو موس عيس (ت.  )٣٧(هـ)٧٤٣(ت.  . تو

ي بجاية وتلمسان وسال ومراكش . تخرج عليه علماء )٣٩(القضاء 
م: ابنه قاسم بن سعيد العقباني (ت. ، وابن )٤٠(هـ)٨٥٤أجالء م

 ، وابن زاغو أبو العباس أحمد بن)٤١(هـ)٨٤٢مرزوق الحفيد (ت.
، وإبراهيم )٤٢(هـ)٨٤٥محمد بن عبد الرحمن املغراوي التلمساني (ت.

. خلف العقباني عدة مصنفات )٤٣(هـ)٨٠٥بن محمد املصمودي (ت. 
ي املنطق، والوسيلة  ي  أبرزها: شرح الحوفية، وشرح جمل الخون
ي مناظرات القباب، وشرح العقيدة  بذات هللا وصفاته، ولب اللباب 

رهانية، وشرح ا لتلخيص البن البناء، وشرح مختصر ابن الحاجب ال
ردة،  ر واملقابلة، وشرح ال ي الج ن  ي، وشرح قصيدة ابن ياس ٔالاص

ي  )٤٤(وشرح سورتي ٔالانعام والفتح. رة  أورد له الونشريس فتاوى كث
ن لألجرة مقابل تعليم  ا حكم أخذ املعلم قضايا عديدة، م

ي مقدمة هذا البحث، وإثبات ، ال سبق ٕالاشارة إل)٤٥(الصبيان ا 
ي سنة ( )٤٦(النسب بالسماع.   هـ).٨١١تو

  )٤٧(أسرة املرازقة: -٢/٣
كما أورد الونشريس أسماء بعض ٔالاسر العلمية ال نالت 
ا علماء أجالء، تجاوزت  ي حاضرة تلمسان، بإنجا رة  شهرة كب

م ٓالافاق، ومن هذه ٔالاسر أسرة املرازقة،  يعود أصل هذه شهر
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رانس، من ولد عجيسة بن  روان. تنحدر من بطون ال ى الق ٔالاسرة إ
ي القرن  ي تلمسان  ي واستقرت  ا ٔالاص برنس. هاجرت من موط

ي القيصرية ودرب  .)٤٨(الخامس الهجري  مارس املرازقة التجارة 
ي تلمسان، والفالحة بأرض العباد روا. مرس الطلبة   كما اش

م شخصيات هامة ملع بريقها مشرًقا بالعلم والتق رزت م وى، ف
ا: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد  ومغرًبا، م

- ٧١٠بن مرزوق العجيس التلمساني املشهور بابن مرزوق الجد (
ومحمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الذي ُعرف  )٤٩(هـ)،٧٨١

بن محمد بن أحمد  وأبو عبد هللا محمد )٥٠(هـ)،٨٤٢-٧٦٦بالحفيد (
ر بالكفيف ( ومحمد بن  )٥١(هـ)،٩٠١- ٨٢٤بن مرزوق الذي اش

أحمد بن محمد بن مرزوق املعروف بالخطيب أو حفيد الحفيد 
هذه نماذج من أبناء أسرة ابن مرزوق  )٥٢(هـ).٩١٨(كان حًيا سنة 

ال أمدت املغرب ٔالاوسط والعالم ٕالاسالمي بعلماء فطاحل، كما 
، وابن شهد بذلك الكث ر مَمْن عاصروها من أمثال الونشريس

رهم.                               خلدون، والقلصادي وغ

O–íéÛ×ÃÖ]l]†¾^ß¹] 
ي البالد  ُتَعّد املناظرات العلمية أحد ٔالانشطة الفكرية املهمة 
. وجدت  ي شكل من أشكال التفوق والتطور العلم ٕالاسالمية، و

رة الاختالفا دف نتيجة ك ي  ي املسائل املختلفة، و ن الناس  ت ب
ى إبراز الحق والوصول إليه بالحجة وٕالاقناع. وكانت مظهًرا من  إ
ي املغرب ٔالاوسط خالل القرون السابع  مظاهر النشاط الفكري 
ن علماء  والثامن والتاسع الهجرية. كانت هذه املناظرات تتم ب

ن علماء تلمسان الحواضر ٕالاسالمية، كتلك ال كانت تجري  ب
ي  ى مناظرة  ي مسائل الفقه، حيث أشار الونشريس إ وفاس 
ن الفقيه أبي عثمان  مسألة ٕالايالء تتعلق بقضايا الطالق، دارت ب

ره أحمد القباب، ي حلية البيع  )٥٣(سعيد العقباني ونظ وأخرى 
ي، وأبي موس  ي ناصر الدين املشدا ن أبي ع ن الشيخ وصحته، ب

     )٥٤(عبد هللا بن ٕالامام التلمساني.محمد بن 
í³^} 

ي  تفيد النوازل ال أوردها الونشريس حول الحياة العلمية 
ي مؤسسات  املغرب ٔالاوسط، أن النشاط التعليم كان يزاول 
ر  مختلفة (كتاتيب ومساجد ومدارس وزوايا)، وأن التعليم يتم ع

ر مسموح ل ي الكتاب. وكان غ لصبيان بالتعلم مراحل، تتم أولها 
ن  ا من النجاسة. كما أج للمعلم داخل املساجد حفاًظا عل
تقا أجور ح يتفرغوا لوظيفة التعليم دون سواها، علما أن 
الانتصاب للتعليم لم يكن يتطلب إجازة من الشيخ، بل هو ميسر 
ي  لكل َمْن عرف عنه العلم. وذكر الونشريس أيًضا أشهر املدارس 

ي تطوير الحركة الفكرية، تلمسان كال يعقوبية ال لعبت دوًرا هاًما 
حيث كان مصدر تمويلها ٔالاحباس ال يوقفها ٔالاثرياء ؤالامراء. 
م أسر علمية كأسرة  وأشاد بنخبة من العلماء ٔالاجالء الذين أنجب

                                                                        العقباني وأسرة ابن مرزوق.
 

ş]ŽÚ]çŁV 
ي ١٥٠٨-١٤٣٠هـ/٩١٤-٨٣٤الونشريس ( )١( م): هو أبو العباس أحمد بن ي

الونشريس التلمساني، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان. نقمت عليه 
ب، مما  ى ال ي عصره، فتعرض بيته إ السلطة الزيانية ال كانت قائمة 

ى فاس سنة  ى أن وافاه أجله عن عمر هـ، فمكث ٨٧٤دفعه للفرار إ ا إ ف
ى قواعد  رة أبرزها: إيضاح املسالك إ ن عاًما. ترك مؤلفات كث يناهز الثمان
ٕالامام مالك، املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
ي  ل الرائق  ي فقه املالكية، املنهج الفائق وامل ؤالاندلس واملغرب، القواعد 

ي  أحكام الوثائق، ي، إضاءة الحلك  ى وثائق القشتا ي ع غنية املعاصر والتا
ي مناصب الحكومة  رك، كتاب الواليات  ي املش ن الرا من أف بتضم
ى  ي بيان أحكام من غلب ع ٕالاسالمية والخطط الشرعية، أس املتاجر 
رتب عليه من العقوبات والزواجر. ُينظر:  اجر وما ي وطنه النصارى ولم 

روت، طٔالاعالمي، الزرك ن، ب   .٢٥٦- ٢٥٥، ص ١٩٨٩، ٢، دار العلم للمالي
التعليم العربي ٕالاسالمي: دراسة تاريخية وآراء محمد الطاهر بن عاشور،  )٢(

رجمة، القاهرة، ٢، طإصالحية ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع وال
  .١٩، ص٢٠٠٧

                                                             .                                  ٢٠املرجع نفسه، ص )٣(
.                                                                                   ٤-٣-٢-١، ٓالايات سورة العلق )٤(
                                              .                                                ٩، ٓالاية سورة الزمر )٥(
ي)،  )٦( املعيار املعرب والجامع املغرب عن الونشريس (أبو العباس أحمد بن ي

ي، نشر ٨، جفتاوى علماء إفريقية ؤالاندلس واملغرب ، تحقيق محمد ح
، ص ١٩٨١وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية للمملكة املغربية، املغرب، 

٢٤٦-٢٤٣.  
ربية بتونسإبراهيم العبيدي التوازي،  )٧( ، الشركة الوطنية للنشر، تاريخ ال

  .٣تونس، د.ت، ص 
، املصدر السابق، ج )٨(  .١٥٦، ص ٨الونشريس
.                                                                                       ٢٤٩-٢٤٧، ص ٨نفسه، ج )٩(
                                                                                             . ٤٨، ص١٢نفسه، ج  )١٠(
.                                                                                                    ٢٦١نفسه، ص  )١١(
                                                                       .                      ٢٥٢، ص ٨نفسه، ج  )١٢(
ي ذكر ٔالاولياء والعلماء ابن مريم (أبو عبد هللا محمد بن أحمد)،   )١٣( البستان 

، تحقيق محمد بن أبي شنب، نشر عبد الرحمن طالب، ديوان ي تلمسان
 .١٠٧-١٠٦، ص ١٩٨١املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، املصدر السابق، جالون  )١٤( .                                                           ٢٣٧-٢٣٦، ص٨شريس
.                                                                                              ٢٤٣، ص٨نفسه، ج  )١٥(
                                                                      .                       ٢٥٧، ص ٨نفسه، ج  )١٦(
.                                                                                             ٢٥٠، ص ٨نفسه، ج  )١٧(
                                                 .                                              ٣٦، ص ٧نفسه، ج  )١٨(
.                                                                                             ٥٠٢، ص ٢نفسه، ج  )١٩(
                           .                                                                  ٢٦٦، ص ٧نفسه، ج  )٢٠(
 .                                                                            ١٧٥، ص ٨نفسه، ج  )٢١(
 .                                                                ٢٢٥-٢٢٤، ص ١٢نفسه، ج  )٢٢(
                                                                     .                        ١٧١، ص ٦نفسه، ج  )٢٣(
)٢٤(   ، رابن قنفذ القسنطي ر وعز الحق ، نشر وتصحيح محمد أنس الفق

ي للبحث، كلية ٓالاداب،  الفاس وأدولف فور، منشورات املركز الجام
 .٤٠، ص ١٩٦٥الرباط، 

)٢٥(   ، ي بيان شرف بالتنس ، تحقيق وتعليق  زياننظم الدر والعقيان 
.                                  ١٧٩، ص ١٩٨٥محمود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

ي بن خلدون،   )٢٦( ي ذكر امللوك من ب عبد الوادي ، ١، جبغية الرواد 
 .٢٠٣، ص ١٩١١ق ألفريد بال، الجزائر، تحقي

، املصدر السابق، ج  )٢٧( .                                                               ٢٢٥، ص ١٢الونشريس



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية ١٣٦

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ سبتمبر –رون والعش سعاتلاالعدد 

 كان التاريخية

 مقاالت
، دار التعريف بابن خلدون ورحلته شرًقا وغرًباعبد الرحمن بن خلدون،   )٢٨(

روت،  ، املصدر الونش -.٦٢، ص١٩٧٩الكتاب اللبناني، ب ريس
 .٢٤١، ص١٢السابق،ج

، وأبوهما   )٢٩( ابنا ٕالامام: هما ٔالاخوان أبو زيد عبد الرحمن وأبو عيس موس
ن مدين  محمد بن عبد هللا بن ٕالامام، ولدا بمدينة أقامها الرومان ب
ى برشك، حيث كان أبوهما إماما  شرشال وتنس غرب مدينة الجزائر تد

ى تلمسان عقب ا  بمسجدها. هاجرا إ اء الحصار الذي فرضه عل ان
ما السلطان أبو حمو موس ٔالاول  ، فقر السلطان أبو يعقوب يوسف املري
ما.  إليه، وأوكل لهما الشورى والفتوى، ثم ب لهما مدرسة عرفت باسم

ي ومحمد وصف إفريقيةحسن الوزان،  -ُينظر: ، تحقيق محمد ح
روت٢ٔالاخضري، ج ي  –. ٣٣-٣٢، ص ٢، ط، دار الغرب ٕالاسالمي، ب ي

، دار الغرب للنشر مدينة تلمسان عاصمة املغرب ٔالاوسطبوعزيز، 
 .                                                     ٨٧، ص٢٠٠٣، ٢والتوزيع، وهران، ط

                        .                                                            ١٧٠ابن مريم، املصدر السابق، ص   )٣٠(
، املصدر السابق، ج  )٣١(  .                                                                          ٢٢٥، ص ١٢الونشريس
 .                                                                                                      ٢١٦نفسه، ص   )٣٢(
 .                                                                                  ١٤٨ي بوعزيز، املرجع السابق، ص ي  )٣٣(
ي طبقات املالكيةمحمد بن محمد مخلوف،   )٣٤( ، دار شجرة النور الزكية 

روت، د.ت، ص   .٢٥٠الكتاب العربي، ب
ي مآثر ومحاسن  املسند الصحيح الحسنمحمد ابن مرزوق التلمساني،   )٣٥(

را، تقديم محمود موالنا أبي الحسن ، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغ
. عبد ٢٦١، ص ١٩٨١بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ي بن ٣٢-٣١...، املصدر السابق، ص التعريفالرحمن بن خلدون،  . ي
ي ذكر امللوك من ب عبد الوادخلدون،  ، تحقيق ١، جبغية الرواد 

 .١٤، ص ١٩٨٠وتقديم عبد الحميد حاجات، الجزائر، 
ي بن ٢٦٦...، املصدر السابق، ص املسندمحمد ابن مرزوق التلمساني،   )٣٦( . ي

، ١٢٠ص    ،١...، املصدر السابق، جبغيةخلدون،  اج . التنبك نيل الاب
ي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١، جبتطريز الديباج ، تحقيق ع

 .                                                               ٢١٤-٢١٩. ابن مريم، املصدر السابق، ص ٢٤٨- ٢٤٥، ص  ٢٠٠٣
. عبد ٢٦٥...، املصدر السابق، ص املسندمحمد ابن مرزوق التلمساني،   )٣٧(

. لسان الدين ٣٢-٢٨...، املصدر السابق، ص التعريفالرحمن بن خلدون، 
ي أخبار غرناطة ابن الخطيب، ، تقديم ومراجعة وتعليق ٢، جٕالاحاطة 

ي، دار ٔالامل للدراسات، الجزائر،    .                                                                           ٢٠٠، ص ٢٠٠٩بوزيان الدرا
. عبد ٢٦٥...، املصدر السابق، ص املسندمحمد ابن مرزوق التلمساني،   )٣٨(

. لسان الدين ٣٢-٢٨...، املصدر السابق، ص التعريفبن خلدون، الرحمن 
ي أخبار غرناطةابن الخطيب،  ، تقديم ومراجعة وتعليق ٢، جٕالاحاطة 

ي، دار ٔالامل للدراسات، الجزائر،                                                                              . ٢٠٠، ص ٢٠٠٩بوزيان الدرا
 .                                                                       ٢٥٠مد بن محمد مخلوف، املصدر السابق، ص مح  )٣٩(
 .                                                                        ١٤٩-١٤٧ابن مريم، املصدر السابق، ص   )٤٠(
الضوء الالمع ألهل اوي، . السخ٩٦، ص رحلة القلصاديالقلصادي،   )٤١(

روت، ٧، جالقرن التاسع . املقري (أحمد ٥٠، ص١، ط١٩٩٢، دار الجيل، ب
، تحقيق إحسان ٥، جنفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيببن محمد)، 

روت،   .٤٢٠، ص١٩٨٨عباس، دار صادر، ب
)٤٢(   ،                                       .                                ١٢٢، ص ١..، املصدر السابق، جنيلالتنبك
 .                                                                                                    ٤٢، ص ١نفسه، ج  )٤٣(
             .                                                           ٢٥٠محمد بن محمد مخلوف، املصدر السابق، ص   )٤٤(
، املصدر السابق، ج  )٤٥(  .                                                             ٢٣٧-٢٣٦، ص٨الونشريس
 .                                                                                                   ٥٤٧، ص ٢نفسه، ج  )٤٦(
                                                                                      .       ٢٧٤، ص ٢نفسه، ج  )٤٧(
 .                                                                                      ٢٢٦ابن مريم، املصدر السابق، ص   )٤٨(

السابق، ص . ابن مريم، املصدر ٤١٢، ص٥املقري، املصدر السابق، ج  )٤٩(
١٨٧-١٨٦                         . 

، ٧. السخاوي، املصدر السابق، ج٩٦القلصادي، املصدر السابق، ص  )٥٠(
، الوفيات، ص٥٠ص  .٤١. الونشريس

)٥١(   ، ، ص ١. الحفناوي، املرجع السابق، ج١٥٤، ص كفاية املحتاجالتنبك
٤٩                                          . 

، ٤٦، ص٩صدر السابق، جالسخاوي، امل  )٥٢( اج. التنبك . ٣٣٠، صنيل الاب
.                           ٢٥٨. ابن مريم، املصدر السابق، ص٤١٩، ص ٥املقري، املصدر السابق، ج

، املصدر السابق، ج  )٥٣(  .٣٣١-٣٢٦، ص ٥الونشريس
.                                                                                       ٣٣٤-٣٣١، ص ٥نفسه، ج
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر –ع والعشرون سالتالعدد ا
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ي الذي غزى سواحل شبه الجزيرة  ٔالاسطول ي تقرير عن  رتغا ال
ي موانئ عمان فإن رك كتب: أن  العربية وقاتل  أفونسو دي البوك

ن عمان والخليج الفارس وح مكة "حكمت قديًما"  املنطقة ما ب
ر" وأن ٔالابنا ء الثالثة له من جانب ملك معروف باسم "ابن ج

ي الحكم وذلك بعد موته، ر حكم املنطقة  انقسموا  فاالبن الاك
ن ٓالاخرين  ر الداخلية لعمان وح ظفا وحضر موت. وأن كال الاثن

م غزى جزيرة البحرين وجزيرة  . واحد م ي الخليج الفارس عاشوا 
قطيف (تاروت)، وهما يتبعان أن ذاك ملك هرموز، وأن كالهما قد 

ى عماناقر بسيا ر" ع   .  )٣(دة "ابن ج
ى أن داخل عمان لم يحكمه  ر أواًل بشكل مؤكد إ إن التقرير يش

ر ثانًيا أن نجد والبحرين تم ) ٥(بل ٕالامام محمد اسماعيل، )٤(ابن ج
ن قد تم  ن النقطت ي الواقع أن كال هات حكمهم من داخل عمان. و

ؤرخ تحديدهما بشكل صحيح وذلك عن طريق "تو دي بروس" امل
ر: بأن منطقة داخل عمان قد  ي آسيا. كما اخ رتغالية  للغزوات ال

محمد، وأنه قد حم منطقته عن طريق الجزية لـ  لإلمامخضعت 
رـ العربي القوي عن طريق محصول التمر الذي يسقط  ابن ج

ي عمان. وأن املدن ال سنوًيا  و"نزوي" وكذلك "منح" " العمانية "
ر الغاصب.احتفظوا بالسالم فيما  م من أجل منع ابن ج وأن  )٦(بي

ى هذه ٔالاخبار بأن هؤالء الذين ظهروا إنما  مايلز  أبدى مالحظته ع
ر".   )٧(يمثلوا لغز "يقصد ب ج

سيحل بمساعدة املصادر العربية ودي بروس  اللغز وأالن فإن 
ي املدينة املنورة قبل السمهودي "نفسه: إن  ي املقيم  املؤرخ التاري

ر سلطان البحرين والقطيف ٨٨٦/١٤٨١( ) التقى بأجود ابن ج
  )٨(ونجد. ورئيس البحرين
ي سنة ( ي ٩٢٨/١٥٢٢و ر التا ) جاءت رحلة الحاج املصري بالخ

من البحرين بالجزيرة العربية: أنه من ضمن حجاج سنة 
ر الذى حكم جزيرة ٩٢٦/١٥٢٠( ر ب ج ) تواجد "مقرن" أم

لهرموز، والذي كان سيًدا لبدو  البحرين وح املنطقة الجبلية
ر، وخشب الصندل  الشرق. وقد جلب معه اللؤلؤ واملسك والعن
الهندي والحرير املرزكش ؤالاشياء الثمينة ٔالاخرى، وأنه أرسل 

ي ٔالاماكن املقدسة.٥٠٠٠٠( ي عودته  )٩() دينار من أجل الفقراء  و
ي يد  ن"من الحج وقع مقرن  رتغالي ى الرغ "ال م من أنه وُقتل، ع

  )١٠(قدم مليون دينار من أجل إفداء حياته.
رتغاليون"  غزوا جزيرة البحرين، ورغم أنه حصن أرضه "ال

ي الواقع فإن السلطان)١١(وحماها ي  مقرن  . و ى الكفاح البطو لجأ إ
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 ربع سنوية .ُمَحكَّمة .عالمية .علمية

 ٢٠١٥ سبتمبر–ع والعشرون سالتالعدد ا

 كان التاريخية

 السنة الثامنة  – 

ي   أيام. ٣ومات بعد   )١٢(١٥٢١يوليو  ٢٧دفاًعا عن البحرين وذلك 

)١٣(   
وس  فقد ظهرت النقاط ومن خالل تقرير واضح لـ دي بر 

ي  -التالية: ر" من ٔالاسرة القديمة  أن السلطان "اجود بن ج
ي ٔالاعوام  ر الهارب "سلغر  ٧٠ٕالاحساء، وأنه  قدم املساعدة لألم

ي العرش. "شاه ومن أجل  )١٤(سلطان هرموز وذلك لالستيالء ع
ى  ذلك أعطاه سلطان هرموز البحرين والقطيف، إال أنه ندم ع

ن (البحرين و القطيف) جلبت ألن كال ذلك  ر  أموال املستعمرت أك
ن تم  )١٥(من كل أمالك هرموز ٔالاخرى. ن الطرف وبعد حرب طويلة ب

ي  ى أن البحرين والقطيف تظل  ن سلطان هرمز وأجود ع الاتفاق ب
وأن حفيده مقرن  )١٦(ملكية أجواد مع دفع الجزية لسلطان هرموز.

ن  إخضاع ابن زامل جدد الدفع. وبعد ذلك اس رتغالي تطاع ال
ي ديون وعجزت عن سداد )١٧(مملكة هرموز  ي ظلت هرموز  . وبالتا

ن رتغالي ي سنة )١٨(الجزية لل  ١٥٢٠، ومن أجل اصالح الوضع سافر 
ى البحرين ولكنه تحطم بسبب عاصفة  ي من هرموز إ أسطول برتغا

واستطاعا  )١٩(لدرجة أن سفينتان فقط هما اللتان وصلتا للهدف،
بطا بشكل مطمئن وآمن.أ وألن السلطان مقرن والد زوجه  )٢٠(ن 

ر مكة  ي رحلة الحج. مصطحًبا معه أعيان  –أم كان قد توجه 
ى سلطان هرموز،  ووجهاء من البحرين كرهائن كانوا يميلون إ

إن مقرن  )٢١(وأيًضا ليقوى قوافل الحجاج املهددة من جانب البدو.
ن أتراك م رة،احضر من مكة عمال فني  )٢٢(ن أجل تشييد سفن كب

رتغالية للبحرين وعن إعداد  السفنوعندما علم عن زيارة  ال
ي حالة  ي هرموز فقد سارع بوضع موانئ البحرين  أسطول جديد 

ي عدد ( ) من رماة ٤٠٠دفاع واستعداد وجمع جيشه، باإلضافة  إ
ن "الروم" ٢٠ٔالاقواس الفرس، وعدد (  –) من الرماة العثماني

ن ح حسمت عن طريق ودارت  ى الحرب هنا وهناك ساعت ر
واستطاع ابن أخته الشيخ حميد  )٢٣(إصابة السلطان مقرن،

ى خروج آمن لنفسه ولكل أتباع مقرن وبعدها احتل  الحصول ع
  )٢٤(مندوب ملك هرموز مدينة القطيف.

اية  ي  ا  ١٥٢١و ي هرموز ومستعمرا اشتعلت املقاومة 
ن رتغالي ي موانئ  العربية ضد ال وعند اخماد ثورات الثائرين 

ر  ي أم رتغا دون لويز  وكذلك الشيخ  البحر عمان، ظهر القائد ال
ن، ر"، حيث تحالف الطرف ن بن سعيد "عظيم ابن ج  )٢٥(حس

ن ما يزيد عن  رتغالي ن بن سعيد تحت تصرف ال حيث وضع حس
ن بن سعيد أوقع بالحامية  )٢٦() رجل.٤٣٠٠( وأن الشيخ حس

ي ميناء صحار بسبب خصومته الفا رسية التابعة لسلطان هرموز 
ن  حاكم لـ  )٢٧(،مع سلطان هرموز  ن الشيخ حس رتغالي ن ال وقد ع
ي "مارس  رتغالية  )٢٨(".١٥٢٢صحار  وبذلك فقد اتفقت التقارير ال

ي املالمح ٔالاساسية ى )٢٩(والعربية  ر سيطروا ع . إن اتباع ابن ج
ر شرق شبه الجزيرة العربية  ى البحرين، وأن تأث ى آخر ع ن إ ومن ح

ى نجد ا تأدية )٣٠(الجبور وصل إ . وأن منطقة داخل عمان كان عل
رى  )٣١(الجزية. ي الاحساء الواحه الك ا  فاألسرة أصاًل كان لها مكان

بشرق شبه الجزيرة العربية، ولكن تظل هناك بعض ٔالاسئلة 
ن بن سعيد. املقي استوطناملطروحة: أين  م بالقرب من صحار حس
ى الاطالق ألن ٤٣٠٠ومن أين له بـ( ) رجل لم يأتوا من الاحساء ع

ذه القوة ال يجلب عن طريق الصحراء.   )٣٢(جيش 

ى تلك ٔالاسئلة يجب علينا أن نوضح بعض ٔالاشياء؛  ولإلجابة ع
دوا  أن كل أصحاب السلطة بشرق شبه الجزيرة العربية إنما اج

ى عمان بدأ بالقرامطة والـ للوصول لحكم مباشر أو غ ر مباشر ع
)cujuniden م ن. وأن بوابة الغزو الوهابي وغارا ) ومرورا بالوهابي

م سنة  ريم ال احتلت م ى صحار كانت واحة ال . أن ١٨٠١ع
ى عمان ( م ع ) أنجزت بمساعدة بعض الاصول ١٨١١- ١٨٠١حمال

ن  ى شرق شبه  ١٨٣٨هناك. وأن خورشيد باشا قد ع الجزيرة ع
ى. الذي ظهر اتصاله مع  ى تكليف من محمد ع العربية وذلك بناء ع
. وذلك من أجل ادخال عمان  ريم ي ال ن  العمالء املبكرين للوهاب
ي عمان  ر املصري. وعندما توغل الوهابيون من جديد  تحت التأث

ي سنة  ريم شكلت ٔالاساس لهم وذلك     )٣٣(.١٨٤٥فإن ال
ريم خدمت أيضً  ن وذلك كنقطة أن ال ا الجبور مثل الوهابي

ي  ن بن سعيد مثل هناك بيت عمانانطالق ملشاريعهم  . وأن حس
ن من الاصول  ى ٔالارجح متطوع أمراء الجبور. وأن قواته كانت ع

  )٣٤("القبائل" املحيطة.
رك فقد كانت  رنا عنه دي البوك ر الذي أخ أما بالنسبة لـ ابن ج

ن بن سعيد. ومن املفهوم أنه لم  له بالتأكيد املكانة نفسها مثل حس
ر حاكم  ي عمان. وحول تلك النقطة فإن  باملعيكن أم التقليدي ع

ي مسقط  رك الذي دخل البالد "عمان" عن طريق الاحتيال  البوك
ي اظهار وتأكيد القوة  حاول أن يظهر بمظهر الرجل الخارق بحديثه 

  )٣٥(والسلطة للجبور.
ى أي حد امتدت ي وسط  ولكن إ دائرة النفوذ أسرة الجبور 

شبه الجزيرة العربية. أن هذا ال يتضح من خالل املهام الغامضة لـ 
رك و  ي لسان  –السمهوديالبوك أن السلطان أجود كما جاء ع

ي حديثة منطقة حم ضرية بأن أجود زار  السمهودي عندما تناول 
رة الخاصة لـ كليب البطل العربي ٔالاسطوري القد يم املرتبط املق

ر كان مقدس من جانب البدو وهو ما  )٣٦(بحرب البسوس. وهذا الق
ي  ي الجنوب الشر ن. ويبحث عنه  حطم مؤخًرا من جانب الوهابي
ى فإن تلك  ي منطقة تسم حالًيا الـ حم ضرية، ومن الطبي و
املنطقة لم تكن ضمن مناطق النفوذ الخاصة بالسلطان. ومن 

ي رحلة الحج ألن طريق الحج من ٕالاحساء املمكن أنه قد زار املق رة 
رق حم ضرية.   )٣٧(يصل آنذاك شمااًل لعيون الحنابج ويخ

رة طويلة ( ي ٕالاحساء، فإن الـ الجبور حكموا ف - ١٠٠٠أما 
ن. الذين قد احتلوا ١٥٩١ ؤالاحساء  القطيف) ثم تالهم العثماني

ر  ن خلفوا الجبور لف ى نصف قرن. كما أن العثماني رة حوا ة قص
ى جزيرة البحرين، وقد استمر اسم الجبور   )٣٨(ي ب خالد.  ع

ر وذلك بعد سقوط الحكم  الذين باشروا ٕالارث الخاص بابن ج
اية القرن السابع عشر. ي    )٣٩(العثماني حوا
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رهن  أما عن الظهور لألسرة، فنحن لم نتأكد بدقة كيف ت
ا برزت من فرع ب ى أ  عامر املنتسب أنساب أمراء ب عقيل ع

ى شرق الجزيرة العربية،  إلـى ب عقيل، ألن ب عقيل هاجروا إ
اية القرن الثالث الهجري/ التاسع امليالدي، ي   )٤٠(وذلك تقريًبا 

م رحلوا مرة أخرى أثناء الحكم القرامطة رة  وأ ي الف وب عامر 
رة لحكم القرامطة امتلكوا امتياز الحماية لواحة الاحس اء وطرق ٔالاخ

ي جزء من املحصول.   )٤١(القوافل وكذلك الحق 
ن  م من جانب آل ابراهيم العيوني وأن هذا الحق قد منع ع
م كافحوا ٔالاسرة الجديدة، ولكن لم  الذين خلفوا الـقرامطة وأ

ي البقاء. ي قمع الفرع القوى  ن  أن ب عامر  )٤٢(يوفق الـعيوني
ًرا وأخ ن ردهم حاصروا الاحساء والقطيف كث ًرا أستطاع العيوني

إال أن خزائن وصوامع الغالل كانت خالية  )٤٣(مقابل بعض املكاسب.
ي سنة ( )٤٤(فتم تعويضهم بالبضائع. م) كانت ١٢١٩هـ/ ٦١٦و

ر من ٔالاحساء ثم انتقلت  ي الجزء ٔالاك ن  امللكية الزراعية لـ العيوني
ي أيدي هؤالء البدو وقد جاء التوغ ل الاقتصادي امللكية بعد ذلك 

ي سنة ( ى ٕالاحساء  م) ١٢٥٣هـ/ ٦٥١بعد السيطرة السياسية ع
  )٤٥(حيث حكم ب عصفور بن عامر.

وعما إذا كانوا الجبور من نسل مباشر لـ ب عصفور فهذا محل 
ى فرع  ي الـجبور وإ شك، وبالنسبة لذلك أوضح أن اسمهم استمر 

ى . وأن ب خالد يكونوا طبًقا لرواي)٤٦(ب خالد ة العالم املح
ر عبد هللا  عبد الرحمن الفيصل شيخ  بنٔالافضل بتاريخ العرب ٔالام

م تواجدوا عن طريق الاتحاد لعشائر مختلفة لـ ب  )٤٧(آل سعود: أ
عقيل ال تنتم لب عامر فهذا ٔالاصل القديم لم يغلق حيث أن 
ب عصفور قد خرجوا منه، بذلك فمن املمكن أن الجبور ينسبون 

  )٤٨(ى ٔالاسرة القديمة لب عصفور.إ

 
ØÓ‰^Ò†Þ…æêÞ^¹ù]Ñ†jŠ¹^eÌè†ÃjÖ]V 

ي  ي مدينة دانتسج. ودخل  ١٨٩٦مارس  ٥ولد ورنر كاسكل 
ي الوقت نفسه تعلم اللغة  جامعة توبنجن لدراسة الالهوت و
ن، فواصل دراسة الالهوت وتطوع  ى جامعة برل الفارسية ثم انتقل إ

ي بداية ي  ١٩١٥ للجندية  ي فرنسا، ثم  ي القتال أواًل  رك  فاش
 الشرق ٔالاوسط ضمن الجيش ٔالاملاني املعروف بجيش آسيا

Asienkorps  ي ن  الذي كان يحارب مع ٔالاتراك ضد ٕالانجل والفرنسي
ى جانب إتقانه هناك تركيا والشرق ٔالادنى. و  ركية إ تعّلم اللغة ال

ي الجامع ي دراساته . ة.للعربية ال درسها من قبل  تأثر كاسكل 
العربية بأستاذه أوجست فشر، فع بالفيلولوجيا العربية والشعر 
ي الشعر  ى كانت بعنوان: الَقَدر  ي. ورسالته للدكتوراه ٔالاو الجاه

أما رسالته للدكتوراه الثانية، دكتوراه التأهيل  .العربي القديم
ي الجامعة، فكانت بعنوان:  ا دراسة »أيام العرب«للتدريس  ، وف

ذه  ي الجاهلية وأبطالهم، وللمالحم العربي الجاهلية. و ألمراء العرب 
رة عن مواطن القبائل العربية قبل ٕالاسالم  املناسبة جمع مواد وف

لكن العمل العظيم الذي قام به كاسكل هو دراسته الجليلة .وبعده
ي مجلدين، كما» جمهرة ٔالانساب«لكتاب  ، ويقع  له  البن الكل

ي  ي كاسكل  يناير  ٢٨العديد من ٔالابحاث والدراسات عن العرب وتو
١٩٧٠. 

ş]ŽÚ]çŁV  
 
ر،  )١( ن بن ناصر بن ج ى السلطان زامل بن حس ر أو الجبور إ يرجع نسب ب ج

ى ب عقيل بن عامر بن صعصعه ر إ الضوء السخاوى:  يرجع نسب ج
ن يمدح غضيب بن زامل الشاعر ؛ وقال ١٩٠ص  ١، جالالمع عامر السم

هو أسطاها وأفرسها...  صفوة عقيلويرثى والده زاماًل: /سلطان الجبور 
ي كسب ٔالانفال/  ر، وخيارها همه  رها سلطة ونفوذ وتج اسطاها يع أك

ي القرن التاسع الهجري،  ن من شعراء النبط عاش  والشاعر عامر السم
راجع عبد الخامس عشر امليالدي وكان من الشعراء املؤيدين لدولة الجبور، 

، الطبعة الثانية، دمشق نبطخيار ما يلتقط من الشعر املهللا الحاتم: 
أنساب ؛ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى: ٤٦-٤٤ص  ١هـ، ج١٣٨٧

ي ٕالاحساء   .٢٢٥/ ص ١، قٔالاسر الحاكمة 
ي كتابه بأنه "صار رئيس نجد ذا أتباع  )٢( وصف الجزيرى السلطان أجود 

ى الوصف مع فروسيته" ثم وصف السخاوى هو ٔالاخر فقال  يزيدون ع
ع مملكة هرمز ابن أخ "اتسعت ممل كته بحيث ملك البحرين وعمان وان

ى الوصف"، الجزيرى:  درر الصرغل وكان رئيس نجد ذا اتباع يزيدون ع
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع؛ السخاوى: ٣١٦، ص الفوائد املنظمة

ي تحفه املستفيد. ج١٩٠ص  ١ج ؛ شعيب الدوسرى، ١٢٠ص  ١؛ ٔالاحسائى 
ى نجد  ١٣١، صإمتاع السامر ر إن كانت لهم السلطة ع حيث قال "بنوج

؛ عبد الرحمن بن ٦٦- ٣٤ص ، تحفه املشاقومنطقة ٔالاحساء"؛ ابن بسام: 
  .١٨٨-١٨٧، ص٢، جتاريخ هجرعثمان أل مال: 

رك:  )٣( ركأفونسو دلبوك ، مجلد ٔالاول، السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوك
  .٤٣٦ص  ٣/٤انى، ج، املجلد الث٢٠٣، ١٩٣، ١٨٣، ١٦٣، ص ١/٢ج

رتغالية املبكرة ال تذكر  يويصف بروفسور س. بكنجهام  )٤( بحثه أن املصادر ال
ن كانت هناك  رتغالي سوى القليل عن عمان الداخلية، فقبل وصول ال

ى ٔالامامه ٔالاباضية  يأربعة مراكز للقوى  انيه غالبً  يعمان، و ا نزوة، والن
ر الذين كانت ق ال، وبنوج م ى  ، وحكام هرمز الذين كانوا ٕالاحساء ياعد

ن أصاًل لخانات املغول  بالد فارس، وكانت تلك املراكز ٔالاربعة تميل  يتابع
ن ٔالائمة  ر الصراعات استمرت ب للصراع مع بعضها البعض ولكن أك
ى  ر وهرمز للسيطرة ع ن ب ج ى عمان الداخلية، وب ن للسيطرة ع اني والن

ي عمان ، س. بكنجهام: عمان الساحلية ن  رتغالي ، بعض املالحظات عن ال
راث، سلطنة عمان،  حصاد ندوة الدراسات العمانية، وزارة الثقافة وال

  .٢١٤م املجلد السادس، ص ١٩٨٦
هو محمد بن إسماعيل بن عبد هللا بن محمد بن إسماعيل الحاضرى، راجع  )٥(

 : رة أهل عمانالسالم   . ٣٨٦-٣٧٩ص ،١، جتحفه ٔالاعيان بس
 .Joao De Barros, Da Asia, Lisboa, Reprint, 1979, Vol. 4 P. 243. Teixeira, Teixeria, P, The Travels of Pedro Teixeria, with His "Kings to Hormuz" and Extracts from his "Kings of Persia" Translated by William, F. Sinclair, London, 1902. P. 189; Aubin, J., Le Royaume D'ormuz au Debut De XVIE siecle, in Mare Luso-Indicum, Vol., 1971.p. 124,134; Werner Caskel, "Ein Unbekannt" dynasticin Arabien, Orients, Leiden 1944, PP. 66-67  ؛٧٥-٧٤، صسلطنة هرمز العربيةإبراهيم خورى وأحمد جالل التدمرى:  )٦(

ى ذكره املس ال ونزوى ومناح) إ تشرق باروس حيث قال "إن ما يدفع هذه املدن (
ى حالة السلم أحيانً  يالبقاء  ى هجمات قبائل البدو املنتسبة إ ا تتعرض إ ا، هو أ

 مإحدى أقوى قبائل جميع جزيرة العرب، أل ّد عَ تُ  الفئة املسماه بنو جابر، ال
ى أرض يقرب قطرها من  ون يمن ر) ١٤٤٠٠سخ (فر  ٣٠٠٠ع ى موسم  ،كيلو م و

ج التمر والثمار واملواد الغذائية ٔالاخرى، تأتى تلك القبائل وتقلقها، ولتحا 
مثل تلك املضايقات، يق الاتفاق بأن يدفع إمام تلك املدن من عشره (خراج 

ر مبلغً  ى ب ج ر سيًد ا معينً املدن) إ ر سيد ب ج  ا داخلا من املال كل عام، ويعت
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ى ظفار ويعيشون جزئيً عمان بأجمعه تقريبً  ى ٕالاتاوة ا من البحرين إ  الا ع

ى السلب" ى الحضر أو ع   .فرضوها ع
، وقد نقل ١٧٧-١٧٦، ١٥٩-١٥٨، صالخليج بلدانه وقبائلهس.ب.مايلز:  )٧(

ي معلومات  رتغا ن راجع:املؤرخ ال را وكاسيكل وجان أوب  .Barros, Op. Cit, P. 240-243; Teixeira, Op. Cit, P. 189, Note 2; Aubin, Op. Cit, PP.124, 134-138. Caskel: op.cit ,p.66-67  باروس كل من تكس
ا تتكون من عمان الداخل  يزاد املؤرخ (باروس)  وصفه لبالد عمان، أ

ى طول الساحل العمان ا  يوالساحل حيث قال "تمتد سلسة جبلية ع وتبدو وكأ
ر بعض تريد منع أهل السا حل (ساحل البحر) من الاتصال بأهل الداخل، إال ع

رق بعض ٔالاماكن. فتظهر قوافل ٕالابل املحملة بالحبوب، ورعال  الفجاج ال تخ
سماها  الأرباض البنادر، خارجه من أحد ٔالاودية العميقة الخصبة  يالخيل 

ر، فوراء عمان الساحلية  رتغاليون آنذاك بالد ب ج الخاضعة املؤلفون ال
ن وٕالامارات  يلهرمز، تقع عمان أخرى،  عمان قبائل البدو، الرعاة املتنقل

ى الداخل   .الاباضية املهيمنة ع
ر أجود فقال "رئيس أهل نجد ورأسها سلطان البحرين  )٨( ذكر السمهورى ٔالام

والقطيف فريد الوصف والنعت، صالًحا وإفضااًل وحسن عقيده أبو الجود 
ر أيده هللا وسدده؛ السمهودى:  أجود بن زامل بن وفاء الوفا بأخبار دار ج

  .١٠٩٣، ص ٣، جاملصطفى
ىالعصامى:  )٩( تاريخ ابن ؛ ابن لعبون: ٣٠٥/ ص ٤، جسمط النجوم العوا

ي تاريخ نجد؛ ابن بشر: ٣٢، ص لعبون  ؛ ابن ١٨/ ص ١، جعنوان املجد 
 : ي نجدعيس   .٤٦، ص بعض الحوادث الواقعة 

ي وقائع الدهور ابن إياس:  )١٠( ياس إبن . ذكر ا٤٣١/ ص ٥، جبدائع الزهور 
يذكر فيه أن السلطان مقرن قد أتى مكة  )م١٥٢١هـ/٩٢٨( سنةحوادث  ي

ى مكة اللؤلؤ واملعادن الفاخرة العام املا يوحج  ، وكان يجلب إ
ر والعود القمر  ر ذلك من  ي (النفيسة) من املسك والعن والحرير امللون وغ

  .النفيسةٔالاشياء 
ن:  )١١( ى أبا حس ؛ عبد اللطيف ٣٣-٣٠، ص صفحات من تاريخ البحرينع

؛ محمد حميد ٧٩، ص إلمارة الجبور  السياسالتاريخ ناصر الحميدان: 
يالغزو السلمان:  رتغا  .Barros, Op. Cit, P. 27-29؛ ٢٢٧، صوالخليج العربيللجنوب  ال

رتغانونو بى سلفا:  )١٢(  .V Sousa, Manuel De Fariay, The History of The Discovery and Conquest of India, Translated, by John Stevens, 2 nd Vol. 1W. Germany, 1971,v ol I, P. 256-258  ؛١٢٧، ص للبحرين يصفحات عن الغزو ال
رتغال فالح حنظل:  )١٣( ؛ وأحمد العنانى: ٣١٢، ص التاريخ يالعرب وال

رتغاليون  ، البحرين ي، مجلة الوثيقة، العدد الثانحرين وحولهاالب يال
 .Adamyiat, Op. Cit, P 20; F.C Danvers, The portuguese in india, London 1895, Vol. I, P. 351  ؛٩٠، ص ١٩٨٣

رك: أ )١٤( ركأالسجل الكامل ألعمال فونسو دلبوك ص  /١، جفونسو دلبوك
ر " .١٨٤ ن ب ج وأخذ أحدهم من ملك هرمز حيث قال ويع أحد سالط

، الضوء الالمعا القطيف"؛ السخاوى: جزيرة البحرين، كما أخذ منه أيضً 
. عندما رفض ١٢٠ص  /١، جتحفه املستفيد؛ ٔالاحسائى: ١٩٠ص  /١ج

ى محاولته الستعاده  انى مساعدة صهره سلغرشاه  سليمان بن سليمان الن
ى سلطان الجبور أجود بن زام ر إ رى الذعرشه، لجأ ٔالاخ عرف  يل الج

رة  رية الكب ى القتال  واملعتادةبنفوذه وقوته العسكرية ال ى  يع الصحراء. و
ى  ى مساعدة السلطان سلغرشاه )م١٤٧٥هـ/٨٨٠( سنةحوا . وافق أجود ع

رشاه أويس سلطان هرمز، ولكن بشروط كان أهمها  ضد أخيه سلطان م
ى البح راف بسيادة الجبور ع ى ٕالاطالق الاع رين والقطيف، أو بمع آخر ع

 

 
ى السلطان الجبور أجود بن تنازل سلغرشاه رسميً  ا عن القطيف والبحرين إ

ن  ى املقابل يشارك أجود  يزامل باستثناء بعض البسات جزيرة البحرين و
 .معركته ضد أخيه يبجيشه القوى مع سلغرشاه 

ن س. بكنجهام:  )١٥( رتغالي ؛ عبد ٢١٦ص ، عمان يبعض املالحظات عن ال
 .Aubin, op. cit, P. 124  ؛٥١-٥٠، ص إلمارة الجبور  السياسالتاريخ اللطيف ناصر الحميدان: 

ى تنازله عن البحرين والقطيف  ى سلغرشاه عرش هرمز، ندم ع بعد أن اعت
ر مبلغ من الواردات املالية. ى خزينة هرمز أك ن تدر ع ولهذا أرسل سلغرشاه  اللت

رً عددً  رجاع البحرين والقطيف. وكانت تلك ا من الا كب حمالت املتتابعة الس
ى، وأحيانً ا برئاسته، وأحيانً الحمالت أحيانً  ا ا أخرى برئاسة وزيره نور الدين فا

ى  برئاسة ابنه تورانشاه الثالث. ويبدو أن تورانشاه قد استطاع الاستيالء ع
ى عهد والده وذلك  ى ، إال أن الوض)م١٤٨٥هـ/٨٩٠( سنةالبحرين  ع لم يدم ع

رجع أجود تلك املنطقة لنفوذه مرة أخرى    .تلك الحال طوياًل، إذ سرعان ما اس
 Aubin, ibid, P. 124-125; Ceskel, op, cit, P. 67  ؛٧٠، ص كتاب الفوائدابن ماجد:  )١٦(

ن أجود  العسكري وقد انته ذلك الوضع  ن بتوقيع اتفاق ب ن الطرف ب
ى إبقاء الب سلطان الجبور  حوزة يا حرين والقطيف رسميً وسلغرشاه، وتنص ع

مقابل أن يدفع أجود لسلغرشاه سلطان هرمز ضريبة سنوية عن البحرين 
رًم  ن طويلة، وظل والقطيف. وقد ظل ذلك الاتفاق مح ن لسن ا من جانب الطرف

ونتيجة لذلك الاتفاق أصبحت  )،م١٥٠٧هـ/٩١٣(يعمل بذلك الاتفاق ح سنة 
  .ا ال يتجزأ من دولة الجبور زءً البحرين والقطيف ج

رك: أ )١٧(  .٢٣٠، ص املصدر نفسهفونسود لبوك
)18(  Barros, Lbid, P. 27; Sousa, Op. Cit, Vol I, P 256; Ozbaran, Op. Cit, P 229. 

رتغاليون "تورانشاه" ملك هرمز بدفع ما عليه من ضرائب سنوية  وحينما طالب ال
رتغال تعلل بنقص ٔالاموال لديه،  رى لم يدفع له لل ألن السلطان مقرن الج

ا ولؤلؤها   .بانتظام املبالغ املقررة عليه من واردات البحرين والقطيف وبساتي
يالغزو محمد حميد السلمان:  )١٩( رتغا -٢٢٥، ص والخليج العربيللجنوب  ال

 Sousa, Op. Cit, Vol I, P. 265; Caskel, Op. Cit, P. 67-68  ؛٢٢٦
 Caskel, Ibid, P. 68  ؛٧٩، ص إلمارة الجبور  السياسالتاريخ صر الحميدان: عبد اللطيف نا )٢٠(
ر ٤٣١ص  /٥، جبدائع الزهور ابن اياس:  )٢١( ؛ سعود الزيتون الخالدى: قال ٔالام

 .٤-١مقرن الجبورى الشعر وبه نعاه، ص 
ن:  )٢٢( ى أبا حس ؛ عبد اللطيف ٣٣-٣٠، ص صفحات من تاريخ البحرينع

؛ محمد حميد ٧٩، ص إلمارة الجبور  السياسلتاريخ اناصر الحميدان: 
يالغزو السلمان:  رتغا  .Barros, Op. Cit, P. 27-29؛ ٢٢٧، صوالخليج العربيللجنوب  ال

رتغال فالح حنظل:  )٢٣( ؛ وأحمد العنانى: ٣١٢، ص التاريخ يالعرب وال
رتغاليون  ين ، البحر الثاني، مجلة الوثيقة، العدد البحرين وحولها يال

 .Adamyiat, Op. Cit, P 20; F.C Danvers, The portuguese in india, London 1895, Vol I, P. 351  ؛٩٠، ص ١٩٨٣
)24(  Barros:op.cit, P. 50. 

 ٨٦٣، ص والقطيف ٕالاحساء يدولة أل فضل عبد اللطيف ناصر الحميدان: 
ن: ؛ عبد اللطيف ناصر الحميدا٨٠-٧٩، ص الفارسالخليج ويلسون:  )٢٥(

  Caskel, Op. Cit, P. 68؛ ٨٢، ص إلمارة الجبور  السياسالتاريخ 
  
رتغال فالح حنظل:  )٢٦(  .Sousa, Op. Cit, Vol I, P. 268  ؛٣١٦-٣٢٥، ص التاريخ يالعرب وال
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 ربع سنوية .ُمَحكَّمة .عالمية .علمية

 ٢٠١٥ سبتمبر–ع والعشرون سالتالعدد ا

 كان التاريخية

 السنة الثامنة  – 

 
مطالعاتى درباب عباس اقبال:  ؛٨٠-٧٩، ص الخليج الفارسويلسون:  )٢٧(

 .Sousa, Ibid, P. 268  ؛٦٥-٦٣، ص بحرين
 .Sousa, Op. Cit, Vol I, P. 268; Caskel, Op. Cit, P. 68  ؛٨٠-٧٨، ص يالخليج العربال زكريا قاسم: جم )٢٨(
 .Miles, Op. Cit, P. 157-163; Danvers, Op. Cit, P. 354  ؛٦٥- ٦٣، ص مطالعاتى درباب بحرين)عباس اقبال: ٢٩(
، حساءٕالا  ينساب ٔالاسر الحاكمة أأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى:  )٣٠(

 .١٩٦ص  /٢؛ وعبد الرحمن بن عثمان أل مال: تاريخ هجر، ج٢٧٢ص  /١ج
ر بوحول حكم  )٣١( يعمان  ي ج  راجعبعد زوال سلطنة الجبور،  الشما

ى شرق الجزيرة ناصر الحميدان:  اللطيفبحث الدكتور عبد  نفوذ الجبور 
م السياسية ( ، م)١٨٧١هـ/١٢٨٨-١٥٢٥هـ/٩٣١العربية بعد زوال سلط

- ٢١١، ص ١٩٨١، لسنة ١٧مجلة كلية ٓالاداب، جامعة البصرة، العدد 
٢٤٠. 

رتغال فالح حنظل:  )٣٢(  .Sousa, Op. Cit, Vol I, P. 268; Caskel, Op. Cit, P. 68  ؛٣١٦-٣١٥، ص التاريخ يالعرب وال
ي تميم:  )٣٣( ريم راجع: محمد ع ريميحول وضع واحة ال ، مجلة مشكلة ال

م، ٢٠٠٧راسات ٕالانسانية، املجلد الثاني، العدد ٔالاول جامعة كركوك للد
نرائد عباس فاضل الشمري: ، ٩٦-٨٠ص  عمان  ٔالازمة الحدودية ب

ا ريطاني م ريمي واملوقف ال ، واململكة العربية السعودية حول واحة ال
، ص ٢٠١١مجلة أوروك للعلوم ٕالانسانية، املجلد الرابع، العدد الثاني 

١٥٦-١٣١.  
ي املصادر عن ذلك. هذا )٣٤(   استنتاج كاسكل وليس هناك أي إشارات 
رك:  )٣٥(   .٢٠٣، ١٦٣، املجلد ٔالاول، ص السجلأفونسو دلبوك
، تحقيق قاسم السامرائي، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفيالسمهودي:  )٣٦(

ى، مكة املكرمة  راث ٕالاسالمي، الطبعة ٔالاو  ٤، ج٢٠٠١مؤسسة الفرقان لل
  .٨٧ – ٨٦ص 

  .٨٧السمهودي: املصدر السابق، ص )٣٧(
انى:  )٣٨( انية الن ؛ وابن ٦٤، ص إمارات الجزيرة العربية يالتحفه الن

حول استيالء  .٤٩-٤٧، ص نجد يبعض الحوادث الواقعة خميس: 
ى ٕالاحساء وبالد البحرين ـ انظر:  ي وثائق  سواحل نجد (لحسا)ٔالاتراك ع

، مركز ، إعداد أ.د. زكر ٔالارشيف العثماني يا كورشون، د. محمد القري
  ).MD( وثائق الدفاتر املهمة، ١٠-٩م، ص ٢٠٠٣الكتاب للنشر، القاهرة 

، تحفه املستفيد ،؛ ؤالاحسائى٣٣-٣٢، صتاريخ ابن لعبون ابن لعبون:  )٣٩(
انى: املرجع نفسه، ص ١٢٢-١٢١ص  /١ج : املرجع ٦٤؛ والن ؛ وابن عيس

ن: ؛ وعبد هللا الصال٤٩-٤٧نفسه، ص  ن الدولة ح العثيم العالقات ب
ى والكويت ٔالاتراك العثمانيون ؛ وصالح أوزبران: ٣٣، ص السعودية ٔالاو

رتغاليون  ى، مركز دراسات العربيالخليج  يوال ، ترجمة عبد الجبار نا
؛ وحول الوجود ٣٣-٣٢، ص ١٩٧٩، جامعة البصرة، العربيالخليج 
 .Mandaville, The ottman Province of Al-Hasain the sixteenth and seventeenth centures, Jounral of the American oriental society, Vol. 90, 1970, P. 488  م بالد البحرين؛وإقلي العربيمنطقة الخليج  ي العثماني

يتاريخ أحمد أبو حاكمة:  )٤٠( روت الجزيرة العربية شر ى، ب ، الطبعة ٔالاو
ى:  ؛ وأحمد٦١-٦٠م، ص ١٩٦٥ ى العراق يا سياسة مدحت باشا وا

، ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية بعنوان العربياتجاه الخليج  العثماني
ن الخليج  ، رأس الخيمة، والدولة العثمانية العربيالصالت التاريخية ب

  .١٠م، ص ٢٠٠١
، ص قالئد الجمان، القلقشندى: ١٩٠/ ص ١، جالضوء الالمعالسخاوي:  )٤١(

صبح ؛ املؤلف نفسه: ٣٣٥، ص اية ٔالارب؛ املؤلف نفسه: ١٢١-١٢٠
 

 
: ٣٩٣/ ص ٧، جٔالاع ، ص جمهرة أنساب العرب؛ ابن حزم ٔالاندلس
٢٩٠.  

(نسخة  الديوان، ١٢، ص الديوان (نسخة املبارك)ابن مقرب العيوني:  )٤٢(
  .٤٤٤الهند)، ص 

ن من قبيلة عبد القيس حكموا بالد البحرين بعد أن  )٤٣( ازاحوا العيوني
ي بن محمد بن إبراهيم العبدي  ي عبد هللا بن ع ا و ينسبون إ القرامطة م
ي مكان يعرف بالعيون شمال مدينة ٕالاحساء،  العيوني، والعيوني نسبة إ

ي وللمزيد من التفاصيل راجع: محمد محمود خليل:  ن  آل إبراهيم العيوني
  .٣٢٢ – ٣، ص٢٠٠٧، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة بالد البحرين

ي تاريخ ٕالاحساء القديم والجديدعبد القادر ٔالاحسائي:  )٤٤( ، تحفة املستفيد 
  .١١٩- ١١٢ص  ١ج

مطالعاتي در باب ، عباس إقبال: ١٠٥، ص تاريخ وصافوصاف الحضرة:  )٤٥(
، ص ٕالامارة العصفورية، عبد اللطيف ناصر الحميدان: ٣٥، ص بحرين

٣٨- ٣٦.  
ن والجبور يرجعون لألصل نفسه والنسب الجدير بالذكر؛ أن العص )٤٦( فوري

م:  من عقيل بن عامر من صعصعة، وللمزيد من املعلومات حول أنسا
، مكتبة تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربيةراجع، محمد محمود خليل: 

ي، القاهرة    .٤٣٧، ٣٥٥، ص ٢٠٠٦مدبو
رٔالا  )٤٧( ٔالاخ   آل سعودالفيصل بن تركي بن عبد هللا الرحمن عبد هللا بن عبد م

ر عبد  .اململكة العربية السعودية مؤسس لملك عبد العزيزل ٔالاصغر ولد ٔالام
ي الكويت سنة  ى الرياض مع ١٨٩٤هللا  م بعد ١٩٠٤بيه سنة أم وعاد إ

م الرياض هخيأاستعادة  شغف بالعلم والدراسة ح ، عبد العزيز لعاصم
ي لقبه امللك عبد العزيز بــ (فقية آل س ى جانب أخيه  عود وعاملهم) وشارك إ

ي فتح ١٩١٠العديد من املعارك كان أولها (هجيه) سنة   ٕالاحساءم وشارك 
ر  ي نوفم ي املستشفى التخص بالرياض  ي   .م١٩٧٦ومعارك الحجاز وتو

ر الخالدي رة املهاش رة من ي ٔالام ن للملك  والدته  وكان من كبار املبايع
  .آل سعودسعود بن عبد العزيز 

ن والجبور وب خالد جميعهم  )٤٨( إن ٔالاسر ال حكمت ٕالاحساء من العصفوري
ي قبيلة ب عقيل من عامر بن صعصعة من قيس عيالن من  م إ يرجع نس

عرب البحرين (تاريخ الدويالت العدنانية، راجع محمد محمود خليل: 
وما  ٣، ص٢٠٠٧، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة املحلية لب عقيل)

  بعدها.
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر –ع والعشرون سالتالعدد ا

 كان التاريخية
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  ي تاريخ العصور الوسطىوباحث كاتب 
ي تاريخ العصور الوسطىدك   توراه 

  جمهورية مصر العربية –جامعة املنيا 
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  تاريخ الحروب الصليبية 

  منشورات مجمع الفاتح للجامعات 
  ١٩٩٠ ليبيا

  هانز إبرهارد مايرتأليف:
  ترجمة وتعليق: د. عماد الدين غانم

  نجاح صالح الدين القابسيد.  تقديم: 

 
  الدويالت الصليبية، مملكة قبرص، المرأة الصليبية، األراضي المقدسة، الحركة الصليبية

 
 

ÌÖö¹] 
وال ريب  ّد عَ مؤلف هذا الكتاب هو "هانس إبرهارد ماير" الذي يُ 

وكما تذكر الدكتورة/ نجاح القابس صاحبة التقديم لهذا العمل  –
ر من  ي دراسة الحروب الصليبية، حيث يشغل  أك املختصن ٔالاملان 

كرس التاريخ الوسيط بجامعة كيل بأملانيا الغربية، وقد كرس 
وفر من حياته لدراسة هذه املرحلة الهامة من تاريخ أوروبا الشطر ٔالا 

ي ثالثة عقود ثبتا وافيا  والشرق ٕالاسالمي، إذ أنه نشر منذ حوا
بالكتب ؤالابحاث ال صدرت باللغات ٔالاوروبية حول الحروب 
ى ذلك العديد والعديد من املوضوعات ال  الصليبية، أضف إ

ي ثنايا الحروب الصليبية  مثل كتابه: "الصليبيون والشرق تدور 
" وكذلك كتابنا موضوع الدراسة التحليلية النقدية: تاريخ  الالتي

ي ستينات القرن العشرين.   الحروب الصليبية" الذي أتم كتابته 

h^jÓÖ] 
حظي كتاب: "تاريخ الحروب الصليبية لألملاني "هانز إبرهارد 

ى اهتمام ٔالاوساط العلمية ٔالا ملانية، وكذلك ماير" منذ صدوره ع
ى ست طبعات منذ  ى ذلك من تكرار طبعته إ ٔالاوروبية وليس أدل ع

ية سنة ١٩٨٥وح سنة  ١٩٦٥سنة  ى ٕالانجل م، ١٩٧٢، وترجم إ

ًرا تم ١٩٨٨ثم ترجمت أيضا طبعته السادسة املنقحة سنة  ، وأخ
،  ترجمته للغة العربية مع مقدمة للدكتورة نجاح القابس

  .١٩٩٠فاتح للجامعات) سنة (منشورات مجمع ال

äËÖöÚæh^jÓÖ]»°}…ö¹]ð]…a 
تقول د/ نجاح القابس إن موضوعات كتاب: "تاريخ الحروب 
الصليبية" لهانس إبرهارد ماير" تتسم بالشمول، حيث يبدأ الكتاب 
ن  ن من خاللها العالقة ب بدراسة الدعوة للحروب الصليبية، وقد ب

ى  ٔالارا ٔالاندلسية ودور هذا الصراع الصراع العربي ٔالاوروبي ع
  ي ظهور تلك الدعوة.

ي بلورة الفكرة  كما أوضح "ماير" كذلك دور الكنيسة 
ي ٔالاخذ بعقيدة صكوك الغفران باعتبارها من الوسائل  الصليبية، و
ن "ماير" أيًضا املراحل ال  ، وب ي إذكاء الحماس الصلي املساعدة 

ا الدعوة والوسائل ال ا، ثم انتقل بعد ذلك مرت   اعتمدت عل
ى بالتفصيل ثم تناول بقية الحمالت  لدراسة الحملة الصليبية ٔالاو
وظروف إعدادها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية، ثم ردود الفعل العربية ٕالاسالمية تجاه هذه الحمالت. 

ضاعها الداخلية ثم تعرض "ماير" بعد ذلك للكيانات الصليبية وأو 
والعالقات الصليبية الصليبية، والصليبية ٔالاوروبية، والصليبية 
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نطية، والصليبية ٔالارمينية، والصليبية املغولية، وظروف  الب
ن من الساحل  ضعف هذه الكيانات بعد ذلك، وطرد الصليبي

رص ورودس واليونان. ي ق   الشامي، واستقرارهم 
ى هذا فإن الكتاب برغم املم ات العديدة فيه، إال أنه بقي وع

ى  ى الحروب الصليبية، ويدعونا إ ر عن النظرة ٔالاوروبية إ كتاًبا يع
ي ح ٓالان من  ي املواضيع املهمة ال لم تجد الاهتمام الكا ر  التفك

  جانبنا مثل: 
، وتطورهـــا اعتمـــاًدا  )١( مقومـــات حركـــة الجهـــاد ضـــد الغـــزو الصـــلي

ى كتب الجهاد والكتب العسك ـرة ع رية ال ألفت خالل تلك الف
ي ٔالاندلس والحركة الصليبية. رداد  ن حركة الاس   والعالقة ب

)٢( . ي مقاومة الغزو الصلي   دور املغاربة 
ــــــــي مقاومــــــــة الغــــــــزو  )٣( ٔالاوضــــــــاع الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة وأثرهــــــــا 

.   الصلي
ــــــى الكيانــــــات  )٤( ــــــي القضــــــاء ع الوحــــــدة العربيــــــة ٕالاســــــالمية ودورهــــــا 

  الصليبية.
ـــــا  أمـــــا )٥( ـــــي أفكـــــار "مـــــاير" فإ عـــــن رأي الـــــدكتورة/ نجـــــاح القابســـــ 

  تقول: 
  إن آراء "ماير" متوازية بعيدة عن التعصب املخل والعنصرية. -٥/١
ــــــى  -٥/٢ ــــــى املصـــــادر العربيــــــة وهـــــذا بــــــالطبع أضـــــفى ع رجـــــوع "مـــــاير" إ

رة.   الكتاب أهمية كب
ـــي تحديـــد الصـــيغة العرب -٥/٣ ـــر مـــن ٔالاحيـــان  ـــي كث يـــة نجـــاح "مـــاير" 

ألســــــماء الشخصــــــيات الصــــــليبية ؤالاوروبيــــــة، وهــــــو مــــــا أضــــــاف قيمــــــة 
  علمية للكتاب.

Väe^jÒ»ÌÖö¹]äÖæ^ßi^¹š†Â 
نالحظ أن كتاب "تاريخ الحروب الصليبية" قد قسمه مؤلفه 
رة  ى ثالثة عشرة فصاًل: تناول خالله ف "هانس إبرهارد ماير" إ

ا وخروج الحروب الصليبية منذ بدء الدعوة لها، وح  اي
ن من عكا سنة    م.١٢٩١الصليب

  الفصل ٔالاول:
ي سنة    م١٠٩٥حوض البحر ٔالابيض املتوسط حوا

رة ما قبيل  وهو أشبه بدراسة مختصرة عن أحوال أوروبا ف
راطورية الرومانية الغربية  ي ٕالام قيام الحروب الصليبية، متمثلًة 

راطورية الرومانية الشرقية (الق سطنطينية)، والبابوية (أملانيا) وٕالام
ري  راطور ه ن الام ي روما، وأحوال الكنيسة والصراع الذي دار ب

ن البابوية ١١٠٥ – ١٠٥٦الرابع ( م) والبابا جريجوري السابع، وب
ي. ي الجنوب ٕالايطا را وفرنسا، والنورمان    وملوك انجل

ى الحملة ال كان ينوي البابا  وقد أشار املؤلف كذلك إ
راطورية الشرقية جريجوري ا ا لنجدة ٕالام لسابع أن يقوم 

(القسطنطينية) من هجمات السالجقة، وتحدث املؤلف عن ثورة 
نطي ألكسيوس ٔالاول ( راطور الب م)، واعتالءه ١١١٨ – ١٠٨١ٕالام

ي  نطية  ى باري آخر قاعدة ب نطه، وهجوم الثوار ع لعرش ب

راطور الكسيو  ى ٕالام روس، وس رداد أمالكه إيطاليا، ثم أب س الس
  الضائعة.

ي  ي هذا الفصل حركة الفتوح ٕالاسالمية  تناول املؤلف أيًضا 
املغرب وأسبانيا وصقلية، وتحدث أيضا عن السنة والشيعة 
ا ٕالاسماعيلية،  ى فرق، كان م ما، وانقسام الشيعة إ والخالف بي
ي الشمال ٕالافريقي، ثم ظهور  ثم قيام الدولة الفاطمية 

ن، وضعف العرب، وظهور ٔالاتراك خاصة السالجقة الحشاش
ر إيران ح القوقاز  الذين أسسوا دولة لها تمتد من خراسان ع
ن ح  رين، وسوريا وفلسط ن ال وتشمل غرًبا وجنوًبا بالد ما ب
م  ن والقضاء عل نطي الحجاز، ثم توجهوا بعد ذلك ملحاربة الب

ي بخطوات ثابتة، ونتيجة لهذا وقعت الكن يسة ٔالارثوزكسية 
رت حركة الحجاج  –وكما يقول املؤلف  –ٔالاناضول  ي ضيق ، وتع

ر. ن بطريق ال ي فلسط ى ٔالاماكن املقدسة    إ
ى  ثم يعود املؤلف ليتحدث بعد ذلك عن انقسام السالجقة ع
م سالجقة الروم، ثم عاد املؤلف ليتناول مرة  أنفسهم إذ خرج م

م، ثم فيكتور الثالث ١٠٨٥السابع سنة أخرى وفاة البابا جريجوري 
)، ١٠٩٩ – ١٠٨١ح اعتالء البابا أوربان الثاني الكرس البابوي (

ر حنكة من سلفه البابا جريجوري السابع، حيث  وهو البابا ٔالاك
نطي ألكسيوس ٔالاول  راطور الب ن عالقته مع ٕالام ى تحس عمل ع

ر قبل إمداد الغرب له والبابوية  بفرق من املرتزقة ح أن ٔالاخ
ر أنه  ى بالده، غ ي الوقوف متصدًيا لهجمات السالجقة ع لتساعده 

  ئ بجيوش جرارة تقتحم عليه ملكه.فو 
  الفصل الثاني: "قيام الحروب الصليبية"

ي هذا الفصل تناول املؤلف افتتاح البابا أوروبا الثاني ملجمع 
، وما تضمنه هذا املجامع من قضايا رمونت الكنس كنسية  كل

داخلية ثم تعرض للخطاب الذي ألقاه البابا أوربان الثاني داعًيا 
ن  ن وكيف أن الفرنسي لرفع راية الصليب، ومحاربة املسلم

  استجابوا لهذا النداء.
ن ثنايا سطور هذا الفصل يعود املؤلف وكأنه قد نس أن  وب
ي الغرب ، يعرف لنا أو يعطى لنا املدلول الذي تعنيه كلمة القدس 

ا من بريق وسحر وملعان جذب إليه قلوب الناس، ويربط هذا  وما ف
بالعالمات والظواهر الطبيعية ال صاحبت قيام الحمالت 
الصليبية، كظهور الجراد، وهبوط النجوم، وكيف كان للخرافات 
ى عقول وقلوب العامة والبسطاء والجهالء من  ر ع ر خط من تأث

ي الغرب ٔالاوروبي.   الناس 
ي شرح  لنا املؤلف فيما شرح بكتابه "تاريخ الحروب الصليبية" 

ن، خاصة بعد بناء  فصله الثاني: الحج وأهميته لدى املسيحي
ي الشرق، وما صاحب هذا أيضا  ٔالاديرة والكنائس وتزايد أعدادها 
رة ال قد  ي أعداد الحجاج، برغم الصعوبات الكث من تزايد 

ي الطريق. ا    يواجهو
ن الحج والحملة الصليبية، ثم يوضح لن ا املؤلف أيًضا الفرق ب

ي الحملة الصليبية يتم عن الحاج  حيث يقول أن املشارك 
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ي أساسها سوى حج  بسالحه، وأما الحملة الصليبية فلم تكن 
رن بغفران خاص، وعليه فإن  مسلح ذي امتيازات روحية خاصة تق

ي تطوير محكم لفكرة الحج. وأ ن الحملة الصليبية  ن قيام الصليبي
بتلك الحمالت كان نابًعا عند البعض من الفكرة القائلة بأن 

ي أي ي  ن، ٔالارا املقدسة، ومخلفات السيد املسيح  دي املسلم
  والبد من تخليصهما.

ى هذا ينتقل بنا املؤلف ليشرح لنا ٔالاحوال الدينية  وع
ي أوروبا، وعن أقدمية فكرة الحرب املقدسة ض د وٕالاقطاعية 

ر الثاني ( ي ٔالارا املقدسة، منذ عهد البابا سلفس ن  -٩٩٩املسلم
ن، ثم ١٠٠٣ ى حروب النورمان واملسلم ر إ م)، ثم يعود املؤلف ويش

ي  ن ضد مسلم ٔالاندلس، وكيف أن الحروب  حرب املسيحي
ى قيام الحمالت الصليبية كجزء من العمل  ٔالاندلس قد أثرت ع

رك لصد ٕالا  رفوا بعد ذلك ٔالاوروبي املش سالم، ح أن البابوات اع
روه حرب  ي ٔالاندلس واعت ن  م للمسلم ي محارب ن  بجهد املسيحي

  صليبية كال بالقدس.
ره  ي هذا الفصل أيًضا استعرض هانس إبرهارد "ماير" ما اعت
سبًبا من أسباب قيام الحمالت الصليبية، أال وهو ضعف 

راطورية أمام الهجمات القوي ن، خاصًة بعد هزيمة ٕالام ة للمسلم
  م.١٠٧١مانزكرت سنة 

ى ذلك فكرة التوحيد ال وجدها البابا أوربان الثاني  أضف إ
ن والنورمان  نطي ا كل ٔالاطراف املتنازعة كالب فرصة يجمع ف
راك  م لالش ؤالاملان وأوضح أن العامة إذا كانت الخرافات قد جذب

ا أيًضا  ي الحمالت الصليبية، فإن ٔالامراء والفرسان شدهم إل
ال كان يحياها  –عوامل الجذب الاقتصادي والعوامل الاجتماعية 

وكذلك حب املغامرة لدى الفرسان للحصول  –أهل الغرب ٔالاوروبي 
ر أهمية. ى مراكز أك   ع

ى ذلك تدهور الزراعة، وتزايد أعداد السكان، والصراع  أضف إ
ى ٕالارث، إذ أ ن أبناء الفرسان ع ن لنا صور ب ن املؤلف قد ب

ي شمال فرنسا وإيطاليا، وجنوب اللوار. وهنا  وأشكال نظام ٕالارث 
ي الحمالت الصليبية تمثل مجااًل رحًبا  ر املؤلف أن املشاركة  اعت
خالل القرن الثاني عشر لهؤالء ٔالامراء والفرسان، حيث توفرت لهم 

ضع القهر الفرصة الحقيقية للخالص مما هم فيه، والخروج من و 
وكما يذكر  –ي جماعة ٔالاسرة والرغبة بحياة حرة، ولعل هذا 

ي الجيش  –"ماير"  ى التطوع  ر من ٔالامراء والفرسان إ ما دفع بالكث
.   الصلي

راجيدية يسرد لنا املؤلف مسألة  ي صورة من صور الدراما ال و
ا، إن سافر  ى حياة الفرد ومدى أهمي صك الغفران، وأثرها ع

ر أن  للشرق  ذا يعت ي حملة صليبية ح تغفر ذنوبه وتتطهر، و
ي القرن الثالث عشر امليالدي ألجل أهداف  صك الغفران استعمل 
ى أن  ر إ رئة وعقوبات الذنوب، ثم يش سياسية وعقوبات التوبة والت
من قام بالحمالت الصليبية سواء من العامة أو من ٔالامراء 

ن دينية واقتصادية والفرسان فقد قام ألغراض متنو  عة، ما ب
  واجتماعية وسياسية.

ى (   م)١٠٩٩ – ١٠٩٦الفصل الثالث: الحملة الصليبية ٔالاو
ي  وهذا الفصل تناول فيه "ماير" اجتماع البابا أوربان الثاني 

رمون الفرنسية، واختياره لـ "ادهيمار لوي بوي"   Adhemarمدينة كل
"Van le Puy  ى، "وريمون الرابع كونت قائًدا روحًيا للحملة ٔالاو

تولوز" قائًدا عسكرًيا وتحديده ليوم الخامس عشر من أغسطس 
م موعًدا النطالق الحملة الصليبية نحو الشرق ثم ١٠٩٦سنة 

ي كافة  مواصلة البابا أوربان بعد ذلك لنشاطه الدعائي للحملة 
را وأملانيا وجنوب إيطالي   ا.ٔالارجاء ٔالاوروبية وإرسال ٔالاساقفة النجل

وبعدئــذ ينتقــل بنـــا املؤلــف ليعـــرض لنــا قصــة ظهـــور بطــرس الناســـك، 
ن حولـــه  ـــي تجمـــع العامـــة مـــن الصـــليبي ومـــن ثـــم التعريـــف بـــه، ودوره 
ــــــذه الجمــــــوع مــــــن منطقــــــة الــــــراين تجــــــاه  بفضــــــل نبوءاتــــــه وانطالقــــــه 
ــــر  الشــــرق مــــروًرا بــــاملجر وبلغاريــــا فالقســــطنطينية، ومــــن قبلــــه كــــان وال

  الناسك.املفلس أحد أتباع بطرس 
ثم يذكر "ماير" أيًضا أن بطرس الناسك بفضل فصاحته قد 
جمع العديد من ٔالاملان حوله، ودفع بثالث فرق تحت قيادة 
ن للتوجه شطر بيت املقدس،  جوتشالك، وفولكمار، وأميكو لينغ
ى حدود املجر، بعدها يسرد لنا  لكن هذه الفرق قد أبيدت ع

ر املفلس وبطرس النا نطة، ومن ثم وصول حمل وال سك لب
نطي  ى آسيا خالل مضيق البسفور، وبمساعدة الب عبورهما إ
ن، وتعرضهما لإلبادة من قبل السالجقة، ولم ينج  ألكسيوس كومن
ى  م بطرس الناسك الذي فر عائًدا إ م إال القليل من ضم م

  القسطنطينية، ثم فشل حملة العامة تلك.
ى حملة الفرس ر وأصبح ٔالامل معقود ع ي حملة ٔالام ان متمثلًة 

"جودفري دي بوايون" فرنس الجنسية، وهنا شرح "ماير" التعريف 
نطة  ى ب ي الحملة، والطريق الذي سلكه وصواًل إ به، ومن صحبه 
مركز تجمع القوات الصليبية، ثم تعرض للكونت هيو فرماندوا، 

برت وبوهيمند النورماني، وريموند تولوز، وروبرت النورماني، ورو 
م ساروا متخذين طريًقا مغايًرا  الثاني كونت فالندرز، وكيف أ
لجيش جود فري دي بوايون، وهو طريق أجناتيا، وتناول املؤلف 
ي الحملة كزوجات ٔالامراء،  ركت  الشخصيات البارزة ال اش
م، وما تعرضوا له من مخاطر طوال الطريق ح وصلوا  وأخوا

م وب نطة، والعالقة بي نطي "الكسيوس لب راطور الب ن ٕالام
ن"، ومن ثم عبورهم آلسيا، بعد أزمة الشكك ال أنتابت  كومن
ى  ن ع ، وإصرار بعض الفرسان الصليبي نطي والصلي ن الب الجانب
نطي " كريمون كونت تولوز" الذي  راطور الب ن لإلم عدم حلف اليم

ن إال تحت وساطة القادة واملندوب ا لبابوي أدهيمار لم يحلف اليم
راطور وممتلكاته. رم شخص ٕالام ى أن يح   ع

بعد ذلك يحدثنا "ماير" عن تحرك جود فري دي بوايون 
اية إبريل سنة  ي  م من بلكانوم، نحو نيقية. ١٠٩٧والنورمان 

ي، "قليج أرسالن"  ذات املوقع  –عاصمة السلطان السلجو
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ي  ا  ي ال وصل إل راتي ث أحكموا حولها م حي١٠٩٧مايو  ٦الاس
الحصار، ويوضح لنا "ماير" هنا أن قليج أرسالن" لم يأخذ 
ى محمل الجدية بعد تجربته  ن عندما سمع بمقدمهم ع الصليبي
مع جموع بطرس الناسك، ولكن بعدما تحقق من ٔالامر، وقرر 
م، حيث  ى أيد رة ع م، لقي هزيمة كب م ومقاوم التقدم ملقاتل

  فات ٔالاوان.
ن لنا  ر وب "ماير" أيًضا أن قادة الجيوش الصليبية ساروا ع

رة  ي مس ى أنطاكية  ا نقص املاء  ٤ٔالاناضول إ أشهر عانوا ف
والغذاء وأن الطرق ال ساروا من خاللها طرق كانت بالنسبة لهم 
م كانوا  ي حاجة ماسة لقيادة موحدة إذ أ مجهولة وأضحوا بذلك 

  ملجموعات.وا أنفسهم دائم التنازع، ومن َثمَّ فقد قسم
ي  ي مجموعة بوهيمند  ٢٩و م، و يونيو اصطدمت مجموعة م

ي وقعت املعركة وهجم  ي فجر اليوم التا بقوات "قليج أرسالن"، و
السالجقة من جميع الجهات، وقد استفادوا من سالحهم الخفيف، 
ن  م بحيث ال تتمكن صفوف الفرسان املثقل ومن خفة حرك

م، وبذلك أحاطوا النصارى بسهامهم من كل بالدروع من مهاجم
راق الصفوف ال  م كافية الخ جهة، ومن ناحية أخرى لم تكن قو
رصها بوهيمند بصالبة، وقد فاجأ ٔالاتراك الظهور املباغت للفرقة 
الثانية بقيادة جود فري دي بوايون ، وريمون تولوز، ال بلغها ٔالامر 

ن ووقع املعسكر عن طريق بوهيمند، وحسمت املعركة ل لصليبي
م. ي أيد ي    السلجو

ـ بلـوغهم أنطاكيـة  ثـم  ن ح ثم يتابع "ماير" بعد ذلك تقدم الصـليبي
ـي  م، ثم يوضـح لنـا  طرابلس، وبيت املقدس، وكيفية استيالءهم عل
، واملذبحــــة الرهيبــــة  ــــ ن املســــجد ٔالاق وصــــف رائــــع دخــــول الصــــليبي

ــــ افتعلهــــا الصــــليبيون، ثــــم املنازعــــات ــــى  ال ن ع ن القــــادة الصــــليبي بــــ
ن  ي املناصــــب، بعــــد احــــتاللهم املــــدن ٕالاســــالمية، وقضــــاء الصــــليبي تــــو

رًما ى الجيش املصري بقيادة الوزير ٔالافضل قضاًء م   .ع
  م)١١٤٦ – ١٠٩٩الفصل الرابع: الدويالت الصليبية (

ي للمناطق  وهو فصل حدثنا فيه "ماير" عن الوصف الجغرا
ن، ثم مناخ املنطقة، وأحوالها تحت أيدي ال احتلها الصليبيو 

ة، والبندقية  ن، ودور الجمهوريات ٕالايطالية كب الصليبي
ي الاحتالل الصلي للبالد ٕالاسالمية، ثم ينتقل الحديث  وأساطيلهم 
ري دي بوايون ملك بيت املقدس، وتولية  بعد ذلك نحو وفاة جودف

ي الشرق، أخيه بلدوين خلًفا له، ثم أثر نجاح الحملة ا لصليبية 
حيث استيقظت الروح الصليبية لدى أهل الغرب ٔالاوروبي، ح 
م واتجهوا ناحية الشرق ٕالاسالمي، مثل ولف الرابع  حملوا صلبا
كونت بافاريا، وكونتيسة النمسا "إيدا" أرملة لوتيبولد الثاني، 
نطة ثم  م ساروا نحو ب رهم، وقد ذكر "ماير" أ واملؤرخ اكهارد وغ

ن وقتلوهم أو أسروهم.ه ي كم   رقلية لكن السالجقة أوقعوهم 
ر أنطاكية عام  بعدها يستعرض "ماير" حملة بوهيمند أم

ن إال ١١٠١ ى املسلم ن انتصروا وتغلبوا ع م، ويذكر أن الصليبي
اع  لضعف ٓالاخرين وانفراط عقدهم، ثم يحدثنا بعد ذلك عن ال

ن الصليبي ، والتآلف ب ن، ثم يتكلم عن الصلي الصلي ن واملسلم
ن وضعفهم، والهيئات العسكرية الصليبية كاالسبتارية  الفاطمي
ه  ى ٕالارث، والدور الاقتصادي لجنوه وب ن ع ونزاع الصليبي
ن،  والبندقية،ح تسلم عماد الدين زنكي راية الجهاد ضد الصليبي

نطي يوحنا الثاني كومن راطور الب ن ثم ينتقل للحديث عن ٕالام
ى ٔالاناضول وشمال الشام ١١٤٣ – ١١١٨( م)، وحمالته ع

ر  ٕالاسالمية مرة أخرى، ووفاة زنكي وتولية خلفاءه وهم ابنه ٔالاك
ي حلب. ي املوصل، ونور الدين محمود    سيف الدين غازي 

  م)١١٤٩ – ١١٤٥الفصل الخامس: الحملة الصليبية الثانية (
ي الف صل الخامس من يحدثنا املؤلف "هانس إبرهارد ماير" 

ي أيدي  كتابه: "تاريخ الحروب الصليبية" عن سقوط الرها 
ى الغرب ٔالاوروبي، ومن َثمَّ الدعوى لحملة صليبية  ن وأثره ع املسلم
ى يد البابا إيوجينيوس الثالث، وتكليفه للقديس برنارد  ثانية، ع
ي كافة ٔالارجاء ٔالاوروبية،  رفو بنشر الدعوة الصليبية  رئيس دير كل
ثم استجابة امللك ٔالاملاني "كونراد الثالث" وامللك الفرنس لويس 

ى الشرق.   السابع" للقيام بحملة صليبية ع
ثــــم يــــروي لنــــا "مــــاير" بعــــد ذلــــك كيفيــــة الاســــتعداد ٔالاملــــاني والفرنســــ 
ن  نطي ـــ ن الب مـــا وبـــ ـــ تمـــت بي للحملـــة الصـــليبية، ثـــم الاتفاقيـــات ال

نيــة بقيــادة كــونراد الثالــث وتوجههــا ألجــل ذلــك، فــانطالق الحملــة ٔالاملا
مــن أملانيــا ومرورهــا بالنمســا، ثــم املجــر، فبلغاريــا، ثــم القســطنطينية، 
ن لهــــا، وعبورهــــا  نطــــي مانويــــل ٔالاول كــــومن راطــــور الب واســــتقبال ٕالام

ى نيقية.آلس   يا الصغرى ح وصولها إ
ن بقيادة  ى تحرك الفرنسي ي صورة رائعة إ ثم ينقلنا "ماير" 

ري الذي سار فيه  امللك الفرنس لويس السابع واتخاذه للطريق ال
امللك ٔالاملاني، وعبوره املجر ثم بلغاريا فالقسطنطينية، والتقاؤه 

ن،  نطي مانويل ٔالاول كومن راطور الب م. ١١٤٧أكتوبر  ٤باإلم
نطي وتصرفات  ن الفرنس والب ن الجانب والعالقة ال ربطت ب

ن حيال ٔالارا نطية، ثم عبورهم آلسيا الصغرى،  الفرنسي الب
ى عكا، مركز تجمع القوات الصليبية مع الجيش  ح وصولهم إ
ى وضع  ٔالاملاني بقيادة كونراد الثالث، وعقدهم اجتماًعا للعمل ع
ى  خطة عسكرية للتحرك تق بتوحيد حلب ودمشق، وعزمهم ع

م لدمشق، ٕالاعالن عن مهاجمة دمشق أوالً  ، وتحركهم ومحاصر
وما وقع للجيش بعد ذلك من فشل الحصار ودعوة امللكان ٔالاملاني 
نطية  والفرنس دون طائل يذكر، حيث مرورهم باألرا الب
ن، وعرض امللك  نطي مانويل ٔالاول كومن م للملك الب ومقابل
نطي مانويل ضد  ٔالاملاني كونراد الثالث عقد تحالف مع الب

رك وكان هذا ما أنه به هانس النو  رمان. العدو اللدود واملش
  أبراهراد "ماير" فصله الخامس عن الحملة الصليبية الثانية.

  م)١١٨٧ – ١١٤٩الفصل السادس: الدويالت الصليبية (
ي هذا الفصل توزيع إرث زنكي بعد  ن "هانس إبرهارد ماير"  ب

ن أبناءه سيف الدين ونور ال١١٤٦وفاته سنة  دين، ثم تحالف ، ب
م للحملة الصليبية الثانية، وبعد  ن ومقاوم ٔالاخوان ضد الصليبي
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اء الحملة الصليبية وفشلها عاد نور الدين محمود للعودة مرة  ان
ي أنطاكية، مع ٔالاخذ ببناء املدارس  ن  أخرى ملقاومة الصليبي
ى  ي ثم عمله ع ، ونبذ املذهب الشي والجوامع لنشر املذهب الس

ن ح دخوله دمشق، وترحيب  نبذ ن دمشق والصليبي التحالف ب
ى  ى خطًرا ع الناس به، وكيف أن نور الدين محمود أض

ن.   الصليبي
ا ثم  بعدها يصور لنا "ماير" امللك بلدوين الثالث وأمه مل
يصف لنا بلدوين الثالث من حيث الشكل والجسم، وسياسته تجاه 

ن. ثم زواج أم ن والصليبي رة املسلم رة أنطاكية كونستانس أم
أنطاكية من رينالد دي شاتيون، ووفاة بلدوين الثالث وتوليه خلفه 
امللك عموري ٔالاول وسياسته الداخلية والخارجية خاصة حمالته 
ن شاور. وضرغام، ثم موت عموري وظهور  ى مصر والصراع ب ع
ديدات  ن ومقاومة  صالح الدين ٔالايوبي، وتوحيد كلمة املسلم

نالد دي شاتيون أو أرناط وقتله، ثم يحدثنا كذلك عن تولية ري
بلدوين الرابع بعد وفاة عموري ٔالاول. وسياسته داخلًيا وخارجًيا 
ن والاستعداد الصلي لها، وٕالاسالمي  ح وفاته، ثم موقعة حط
ي هزيمة الجيش الصلي هزيمة  ن  كذلك، وكيفية نجاح املسلم

ي هذه املوقعة، وتغ ن ساحقة  ر أوجه السياسة الخارجية للمسلم
ن من حيث  لتقف موقف القوة، وأثر تلك الهزيمة وانتصار املسلم
ن مرة  رة املسلم رجاع بيت املقدس لحظ تمكن صالح الدين من اس

ى صلي الشرق ١١٨٧أخرى سنة  م. ورد فعل تلك ٔالاحداث ع
ى السواء.   والغرب ع

  م)١١٩٢ – ١١٨٧ثة (الفصل السابع: الحملة الصليبية الثال
ن البابوية  اع ب ى ال ي هذا الفصل أشار "هانس إبرهارد ماير" إ

رة من ( ي الف راطورية الرومانية املقدسة  م*، ١١٧٧ – ١١٥٩وٕالام
ي ٔالاوساط  ثم يتعرض بعد ذلك ألهمية القدس، وأثر سقوطها 
ن،  ٔالاوروبية، وتتابع وصول السفارات ألوروبا بعد وقعة حط

ة للحملة الصليبية الثالثة، واستجابة كل من امللك ٔالاملاني والدعو 
فردريك ٔالاول بربروسا، وامللك الفرنس فيليب أغسطس وامللك 
ي ريتشارد قلب ٔالاسد، وأعدادهم للتحرك شطر ٔالارا  ٕالانجل
راطور فردريك ٔالاول  املقدسة، وكان أول َمْن تحرك بحملة ٕالام

ر  ر النمسا، ثم املجر، بربروسا حيث اتخذ الطريق ال ي املار ع
فبلغاريا، فالقسطنطينية وقد تحدث "ماير" هنا عن العالقة ال 
نطة اسحق  راطور ب ن فردريك ٔالاول بربروسا وإم ربطت ب
ما من ٓالاخر، والعراقيل ال وضعها  انجليوس، ومخاوف كل م
ن مما دعا فردريك بدعوة ابنه  راطور اسحق للجيش الصليب ٕالام

ري السادس لإلعداد لحملة عن طريق البحر لحصار ه
راطور فردريك ٔالاول بربروسا ملضيق  القسطنطينية ثم عبور ٕالام
اية حملته  ر سالف، و ي  البسفور تجاه آسيا الصغرى، ثم غرقه 

ن َم  ن من تابع تقدمه نحو الشرق، وب رجع لبلده  ْن وتشتت جيشه ب
  أو البلدان ٔالاخرى.

ن الفرنس بعد ذلك يروي لن ا "ماير" ما حدث من تقدم الجيش
ر الطريق البحري، ح وصولهما لعكا، ومن ثم  ي ع وٕالانجل
ي عدد من العمليات  التوجه الستعادة بيت املقدس، والدخول 
العسكرية مع القوات ٕالاسالمية بقيادة صالح الدين ٔالايوبي، ثم 

ى عودة امل ن أنفسهم مما أدى إ ن الصليب لك الفرنس الصراع ب
ي ريتشارد  لبالده دون تحقيق طائل، بعده عاد أيضا امللك ٕالانجل
ى بالده عن طريق النمسا، بعدما عقد صلح مع صالح  قلب ٔالاسد إ
الدين ٔالايوبي عرف بصلح الرملة، ثم وفاة صالح الدين ٔالايوبي 
ري السادس بمسينا بعد قيامه بحملة صليبية فاشلة نحو  وه

  الشرق ٕالاسالمي.
ن الثاني  الفصل الثامن: تطور الدويالت الصليبية خالل القرن

  عشر والثالث عشر
وقد تكلم فيه "ماير" عن زيارات الرحالة لألرا املقدسة، وما 
سجلوه من أحداث ومرويات عن هذه ٔالاماكن، وعن نشأة ٕالاقطاع 
م، وتقسيم  ن وتوط ي مملكة بيت املقدس، وعن السكان الصليب

رجوازية املكونة من السكان الص ن لطبقات فجعل الطبقة ال ليبي
ي الطبقة العليا، ثم حدثنا "ماير" بعد ذلك عن  النبالء والبارونات 
ي املجتمع الصلي ببالد الشام، والزواج  العادات والتقاليد 
وتقاليده وطقوسه ومراسيمه سواء للنبالء والعامة، وتحدث كذلك 

  وظائفه. ومراسيمه و عن البالط الصلي
ثم وضع املرأة الصليبية ببالد الشام، ثم حدثنا عن النظام 
ن، ورجال الدين  ي امللكي ؤالاوضاع الاقتصادية للصليبي املا
ن  رة والريف والعالقة ب ي املدن الكب واملحاكم والتنظيم الكنس 
الكنائس الشرقية بعضها ببعض، وعن الجاليات ٕالايطالية والتجارة 

ى والتجار، والسو  ق والبضائع، ثم تطرق "ماير" بعد ذلك إ
اهتمامات امللوك بقراءة التاريخ كما يقول وليم الصوري، والاهتمام 

ر ذلك.بالكت   ب وتزويقها والناسخون، وغ
م) ١٢٠٤ – ١١٩٨الفصل التاسع: الحملة الصليبية الرابعة (

  )١٣١١ – ١٢٠٤اليونان تحت حكم ٕالافرنج (
عن الحملة ٔالاملانية الصليبية ال ي هذا الفصل حدثنا "ماير" 

ري السادس من قبل، ثم تطرق للحديث عن  ا امللك ه قام 
ا، ثم  الدعوة للحملة الصليبية الرابعة، ودور البابا أنوسنت ف
ن والبنادقة لنقلهم لألرا  ن الصليبي الاتفاق الذي وقع ب

م املقدسة، ومن ثم رحيلهم، ثم تحول الحملة عن مسارها للهجو 
ب والسلب  ن، وال ى مدينة زارا، بعدما غرر البنادقة بالصليبي ع
الذي وقع باملدينة جراء هذا الهجوم، ثم تناول "ماير" بعد ذلك 
ى مدينة  التحول الثاني للجيش الصلي من مدينة زارا إ

  القسطنطينية واحتاللها بدال من التوجه نحو ٔالارا املقدسة. 
بنادقـــــة بأهـــــل القســـــطنطينية واملدينـــــة ثـــــم ومـــــا أوقعـــــه الصـــــليبيون وال

عــرض موقـــف البابويــة مـــن هــذا الاحـــتالل، وتحــول الحملـــة الصـــليبية 
ـــروس   –ونيقيـــة  –الرابعـــة عـــن مســـارها، والواليـــات اليونانيـــة مثـــل أب

ون  ــــــ راطــــــور يوحنــــــا  –وطراب ا، وعــــــن الام ــــــا وملوكهــــــا وسياســــــ وتكوي
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ايـــة الســـي١٢٥٤ – ١٢٢٢الثالـــث فاتـــانس ( ـــى م) ثـــم  طرة الالتينيـــة ع
ـــــــى عهـــــــد ميخائيـــــــل الثـــــــامن باليولوغـــــــوس (  – ١٢٥٩القســــــطنطينية ع

  م) وعن ٕالاقطاعات اليونانية.١٢٨٢
  الفصل العاشر:

ى دمياط ( ١٢١٢الحملة الصليبية    م)١٢٢١ – ١٢١٧الحملة ع
ي الغرب لم يضمر بعد  حدثنا "ماير" عن أن الحماس الصلي 

ي  اليونان من أجل الحمالت الصليبية. استسالم الدويالت الالتينية 
ا أطفال  ولهذا قامت الحملة ال عرفت بحملة ٔالاطفال وال قام 
ا ثم دعوة البابوية  اي ر هذه الحملة و من أملانيا وإيطاليا، ومص
راطورهم  لحملة صليبية جديدة حيث وجه النداء لألملان، وإم

ي فردريك الثاني الذي كان النشغاله بالحرب مع  أوتو الرابع أثر 
را  تأجيل الدعوة، وعدم تلبيته، وكذلك انشغال ملكي فرنسا وانجل
ى حملة جان دي  ما. لكنه أشار إ ر بصراعهما أيضا مما منع مس
ى دمياط، وما قام به الصليبيون من دخول دمياط  برين ع
ومهاجمة برج السلسلة ثم مقاومة القوى ٕالاسالمية بقيادة امللك 

اية الحملة الصليبية الخامسة وفشلها و الكامل مح أثر مد لها، و
ن. ي توحد كلمة ٔالايوبي   ذلك 

  م)١٢٢٩ – ١٢٢٨الفصل الحادي عشر: حملة فردريك الثاني (
ي هذا الفصل قرار الحرمان الذي ناله  يستعرض لنا "ماير" 
راطور ٔالاملاني فردريك الثاني لعدم تلبيته دعوة البابا للقيام  ٕالام

ي برفع ر  روا أنه السبب  ن، واعت اية الصليب ومحاربة املسلم
الحملة الصليبية الخامسة، ثم يحدثنا "ماير" عن استعداد فردريك 
ي الحملة الصليبية ال عرفت بالسادسة، ومقابلة امللك  وخروجه 
ى  ما، وحصول فردريك ع الكامل محمد، والاتفاقيات ال جرت بي

ن وأثر ذلك مفاتيح بيت املقدس دون أية  ن املسلم حرب بينه وب
ن، وكذلك البابوية وأهل الغرب ٔالاوروبي، وما ناله  ى املسلم ع
ي بلده بسبب ذلك ح أصبح يعرف بابن  فردريك من الحفاوة 

  الكنيسة املحبوب.
رص ح  م والدويالت ١٤٨٩الفصل الثاني عشر: مملكة ق

  )١٢٤٤ – ١١٩٢الصليبية (
اعرض لنا "ماير" تاريخ م رص وفرسا وحكامها ودورها  ملكة ق

ي عكا الصليبية، ١١٩٢السياس ح سقوط عكا  رص  م. وحكام ق
رص من املكانة الاقتصادية بعد وقوع عكا  وما كانت عليه مملكة ق
ن من بالد الشام ثم شرح لنا  ن وخروج الصليب ي أيدي املسلم

رص  م ، وأحوالها ١٤٢٦كيفية احتالل املماليك لجزيرة ق ى أيد ع
  وح العصر العثماني بإيجاز.

  م)١٢٩١ – ١٢٥٤الفصل الثالث عشر: الدويالت الصليبية (
وكان هذا آخر فصل من فصول كتاب "تاريخ الحروب 
الصليبية" لهانس إبرهارد ماير" حيث أشار فيه عن حملة لويس 
ي ٔالاسر، ومن ثم رحيله  ى الشرق. وهزيمته ووقوعه  التاسع عشر ع

ى عك ى بلده فرنسا بعد سقوط عكا سنة إ م، ثم وفاة ١٢٩١ا، ثم إ
ي  ن والحرب ٔالاهلية الطاحنة  رص وآل آبل ري ٔالاول ملك ق ه

رص، وامللك هيثوم ٔالاول وحرب املغول، ثم تحدث عن السلطان  ق
رس وبروزه كأهم شخصية من شخصيات العصر اململوكي،  بي

ي بالد الشام وحر  ن  ي إنطاكية، ثم وسياسته تجاه الصليبي وبه 
ن ؤالارمن  ن الصليبي ي دمشق، والهدنة ال وقعت ب رس  وفاة بي

ى عكا وسقوطها م، ثم زح١٢٧٥واملغول    م.١٢٩١ف قالوون ع
  

ي ضوء ما عرضناه "لهانس إبرهارد ماير" وكتابه" "تاريخ 
ا: ات عدة كان م ما حمال م   الحروب الصليبية" يمكن القول أ

  ــــي ســــرد أحــــداث أن "هــــانس إبر هــــارد مــــاير" أجــــاد كمــــؤرخ أملــــاني 
ى مدار تاريخها الطويل.   الحروب الصليبية ع

 .تم أسلوبه بالسالسة والوضوح وسهولة العرض  
 .ر من املواقف واملعارك العسكرية ي تحليل الكث   إجادته 
  ذكــره الــدقيق ألســماء القــادة والنــبالء وامللــوك ؤالامــاكن والبلــدان

ي الغرب أو الشرق.بدقة متناهية سوا   ء 
 .ر من ٔالاحيان ي كث   عدم املبالغة 
  "ن أيًضــــــا مــــــن خـــــالل هــــــذا العــــــرض أن "هـــــانس إبرهــــــارد مــــــاير تبـــــ

ــــــ  ــــــر مــــــن ٔالامــــــور بعــــــدم التح ــــــي كث ي تمتــــــع  كمــــــؤرخ أملــــــاني مســــــي
ـــــــرا  ن، وإنصـــــــافه كث ن أو املســـــــلم لجانـــــــب بعينـــــــه ســـــــواء الصـــــــليبي

ــــى ذلــــك ممــــا ذكــــره ــــي الفصــــل  للجانــــب ٕالاســــالمي، ولــــيس أدل ع
ن  ٔالاول مــــن كتابــــه أثنـــــاء حديثــــه عــــن معاملـــــة الســــالجقة املســـــلم
ي الشـــــرق، حيـــــث ذكـــــرا مـــــا نصـــــه: "إنـــــه لـــــم يثبـــــت أبـــــًدا أن  ملســـــي
ن، كمـــــا تـــــزعم  ن الشـــــرقي ـــــى املســـــيحي الســـــالجقة قـــــد ضـــــغطوا ع
ـ سـيطر  ي املنـاطق ال املصادر الغربية، إذ لم يعامل املسيحيون 

ــا الســـالجقة معاملـــة تختلـــف ـــي ديـــار  عل ن  عــن معاملـــة املســـيحي
م كأقليـــــــة تخضـــــــع لحمايـــــــة الشـــــــريعة  ٕالاســـــــالم، حيـــــــث ينظـــــــر إلـــــــ
ٕالاســـالمية، وتـــدفع الجزيـــة، ولهـــا حـــق ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة 
ن أثنــاء الاحــتالل يتعلــق  بحريــة محــدودة، وأن مــا جــرى للمســيحي
ر الحــرب، وقــد تعرضــت لــه جميــع طبقــات الســكان.. وعنــدما  بســ

ن، يركـــــز البابـــــا  ن الشــــــرقي ـــــى مالحقـــــة املســـــيحي أوربـــــان الثـــــاني ع
وتحــذو حــذوه حركــة الدعايــة للحملــة الصــليبية، فإنمــا يعــود هــذا 

ي أوروبا". ى هدف إيقاظ ٔالاحقاد  ى جهله بحقيقة الواقع أو إ   إ
  ـــــر مـــــن املواقـــــف، وذكـــــره ملـــــا يعرفـــــه ـــــي كث تحـــــرى "مـــــاير" الصـــــدق 

و أن معلوماتـه فيـه فقط، وما ال يعرفه يقـول عنـه أنـه ال يعرفـه أ
ـي الفصـل الثـاني  ـى ذلـك ممـا جـاء  قليلة مقتضـبة، ولـيس أدل ع

حيـث قـال: "إن معلوماتنـا حـول تطـور الـدويالت ، عشر من كتابـه
ـــ كانـــت  ـــي الســـاحل الشـــامي ليســـت بـــنفس الجـــودة ال الصـــليبية 

ــــا قبــــل  ــــرة مــــن الوثــــائق، ١١٩٢عل ، لقــــد ضــــاعت مجموعــــات كث
  ذلك الكتاب الذي ألفه وليم الصوري".ولم يتوفر لنا تاريخ مثل 

  اســـــــــتخدام "مــــــــــاير" ثبتــــــــــا جيــــــــــًدا للمصـــــــــادر واملراجــــــــــع مــــــــــع وجــــــــــود
ــــى الكتــــاب أهميــــة  الخــــرائط وكشــــًفا لإلعــــالم، وهــــذا مــــا يضــــفي ع

  خاصة.
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  ــــر عــــن وجــــه ــــي كتابــــه تع ــــ ذكرهــــا "مــــاير"  إن كــــان املعلومــــات ال
ـــا  ـــر بال –وكمـــا أعتقـــد  –نظـــره كمـــؤرخ أملـــاني، إال أ ضـــرورة ال تع

ــــــــي الحـــــــروب الصـــــــليبية وتجــــــــاه  عـــــــن رؤيـــــــة ووجهــــــــة نظـــــــر ٔالاملـــــــان 
ن عموًما.   املسلم

  
ي كتابه "تاريخ الحروب  ا "ماير"  ات تم  إن كانت هذه م

ا:   الصليبية" فإن هناك عدد من املآخذ ال قد أخذت عليه م
  ـا قــد ـي جنـوب فرنســا وسويسـرا بأ وصـفه للفتوحـات ٕالاســالمية 

ــــي فصــــله ســــببت الــــدمار  والتخريــــب لهــــذه الــــبالد، وهــــذا مــــا قالــــه 
ٔالاول مــن كتابــه: "تمكــن املســلمون خــالل القــرن التاســع املــيالدي 
ـي جنـوب إيطاليـا،  ي الغرب، واتخذوا مـواقعهم  من فتح صقلية 

راطور الرومـاني أوتـو ٩٨٢حيث ألحقوا سنة  م هزيمة نكـراء بـاإلم
ــــــــي جنــــــــوب فرنســــــــا وسوي ســــــــرا، وكــــــــانوا الثــــــــاني، وأوقعــــــــوا الــــــــدمار 

ــــــــــــى شــــــــــــاطئ  ــــــــــــى هــــــــــــذه املنــــــــــــاطق مــــــــــــن قواعــــــــــــدهم ع ينطلقـــــــــــون ع
وهــذا بــالطبع لــم يكــن جــد صــحيح، فكيــف ألمــة كــان  بروفــانس".

رهـــــا،  ـــــي بـــــالد ٔالانـــــدلس وغ لهـــــا هـــــذا الكـــــم الهائـــــل مـــــن الحضـــــارة 
ـا  ـي كافـة أنحـاء العـالم، بحيـث تعلـم م ـا  وانتشرت علومهـا وآدا

ــــا علومهــــا، أن يكــــون هــــذا هــــؤالء ٔالاوروبيــــون أنفســــهم، ونقلــــوا ع
م، ومــــــاذا يســــــم إذن الهجمــــــات الشرســــــة  حــــــالهم أثنــــــاء فتوحــــــا
للشــــعوب الجرمانيــــة، وغــــزوهم لبعضــــهم الــــبعض، ومــــا يلحقونــــه 

ب؟!   من سلب و
  ــــــي ــــــى "مــــــاير" أيًضــــــا: أن يــــــذكر أن خالًفــــــا قــــــد وقــــــع  ممــــــا يعــــــاب ع

ـ  ن السـنة والشــيعة وهـو خــالف دي دون أن يتحقــق  –ٕالاسـالم بــ
ن الســنة والشــيعة كــان مــن هــذ ا، إذ لــم يــدرك هنــا أن الخــالف بــ

ــــى مــــن لــــه  ــــي العقيــــدة أو الســــنة، ع خالًفــــا سياســــًيا ولــــيس دينًيــــا 
  حق تولية الخالفة.

  ــــى ذلــــك عــــدم وضــــع "مــــاير" هــــوامش للتعريــــف باألمــــاكن أضــــف إ
ر املعروفة.   واملدن والبلدان والشخصيات املعروفة وغ

 ـــ وصـــفت انســـياق "مـــاير" وراء املصـــادر الغ ربيـــة، خاصـــة تلـــك ال
ـــي كتابـــه أو يعلـــق عليـــه. ن بالكفـــار دونمـــا أن يحـــدد ذلـــك   املســـلم

ي الفصل الثاني من كتابه  حيث ذكر مـا نصـه:، وقد جاء هذا 
ــــــا  "إذا لــــــم يكــــــن املقصــــــود مــــــن الحملــــــة الصــــــليبية، كمــــــا قــــــال ع
ــرر  ــر م ــي الشــرق، ولــو أن الهــدف غ ن  أوربــان مســاعدة املســيحي

ــــــر تحديــــــًدا نشــــــأ عــــــن هــــــذه ــــــي حقيقــــــة ا لظــــــروف إال أن هــــــدًفا أك
ـــ املقدســـة .. مـــن يـــد الكفـــار". ـــي  الـــدعوة أال وهـــو تحريـــر ٔالارا و

ــى  ــى هنــاك (أي إ موضــع آخــر يقــول: "ينــوه البابــا بوجــود التوجــه إ
ــــــ املقدســــــة) ملقاتلــــــة الكفــــــار الــــــذين امتلكــــــوا تلــــــك املدينــــــة  ٔالارا

  ية.وأرض املسيحية بأجمعها وبلغوا القسطنطين
  ُـراث ي ى "ماير" كذلك تكـراره لـبعض ٔالاحـداث كمسـألة امل عاب ع

ــي الفصــل الثــاني مــن كتابــه ثــم  ــا  ــ يــتكلم ع ن ال عنــد الصــليبي
ا مرة أخرى.   يعود للحديث ع

  ــــي ــــ نراهــــا  ــــرة ال ــــى "مــــاير" أنــــه بــــرغم التفصــــيالت الكث يؤخــــذ ع
ث ذكـــره ألحـــداث الحمـــالت الصـــليبية، إال أننـــا نجـــد أنـــه قـــد تحـــد
 –باختصــــــار شــــــديد عــــــن مــــــرور الحمــــــالت بشــــــبه جزيــــــرة البلقــــــان 

نطيـــــــــــة وصـــــــــــوال  ـــــــــــ الب خاصـــــــــــة مملكـــــــــــة املجـــــــــــر وبلغاريـــــــــــا ؤالارا
ـــري املعـــروف باســـم بلجـــراد  للقســـطنطينية ســـواء عـــن الطريـــق ال

القســـطنطينية أو عـــن طريـــق اجناتيـــا املـــار بـــالبحر ٔالادريـــاتيكي ثـــم 
املــــــــــرور مــــــــــن بلغاريــــــــــا فالقســــــــــطنطينية ، ومــــــــــا حــــــــــدث أثنــــــــــاء هــــــــــذا 

ــر  ن لنــا أك ، وهــو مــا يبــ ــ ــى تلــك ٔالارا ــب ع اشــتباكات وســلب و
ـــــا لـــــم تـــــأتي لتخلـــــيص القـــــدس مـــــن  طبيعـــــة هـــــذه الحمـــــالت مـــــن أ
ـــــــــى حـــــــــد زعمهــــــــــم، بـــــــــل لغــــــــــرض  ن ع ن الغاصــــــــــب أيـــــــــدي املســـــــــيحي
ـى ذلـك أفعـالهم  ـي ثـروات الشـرق، والـدليل ع اقتصادي والطمع 

مالوحشية    بشبه تلك الجزيرة.ي املسيحية الفاطمية  بإخوا
  ـى ـي بعـض ٔالاحيـان يميـل إ ى "ماير" كـذلك أنـه كـان  مما يؤخذ ع

تصــــــــديق القصــــــــص والخرافــــــــات ، ونقلــــــــه مــــــــن النصــــــــوص دونمــــــــا 
ــي الفصــل الثالــث مــن كتابــه  تحليــل، ومثــال ذلــك، مــا جــاء لديــه 

ـــــــي  –حيـــــــث يقـــــــول: " وتبًعـــــــا للقصـــــــص فقـــــــد تزوجـــــــت "إيـــــــدا"  (و
ى الشرق  ن كونتيسة نمساوية جاءت إ ٕالاسالمي وبعـض الصـليبي

ـا  ر للقدس، وقد هاجمها السالجقة وقيل أ ى إثر احتالل ٔالاخ ع
ــي أم زنكــي ألــد أعــداء النصــارى  –أســرت أو قتلــت)  ــًرا عربيــا و أم

ــى تيمــو أن يصــلح صــنما إســالمًيا" ن أنــه كــان ع وهــذا قــول . ــي حــ
 خاطئ ملاير وال يمت للحقيقة بصـلة، إذ لـم يعلـم أن عمـاد الـدين

يء أيدا للشرق) شـاًبا يافًعـا،  رة م رة (أي ف ي هذه الف زنكي كان 
كذلك لم يفسر لنـا "مـاير" مـن هـو "تيمـو" الـذي كـان البـد لـه مـن 
ن كـــان  أن يصـــلح صـــنًما إســـالمًيا، وهـــل يعـــرف "مـــاير" أن املســـلم
ــر منطقــي  ــي ذلــك الوقــت، إذن هــذا الكــالم غ يصــلحون ٔالاصــنام 

ـي هـذه النقطـة باملرة، ح أننا نرى أن م رجم الكتاب يـرد عليـه 
بــالقول: "إن هــذه ٔالاســطورة لهــا عالقــة  هنفســــي الفصــل الثالــث 

ــي أوروبــا،  ــ كانــت شــائعة  بالتصــورات الخاطئــة عــن ٕالاســالم وال
  وبالعقلية ٔالاوروبية الخاضعة للخرافات".

  ـــــي الفصـــــل الحـــــادي عشـــــر مـــــن كتابـــــه، يشـــــبه نالحـــــظ أن "مـــــاير" 
راطـــور فردريـــك  الثـــاني بأنـــه تلميـــذ محمـــد، فهـــل يعلـــم "مـــاير" ٕالام

ى هللا عليه وسـلم، تلميـذ مـن النصـارى  أن لسيدنا رسول هللا ص
ـــــى يديـــــه، ثــــم يكذبـــــه، ويكـــــون نصــــرانًيا، ثـــــم يدعيـــــه ابـــــن  يــــتعلم ع
الكنيسة املحبوب بعد ذلك. فإننا نقول أن "ماير" وإن كـان يريـد 

ـــــــــ جمعـــــــــت  ـــــــــر لنـــــــــا عـــــــــن مـــــــــدى العالقـــــــــة الحميمـــــــــة ال ن أن يع بـــــــــ
ن امللـك الكامــل محمـد، فلـيس مــن  راطـور فردريـك الثــاني، وبـ ٕالام
ـي هـذا التشـبيه لحـد املبالغـة هـذه، وإن  املفروض عليه أن يبالغ 
ـي إال عالقــة  ـ ربطــت امللـك ٔالاملــاني بامللـك الكامـل مــا  العالقـة ال
ـ امللـك الكامـل بالخيانـة  ـا ح ـم ف ي ظـروف طارئـة ا قد نشأت 

لفردريــك وســلمه مفــاتيح القــدس، إنقــاًذا ملوقفــه ألنــه قــد انصــاع 
  ي ٔالاوساط ٔالاوروبية وقرار الحرمان الذي صدر ضده.

  
؛ إن كتاب "تاريخ الحروب الصليبية" للمؤرخ خالصة القول 

رة  ٔالاملاني: "هانس إبرهارد ماير" يعد من الكتب ذات القيمة الكب
ر عن صورة الحروب  الصليبية برغم ما فيه من مالحظات، ألنه يع

ي  ن ٔالاملان، وملا يحويه من معلومات غاية  ن أحد املؤرخ ي أع
ى امللل ألنه قلما تجد كتاًبا يسرد لنا  رة، وال يبعث ع التفاصيل الكث
رات تاريخ  رة الهامة من ف هذه الوجه الغربية وتغطي كل هذه الف

  العصور الوسطى، وبخاصًة تاريخ الحروب الصليبية.
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ا سالت فيه ا موضوعً ا وحديثً شكل تاريخ املجال املغاربي قديًم 

ن ن والباحث ى الرغم من ذلك فإن هذا التاريخ ما . أقالم الدارس وع
ي حاجة للبحث والتنقيب، وذلك وفق محددات معرفية  يزال 

ومنهجية جديدة، ترنو تقويم املعطيات التاريخية بروح من 
راب املوضوعية، من أجل توضيح  من املسؤولية العلمية والاق

ى امتداده ر من هذا . بعض جوانب تاريخ هذا املجال ع بل ؤالاك
ا عن ٔالابحاث ال اعتمدت البطولة محاولة توضيحه بعيًد 

ي بعض ٔالاحيان)Theology( يولوجياثوال   .، بل والخرافة 
وباملقابل فإننا ننوه باألعمال الجادة وال أولت عناية فائقة 

ي تاريخ هذا املجال وأبعادها الجيوسياسية لجوانب ال صراع 
ي حقبته الوسيطية والحديثةوتحديًد  والاقتصادية، وال  ا 

ي استحضار املا وفهمه  استوفت أغراضنا العلمية التاريخية، 
دفت تحرير بعيًد  ا عن الاندفاع والتشنج كما ننوه باألعمال ال اس

ى وجه ا وتدراسة  التاريخ ٕالاسالمي عموًم  اريخ املجال املغاربي ع
التحديد من أخطبوط التبعية سواء للما أو لآلخر، دون رفض 

ى ٕالاطالق بقدر ما ن ع ى  ناحرص مناهج القدامى ومناهج الغربي ع
  .ا بعد الاستقصاء واملتابعةٕالافادة من نتائجهما معً 

ن نحاول هنا دراسة تاريخ العالقات باملجال املغاربي خالل  وح
ي عالقته الوثيقةا - ية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث، 

رً  أو قليالً  ى جميع  -اكث بالصراعات ال عرفها هذا املجال ع

ى إقحام  -اقتصادية وسياسية- املستويات مذهبية، فإننا ال نعمل ع
ى تطويعه  لها  التاريخ ضمن إطار الجغرافية السياسية، وال ع

ي اعتقادنا إال أن بشكل تعسفي، ذلك أن مثل ه ذا ٔالامر ال يعدو 
ى عكس ذلك، نحن   "علم التاريخ"يكون عملية هجينة غريبة عن  ع

ى أن نبحث تاريخ املجال املغاربي من خالل منظار  نطمح هنا إ
ى تلمس القضايا الرئيسية ال  ي املقام  ٔالاول ع جديد، يؤكد  

اية تاريخه الوسيط وبداية عص  ره الحديثعرقلت من تطوره، 
ى جميع املستويات.   وع

رناها موضوعً  ي هذا ٕالاطار تدخل هذه املحاولة ال اخ ا و
ى مقاربة الصراعات  ى هادف يرنو إ للبحث، ضمن مس

ي ضوء املصالح  ، والتساؤل الاقتصاديةالجيوسياسية الدولية 
رته  ي ف ي تاريخ املجال املغاربي  ا  حول إمكان التنقيب عل

رته الحديثة بالتحديد.الوسيطية و   بداية ف
ي املجال املدروس" أن هذا املوضوع والحاصل ي  "الصراع  ظل 

ن  ى املشتغل ي دائرة الحكر ع واقع  ٔالامر ح عهد  قريب يدخل 
روبولوجيا والعلوم السياسية والعالقات الدولية، وأن ما كان  باألن

ي هذا ٕالاطار بعض يرد عند ن  ي م املؤرخ جمله عن دائرة لم يخرج 
ي  الغالب ٔالاعم رف الفكري وٕالاشارات الخجولة   إال أنه من  .ال

ى إعادة ت يب املعلومات رتشأن هذه الدراسات أن تساعد املؤرخ ع
ومن ثمة فإن هذا البحث ، التاريخية واملتواترة بالخطأ أو املغالطة
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يحاول وضع سياقات علمية جديدة للعديد من املعطيات املتداولة 
رة املدروسة   .ي هذا الحقل خالل الف

رً ولعل التصدي ملثل هذه ٕالاشكاالت يتطلب جهًد  ا إلنجاز ا كب
ي ه ا، وعليه فإن ٔالاصالة  ه ذاملتطلبات العلمية املراد مالمس

ا، كانت الدافع ٔالاساس الختيار إشكالية ا ومضمونً املعالجة منهًج 
ي تحليهذه ٕالاشكالية املتمثلة أساًس  البحث ل القوة املكانية، ا 

ي رسم أبرز مالمح الصراع ا واجتماعيً ا وجغرافيً بشريً  ا، ودورها 
رتيه الوسيطية والحديثة ي ف ونحسب أن هذه  .باملجال املغاربي 

ي هذا الشأن،  الدراسة، ستحاول تقديم مساهمة متواضعة 
ر غور مجاالت متنوعة ومختلفة، متبنية منهًج  دف س ا ا شموليً تس

ى رصد الظواهر موضوع الدراسة،نقدًيا  من خالل ربطها  يقوم ع
ا الفاعلة ا املؤطرة وأساسيا  .بأبني

Åç•ç¹]gèçfi: 
ي للظواهر يخيل إلينا، ي  أنه ولبلوغ الرصد الكا السالفة 

رى املتصارعة خالل  ي عالقاته باملراكز الدولية الك املجال املغاربي 
الحديث، وجب علينا العمل  اية العصر الوسيط وبداية التاريخ

ى أبواب البحث، درءً  ى توزيعها ع عليه فقد  وبناءً  للتكرار ع
ي  للموضوع كانت البداية بمدخل تمهيدي،  .اعتمدنا التقسيم التا

ي تاريخ املجال املغاربي،  لتوضيح الصعوبات ال تواجه البحث 
 برؤية جديدة كما بينا ذلك، وثالثة أبواب وفصول ستة، وستة

  .امبحثً  عشر
فيه، مفهوم الصراع أو ممارسة  ناعرض :املدخل التمهيدي

ن التاريخ والجغرافية السياسية، وذلك من  ي العالقة ب العنف 
أجل إدراك أنماط السلوك السياس وٕالاحاطة منهجيا بوقائعها 

ى  .واملذهبية كذلك والاجتماعيةالجغرافية والاقتصادية  إضافة إ
ن  ر تحليل التفاعل ب ي، والجماعات البشرية وتفس املجال الجغرا

ي ضوء ما تملكه من إمكانيات وقدرات طبيعية  ا  عناصر قو
رها  .وغ

وقد خصصنا الباب ٔالاول، لتوضيح مفهوم املجال املغاربي 
ى الخلفية التاريخية لوحدة هذا وامتدادً  تأصيالً  ا، والوقوف ع

ي فصله ٔالاول، ى التج املجال  ي مع ٕالاشارة إ ارب السياسية البارزة 
بناءه، وذلك من خالل مباحثه الثالثة وال تناولت هذا املجال 
رة الوسيطية والتاريخ الحديث،  ن الف رات ال وقعت عليه ب والتغ

الذي المسنا من خالل مباحثه الواقع الاقتصادي  الثاني والفصل
للمجال املغاربي، من خالل بعض ٔالانماط ٕالانتاجية، ترسيخ 

ى إثارتنا إلشكالية  رة   "الحدود "اقتصاد الوساطة زيادة ع خالل الف
ا ن الاعتبار خصوصية املرحلة وطبيع  موضوع الدرس آخذين بع

ي التكتل والوحدة والفعالية كما تحدثنا عن نموذج املجال املغاربي 
  ."الدولة املغاربية املوحدية "من خالل

أما الباب الثاني، فقد خصصناه لدراسة التشكيالت 
اية العصر الوسيط، من خالل فصله  الجيوسياسية الجديدة 
ى بداية  ٔالاول بمبحثيه وكذلك الخريطة املذهبية، مع ٕالاشارة إ

ي ى جميع املستويات  اية التاريخ  تعمق الصراع ع هذا املجال مع 
ي بناء التشكيالت  ما  الوسيط وبداية التاريخ الحديث، وذلك ألهمي

ي هذا املجال خالل هذه الحقبة بأبعادها  الجغرافية  السياسية 
ي ي واملح ى املستوى  الدو   .والاجتماعية والسياسية ع

وفصله الثاني بمباحثه وال تناولت الخريطة الاجتماعية 
ى تراجع و الاقتصادية كبعد من أبعاد الصراع باملجال، وال أدت إ

ى خالصات أساسية   .الحصيلة كما وكيفا، إضافة إ
ي املجال املغاربي خالل العصر  ي الباب الثالث، قراءة   وتناولنا 

املجال املغاربي من  "الحديث، من خالل الفصل ٔالاول تحت عنوان
ىالهيمنة والقوة  ر  "بعيةالتفكك والت إ بمباحثه ٔالاربعة لتفس

راجع املغاربي بداية التاريخ الحديث، من خالل توضيح ٔالانماط  ال
املواكبة للتحوالت،  الاجتماعيةالاقتصادية الجديدة، والبنيات 

ى الواقع السياس الجديد والذي يجسده الصراع  وٕالاشارة إ
رى حول احتكار املجا ل املغاربي العثماني املغربي، ونزاع القوى الك

، وقد أفردنا الفصل الثاني السادس عشر امليالدي خالل القرن 
ي جميع املجاالت،  وض املحدودة  بمبحثيه ملناقشة محاوالت ال
ى املستوى الجهوي  والتحوالت السياسة الاقتصادية املستجدة ع

ي  .واملح
رً  واعتهذا  رى البحث أخ ا، بالصراعات الجيوسياسية الك

ا لها، وذلك من خالل عنصر ملجال املغاربي مسرًح وال كان ا
ن ن مختلفت ن زمنيت رت ن ف رناه  تجليً  املقارنة ب ا  والذي اعت

ي الوضعية العامة لحوض البحر ا  صادقً وتمظهرً  ا ملا جرى 
ي ونظرً  .اا ومغربً املتوسط مشرقً  رة الزمنية من أهمية  ا ملا لهذه الف

ى توضيح الخريطة السياسية تاريخ املجال، فقد هدفنا من خال لها إ
رافق ذلك من تحوالت كمية وكيفية من خالل  للمجال املغاربي، وما

نمراحل تطورها ونتائجها العامة  حول أفاق ورهانات  متسائل
ذا املجال   .العالقات 

ي الختام أبرز  ي عجالة ما أنجزه البحث من نتائج  ناو
  .وخالصات 

í³^} 
يتضح لنا أن أبعاد الصراع  عمل املتواضعا المن هذ فانطالًقا

ي خالصة مركبة لواقع العالقات الدولية  ي املجال املغاربي،
ي حالة  .اا ومغربً مشرقً  ى ذلك، دخول املجال املغاربي  وكان دليلنا ع

 فبعضه تحت سلطة عثمانية ال من التفكك والتجزيء السياس
ى إحدى شرا ن التجارة تعرف عن املجال إال كونه يشرف ع ي

تحت سلطة الدولة  (املغرب ٔالاق )الدولية، وبعضه ٔالاخر
ا راكم الاقتصادي  .السعدية محاصرة من كل جوان ناهيك عن ال

رات تجارة العبور اعتمادً  ى ف ي أز ى الذي لم يتحقق  اقتصاد -ا ع
رة الوسيطية، والذي بدا أنه ال -الوساطة يمكن بأي حال  خالل الف

ر كل تحقيقه خالل بداية التاريخ الحديث، نظرً من ٔالاحوال  ا لتغ
  .اا وكيًف املعطيات كًم 
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فقد تأكد من خالل هذه الدراسة، أن عدم إقالع هذا املجال 
ي ٔالاحداث الدولية وخاصةً أساسيً  ليصبح فاعالً  بداية العصر  ا 

ر  ى أك اعات ع ي مسلسل من الصراعات وال الحديث، وانغماسه 
ن من صعيد، يرجع  ى عامل ناباألساس إ  :ثن

  املتبع والذي كانت له مجموعة من  الاقتصاديالنمط
راكم املادي الذي  ر كفيل بتحقيق ال ٕالايجابيات، ولكنه غ

 .والتطور  الانتقاليحدث 
  القوى ال حكمت املجال املغاربي، سواء خالل الحقبة  أن جّل

ى إحقاق بنيات  الوسيطية أو الحديثة، لم تساعده ع
تصادية منتجة وكيانات سياسية مستقلة، وتركيبة اق

دفت  ، بقدر(الطبقة البورجوازية) اجتماعية منسجمة ما اس
، بل الاقتصادية ال تتب الاحتكاراملجال وفق مصالحها 
ي صراعات ال    .حد لها وأدخلته 

  
ى مزيد من الجهد  والتنقيب، و  أفكار كلها تساؤالت تحتاج إ

ي إلماطة اللثام عن ج رات الخارجية  وانب أخرى من التأث
اعات الدائرة اليوم ومستقبالً  باملجال املغاربي،  الصراعات وال

ي ذلك ى الرغم  .ويكون لألعمال التاريخية الجادة الدور الهام  وع
ى املستوى املعلومات  ا، وخاصةً نمن الصعوبات ال واجهت ع

ات  واملنهجية وكذلك املصطلحات واملفاهيم، فقد تم تذليلها بتوج
، وال راعت هذا البحث من  ٔالاستاذة  الدكتورة ماجدة كريم
ى كل ٔالاساتذة الذين  ايته فلها الشكر الجزيل، وإ ى  بدايته إ

ى الوجود ي  إخراج هذه املحاولة إ  .ساهموا من قريب أو بعيد 
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    التاريخ الوسيط أستاذ مشارك

    املدرسة الُعليا لألساتذة 
    الجمهورية الجزائرية – الجلفة
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 العلمية املجالس من أشكالها، تنوعتو  امليالدي عرش الثالث/ الهجري السابع القرن يف حلب يف العلمية الحياة مظاهر تعّددت

 والتي والزوايا، والخوانق املدارس وحلقات بهام، املتعلقة العلوم ومختلف والحديث للفقه والبيوت املساجد يف تُعقد كانت التي
 والتعليمية العلمية املؤسسات وانتشار صيتها، ذيوع بعد بها املقام بهم استقر مَمنْ  أو حلب أهل من أفذاذ علامء يعقدها كان
 أو للعلم طلبًا يقصدونها العرص، ذلك يف العلامء لكبار رحلةٍ  بلد إىل حلب مدينة تحّول وهو لألول نتيجةً  كان آخر مظهر إىل به،

 علميةٍ  أرسٍ  نشوء وهي بها، جديدة ظاهرة بروز عن فضال وعامتها، املدينة حكام عند العلامء يتبوأها كان التي وللمكانة للتعليم،
  .األمام إىل العلمية الحياة دفع يف كبري بشكل وساهمت املدينة يف والوجاهة العلم توارثت ية،مذهب

   
    ٢٠١٤ أغسطس  ١٢  تاريخ استالم البحث:  

المشرق اإلسالمي، المجالس العلمية، المجالس الفقهية، مجالس 
    ٢٠١٤  أكتوبر ٢٣   ر:ــلنشول اــتاريخ قب  الحديث، األسر العلمية

      

   

 سبتمبروالعشرون؛  العدد التاسع -رية كان التاريخية.دو -."م)١٣هـ/ ٧(ق  مظاهر الحياة العلمية في حلب" ،عبد القادر سليماني
     .١٦٥ – ١٥٢ ص .٢٠١٥
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ا العلمية  خالل القرن السابع ذاع صيت حلب وعلت مكان

 املؤسساتالهجري/ الثالث عشر امليالدي، ملا عرفته من انتشار 
ي تشييدها  ن ٔالامراء والوجهاء  ا، والتنافس ب العلمية والتعليمية 

ر  والاعتناء ي مختلف العلوم، وك ا، فزادت املجالس العلمية 
ا دمشق أو ا، ح غدت منافسة لشقيق ا،  الطلب  وقد ربما فاق

ي شخصية نور  رة للمدينة بشخصية عظيمة،  ارتبطت املكانة الكب
) الذي أقام مشروعه م١١٧٤هـ/٥٦٩ت.الدين محمود زنكي (

، ما علم ن أولهما عسكري وثان ى شق ن ع  الجهادي ضد الصليبي
ى ترسيخ سياسة إحيائية علمية سنية، قامت  عمل من خالله ع

ى ب ى  بناء املدارس والتشجيع ع ناءها، واستقطاب كبار العلماء ع
م، وهو ٔالامر الذي استمر  من مختلف ٔالاقطار، والتعظيم من شأ

ن، وما أن دخل القرن  ى أيدي خلفائه من بعده من ٔالايوبي وازداد ع
السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي ح بدأت تلك السياسة 

ا و رة مجالس العلم والطلب  ي املالحظة ُتؤتي أكلها، من خالل ك

ا وهو ا والشاهدين عل  ال ُيوردها أحد صناع الحياة العلمية 
ى حلب ٦٨١خلكان (ت. ابناملؤرخ  ن يقول: "وملا وصلت إ هـ) ح

ل  ا يوم الثالثاء مس ي إل ألجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان دخو
ي إذ ذاك أم البالد  ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة و

ن..."مشحونة بالع ي ، وهوما سن)١(لماء واملشتغل تناوله بالتفصيل 
  هذه الدراسة.

íéÛ×ÃÖ]‹Ö^]Vğ÷æ_ 
ر املجالس العلمية مظهًرا هاًما من مظاهر نشاط الحركة  ُتعت
ا مرآًة عاكسة ملدى رغبة املجتمع وأفراده  ّ ي أي بالد، أل العلمية  

ادة العلمي طلب  ي منه. وألّن ٔالامر كذلك  والاس فإّن مدينة حلب 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي لم تشّذ عن هذه 
ي املصادر املختلفة استطعت  القاعدة، حيث أّن ومن خالل بح 

) مجالس علمية طوال هذا القرن، ٣٠٨احصاء ما ال يقل عن (
ى الحديث ثّم النحو رتيب من الفقه ا ا حسب ال  تنّوعت مضامي

  .لقراءاتواوالعربية 
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  مجالس الفقه وعلومه: - ١/١

تضّمنت مجالس الفقه أيًضا علم أصول الفقه والخالف، وقد 
ا تحفيظ املتون واملختصرات  ى عّدة طرق م كان تدريسها يرتكز ع

ي واحٍد من املذاهب، ـ كمختصر القدوري رة  ي الفقه  )٢(الشه
ي ـ، أو )٣(الوج الحنفي  أو من خالل تدريسه  ي الفقه الشاف
ي هذه  الاستدالل ى ٔالاحكام الشرعية من الكتاب والسّنة، و ع

ر وفقه ٔالاحاديث،  رة فإّن الدرس يتضّمن أيًضا التفس الحالة ٔالاخ
ي املدارس والجوامع  وقد كانت هذه املجالس الفقهية ُتعقد 
والخوانق، فضال عن بيوت العلماء وكبار القوم من ٔالامراء والوزراء. 

تقّدم من إحصاء تقري فإّن مجالس الفقه وعلومه  ى ماوبالعودة إ
ن مجلًسا  أخذت نصيب ٔالاسد حيث أحصيًنا مائة وستة وست

وما تعّلق به من علوم، وقد تعّددت أماكن إلقاء الدروس،  )٤(للفقه
قيت ُتعقد فبالرغم من انتشار املدارس إاّل أّن بعض مجالس الفقه ب

  البيوت.  ي الجوامع أو
مت هذه املجالس حسب املذاهب الفقهية فوجدُت وقد قّس 

ى بلغ عددها  ن مجالس الشافعية والحنفية، فاألو ي العدد ب تقارًبا 
ا ( أحصيت) مجلًسا، والثانية ٨٣( ) مجلًسا، أما الفقه املالكي ٨٢م

ركة مع  فإّني لم أحص ي املدرسة املش ًرا إاّل ما كان  منه شيًئا كث
ي مدرسة ا ا كانوا من  )٥(لجبيل،الشافعية و ومع ذلك فإّن مدرس

ر ذكره املؤرخ  ى ذلك مجلٌس بالجامع الكب  ابنالشافعية، ُيضاف إ
عيس بن موس املغربي (ت.  مجلس الفقيه املالكي أبو العديم، وهو

  )٦(م).١٢٤٣هـ/  ٦٤٠
ن للمذهب  ويبدو ى عدم التمك ي أّن سبب ذلك ـ إضافة إ

ي املدينة ـ يع ر املالكي  ى ظاهرة تغي للمذاهب، فقد  الانتماءود إ
ي  ُوجدت نماذج لعلماء مالكية من املغرب ؤالاندلس استقروا 

ى  ا، ُاضطروا  إ م كاسدًة ف مدينة حلب، وملا كانت سوق مذه
، أو ى املستوى العلم روز ع ي ال  انتحال مذاهب أخرى إما رغبًة 

ى امل ي الدولة كانت حكًرا ع ن باملذهب لتبّوأ مناصب  تمذهب
ي أو ي املدينة آنذاك، ومن  الشاف ر سيطرًة  الحنفي، وهما ٔالاك

م) والذي كان ١٢٥٨هـ/ ٦٥٦هؤالء أبي عبد هللا الفاس املقرئ (
ى مذهب أبي  مالكيا أشعريا، إال أّنه ملّا قدم حلب اعتقد ع

وكذلك ٔالامر بالنسبة للفقيه أبي عبد هللا السالوي (ت.  )٧(حنيفة،
ى  )٨(م)،١٢١٩هـ /٦١٦ ورغم ذلك فقد ُوجد من املالكية من بقي ع

ى الحديث  ي املدينة اقتصرت ع مذهبه، إال أّن مساهمته العلمية 
ي الدين الشاط املالكي (ت.  النحو أو ره مثل املحّدث م هـ ٦٦٢وغ
ا.١٢٦٤/ ائية بحلب وحّدث  ي دار الحديث ال    )٩(م) فقد و

ى الحديث أما الحنابلة فقد ترّك  ي مدينة حلب ع ز نشاطهم 
ى مجالس الحديث.  ي ذلك عند التطرق إ وعلومه، وسنفّصل 
ا  ا كان باملدارس وسُنعطي عل ى مجالس الفقه فإّن أغل وبالعودة إ

ا:  ن بمجالس الشافعية وم   أمثلة مبتدئ
  اء الدين شداد  ابنأواًل: مجلس القا أبي املحاسن 

ي املدرسة ي  الصاحبية، فقد كان مجلًسا حافاًل بالطلبة  الشاف

ن حسب وصف املؤرخ  خلكان الذي درس بنفسه  ابنواملشتغل
ى الشيخ.   )١٠(ع

  ا: مجلس الفقيه محمد بن أبي بكر ي (ت.  ابنوثان الخباز املوص
ي املدرسة السيفية، فقد كان يدّرس بكتاب ١٢٣٤هـ /٦٣١ م) 

ي. " للغزا   )١١("الوج
 ا: مجلس العجم الحل (ت.  ابنالفقيه كمال الدين  وثال

ي املدرسة الزجاجية، حيث ُروي عنه أّنه ألقى ١٢٤٥هـ /٦٤٢ م) 
  )١٣(دروًسا خمًسا وعشرين مّرة. )١٢(كتاب "املهّذب"

  .ي (ت ورابعها: هو مجلس الفقيه اسماعيل بن باطيش املوص
ي املدرسة النورية، وقد شمل مجلُسه أصول ١٢٥٧هـ/٦٥٥ م) 

ّ به، فالذه يصفه بأّنه كان أصولًيا ال فقه أيًضا فقد تم
ن من  )١٤(متفنًنا، ّ تجاوز الثمان ي التدريس ح وقد استمّر 

   )١٥(عمره.
  وخامس هذه املجالس: هو مجلس الفقيه املحدث كمال الدين

م) ١٢٦٤هـ/ ٦٦٢ٔالاستاذ ٔالاسدي الحل (ت.  ابنأحمد 
ي مدرسٌة م ن الشافعية باملدرسة الظاهرية، و ركٌة ب ش

رها من املدارس، وقد  أطنبت املصادر  والحنفية، كما دّرس بغ
ّ قيل عنه  ي وصف مجلسه وحرص ى حضوره، ح الطلبة ع

ي هذا القرن. ي حلب    )١٦(أّنه كان من حسنات الدهر 
  

رها  ى مجالس املدارس فقد ُوجدت مجالس أخرى بغ وإضافًة إ
ي من املؤسسات التعليمية وم ا: مجلس الفقيه واملحّدث  الصو

رى (ت.  ي املعروف بنجم الدين الك هـ  ٦١٨أحمد بن عمر الخيو
ا مجالس للعلم ١٢٢١/ م) فقد استقّر بخانقاه القصر، وعقد ف

 )١٧(بأّنه محدث معروف بالسّنة والتعبد. الذهوالفقه، وقد وصفه 
ري الحل  ٦٨١ (ت. وأيًضا مجلس: الفقيه أحمد بن عبد هللا ٔالاش

ن ١٢٨٢هـ / ي الجامع ٔالاموي أيًضا، وقد كان رجاًل جامًعا ب م) 
ى  الفقه والحديث والتصوف، موصوًفا بالعبادة والصالح والحرصع

ا مجلس: الفقيه شمس الدين محمد  )١٨(نشر العلم وٕالافادة. وم
رام الدمشقي (ت.  ر، ١٣٠٦هـ/ ٧٠٥بن  ي جامع ب أمية الكب م) 

"،وكان ُيدرّ  ي الخالف  )١٩(س بكتاب "التعج كما أّنه أّلف مختصًرا 
، ودّرس به، وقد استمّر مجلُسه  )٢٠(استخرجه من حلية الشا

ّ وفاته.   )٢١(ح
ا: مجالسوأّما    الفقه الحنفي، فسنذكر م

  أواًل: مجلس الفقيه شمس الدين محمد بن يوسف بن الخضر
م) ١٢١٧هـ /٦١٤القا ٔالابيض (ت.  ابنالحل املعروف ب

  )٢٢(باملدرسة الشاذبختية بظاهر حلب.
  وثانًيا: مجلس الفقيه واملحدث عبد املطلب بن الفضل الهاشم

ن الحالوية واملقّدمية،١٢١٩هـ /٦١٦الحل (ت.  )٢٣(م) باملدرست
وهذا ٕالامام كان شيخ مذهب الحنفية باملدينة وكان مجلسه 

ّ  مهوى أفئدة العامة والرؤساء، وقد استمر  ي مجلسه ح
ن.   )٢٤(تجاوز الثمان
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  وثالًثا: مجلس الفقيه جمال الدين خليفة بن سليمان الحوراني

ي املدرسة ٔالاتابكية، والذي ابتدأه سنة ١٢٤١هـ / ٦٣٨(ت.  م) 
ّ سنة وفاته. ١٢١٩هـ /٦١٦(    )٢٥(م)، ح
 ابنورابًعا: مجلس الفقيه محمد بن عمر بن حفاظ املعروف ب 

م) باملدرسة الطومانية، ١٢٤٥هـ / ٦٤٢ي (ت. العّقادة الحمو 
ي الفقه أرجوزًة وكان ُيدّرس به.   )٢٦(فقد نظم مختصر القدوري 

  ي بن خّشنام وخامًسا: مجلس الفقيه املحدث نجم الدين ع
م) باملدرسة ١٢٦٠هـ / ٦٥٨الكردي املعروف بشيخ ٕالاسالم (ت. 

يس، واستمّر الجاولية، حيث كان مجلًسا حافاًل باإلفتاء والّتدر 
ي وقعة ١٢٣٣هـ/٦٣٠به من بعد سنة ( ّ استشهاده  م) ح

  )٢٧(م).١٢٦٠هـ/ ٦٥٨املغول سنة (
  وسادًسا: مجلس الصاحب كمال الدين عمر بن أبي جرادة

م)، وشهرة ١٢٦٢هـ/ ٦٦٠العديم الحل  (ت.  ابناملعروف ب
ي املدرسة  ي وصفه ووصف مجلسه  الرجل ُتغ عن ٕالاطناب 

ن الحديث والفقه ؤالادب، وقد ارتاده  الحالوية الذي جمع ب
ى فضل هذا  )٢٨(أكابر الدولة قبل الطلبة واملتفقهة، ومّما يدل ع

ن والفقهاء  ن واملحّدث الرجل أّنك تجد له تراجم مع املؤرخ
شاكر الكت يصفه فيقول: "كان محدًثا  ابنوالنحاة، فاملؤرخ 

ا مفتًيا بليًغا. ً ر يقول:  ابنوالحافظ  )٢٩(.."،حافًظا مؤرًخا فق كث
ي فنون  "سمع الحديث وحّدث وأف ودّرس وكان إماًما 

رة"   )٣٠.(كث
  

ر  ي املؤسسات التعليمية ٔالاخرى غ أما مجالس الفقه الحنفي 
ا أمثلة:   املدارس فنضرب م

  أّولها: مجلس الفقيه ركن الدين إبراهيم بن عثمان الحموي ثّم
ر.١٢٤٠هـ /٦٣٧الدمشقي (ت.    )٣١(م ) بالجامع الكب

  ي أحمد بن يوسف ٔالانصاري ا: مجلس الفقيه الّصو وثان
م) وهومن كبار علماء ١٢٥١هـ/ ٦٤٩الدمشقي ثّم الحل (ت. 

ى  ي الفقه والخالف، وزيادًة ع ي عصره، فقد برع  الحنفية 
ي حلب، فقد كان له مجلٌس دائٌم  ي املدارس الحنفية  مجالسه 

ى علم الرجل وُشهرته ي رباط سنقر  ي حلب، ومّما يدّل ع جاه 
ي املدرسة  ى بغداد لتدريس الفرقة الحنفية  ي مّرًة إ ستد

ُ
أنه أ

   )٣٢(املستنصرية.
  ي فخر الدين إسماعيل بن هبة هللا ا: مجلس الفقيه الّصو وثال

ي خانقاه ١٢٩٥هـ /٦٩٤العديم (ت.  ابنالحل املعروف ب م) 
ي حلب.   )٣٣(القديم 

  مجالس الحديث: - ١/٢
ى أّن الاهتمام بالحديث  أشرنا فيما سبق من هذه الّدراسة إ
الشريف ومدارسه، قد بدأ منذ أواخر القرن السادس الهجري/ 
ي كل املشرق ٕالاسالمي، من خالل سياسِة  الثاني عشر امليالدي 

هذا  علميِة رسمها الحكام والعلماء مًعا، وبالفعل فقد بدأت نتائج
ّ أنحاء  تظهر خالل القرون التالية، السابع وما مالاهتما ي ش بعده 

) مجالس ١٠٣العالم ٕالاسالمي، ففي مدينة حلب استطعُت إحصاء (
ى املدارس والجوامع  )٣٤(للحديث طوال هذا القرن، توّزعت ع

ر لهذا العدد فقد وجدُت منه ( ) ٦٨والخوانق والبيوت. وتفصياًل أك
م، مجلًسا طوياًل استمر أصحا ّ سنوات وفيا ي الّتحديث ح ُبه 

رة ٔالامد، أو ي هو ملجالس قص ر حلب مّمن زارها لشيوٍخ م والبا ن غ
ا.   وحّدث 

ا ستة مجالس: الطويلةأما املجالس    املدة فسأذكر م
  ي املذكور اء الدين بن شداد الشاف أّولها: مجلس القا 

هجري / الثالث عشر آنفا، وقد بدأه ُقبيل بداية القرن السابع ال
ّ وفاته سنة ( امليالدي واستمّر  م)، حيث ١٢٣٥هـ/ ٦٣٢فيه ح

ي بيته، وملّا ب  ن صالتي الظهر والعصر  كان ُيسمع الحديث ب
ا، ومن  )٣٥(دار الحديث املعروفة باسمه أضاف مجلًسا آخر 

راجم املختلفة ُيمكننا أن ُندرك  ي كتب ال خالل نظرِة بسيطِة 
ى بالٍد عديدة وسمع، قيمة الرج ل العلمية وفضله، فقد رحل إ

رها، ثّم استقّر بحلب وصار من  )٣٦(ودّرس بنظامية بغداد وغ
ٌر كما يقول املؤرخ أبوشامة  ا، وكان للناس به نفٌع كب رؤسا

.   )٣٧(املقدس
  ا: مجلس الحافظ تقي الدين إبراهيم بن محمد الصريفي وثان

ي (ت.  ي حلب، م) ١٢٤٤هـ/٦٤١الحنب ائية  ي دار الحديث ال
ا، ى ٔالاحاديث وفقهها ومعان  ابنوقد واّله  )٣٨(حيث كان يتكّلم ع

م) فاستمّر ١٢٣٣هـ/٦٣٠ي حدود سنة ( )٣٩(شداد هذه املدرسة
ى سنة ( ى دمشق،١٢٤٣هـ/٦٤٠ا ا وقد  )٤٠(م) ثّم غادرها ا

  )٤١(راية.ُوصف الرجل بأّنه كان إماًما صدوًقا واسع الرواية والد
  ا: مجلس املحّدث الرحال يوسف بن خليل ٔالادمي وثال

ي (ت.  م) فقد استوطن ١٢٥٠هـ/٦٤٨الدمشقي ثّم الحل الحنب
حلب وتصّدر بجامعها وصار حافظها واملشار إليه بعلم الحديث 

ا، م) ١٢٠٣هـ/٦٠٠وقد بدأ بالتحديث من قبل سنة ( )٤٢(ف
ر، و حو  آِخر من روى عنه إجازًة ّ وفاته، وروى عنه خلٌق كث

  )٤٣(زينب بنت الكمال.
  ورابعها: مجلس املحّدث املسند كمال الدين أحمد بن محمد

ي (ت.  ر أيًضا، ١٢٩٣هـ/٦٩٢النصي الشاف ي الجامع الكب م) 
رمذي (ت.  ي مجلسه كتاب "الشمائل" لل حيث كان يروي 

ره، وقد ُوصف هذا الرجل بأّنه كان أسند ٨٩٣هـ/٢٧٩ من م) وغ
ي حلب.    )٤٤(بقي 

  واملجلس الخامس هو: مجلس الحافظ جمال الدين أحمد بن
م) وهومن كبار ُحّفاظ ١٢٩٧هـ/ ٦٩٦الظاهري الحل الحنفي (
ى نحو ن  سبعمائة شيخ، وخّرج العصر فقد سمع ع لنفسه أربع

ن بلًدا، ي أربع ي زاوية له بحلب، وقد  )٤٥(حديًثا  وكان ُيحّدث 
رزا م)، واملّزي (ت. ١٣٣٩هـ/٧٣٩ي (ت.سمع منه ال

  )٤٦(م).١٣٤٧هـ/٧٤٨م) والذه (ت. ١٣٤١هـ/٧٤٢
  رس العديم ر: هو مجلس املسند عالء الدين بي واملجلس ٔالاخ

ركي الحل الحنفي (ت.  ي حلب ١٣١٣هـ /٧١٣ال م)، فقد تفّرد 
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ن عديدة، وكانت الرحلة ُتشّد إليه  رة عواليه، وحّدث سن بك

ي رواي   )٤٧(اته.رغبًة 
ا  ى ما ذكرناه مجالٌس وحلقات أخرى عقدها أصحا وُيضاف إ
ا فسمع منه  رة، أو أّن شيوخها كانوا مِمْن زار حلب أومّر  ملَدٍد قص
ي  ن بن املبارك الزبيدي البغدادي الحنب ا: مجلس الحس الناس وم

ي ١٢٣٤هـ/٦٣١(ت.  ر  ي الجامع الكب م)، حيث حّدث بالصحيح 
ي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي و  )٤٨(حلب. مجلس املحدث ع

ي (ت.  ي حلب ١٢٣٦هـ/ ٦٣٣الصو م)، فقد حّدث بالصحيح 
وأيًضا: مجلس املسند عز الدين بن رواحة  )٤٩(وازدحم عليه الناس.

ي (ت.  م) فقد حّدث مّراٍت عديدة ١٢٤٨هـ /٦٤٦الحموي الشاف
ي  واملجلس ٓالاخر: هو )٥٠(بحلب. الدين الشاط مجلس املحّدث م

ائية بحلب ١٢٦٤هـ/ ٦٦٢املالكي (ت.  َي دار الحديث ال م)، فقد و
ا لسنواٍت عديدة. ا: مجلس الشيخ مجد الدين  )٥١(وحّدث  وم

ي (ت. ي الصو م)، فقد حّدث ١٢٨٨هـ/٦٨٧الهذباني الحموي الشاف
بزاوية له بحلب، وكان املحّدث جمال الدين بن الظاهري يعّظمه، 

ي.وقد سمع  رزا مجلس  وآخر هذه املجالس: هو) ٥٢(منه املّزي وال
ي (ت.  م)، ١٣١٣هـ /٧١٣املحّدث أبي بكر الكردي الِدش الحنب

ي حلب.   )٥٣(حيث ُعرف عنه أّنه حّدث بمسند الطيالس 
ي القرن  ي مدينة حلب  وقد مّثلت عدد مجالس الحديث 

ب مذاهب ي جدوٍل حس امليالديالسابع الهجري / الثالث عشر 
ي: ن كما ي   املحدث

  )١(جدول رقم 
ي مدينة حلب ن  أعداد ونسب املحّدث

م (ق    م)١٣هـ / ٧حسب مذاه
املحدثون 

م   حسن مذاه
  النسبة املئوية  العدد

 %٤٩.٥١ ٥١  الشافعية 
 %٣٦.٨٩  ٣٨  الحنفية
 %١٢.٦٢  ١٣  الحنابلة
 %٠.٩٧  ٠١  املالكية
  %١٠٠  ١٠٣  املجموع

                                                                                       
ي ١من خالل الجدول رقم ( ) يّتضح لنا غلبة املذهب الشاف

ي مدينة حلب بـ ( ن  ى املحدث ومن ) %٥٠) محدًثا ونسبة (٥١ع
)، وهو أمر %٣٦.٢٧) محدًثا ونسبة (٣٧بعده املذهب الحنفي بـ (

ى اعتبار ا ّرر ع ي املدينة، إاّل أّن امللفت م ن  نتشار هذين املذهب
ي املدينة بـ ( هو لالنتباه ن الحنابلة  ) محدًثا، ١٣نشاط املحّدث

ر عن النشاط الحثيث للطائفة ) %١٢.٧٤ونسبة ( ّ وهو رقم ُيع
ي ـ أي  ي املشرق ٕالاسالمي عموًما وبحلب خصوًصا، و الحنبلية 

ي هذا مدينة حلب ـ وإن لم تكن من مناطق  ي  نفوذ املذهب الحنب
ا  ن الحنابلة قد أْثروا الحياة العلمية ف القرن، إاّل أّن كبار املحّدث

ٍر.    بشكٍل كب
  

ي أّن استقرار الحافظ  خليل ٔالادمي باملدينة ونشاطه  ابنويبدو 
ا إّما للسماع  ى وفود الحنابلة إل ا، كان عاماًل مشجًعا ع العلم 

ي وذل التحديث أومنه  رة باملدينة، وقد وجدنا  ك ملكانة الرجل الكب
ي  م زاروها  ّ العديد من تراجم علماء الحنابلة الذين حّدثوا بحلب أ

رانأيام الحافظ بن خليل، فهذا  املتكّرر ُيعطينا صورًة واضحًة  الاق
عن ذلك، ومن أمثلة ذلك املحّدث شمس الدين محمد بن سعد 

ي (ت.  ٔالانصاري املقدس ثّم الدمشقي  )٥٤(م)١٢٥٢هـ/ ٦٥٠الحنب
ي (ت.  ابنواملحّدث كمال الدين عبد الرحيم  قدامة املقدس الحنب

  )٥٥(م).١٢٨١هـ/ ٦٨٠

ي القرن  ي مدينة حلب  ى مجالس الحديث  وقد حاولت النظر إ
/ الثالث عشر امليالدي من زاويٍة إحصائية أخرى الهجري السابع 

ا  ي معرفة أعدادها ونس ا أي أيًضا، و املئوية حسب أماكن القا
ي الجدول رقم( املؤسسات العلمية والتعليمية، كما هو   ).٢موضح 

              

  )٢(جدول رقم 
ي مدينة  أعداد ونسب مجالس الحديث 

ا (ق  هـ/ ٧حلب حسب أماكن القا
  م)١٣

املؤسسات 
  التعليمية 

  النسبة املئوية  عدد املجالس 

املساجد 
  والجوامع

٦٧.٩٦  ٧٠% 

املدارس ودور 
  الحديث 

١٨.٤٤  ١٩% 

 %٨.٧٣  ٠٩  البيوت
 %٢.٩١  ٠٣  الخوانق ؤالاربطة

 %١.٩٤  ٠٢  الزوايا
 %١٠٠  ١٠٣  املجموع

                                                                                          
الس ) ُيمكننا أن نالحظ أّن أغلب مج٢من خالل الجدول رقم (

ي املساجد والجوامع، بـ ( ) مجلًسا ٧٠الحديث الشريف كانت ُتقام 
ر، وذلك ألّن %٦٧.٩٦ونسبة ( ي الجامع ٔالاموي الكب )، خصوًصا 

هذا الجامع كان مفتوًحا لكّل الطوائف املذهبية السّنية، مّما يمّكن 
ر الشافعية ؤالاحناف بالنشاط فيه بحّريِة قد  ن من غ املجّدث

ي ب ى علماء تنعدم  ي املؤسسات املذهبية، وال كانت حصًرا ع ا
وشيوخ هذه املؤسسات، وقد الحظنا فيما سبق وجود فئٍة من 
ر مّتسًعا لنشاطها  ي حلقات الجامع الكب ن الحنابلة رأت  املحّدث
ْن تقي الدين الصريفي  ، طبًعا مع وجود استثناءات كاملحّدث العلم

ي الدين١٢٤٤هـ/٦٤١(ت. هـ ٦٦٢الشاط املالكي (ت.  م)، وم
ا.م)، الّلذين وليا دار الحدي١٢٦٤/ ائية الشافعية وحّدثا    ث ال

ي املرتبة  ي املدارس فقد جاء  ) ١٩بـ ( الثانيةأّما التحديث 
ٍر بمذهب %١٨.٤٤مجلًسا ونسبة ( )، وقد كان مرتبًطا بشكٍل كب
  املحّدث ومكانته.
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) مجالس ونسبة ٩بـ (وبعدها تأتي مجالس الحديث بالبيوت 

ا مجالس لنساٍء محّدثات مّما يفّسر سبب عقدها %٨.٧٣( ) وأغل
) مجالس ونسبة ٣بالبيوت، ثّم مجالس الخوانق ؤالاربطة بـ (

ن ونسبة (%٢.٩١( ًرا مجالس الزوايا بمجلس   ).%١.٩٤)، وأخ
ى  ي الخوانق ؤالاربطة، فهذا ُيحيلنا إ وبالنسبة ملجالس الحديث 

ي نشر مالحظة مه ي مشاركة طائفة الصوفية والُزّهاد  ّمة و
رهم من بعٍد عن  الحديث الشريف وعلومه، رغم ما ُعرف عن أك

ام ، إاّل أّن ذلك يمّدنا بصورٍة مضيئٍة وصريحهبصحيح الدين   الال
ي عن مشاركة وانخراط جميع مكّونات الجسد العلم الحل  

ي املدينة.   الحياة العلمية 
  العلم ٔالاخرى:  مجالس -١/٣

ى الفقه والحديث فقط، بل  لم تقتصر مجالس العلم ع
والفرائض،  والقراءات اّتسعت لتشمل علوًما أخرى من قبيل النحو

ّ مجالس قراءة كتب الوعظ  ا والفضائلوح ، وقد أحصيُت م
ن مجلسا، ا )٥٦(جميعها إحدى وأربع أمثلًة أبدأها بالنحو  وسأورد م

  والعربية:
هـ ٦٢٦ا: مجلس الشيخ القاسم بن القاسم الواسطي (ت. وأّوله

ي أوائل القرن السابع ١٢٢٩/ م) فقد استوطن مدينة حلب 
ر  الهجري/ الثالث عشر امليالدي واّتخذ له مجلًسا بالجامع الكب

ي السنة املذكورة، ى وفاته  ي ذلك إ كما  لتدريس النحو، واستمّر 
ي التأليف أيًضا.   )٥٧(كانت له مساهماٌت 

ا  الشيخ موفق الدين بن يعيش الحل (ت.  مجلسوثان
ي الحقيقة فقد كانت له عّدة مجالس موّزعًة ١٢٤٦هـ/ ٦٤٣ م)، و

ر واملدرسة الرواحية الشافعية وبيته. ن الجامع الكب   )٥٨(ب
يعيش من كبار ُنحاة هذا القرن، فضاًل عن مشاركته  ابنوُيَعّد 

ي الحديث عن هذا  أيضا، ولعّل أهّم  الحديثي علم  مصدٍر ُيفيدنا 
خلكان، حيث أّن  بنكتاب "وفيات ٔالاعيان" ال  الرجل ومجالسه هو

ى يدي  ر درس ع ي  ابنهذا ٔالاخ ي ذلك يقول: "وكان دخو يعيش و
ا (أي حلب ) سنة سّتٍ وعشرين وسّتمائة.... وكان الشيخ موفق  إل

م مثُله ي ٔالادب، ولم يكن ف "، ثّم يصف  الدين شيخ الجماعة 
ي التدريس فيقول: "وكان حسن التفهيم لطيف الكالم،  طريقته 
، وكان خفيف الروح ظريف  ى املُبتدي واملنته طويل الروح ع

ر املجون، مع سكينٍة ووقاٍر"، وقد أسهبت املصادر  )٥٩(الشمائل كث
ي وصف الرجل وفضله، وحسُبنا قول الذه فيه:  ٔالاخرى أيضا 

  )٦٠(وكان طويل الباع ثقًة عاّلمة"."تخّرجبه أئّمة 
مالك  ابنمجلس الشيخ جمال الدين  املجالس: هو هذهوثالث 

ر صاحب ٔالالفية (ت.  م)، فقد ١٢٧٤هـ/ ٦٧٢الجياني النحوي الشه
ى  تصّدر بجامع حلب إلقراء النحو مّدًة من الزمان، ثّم غادر إ

  )٦١(دمشق.
لغرناطي املالكي ورابعها: مجلس ٕالامام كمال الدين عبد هللا ا

ن يدّرس الناس  حيثم) ١٣١١هـ/٧١١(ت.  ي حلب عشر سن أقام 
  )٦٢(.والقراءات النحو

ا: القراءات مجالسأّما    فم
ي الضرير (ت.  ّ هـ/ ٦٢٩مجلس الشيخ أبي إسحاق بن ريحان الر

ر.١٢٣٢ ي الجامع الكب   )٦٣(م) 
ومجلس الشيخ أبي عبد هللا محمد بن الحسن الفاس املالكي 

ي بداية القرن ١٢٥٩هـ /٦٥٧ثّم الحنفي (ت.  م) الذي قدم حلب 
ي امليالديالسابع الهجري/ الثالث عشر  ا مجلٌس حافٌل  ، وكان له 

ر، : "شرح القصيدة  )٦٤(الجامع ٔالاموي الكب وقد قال عنه الذه
ًرا  الشاطبية ا، وكان إماًما متفنًنا بص ي التجويد فأجاد ف

تثقًة حّجة، بالقراءات وعللها،  إليه رئاسة ٕالاقراء ببلد  ان
ى طريقة  )٦٥(حلب"، كما ُعرف عنه أّنه كان ُيجيد الكالم ع

  )٦٦(ٔالاشعري.
ي الفرائض: املجالسأّما  ا    العلمية ٔالاخرى فم

  هـ/ ٦٥٤بن طاهر الحل الحاجب (ت.  لعيسمجلٌس
ن الدولة الحنفي  )٦٧(م)١٢٥٦ وآخر ملجد الدين الحسن بن أم

ومجلٌس لصدر الدين الُبصروي  )٦٨(م)،١٢٦٠هـ/ ٦٥٨ت. (
  )٦٩(م).١٢٩٨هـ/ ٦٩٧الحنفي (ت. 

ى  املجالس العلمية السابقة، مجالس  كّل وُيمكننا أن نضيف إ
ا:   أخرى لقراءة الكتب وم

  .مجلس أبي عبد هللا محمد بن أحمد السالوي الحنفي (ت
ى حلب سنة ستمائة وحّد ١٢١٩هـ /٦١٦ ا م)، حيث قدم إ ث ف

رة      )٧٠(هشام. ابنبس
  .ي (ت ومجلس آخر إلسماعيل بن هبة هللا ٕالاسنائي الشاف

أواخر القرن السابع  يم) الذي دخل حلب ١٣٠١هـ/٧٠٠
ي لكونه  الهجري/ الثالث عشر امليالدي، فظّن الشيعة أّنه شي

ي فضائل أبي بكر، وعقد مجلًسا  )٧١(من إسنا، لكّنه أّلف كتاًبا 
ى إمامة الصديق "ر  ي الجامع ر يدّرس به مستداًل ع الكب
   )٧٢(هللا عنه".

  
g×uíßè‚Ú±cí×u†Ö]V^⁄éÞ^m 

ى مدينة حلب خالل القرن السابع  إّن املقصود من الرحلة إ
إبراز مدى استقطاب املدينة  الهجري/ الثالث عشر امليالدي، هو

ي رأ ى حّدٍ سواء، ألّن هذا ٔالامر  مظهٌر مهًم  ينا هوللعلماء والطلبة ع
ي املبحث السابق أسماء  ذكرنامن مظاهر الحياة العلمية، وقد 

ي الحياة العلمية  ن ـ مّمن ساهم  ر الحلبي بعض العلماء ـ من غ
ى من جاء حلب  رك ع ي هذا املبحث سنحاول ال باملدينة، إاّل أّننا 

رز طلًبا للعلم، خصوًصا من ٔالاسماء ال صارت فيما بعد من أب
ي طلب العلم  ي تاريخنا أن الرحلة  أعالم العصر، ألّنه من املعروف 
والحديث أساس قيمة الرجال العلمية، بل إّن هناك من يقيس 
ي أي مجال ِبَسَعة رحلته قبل أسماء شيوخه،  مدى علم الرجل 

ي تقدير العاِلم، ًرا  ي طلب العلم أثًرا كب  )٧٣(ولهذا فقد كان للرحلة 
رز وسائل وطرٌق أخرى لنقل العلم كاإلجازة  هذا قبل أن ت

رها، ولذلك وجدنا من العلماء من لم ُيجز ٔالاخذ  )٧٤(والوجادة وغ
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ا أبطلت الرحلة ال كانت من سبل طلب العلم املشهورة،  )٧٥(ا ّ أل

ى  ي تراجم العلماء الذين رحلوا إ ى ذلك فقد بدأت البحث  وبناًء ع
ي القرن الساب ع الهجري/ الثالث عشر امليالدي لطلب مدينة حلب 

  سماع الحديث. العلم أو

ن عاملًا  وللتأكد من ذلك فقد أخذت عّينة عشوائية من خمس
ى حلب ودرسوا  الذينبعده، من  برزوا خالل هذا القرن وما رحلوا ا

ا تنوًعا وتعدًدا، حسب املذاهب الفقهية ومواطن  ا، فوجدت ف
م  ي الجدول رقم( كما هوهؤالء العلماء وتخّصصا   ).٣موضٌح 

         

  )٣الجدول رقم (
ى حلب طلًبا للعلم             ن عاملا مَمْن رحلوا ا عينة لخمس

  م )١٣هـ / ٧(ق 

تخصصه   العالم ومذهبه وسنة وفاته اسم  م
  العلم 

ي ي حلب  موطنه ٔالاص   شيوخه 

ي (ت.  ضياء الدين املقدس  ١   خليل ٔالادمي ابن  بيت املقدس  محّدث  )٧٦(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣الحنب
ي ابنشرف الدين   ٢   الجوهري الشاف

  )٧٧(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣(ت. 
  خليل ٔالادمي ابن  دمشق  محّدث

ي  ٣   تقي الدين بن الصالح الشاف
  )٧٨(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣(ت. 

  شهرزور   محّدث
  

اء الدين بن شداد 
ووالده الصالح الكردي 

  ستاذٔالا  ابنو 
ي سراج  ٤   الدين بن شحانة الحنب

  )٧٩(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣(ت. 
  الدين الهاشمي افتخار   حران  محّدث

ي أبو  ٥   املنصور عبد هللا بن محمد الحنب
  )٨٠(م)١٢٤٦هـ/ ٦٤٣(ت. 

  الدين الهاشمي افتخار   بغداد  محّدث

محمد بن عبد العظيم بن زكي الدين املنذري   ٦
ي (ت.    )٨١(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣الشاف

ى حلب  مصر  محّدث   كانت له رحلة ا

ى حلب  بغداد  محّدث ومؤرخ   )٨٢(م)١٢٤٦هـ/٦٤٣محب الدين بن النجار (ت   ٧   كانت له رحلة ا

  عماد الدين أحمد بن يوسف العلوي الحنفي  ٨
  )٨٣(م)١٢٥٠هـ /٦٤٨(ت 

  الدين الهاشمي افتخار   املوصل  فقيه

  
٩  

  الخادم الحب الحنفي ناصح الدين فرج
  )٨٤(م)١٢٥٤هـ/٦٥٢(ت 

  الدين الهاشمي افتخار   ٔالاندلس  فقيه

ي(ت  ١٠   خليل ٔالادمي ابن  حران  محّدث  )٨٥(م)١٢٥٥هـ/٦٥٣ناصح الدين الحنب
الدين الهاشمي  افتخار   بغداد  مؤرخ وواعظ  )٨٦(م)١٢٥٦هـ/٦٥٤سبط بن الجوزي الحنفي (ت  ١١

  ٔالاستاذ ابنو 
  أبوعبد هللا محمد بن ابراهيم املالكي  ١٢

  )٨٧(م)١٢٥٧هـ/٦٥٥(ت. 
عبد اللطيف بن الفضل   املغرب  فقيه

  الهاشمي
  علم الدين محمد محمد بن أحمد املالكي  ١٣

   )٨٨(م)١٢٦٣هـ/٦٦١(ت. 
  الدين الهاشمي افتخار   ٔالاندلس  مقرئ 

ي  ١٤   تقي الدين أحمد بن عبد الواحد الشاف
  )٨٩(م)١٢٦٩هـ/٦٦٧(ت. 

  الدين الهاشمي افتخار   بيت املقدس  فقيه

ي  ١٥   شمس الدين بن هامل الحنب
  )٩٠(م)١٢٧٣هـ/٦٧١(ت 

  موفق الدين بن يعيش  حران  محّدث

ي  شرف الدين أبو  ١٦ املظفر يوسف بن الحسن الشاف
  )٩١(م)١٢٧٣هـ/٦٧١(ت. 

  موفق الدين بن يعيش  دمشق  محّدث

ي  ناصح الدين أبو  ١٧ الثناء محمود الطاووس الشاف
  )٩٢(م)١٢٧٤هـ/٦٧٢(ت. 

 ابناء الدين بن شداد و   قزوين  فقيه
  ٔالاستاذ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة. يةعالم .علمية ١٥٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد

  )٣الجدول رقم (
ى حلب طلًبا للعلم             ن عاملا مَمْن رحلوا ا عينة لخمس

  م )١٣هـ / ٧(ق 

ي ابنتقي الدين   ١٨   العنيقة الحنب
  )٩٣(م)١٢٧٦هـ/٦٧٤(ت. 

  محّدث
    

خليل  ابنالعز بن رواحة و   حران
  يعيش ابنو 

العباس أحمد بن محمد ٔالانصاري  شهاب الدين أبو  ١٩
ي (ت.    )٩٤(م)١٢٧٨هـ/٦٧٧الحنب

  خليل ابنرواحة و  ابن  دمشق  محّدث

يشمس الدين م  ٢٠   حمد بن عربشاه الشاف
  )٩٥(م)١٢٧٨هـ/٦٧٧(ت. 

  خليل  ابن  همذان  محّدث

  شمس الدين عبد هللا بن ٔالاوحد الحنفي  ٢١
  )٩٦(م)١٢٧٩هـ/٦٧٨(ت. 

  الدين الهاشمي افتخار   دمشق  فقيه

ي ابنحامد  جمال الدين أبو  ٢٢   الصابوني الشاف
  )٩٧(م)١٢٨١هـ/٦٨٠(ت. 

املوفق عبد اللطيف   دمشق  محّدث
  داديالبغ

ي (ت.   ٢٣   يعيش ابن  حماه  فقيه ونحوي   )٩٨(م)١٢٨١هـ/٦٨٠محمد بن رزين الشاف
ي  ٢٤ ر الشاف   شرف الدين محمد بن أحمد بن املج

  )٩٩(م)١٢٨١هـ /٦٨٠(ت. 
  خليل ابن  دمشق  محّدث

ي (ت.  ابن  ٢٥   شداد ابنيعيش و  ابن  اربل  مؤرخ   )١٠٠(م)١٢٨٢هـ/٦٨١خلكان الشاف

ي شهاب الدين عبد  ٢٦   الحليم بن تيمية الحنب
  )١٠١(م)١٢٨٣هـ/٦٨٢(ت. 

 ابنخليل و  ابنرواحة و  ابن  حران  فقيه
  يعيش

ي  ٢٧ ي الشاف   برهان الدين محمود بن ع
  )١٠٢(م)١٢٨٦هـ/٦٨٥(ت. 

مراغة (من مدن   فقيه
  اقليم اذربيجان ) 

  ٔالاستاذ ابنرواحة و  ابن

جمال الدين محمد بن أحمد الشري املالكي   ٢٨
  )١٠٣(م)١٢٨٦هـ/٦٨٥(ت.

  يعيش ابن  ٔالاندلس  محّدث ونحوي

ي  ٢٩   شمس الدين محمد بن محمود الشاف
  )١٠٤(م)١٢٨٩هـ/٦٨٨(ت 

ي   طغريل املحس   أصفهان  فقيه وأصو

ي   ٣٠ شمس الدين عبد الرحمن بن أحمد الصال
ي (ت    )١٠٥(م)١٢٩٠هـ/٦٨٩الحنب

  خليل  ابن  بيت املقدس  محّدث

ي بن أحم  ٣١ يفخر الدين ع   د بن البخاري الحنب
  )١٠٦(م)١٢٩١هـ/ ٦٩٠(ت 

  خليل ابن  حران  محّدث

ي  ٣٢ ي الحنب ي الصال   تقي الدين إبراهيم بن ع
  )١٠٧(م)١٢٩٣هـ/٦٩٢(ت 

  ٔالاستاذ ابن  واسط  محّدث

ي  ٣٣   نجم الدين أحمد بن حمدان الحنب
  )١٠٨(م)١٢٩٦هـ/٦٩٥(ت 

  خليل ابن  حران  فقيه

يشمس الدين محمد بن أبي بك  ٣٤   ر الحنب
  )١٠٩(م)١٢٩٦هـ/ ٦٩٥(ت 

فقيه 
  ومتصوف

 ابنخليل و  ابنالل و  ابن  حران
  رواحة

  خليل ابنرواحة و  ابن  تلعفر  مقرئ   م) ١٢٩٧هـ/٦٩٦محمد بن جوهر الحنفي (ت.   ٣٥
ي (ت  ابن  ٣٦   يعيش ابنشداد و  ابن  حماه  مؤرخ  )١١٠(م)١٢٩٨هـ/٦٩٧واصل الشاف
يعبد الحافظ بن عبد املنعم الح  ٣٧   نب

  )١١١(م)١٣٠٤هـ/٧٠٣(ت 
  إبراهيم بن خليل  بيت املقدس  محّدث

ي  ٣٨   زين الدين عبد هللا بن مروان الشاف
  )١١٢(م)١٣٠٤هـ/٧٠٣(ت 

  

ن   فقيه   خليل ابنرواحة و  ابن  ميافارق



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة. يةعالم .علمية ١٥٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد

  )٣الجدول رقم (
ى حلب طلًبا للعلم             ن عاملا مَمْن رحلوا ا عينة لخمس

  م )١٣هـ / ٧(ق 

ي أبو  ٣٩ ي بن مسعود الحنب   الحسن ع
  )١١٣(م)١٣٠٥هـ/٧٠٤(ت 

رواحة وابراهيم بن  ابن  املوصل  محّدث
  خليل

ي  ٤٠   شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الشاف
  )١١٤(م)١٣٠٦هـ/٧٠٥(ت 

دمياط من بالد   حافظ محّدث
  مصر

  خليل ابنرواحة و  ابن

ي  ٤١   نظام الدين محمد بن عبد الكريم الشاف
  )١١٥(م)١٣٠٧هـ/٧٠٦(ت 

ريز (من مدن   مقرئ  ت
  إقليم أذربيجان )

  شداد ابنرواحة و  ابن

  ي املالكيأبوبكر محمد بن يوسف بن مسد  ٤٢
  ) ١١٦م)(١٢٦٥هـ /٦٦٣(ت 

  ٔالاستاذ ابن  ٔالاندلس   محدث حافظ

ي  ٤٣   شمس الدين محمد بن سامة الحنب
  )١١٧(م) ١٣٠٩هـ /٧٠٨(ت 

ى حلب  بيت املقدس  محّدث   كانت له رحلة إ

ي  ٤٤   أبوبكر أحمد بن محمد الحنب
  )١١٨(م)١٣١٣هـ/٧١٣(ت 

  يعيش ابن  الدشت   محّدث

ي عبد الغ بن عروة  ٤٥   الحنب
  )١١٩(م)١٣١٨هـ/٧١٨(ت 

ن   متصوف   رأس الع
  

  عز الدين الرسع

ي الحنفي  ٤٦   نصر بن سليمان الصو
  )١٢٠(م)١٣١٩هـ/٧١٩(ت 

مقرئ 
  ومتصوف

  إبراهيم بن خليل  منبج

ي الحنفي  ٤٧   عفيف الدين اسحاق بن ي
  )١٢١(م)١٣٢٥هـ/٧٢٥(ت 

  آمد   محّدث
  (من مدن املوصل )

  خليل والضياء صقر ابن

ي (ت   ٤٨ ي الشاف   يعيش ابننقيب ٔالاشراف و   مصر  فقيه  )١٢٢(م)١٣٢٨هـ/٧٢٨عز الدين الغرا
ي (ت   ٤٩ ي الشاف رزا رس العديمي ابن  دمشق  حافظ محّدث  )١٢٣(م) ١٣٣٩هـ/٧٣٩علم الدين ال   الل وبي
ي  ٥٠   شمس الدين الذه الشاف

  )١٢٤(م)١٣٤٧هـ/٧٤٨(ت 
وشهدة سنقر القضائي   دمشق  حافظ محّدث

  بنت الصاحب بن العديم 
        ٥٠  املجموع

  
م ينتمون  ّ من خالل دراسة هذه العّينة من العلماء، وجدت أ

ى خمسة عشر ( ) مدينة من مختلف مدن العالم ٕالاسالمي، ١٥ا
ن ورأس  أّولها مدن الجزيرة الفراتية كاملوصل وشهرزور ميافارق

ا تسعة  رها وعدد العلماء م ن وآمد وغ )، ثّم مدينة ٠٩علماء (الع
)، ٠٥)، ثّم بيت املقدس بخمسة علماء (٠٨حّران بثمانية علماء (

ا بعد ذلك مدينة ٠٥وبعدها بالد ٔالاندلس بخمسة علماء ( )، وتل
ى ٠٣حماه وبغداد وبعض مدن بالد مصر بثالثة علماء ( )، يضاف إ

ذلك بعض العلماء من مناطق أخرى كبالد املغرب وواسط وقزوين 
ى أّن  رها كما هووغ موّضح بالجدول السابق، وهذا ٔالامر يدّل ع

ي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي،  سمعة مدينة حلب 
ى أقا العالم ٕالاسالمي بما  قد تجاوزت حدودها القريبة، إ
ا طلبة العلم من مختلف  شهدته من حركة علمية جذبت إل

  ٔالارجاء.
  

ى هؤالء  م  العلماءوإذا نظرنا ا ي مذاه من زاوية أخرى و
أمكننا أن نرى تنوًعا أيًضا، وهوما رصدناه من خالل الجدول رقم 

)٤.(  
  

ي مدينة   )٤جدول رقم ( ن عاملا درسوا  عينة من خمس
م (ق    م)١٣هـ/٧حلب حسب مذاه

العلماء حسب 
م   مذاه

  النسبة املئوية  العدد

 %٤٢  ٢١  الشافعية
 %٣٦  ١٨  الحنابلة

  %١٤  ٠٧  نفيةالح
  %٨  ٠٤  املالكية
 %١٠٠  ٥٠  املجموع

                                                                                           
ى  ) فإّن العلماء الشافعية من ٤رقم ( الجدول  نتائجبناًء ع

م الحنابلة بـ (%٤٢) رجاًل ونسبة (٢١العينة السابقة بلغ ( ) ١٨)، يل
)، %١٤)  علماء، ونسبة (٠٧)، ثّم الحنفية بـ (%٣٦عاملًا ونسبة (



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة. يةعالم .علمية ١٦٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ًرا املالكية بـ ( ترتيب منطقي  )، وهو%٨) رجال ونسبة (٠٤وأخ

ربطها بما سنوّضحه  ره ل ومعقول جًدا، ولكنّنا سنؤجل محاولة تفس
ي  ر ستة علماء  ي، والذي رصدنا فيه أك من خالل الجدول املوا

ي طلب العلم والحديث.ين كان إلمدينة حلب من الذ   م املقصد 
              

  )٥جدول رقم (
ر ستة علماء قصًدا من أك

ي مدينة حلب   طلبة العلم 
  م)١٣هـ /٧(ق

  تخّصصه العلمي  اسم العالم ومذهبه
ي ابن   يعيش الشاف
  م) ١٢٤٥هـ/٦٤٣(ت 

  نحوي ومحّدث

ي ابن   خليل الحنب
  م)١٢٥٠هـ/٦٤٨(ت 

  محّدث

ي   ابن رواحة الشاف
  م)١٢٤٨هـ/٦٤٦(ت

  محّدث وفقيه

الدين الهاشمي الحنفي  افتخار 
  م)١٢١٩هـ/٦١٦(ت 

  محّدث وفقيه

ي ابن   شداد الشاف
  م)١٢٣٥هـ/٦٣٢(ت 

  محّدث وفقيه

ي ابن   ٔالاستاذ الشاف
  م)١٢٦٤هـ/٦٦٢(ت 

  محّدث وفقيه

                                                            
إذا ربطنا هذا الجدول بما قبله أمكننا أن نفهم بسهولة أّن 
ٔالاغلبية الشافعية من طلبة العلم  الذين درسوا بمدينة حلب، إّنما 
ي من الشافعية،  ا  رية من علماء حلب ومحّدث ى أّن ٔالاك تعود ا

ي فطلبة  حديث وأيضا كانوا يقصدون املدينة لسماع ال العلموبالتا
ادة من الفقه، خصوًصا مع وجود جماعٍة من كبار علماء  لالس

اء الدين بن شداد (ت  ا من أمثال  م) ١٢٣٥هـ/٦٣٢الشافعية ف
لدين بن ٔالاستاذ(ت م) وزين ا١٢٤٨هـ/٦٤٦رواحة الحموي (ت  ابنو 

  م).١٢٦٤هـ/٦٦٢
ي مدينة حلب هو ر همهم   أّما الحنابلة من طلبة العلم فكان أك

ن من  رٍة من املحّدث سماع الحديث، خصوًصا مع ترّكز طائفة كب
ي املدينة مثل  الدين الهاشم الحل  افتخار مختلف املذاهب 

خليل الدمشقي ثّم الحل  ابنم) و ١٢١٩هـ/٦١٦الحنفي (ت. 
ي (ت ي (ت. ١٢٥٠هـ/٦٤٨الحنب م)، وعز الدين الرسع الحنب

ي (ت. م)، وُسنقر القضائي الحل١٢٦٣هـ/٦٦١  الشاف
ي املرتبة الثانية من ١٣٠٧هـ/٧٠٦ م)، ولهذا وجدنا طائفة الحنابلة 

ي طلب  ي الطائفة املعروفة بالرحلة والجهد  ي حلب، و طلبة العلم 
رتيب  ي ال ى الحنفية فسنجدهم  العلم والحديث. وإذا تطّرقنا إ

ى الفقه والنحو، أّما املالكية فك نأل الثالث،  هم كان ع ر ترك ان أك
ى حّدٍ ما الحديث الشريف. اهتمامهم بالنحو   وإ

  

ن من منظوٍر آخر هو ى عّينة العلماء الخمس التخّصصات  وبالنظر إ
ا هؤالء العلماء وجدنا النتائج التالية من خالل  العلمية ال ُعرف 

  ).٦الجدول رقم (
          

  )٦جدول رقم (
ي مدينة  ن عاملًا درسوا  عينة من خمس

م العلمية (ق حل ب وتخصصا
  م)١٣هـ/٧

التخصصات 
  العلمية للعلماء

  النسبة املئوية  العدد

 % ٥٤  ٢٧  املحّدثون 
  % ٢٨  ١٤  الفقهاء

  % ٨  ٠٤  املقرئون 
املؤرخون 

  وٕالاخباريون 
٦  ٠٣ %  

  % ٤  ٠٢  النحاة
 %١٠٠  ٥٠  املجموع

                                                                                           
هذا الجدول نالحظ أّن فئة  من خالل القراءة املتأّنية لنتائج

ى رأس هذه التخصصات العلمية بـ ( ن جاءت ع ) محدًثا، ٢٧املحّدث
وأّن سبب ذلك يعود لكون هذا العصر كان  )، ويبد%٥٤ونسبة (

ي اس عصر  ى سبٍب آخر تمّثل  تقرار علم الحديث بامتياز، إضافًة إ
ي املدينة طوال القرن السابع الهجري/  ن  مجموعٍة هامٍة من املحّدث
ي (ت.  ى غرار يوسف بن خليل الحنب الثالث عشر امليالدي ع

ي (ت. ١٢٥٠هـ/٦٤٨ م)، وأخيه إبراهيم بن خليل الحنب
ي الدين الشاط املالكي (ت. ١٢٦٠هـ/٦٥٨ هـ/ ٦٦٢م)، وم

ي (ت. م)، وعبد الرحيم بن عبد الرحي١٢٦٤ م بن العجم الشاف
ي (ت. ١٢٧٢هـ/ ٦٧٠ هـ/ ٦٩٢م)، وكمال الدين بن النصي الشاف

م)، ١٢٩٧هـ/٦٩٦م)، وجمال الدين بن الظاهري الحنفي (ت. ١٢٩٣
ي (ت.  رس ١٣٠٧هـ/٧٠٦وعالء الدين سنقر القضائي الشاف م)، وبي

ر. ١٣١٣هـ/٧١٣(ت.  العديم الحنفي رهم كث   م) وغ
ي مدينة حلب نجد: تقي ومن أبرز املحّد  ن الذين سمعوا  ث

يالدين بن الصالح  م)، والجمال بن ١٢٤٥هـ/٦٤٣(ت. الشاف
ي (ت.  م) والذي أصبح شيًخا لدار ١٢٨١هـ/٦٨٠الصابوني الشاف

ي دمشق، ي  )١٢٥(الحديث النورية  وشهاب الدين بن تيمية الحنب
ي (ت. ١٢٨٣هـ/٦٨٢(ت.  م)، وشرف الدين الدمياطي الشاف
الدين الذه (ت.  م)، والحافظ شمس١٣٠٦هـ/٧٠٥
  م).١٣٤٧هـ/٧٤٨

)، ١٤أّما بالنسبة للفقهاء فقد بلغ عددهم من العينة السابقة (
ا)، %٢٨وبنسبة ( ى أّن املجالس الفقهية  وترتي الثاني مرّده إ

ي هذا  ي مدن العالم ٕالاسالمي  ٍر  ومدارسها قد انتشرت بشكٍل كب
ي فلم ت ى حلب بغرض التفقه مغريًة كما العصر، وبالتا كن الرحلة إ

ن بـ ( هو ) ٤الشكل بالنسبة للحديث. وكذلك ٔالامر بالنسبة للمقرئ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة. يةعالم .علمية ١٦١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ن بـ ()، ثّم % ٨رجال، ونسبة ( ن وٕالاخباري ) رجال، ونسبة ٣املؤرخ

ن ونسبة (%٦( ًرا فئة النحاة بـ رجل      ).%٤)، وأخ
ي  ي أّن  هذاولنا مالحظٌة  ما كان يجذب طلبة املجال، تتمّثل 

ي هذا  علم النحو ى مدينة حلب  هو وجود شخصيٍة مهّمٍة  إ
ي شخصية  التخصص  ، يعيش الحل (ت.  ابنالعلم

ي املدينة، ١٢٤٥هـ/٦٤٣ رها من شيوخ النحو  ى غ م)، وال طغت ع
ي علوٍم أخرى  ي هذا العلم فحسب، وإّنما ألّنه شارك  ه  ّ ليس لتم

ا كالقراءا ى وبرع ف ت والحديث وإن كّنا قد قصرنا الحديث عنه ع
ى يديه  علم النحو ر وأبرز، ومّمن درس ع ألّن دوره فيه كان أك

ر محمد بن أحمد الشري (ت.  م)، ١٢٨٦هـ/ ٦٨٥النحوي الشه
ي (ت.  ابنواملؤرخ   ابنم)، واملؤرخ ١٢٩١هـ/ ٦٩٠خلكان الشاف

ي (ت.  ا فإّن هذه م). وعموًم ١٢٩٨هـ/٦٩٧واصل الحموي الشاف
ر قابلٍة للتعميم رغم ما  الاستنتاجات والتحليالت تبقى نسبيًة وغ

  ه لنا من إضاءات مهّمٍة للموضوع.ُتقّدم
íéfâ„¹]íéÛ×ÃÖ]†‰ù]V^⁄nÖ^m 

ي مدينة حلب خالل القرن السابع الهجري/ الثالث  رت  اش
سٌر علمّيٌة مذهبيٌة تعّددت عطاءات أفرادها من

ُ
 عشر امليالدي، أ

ى القضاء واملناصب ٕالادارية املختلفة،  ى الفقه إ علم الحديث إ
ّن لنا  باالهتماممشّكلًة بذلك ظاهرًة علميًة جديرًة  ا ُتب ّ والبحث، أل

ي  ي املشرق ٕالاسالمي عموًما و بجالٍء مدى مذهبية الحياة العلمية 
مدينة حلب خصوًصا، هذا من جهة ومن جهٍة أخرى تضعنا أمام 

ي مدينة أهمّية ا ي ترسيخ العلم وتوارثه. وقد ُوجدت  لبيئة ٔالاسرية 
ا  سٍر توارثت العلم، إاّل أّن أحصيت م

ُ
ي هذا القرن عّدة أ حلب 

ي الحياة العلمية  )١٢٦(خمسة أسرٍ  ر دوًرا ونشاًطا  ي ٔالاك كانت 
ّن  ا بشجرة نسٍب تب ردف كّل واحدٍة م

ُ
باملدينة، وسأذكرها تباًعا وأ

ن: عما تفرّ  ا من علماء وفقهاء ومحّدث   ع
ى الشيخ شرف  وأّولها: أسرة ب العجم الشافعية ال ُتنسب إ

، )١٢٧(م)١١٦٦هـ/٥٦١الدين أبوطالب عبد الرحمن بن العجم (ت. 
ن من  وقد خرج ي حدود قرن ن  ا عشرات الفقهاء واملحّدث م

اية القرن السادس الهجري / الثاني عشر ا ى الزمان، من  مليالدي إ
ي  القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر امليالدي، ومن أشهر هؤالء 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي الفقيه شمس الدين 

، )١٢٨(م)١٢٣٤هـ/٦٣١أحمد بن عبد الرحيم بن العجم (ت. 
والفقيه كمال الدين عمر بن عبد الرحيم بن العجم (ت. 

قيه شرف الدين عبد الرحمن بن عبد ، والف)١٢٩(م)١٢٤٥هـ/٦٤٢
، واملحّدث عماد الدين )١٣٠(م)١٢٦٠هـ/٦٥٨الرحيم بن العجم (ت. 

عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن العجم (ت. 
، واملحّدثة فاخرة بنت عبد هللا بن عمر بن )١٣١(م)١٢٧١هـ/٦٧٠

، والشيخ املسند شمس الدين )١٣٢(م)١٢٩٨هـ/٦٩٧العجم (ت 
هـ/ ٧١٤أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن العجم (ت. 

ى حدود منتصف القرن الثامن )١٣٣(م)١٣١٤ ر إ رهم كث ، وغ
  الهجري/ الرابع عشر امليالدي.

ى الفقيه  ي أسرة ب النحاس الحنفية نسبًة إ وثاني هذه ٔالاسر 
ي  )١٣٤(هبة هللا بن طارق بن النحاس الحل الحنفي، ا  ومن علما

القرن الفقيه موفق الدين محمود بن هبة هللا بن النحاس (ت. هذا 
والفقيه بدر الدين يعقوب بن ابراهيم بن هبة  )١٣٥(م)،١٢٠٦هـ/٦٠٢

والفقيه إسحاق بن  )١٣٦(م)،١٢٤٠هـ/٦٣٧هللا بن النحاس (ت. 
ي  )١٣٧(م)،١٢٤٦هـ/٦٤٤محمود بن هبة هللا بن النحاس (ت.  وم

 بن النحاس (ت. الدين محمد بن يعقوب بن هبة هللا
اء الدين أيوب بن أبي بكر بن  )١٣٨(م)،١٢٩٦هـ/٦٩٥ واملحّدث 

واملسند كمال الدين  )١٣٩(م)،١٣٠٠هـ /٦٩٩ابراهيم بن النحاس (ت
إبراهيم بن النحاس (ت إسحاق بن أبي بكر بن 

  )١٤٠(م).١٣١٠هـ/٧١٠
ي: أسرة ب أبي  املعروفة أيًضا بب  جرادةؤالاسرة الثالثة 

ي من نسل هبة هللا بن محمد بن أبي جرادة ال عديم الحنفية، و
ي القرن السابع  )١٤١(م)،١١٥٠هـ/ ٥٥٤(ت.  ومن أشهر أعالمها 

الهجري/ الثالث عشر امليالدي الفقيه أحمد بن هبة هللا بن أبي 
ه املحّدث محمد بن أحمد بن ابنو  )١٤٢(م)،١٢١٦هـ/٦١٣جرادة (ت. 

ر  )١٤٣(م)،١٢٥٨هـ/٦٥٦أبي جرادة (ت  وأخوه املؤرخ واملحّدث الكب
 )١٤٤(م)،١٢٦٢هـ/٦٦٠كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم (ت. 

 )١٤٥(م)،١٢٧٨هـ/٦٧٧املحدث مجد الدين عبد الرحمن (ت.  اءه:ابنو 
وقد كانا من كبار  )١٤٦(م)،١٢٩٥هـ/٦٩٤وجمال الدين محمد (ت. 
ة عمر ابنُشهدة ته املحّدثة أم محمد ابنفقهاء الحنفية باملدينة، و 

وقد استمّرت هذه ٔالاسرة  )١٤٧(م)،١٣١٠هـ/٧٠٩بن العديم (ت. 
ّ خالل القرن  ي مّد الحركة العلمية بالعلماء والفقهاء ح العريقة 

  من الهجري/ الرابع عشر امليالدي.الثا
ى  ي أسرة ب ٔالابيض الحنفية ال تنتسب إ ؤالاسرة الرابعة 

الحل الحنفي املعروف باألبيض  الفقيه الحنفي يوسف بن الخضر 
ا ابنومن  )١٤٨(م)،١١٩٦هـ/٥٩٢(ت.  محمد بن يوسف بن  الفقيها

 )١٤٩(م)،١٢١٧هـ/٦١٤الخضر املعروف بقا العسكر (ت. 
 )١٥٠(م)،١٢٦٠هـ/٦٥٨واملحّدث أحمد بن محمد بن يوسف (ت. 
 )١٥١(م)،١٢٦٧هـ/٦٦٥والفقيه عبد هللا بن محمد بن يوسف (ت. 

 )١٥٢(م)،١٢٨٥هـ/٦٨٤محمد بن عبد هللا بن محمد (ت. والفقيه 
  )١٥٣(م).١٢٨٦هـ/٦٨٥واملحّدثة فاطمة بنت أحمد بن محمد (ت. 

أمّا آخر هذه ٔالاسر فه أسرة ب ٔالاسدي أوب ٔالاستاذ 
ى الفقيه عبد هللا بن علوان بن عبد هللا  ي منسوبة إ الشافعية، و

ي املعروف باألستا ا عّدة  ذ، وقد خرجٔالاسدي الحل الشاف م
ن طوال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي،  فقهاٍء ومحّدث
م الحافظ عبد الرحمن بن عبد هللا بن ٔالاستاذ (ت.  وم

ان زين الدين عبد هللا (ت. ابنو  )١٥٤(م)١٢٢٦هـ/٦٢٣ اه الفق
 )١٥٦(م)،١٢٤١هـ/٦٣٨وجمال الدين محمد (ت.  )١٥٥(م)١٢٣٨هـ/٦٣٥

م  أيًضا املحّدث كمال الدين أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن وم
والفقيه عز الدين عمر بن  )١٥٧(م)،١٢٦٤هـ/٦٦٢بن ٔالاستاذ (ت. 

وخاتمة هذه  )١٥٨(م)،١٢٩٣هـ/٦٩٢محمد بن عبد الرحمن (ت. 
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اء الدين يوسف بن محمد  ي هذا القرن كانت باملحّدث  ٔالاسرة  

  )١٥٩(م).١٣٠٠ـ/ه٦٩٩بن محمد بن عبد الرحمن (ت. 
í³^} 

ي مدينة  من خالل هذه الدراسة املوجزة ملظاهر الحياة العلمية 
ي  السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي، أمكننا إيجاز  القرن حلب 

ي:  تم التو ال أهم النتائج ا فيما ي   َصل إل
ي املدينة وال شملت الفقه والحديث  تنّوع املجالس العلمية 

ي مجالس والنحو والف رها من العلوم الشرعية، مع قّلٍة  رائض وغ
ي  العقليةالعلوم  ي املدينة، وتحّكم الفقهاء  بسبب عدم رواجها 

ا  الحياة العلمية، حيث صبغوها بصبغٍة مذهبيٍة خاصة، برز ف
رهما، وهو  ر لغ ي والحنفي ونُدر وجود تأث ٍر اللونان الشاف بشكٍل كب

ره بالتع ، أمٌر ُيمكن تفس ن  والاستعانةّصب املذه بالحّكام للتمك
ميش ما ن املذكورين و ر قاصٍر فقط  للمذهب عداهما، ؤالامر هنا غ

ى أّنه البّد من ى أصول الدين، ع ى الفروع وإّنما تعّداه إ ر  ع -التذك
ى أدواٍر  -برغم ذلك ي ع ي مجال الحديث، وللمالكية  للحنابلة 

هذه املجالس العلمية  ى تناقصخصوًصا، مع ٕالاشارة إ النحو
ي الغزو بمجملها، عقب    م).١٢٦٠هـ/٦٥٨للمدينة سنة ( املغو

ى  ا مهمة أيًضا، زيادة نشاط الهجرة إ ّ ومن املظاهر ال رأيت أ
ا، حيث أصبحت مقصًدا لطلبة العلم  والرحلةمدينة حلب  إل

ي هذا  ن  ّ ٔالامر واملتفقهة، بعد أن لم تكن ذات باٍل قبل ذلك، وتب
ن عاملًا درسوا بحلب، وقد  من خالل عّينٍة عشوائيٍة من خمس

ا، ؤالاسباب  حملت هذه العّينة نتائج ي مذاهب أصحا متعّددة: 
ى املدينة، وما تخّصصوا فيه فيما بعد من العلوم  م إ العلمية لرحل

ي القرن ( م أعالًما بارزًة  م) وما بعده، ١٣هـ/٧املختلفة، بل إّن م
ي (ت.  ابنرخ كاملؤ  م)، والحافظ شرف ١٢٨٢هـ/٦٨١خلكان الشاف

ي (ت.  م)، والحافظ علم ١٣٠٦هـ/٧٠٥الدين الدمياطي الشاف
ي (ت.  ي الشاف رزا م)، والحافظ شمس ١٣٣٩هـ/٧٣٩الدين ال

ي (ت.    م).١٣٤٧هـ/٦٤٨الدين الذه الشاف
ي املشرق ٕالاسالمي، قد  ي مكانة مدينة حلب  ر  وهذا التغ

م رصده ع ن وأشاروا إليه، وم ي ترجمته  ابندٌد من املؤرخ خلكان 
ي كتابه "وفيات ٔالاعيان"، وكذلك ياقوت  بنال  ي  شداد الشاف

ن  ي "معجم البلدان" عند حديثه عن املدينة، وكال الرجل الحموي 
ي مدينة حلب ردًحا من الزمن  ما عاشا  ّ ن أل مصدرين مهّم

  عنه.اصرا هذا ٔالامر الذي نتحّدث وع
ي  ومن النتائج املهمة أيًضا أّن الطبيعة املذهبية للحياة العلمية 

ي إيجاد أسٍر علمية مذهبية، توارثت العلم  املدينة، قد ساهمت 
ي دفع الحركة  ا أسرة ب  العلميةوساهمت بدورها  ي املدينة، وم

رها.العجم الشافعية و    أسرة ب العديم الحنفية وغ
ي الحديث عن تأ ي القرن و ي مدينة حلب  ر الحياة العلمية  ث

ي الحياة امليالديالسابع الهجري/ الثالث عشر  ى مختلف منا ، ع
ى دراسٍة مستقّلٍة لتشعبه وارتباطه بعّدة  فهو موضوٌع يحتاج إ

ي هذا  عوامل مختلفة، إاّل أّنه ُيمكننا تسجيل بعض النقاط املفيدة 
ا:   ٔالامر وم

ي بعض صورها وجًها آخر أّن الحياة العلمية ك  لالستقرار انت 
، وأيًضا ملدى  ن بالعلم ورجاالته،  اهتمامالسياس الحّكام والسالط

الّسمة البارزة للمحيط  خصوًصا أّن التشرذم والتفكك كان هو
ي ذلك العصر، ومدينة حلب لم  ي املشرق ٕالاسالمي  السياس 

  عن هذا ٕالاطار العام. تخرج
ن حالة الفقهاء والعلماء قبل القرن السابع وبمقارنٍة بسيطٍة ب
ر امللموس خالله، و امليالديالهجري/ الثالث عشر  ، يتوّضح لنا التغ

ر جلًيا من خالل ما تورده املصادر التاريخية  ولعّلنا نرصد هذا التغ
اء الدين بن  ابناملختلفة، ف ي ترجمته للقا الفقيه  خلكان 

ي ُيالحظ أّنه صار  ي وقته،  شداد الشاف رٌة  للفقهاء حرمٌة كب
ى سماط الحكام، وهذه املكانة لم تكن لتوجد  وأصبحوا يأكلون ع
ي الحياة السياسية  لوال البيئة العلمية ال أتاحت لهم دوًرا مؤثًرا 

، و  شداد نفسه كان هو صاحب الكلمة  ابنفضاًل عن دورهم العلم
ي مقا ي مدينة حلب. و ي كّل ما يدور  بل ذلك البّد لنا من العليا 

ى أّن تطور الحياة العلمية ونشاطها لم يكن مرتبًطا دائًما  ٕالاشارة إ
، بل إّننا أحيانً  باالستقرار  ا نستغرب للتناسب العكس السياس

ما.   بي
ي الجانب  يو ي زيادة التعصب  الاجتما وجدنا أّن أهّم ظاهرٍة 

، بفعل التنافس  ن أرباب املذ املذهاملذه اهب املختلفة، وقد ب
ي إنشاء املؤسسات العلمية والتعليمية واملجالس  تجّسد ذلك 
ى  ى العامة فقط وإّنما تعّداه إ العلمية، ولم يقتصر التعصب ع
ي ٔالاصل من أسباب هذه الظاهرة،  العلماء والفقهاء الذين هم 
ى الحكام والوزراء، وهوما جعل مدينة حلب مثاًل ُتحرم من  إضافًة إ

ٍر لعلماء الحنابلة واملالكية إاّل نادًرا. دورٍ    كب
رة ال جّرها التنافس العلم واملذه  ورغم الفائدة الكب
ى  رة املجالس العلمية والتصنيف، إاّل أّن انقالب ٔالامر إ بزيادة وت
ا، خصوًصا بعد  ى الحياة العلمية برّم ٍ ذميٍم، أساء إ تعّصٍب مذه

ي أوساط العام   ة وصار سلوًكا اجتماعًيا شائًعا.أن انتشر 
ي  ي مدينة حلب قد بلغت أوّجها  وعموًما فالحياة العلمية 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر امليالدي، وإن كانت قد تعّرضت 
ي أواسط هذا القرن بفعل الهجمة املغولية، ولكن  لضربٍة قاصمٍة 

اي سرعان  ّ ا ح ر ة القرن، ما تماسكت من جديد وواصلت مس
ي الذي شهد هو ي القرن املوا ا حركًة علميًة جديرًة بالدراسة أيضً  و

اية دراستنا هذه، ولعّل باحًثا  ي  والبحث وقد تلّمسنا مالمحها 
ا وبصورها املختلفة.   تم 
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ş]ŽÚ]çŁV  

، تحقيق احسان عباس، دار اء الزمانابنوفيات ٔالاعيان وأنباء  خلكان: ابن )١(
روت، صادر   .٢٣٥، ص٢ج م.١٩٦٩، ب

ن أحمد  : هومختصر القدوري) ٢( ي الفقه الحنفي للشيخ أبي الحس مختصر 
هـ) وقد ظّل لقرون عديدة مشهوًرا ٤٢٨بن محمد القدوري البغدادي (ت. 

ًرا. عبد العزيز بن  ومتداواًل عند الحنفية وله شروح عديدة وقد طبع كث
ى املتو ابراهيم بن قاسم:  ي للنشر والتوزيع، ن العلميةالدليل ا ، دار الصمي

 . ٣٤٩م، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠الرياض، 
ي (ت. الوج) ٣( ي أّلفه أبوحامد الغزا ي الفقه الشاف : هو مختصر 

ن م). اسماعيل باشا البغدادي: ١١٢هـ/٥٠٥ ي أسماء املؤلف ن  هدية العارف
ن روت، ب ت.وآثار املصنف راث العربي، ب   .٨٢، ص٢، ج، دار احياء ال

ن بالتفصيل. )٤( ي امل   سنذكر مصادر هذا ٕالاحصاء التقري 
ي ذكر أمراء الشام والجزيرةشداد:  ابن )٥( رة  ، تحقيق دومينيك ٔالاعالق الخط

، ١، جم.١٩٥٣سورويل، املعهد الفرنس بدمشق للدراسات العربية، دمشق، 
 .١٠٩ص

هيل زكار، دار الفكر، ، تحقيق سي تاريخ حلببغية الطلب : العديم ابن) ٦(
  .٤٣٣٢، ص١٠، جم١٩٨٨دمشق، 

ي بالوفياتالصفدي:  )٧( / تحقيق أحمد ٔالارناؤوط وتركي مصطفى، دار الوا
روت،  راث، ب : ٢٦١، ص٢ج م،٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠احياء ال معرفة . والذه

ى الطبقات ؤالاعصار روت، القراء الكبار ع ، دار الكتب العلمية، ب
 . ٣٥٩، ص١٩٩٧هـ/ ١٤١٧

ي طبقات الحنفية تاجقطلوبغا:  ابن )٨( راجم  ر رمضان يوسف، ال ، محمد خ
 .٦٦، ص ٢، ج١٩٩٢هـ/ ١٤١٣دار القلم، دمشق، 

ي بالوفياتالصفدي:   )٩( : ١٦٧،  ص١، جالوا ، ط ذيل مرآة الزمان. واليوني
 . ٣٠٤، ص٢ج م،١٩٩٢هـ/ ١٤١٣، دار الكتاب ٕالاسالمي، القاهرة، ٢

 .٩٠، ص٧املصدر السابق، ج خلكان: ابن  )١٠(
 .٩٠، ص٧نفسه: ج  )١١(
ي (ت.  : هواملهّذب )١٢( رازي  الشاف ي الفقه ألبي اسحاق الش هـ/ ٤٧٦كتاب 

رى ). السبكي: ١٠٨٣ ، تحقيق محمود محمد طبقات الشافعية الك
ي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط  ، دار هجر للطباعة والنشر ٢الطنا

 .٢١٥، ص٤، ج.ه١٤١٣والتوزيع، القاهرة، 
)١٣(  : ر أعالم النبالءالذه ، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، س

روت،   .١١٥، ص٢٣، ج١٩٨٨/ هـ١٤٠٩ب
 . ٣١٩، ص٢٣) نفسه: ج١٤(
ي بالوفيات) الصفدي: ١٥(   .١٤٠، ص ٩، جالوا
: املصدر السابق، ج١٦(  . ٢٣٣، ص٢) اليوني
)١٧(  : ر ؤالاعالمتاريخ ٕالاسالم ووفيات املالذه ، تحقيق عبد السالم شاه

روت، ٢تدمري، ط  ، ٤٤، جم.١٩٩٠ه، ١٤١٠، دار الكتاب العربي، ب
 .٣٩٣ص

: املصدر السابق، ج )١٨(  . ١٦٥، ص ٤اليوني
ي ال كتاب التعج  )١٩( ي الفقه الشاف ي  بن: هو كتاب  ي الشاف يونس املوص

 .١٩٢ص ،٨م). السبكي: املصدر السابق، ج١٢٧٢هـ/ ٦٧١(ت. 
ي كتاب حلية الشا )٢٠( ي ألبي بكر الشا الشاف ي الفقه الشاف : كتاب 

 .٧١، ص٦م). نفسه: ج١١١٣هـ/٥٠٧(ت. 
، تحقيق عبد العليم خان، عالم طبقات الشافعيةقا شهبة:  ابن )٢١(

روت،   .٢٣٥، ص٢ج هـ،١٤٠٧الكتب، ب
)٢٢(  : ي طبقات الحنفيةالقر ر محالجواهر املضية  مد كتب خانة، ، م

، ب ت.  . ١٤٦، ص٢، جكرات
 .٣٣٠، ص١نفسه: ج )٢٣(
)٢٤(  : رالذه ر َمْن غ ي خ ر  هاجر محمد السعيد، دار الكتب  ، تحقيق أبوالع

روتالعلمية،   .١٧٠، ص٣، ج، ب ت.ب

 .١٤، ص ١شداد: املصدر السابق، ج ابن )٢٥(
ي بالوفياتالصفدي:  )٢٦(  .١٨٦، ص٤، جالوا
 . ١١٧، ص١اد: املصدر السابق، جشد ابن )٢٧(
 . ١١٣، ص١نفسه: ج )٢٨(
:  ابن )٢٩( ، تحقيق احسان عباس، دار صادر، فوات الوفياتشاكر الكت

روت،   . ١٢٦، ص٣ج م،١٩٧٣ب
ر:  ابن )٣٠( ايةكث ركي، دار البداية وال ، تحقيق عبد هللا بن عبد املحسن ال

 .٤٤٢، ص١٧ج هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ب ت،
)٣١ :  .٣١٩، ص٤٦، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
: ١٢٦٨، ص٣العديم: املصدر السابق، ج ابن) ٣٢( ي تاريخ . والعي عقد الجمان 

روت، أهل الزمان  .٤٩٨م، ص١٩٩٢، دار الكتب العلمية، ب
)٣٣ :  .٢١٣، ص ٥٢، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
ي ) سنذكر مصادر هذا ٕالاحصاء التقري عند التطرق ل٣٤( لموضوع بالتفصيل 

ن.   امل
 .٩٩وص ٩١، ص٧خلكان: املصدر السابق، ج ابن) ٣٥(
 . ٩٦، ص٢قا شهبة: املصدر السابق، ج ابن) ٣٦(
ن السادس والسابع) أبوشامة: ٣٧( ن أوتراجم رجال القرن ، ذيل الروضت

روت، ٢تحقيق محمد زاهد الكوثري، ط   .١٦٣ص م،١٩٧٤، دار الجيل، ب
، تحقيق أكرم البو وابراهيم طبقات علماء الحديثلهادي: عبد ا ابن) ٣٨(

روت، ج١٩٩٦، ٢الزيبق، ط  .٢١٩، ص٤م، مؤسسة الرسالة، ب
ي سبب توليته دار الحديث يذكر ٣٩( ي نقاًل عن ناصح الدين  ابن)  رجب الحنب

ي (ت.  ي املنام الرسول "عليه الصالة  ابنهـ) أّن ٦٣٤الحنب شداد رأى 
شداد الجواب، وقدرأى  ابنعن أفضل املذاهب، ثّم كتم  والسالم" فسأله

ي ذلك أّن  ى مذهب ٕالامام أحمد، ودليله  شداد لم  ابنالناصح أّنه أشار ا
ي دار  ى الخنابلة وأجلس الصريفي  ى ٔالاحناف بل مال ا ر تعّصيه ع ّ يغ
ي ألظهره، ألّنه كان داعيًة له  الحديث، ولوكان الجواب مذهب الشاف

ن. مبالغً  ي تعظيمه عند السالط ي:  ابنا  ى طبقات رجب الحنب الذيل ع
 .١٦٨، ص١ج م،١٩٥٣، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، الحنابلة

ي بالوفيات) الصفدي: ٤٠(  .٩١، ص٦، جالوا
)٤١ : راث العربي، الهند، جتذكرة الحفاظ) الذه ، ٤، ب. ت، دار إحياء ال

 .١٦٨، ص١سابق، جرجب: املصدر ال ابن. و ٢٥٢، ص٢٥١ص
ي: املصدر السابق، ج ابن) ٤٢(  . ١٨٢، ص١رجب الحنب
ي:  ابن) ٤٣( ي أخبار َمْن ذهبالعماد الحنب ، تحقيق محمود شذرات الذهب 

ر، دمشق،  ابنٔالارناؤوط، دار   .٤٢١، ص٧مج م،١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦كث
ي بالوفياتالصفدي:  )٤٤(  .٣٨، ص٨، جالوا
ي أبوزيد وآخرون، دار وان النصرأعيان العصر وأعالصفدي:  )٤٥( ، تحقيق ع

روت، املعاصرالفكر  عبد الهادي:  ابن. و ٣٤١، ص١ج م،١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، ب
 .٢٦٤، ص٤املصدر السابق، ج

)٤٦(   :  . ١٨١، ص٤، جتذكرة الحفاظالذه
ي بالوفيات) الصفدي: ٤٧( الطبقات . والتقي الغزي: ٢١٩، ص١٠، جالوا

ي تراجم الحنفية روت، ب ت، ج، السنية  ، ١دار إحياء العلوم، ب
 .١٩٧ص

العماد: املصدر السابق،  ابن. و ١٣١، ص١رجب: املصدر السابق، ج ابن) ٤٨(
 .٢٥٣، ص٧مج

)٤٩ : ر أعالم النبالء) الذه  .٣٨٧، ص٢٢، جس
ي بالوفيات) الصفدي: ٥٠(  .٧٦، ص١٧،  جالوا
ي بالوفيات) الصفدي: ٥١(  .١٦٧، ص١، جالوا
)٥٢ :  .٣١٥، ص٥١، جاريخ ٕالاسالمت) الذه
يتغري بردي:  ابن) ٥٣( ي بعد الوا ي واملستو ل الصا ، تحقيق محمد محمد امل

ن، الهيئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، ب ت،  .١٥٨، ص٢ج أم
ي: املصدر السابق، ج ابن )٥٤(  .٤٣٣، ص٧العماد الحنب
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ي بالوفياتالصفدي:   )٥٥(  .٢٠١، ص١٨، جالوا
 صادر مفصلة حسب املجالس. امل )٥٦(
ن والنحاةالسيوطي:  )٥٧( ي طبقات اللغوي ، تحقيق محمد بغية الوعاة 

، ٢ج م،١٩٧٩ه، ١٣٩٩، دار الفكر، القاهرة، ٢أبوالفضل ابراهيم، ط 
 .٢٦١ص

 .٤٨، ص٧خلكان: املصدر السابق، ج ابن  )٥٨(
 .٤٩، ٧) نفسه: ج٥٩(
)٦٠ : ر أعالم النبالء)  الذه  .١٤٥، ص٢٣، جس
ر: املصدر السابق، ج ابن. و ١٣٠، ص١، جبغية الوعاة)  السيوطي: ٦١( ، ١٧كث

 . ٢٩٠ص
 .٧٠٨، ص٢، جأعيان العصر وأعوان النصر)  الصفدي: ٦٢(
)٦٣(  :  .٣٣٧، ص٤٥، جتاريخ ٕالاسالمالذه
ي طبقات القراء: الجزري ابن )٦٤( اية  ، ٢ج تيمية، ب. ت، ابن، مكتبة غاية ال

ر: املصدر  ابن. و ٣٥٩: معرفة القراء الكبار، ص. والذه١٢٢ص كث
 . ٣٩١، ص٣٩٠، ص١٧السابق، ج

)٦٥(   :  . ٣٥٩، صمعرفة القراء الكبارالذه
ي بالوفياتالصفدي:  )٦٦(  .٢٦٢، ص٢، جالوا
: املصدر السابق، ج )٦٧(  .١٢، ص١اليوني
: املصدر السابق، ج  )٦٨(  .١٨٩، ص١القر
. والتقي الغزي: املصدر ٣٢، ص١صدر السابق، جتغري بردي: امل ابن )٦٩(

 .٥٥صالسابق، 
 .٦٦، ص ٢قطلوبغا: املصدر السابق، ج ابن  )٧٠(
ى شاطئ النيل من الجانب إسنا  )٧١( ي أق الصعيد بمصر، ع : مدينة 

روت، ب ت،معجم البلدانالغربي. ياقوت الحموي:  ، ١مج ، دار صادر، ب
ر  أهله١٨٩ص  ا كانوا من الشيعة. . ويبدوأّن أّن أك

ي بالوفياتالصفدي:   )٧٢(  .١٤١، ص٩، جالوا
ر ) أحمد 73( ن واملكانة ٕالاجتماعية الدين:  من تاريخ التعليم عند املسلم

م ح القرن الخامس ، تر سامي الصقار، دار املريخ، الرياض، لعلما
 .٦٥م، ص١٩٨١هـ/  ١٤٠١

ى كتاب آلخالوجادة)  ٧٤( ي أن يقف الشخصع ا بخّطه :  ر فيه أحاديث يرو
ولم يلقه، أولقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخّطه فيقول: وجدت 

ي من طرق نقل العلم وتحّمله.   ابنمقدمة الصالح:  ابنبخّط فالن. و
، تح عائشة عبد الرحمن، دار املعارف، الصالح ومحاسن ٕالاصطالح

 .٣٥٨القاهرة، ب ت، ص
ي (ت. ٧٥( م الشاف م)، والقا أبوالحسن املاوردي (ت. ٨١٩/ هـ٢٠٤) م

ي بالوفياتالصفدي:  م).١٠٥٨هـ/ ٤٥٠ :  ابن. و ٤٨، ص٤، جالوا شاكرالكت
  .٤٢٧، ٣املصدرالسابق، ج

)٧٦ :   .١٤٥٩، ص٤، جتذكرة الحفاظ) الذه
روت،  ،طبقات الحفاظ) السيوطي: ٧٧(   .٥٠٩ص هـ،١٤٠٣دار الكتب العلمية، ب
ر أعالم: الذه) ٧٨( ر: املصدر السابق،  ابن. ١٤١، ص٢٣، جالنبالء س كث

  .١٩٦، ص١٣ج
)٧٩ : ر أعالم النبالء) الذه   .٢١٤، ص٢٣، جس
)٨٠ :   .١٧٢، ص٤٧، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
ي بالوفيات: الصفدي) ٨١( : ٢١٨، ص٣، جالوا ، ٤٧، جتاريخ ٕالاسالم. والذه

  .٢٠٨ص
ي بالوفيات: الصفدي) ٨٢( ، طبقات الحفاظيوطي: . والس٨، ص٥، جالوا

  .٥٠٢ص
)٨٣ :   .٣٧٩، ص٤٧، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
  .١٣٢، ص٤٨) نفسه:ج٨٤(
ي بالوفيات) الصفدي: ٨٥(   .١٦٨، ص١٠، جالوا
  .٤٨) أبوشامة: املصدر السابق، ص٨٦(

: املصدر السابق، ج٨٧(   .٥، ص٢) القر
ي بالوفيات) الصفدي: ٨٨(   .٧٣، ص٢، جالوا
  .٣٦٧، ص١املصدر السابق، جتغري بردي:  ابن) ٨٩(
)٩٠ : ر أعالم النبالء) الذه   .١٤٥، ٢٣، جس
)٩١ :   .٨٠،ص٥٠، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
  .١١٨، ص٥٠) نفسه: ج٩٢(
  .١٤٦، ص٥٠) نفسه: ج٩٣(
)٩٤ : ن) الذه ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، مكتبة املعجم املختص باملحدث

، ص ٥٠، جاريخ ٕالاسالمت. و٣٩ص م،١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨الصديق، الطائف، 
٢٦٠.  

: نفسه، ص٩٥(   .٢٤٣) الذه
، ٧العماد: املصدر السابق، مج ابن، ج، ص. و تاريخ ٕالاسالم: الذه) ٩٦(

  .٦٣٠ص
)٩٧ :   .٣٦٩، ص٥٠، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
ي: املصدر السابق، مج ابن) ٩٨( : ٦٤٣، ص٧العماد الحنب ر . والذه ي خ ر  الع

ر   .٣٤٥، ص٣، جَمْن غ
)٩٩ :   .٣٦٤،ص٥٠،جتاريخ ٕالاسالم) الذه
  .٩٠و ٤٨، ص٧خلكان: املصدر السابق، ج ابن) ١٠٠(
  .١٤٨، ص٧تغري بردي: املصدر السابق، ج ابن) ١٠١(
. والسبكي: املصدر ٢٠٢، ص٢قا شهبة: املصدر السابق، ج ابن) ١٠٢(

  .٣٦٩، ص٨السابق، ج
ي بالوفيات) الصفدي: ١٠٣( :٩٤، ص٢، جالوا املعجم املختص  . والذه

ن   .٢٢٠، صباملحدث
)١٠٤ :   .٣٤٩، ص٥١، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
رجب: املصدر السابق،  ابن. و ٧١٤العماد: املصدر السابق، مج، ص ابن) ١٠٥(

  .٢٥٠، ص٢ج
)١٠٦ : ن) الذه رجب: املصدر السابق،  ابن. و ١٥٩، صاملعجم املختص باملحدث

  .٢٥١ص، ١ج
ي بالوف) الصفدي: ١٠٧(   .٤٤، ص٦، جياتالوا
ي: املصدر السابق، مج ابن) ١٠٨(   .٧٤٩، ص٧العماد الحنب
)١٠٩ :   .٢٧٧، ص٥٢، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
ي بالوفيات) الصفدي: ١١٠(   .٢٣٣، ص٢، جالوا
  .١٩٤، ص٢قا شهبة: املصدر السابق،  ابن) ١١١(
ي بالوفيات) الصفدي: ١١٢(   .٣٢٣، ص١٧، جالوا
: ٢٧٤، ص١السابق، جرجب: املصدر  ابن) ١١٣( ، معجم الشيوخ. والذه

هـ/ ١٤٠٨الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف،  محمدتحقيق 
  .٥٦، ص٢جم،١٩٨٨

: املصدر  ابن. و ٣٦٧، ص٧تغري بردي: املصدر السابق، ج ابن) ١١٤( شاكر الكت
  .٤١٠، ص٢السابق، ج

ي بالوفيات) الصفدي: ١١٥(   .٢٣٢، ص٣، جالوا
  .١٦٦ص ،٥) نفسه: ج١١٦(
)١١٧ : ر. و٢٠٩، ص٢، جمعجم الشيوخ) الذه ر َمْن غ ي خ ر  ، ٤، جالع

  .١٤ص
ي أعيان املئة الثامنةحجر العسقالني:  ابن) ١١٨( ، تحقيق الدرر الكامنة 

، مجلس دائرة املعارف العثمانية، الهند، ٢املعيد ضان، ط عبدمحمد 
: ٣٦٤، ص١ج م،١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢ ناملعجم املختص . والذه ، باملحدث
  .٣٦ص

  .١١٥، ص٣، جأعيان العصر وأعوان النصر) الصفدي: ١١٩(
: املصدر السابق، ج١٢٠(   .٣٣٥، ص٢) القر
: املعجم املختص . و٤٢٦، ص١حجر: املصدر السابق، ج ابن) ١٢١( الذه

ن   .٧٠، صباملحدث



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. ُمَحكَّمة. يةعالم .علمية ١٦٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ سبتمبر – والعشرون تاسعالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ي بالوفيات) الصفدي: ١٢٢(   .٢٠٦، ص٥، جالوا
)١٢٣ : م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩، ذيل تذكرة الحفاظ) الحسي

روت، ص ، تح بشار عواد وآخرون، دار معجم الشيوخ. والسبكي: ١٠ب
روت،  ي بالوفيات. والصفدي: ٣٢٠م، ص٢٠٠٤الغرب ٕالاسالمي، ب ، الوا

  .٢١٩، ص١٠ج
)١٢٤ : ، ٧العماد: املصدر السابق، مج ابن. و ٧٢، ص٥٣، جتاريخ ٕالاسالم) الذه

 .٦٣٠ص
: )  الذ١٢٥( ره ر َمْن غ ي خ ر    .٣٦٤، ص٣، جالع
  تفصيل املصادر عند الحديث عن كل شخصية علمية.   )١٢٦(
: ١٤٧، ص٧)  السبكي: املصدر السابق، ج١٢٧( ر. والذه ر َمْن غ ي خ ر  ، الع

 .٣٦، ص٣ج
)١٢٨ : ي تاريخ حلب) سبط بن العجم ي شعث كنوز الذهب  ، تحقيق شو

 .٣٩٨، ص١ج هـ،١٤١٧حلب،  وفالح البكور، دار القلم،
)١٢٩ : ر أعالم النبالء)  الذه  .١١٥، ص٢٣، جس
ي بالوفيات) الصفدي: ١٣٠( : املصدر السابق، ٩٣، ص١٧، جالوا . والعي

 .٧٠ص
)١٣١(   :  .٣٠٨، ص٤٩، جتاريخ ٕالاسالمالذه
 .١٠٢، ص٢: جمعجم الشيوخ. و٣٣٤، ص٥٢نفسه: ج )١٣٢(
  .٢٠٣، ص١ج حجر: املصدر السابق، ابن )١٣٣(
: املصدر السابق، ج  )١٣٤(  .٥٣، ٢القر
 . ١٦٢، ص٢نفسه:، ج )١٣٥(
  .١١٧، ص١شداد: املصدر السابق، ج ابن  )١٣٦(
 .١٢١، ص١) نفسه: ج١٣٧(
)١٣٨ : . ٣٠٢، ص٢، جمعجم الشيوخ. و٢٧٦، ص٥٢، جتاريخ ٕالاسالم)  الذه

ى مذهب أبي حنيفة،  ي الفروع ع ي ٔالاصول وفيه أّنه كان يقول "أنا  و
ى مذهب أحمد".  ع

: املصدر السابق، ج )١٣٩(  .١٦٣، ص١القر
ي بالوفياتالصفدي:  )١٤٠(  .٢٦٥، ص٨، جالوا
: املصدر السابق، ج١٤١(  .٢٠٥، ص٢)  القر
 .١٣١، ص١نفسه: ج  )١٤٢(
 .٢٧، ص٢نفسه: ج )١٤٣(
ي بالوفياتالصفدي:  )١٤٤(  .٢٧١و ٢٧٠و ٢٦٩، ص٢٢، جالوا
ن: الذه  )١٤٥(  .٢٠٦، صاملعجم املختص باملحدث
)١٤٦(  :  .٢٢٨، ص٥٢، جتاريخ ٕالاسالمالذه
 .٥٢٩، ص٢الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصر، ج  )١٤٧(
: املصدر السابق، ج  )١٤٨(  .٣٦٣، ص٢القر
 .٣٩٠، ص٢نفسه: ج   )١٤٩(
)١٥٠ :  . ٣٣٢، ص٤٨، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
: املصدر السابق١٥١(  .٢٩٠، ص٢، ج) القر
 .٦٩، ص٢)  نفسه: ج١٥٢(
)١٥٣ :   .٢٢٩، ص٥١، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
ر:  ابن) ١٥٤( نكث تحقيق أنور الباز، دار الوفاء، املنصورة، ، طبقات الشافعي

 .٨١٤ص م،٢٠٠٤
)١٥٥ :  .٢٢٩، ص٤٦، جتاريخ ٕالاسالم) الذه
  .٣٨٢، ص٤٦) نفسه: ج١٥٦(
ر:  ابن)  ١٥٧( نكث  .٨٨٦، صطبقات الشافعي
 .٣٤١، ص٨)  السبكي: املصدر السابق، ج١٥٨(
)١٥٩ :    ٤٦٢، ص٥٢، ججتاريخ ٕالاسالم)  الذه
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 < <ABSTRACT 
Tibnīn was an important small Crusader fief and a fortified castle. It was vital for the Kingdom of Jerusalem, 
because it included fertile agricultural lands, was a tax collection centre, and because it controlled the 
Damascus-to-Tyre commercial route. Additionally, its castle played defensive and offensive role in the north of 
the Kingdom of Jerusalem and upper Galilee, and its rulers of Tibnīn played a major role in forming the 
history of the Latin East. When the Crusaders invaded the Levant at the end of the eleventh century, it was 
given rise to new demographic, cultural, socio-economic, and architectural features. The present Paper aims 
at removing some of the mystery concerning the fief of Tibnīn and its castle in the Latin East. This paper thus 
is a study of the demographic structure of Tibnīn and discusses the socio-economic role of Tibnīn in the Latin 
east. Moreover, the role of Tibnīn in influencing the relations between Muslims and the Crusaders in the 
Levant and the architecture of the castle of Tibnīn and its importance in the age of the Crusade will be 
examined.  
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1- Introduction   The Crusade movement is one of the most important occurrences of medieval history. It took place throughout two centuries in the Levant and affected both Muslims and Crusaders and in turn changed the way in which West and East related to one another.(1) To understand the history of the Crusades, it is important to study not only the military aspects but also the socio-economic and political relationships. When the Crusaders took control of the Holy Land and many Islamic cities in the Levant, they transferred their feudal European system there. They established four main fiefdoms or lordships, Jerusalem, Edessa, Antioch and Tripoli. In addition, there were 

another twelve secondary fiefdoms,(2) of which Tibnīn was one. Tibnīn was called “Toron” by the Crusaders. Once the Crusaders had captured Tibnīn, they began building its fortified castle, from which the fief of Tibnīn gained its importance throughout the period of the Crusades.  
 

2- The Study Area and the Historical 
Background Tibnīn lies on “Jabal ‘Amil” and was strategically located on the trade route between Damascus and Tyre, in the south of present-day Lebanon.(3) This area was known as Jabal 'Amilah, and later as Jabal 'Amil.  Most historians have thought that the naming of this 
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land goes back to the tribe of Banu 'Amilah “ بنو
" It was also named Jabil al-Jālīl and Jabal al-Khalil.  Jabil ʿĀmil included several mountains and areas: Jabil Tibnīn, Jabil Hunin, the coast of Tyre, Shaqif Arnun and others.(3)  Geographically and historically, Lebanon was part of Greater Syria. The natural borders of Jabal ‘Amil were the Horn River “al-Qarn” near of Ṭīr-Shiḥah (4)."سد مأرب" which emigrated from Yemen to the Levant in pre-Islamic times and settled in these lands, because of a flood caused by the destruction of the Maārib Dam ,"عاملة طيرشيحا  " south of Acre, Jordan and part of the Lebanese mountains to the east, the al-Āwali River "نھر األولي" on the north, and the Mediterranean Sea on the west. The region of Jabal ʿĀmil became part of the Islamic State from the seventh Gregorian century. When the Crusaders invaded the Levant, they advanced to control the cities and villages of Jabal ʿĀmil because of this area’s importance, geographically, strategically, and economically, as will be illustrated. The area of Jabil ‘Amil included many villages which were divided into several fiefdoms; Tibnīn was one of these fiefdoms in the south part of Jabal ‘Amil.(5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map 1: Jabal ‘Amil and Southern Lebanon(6)  

Once the castle of Tibnīn was built by Hugh of Saint-Omer in AD 1103-05 / AH 496-99, it became a base from which the Crusaders could launch invasions in the area of Galilee in the northern part of the Kingdom of Jerusalem.  It thus played an important military, political and economic role in the north of the Kingdom of Jerusalem throughout the period of the Crusades. Owing to this, the Muslims constantly attempted to regain it and did so in 1187. However, the Emperor Frederick II succeeded in recapturing it in 1129, so that it resumed its political, military and economic role under the Latin rule until it fell eventually and forever to the Muslims in 1266.  Tibnīn was an important Crusader fief and castle. It played a pivotal role in capturing the city of Tyre, which had received military reinforcements from Damascus before its fall to the Crusaders’ in 1124.  From that time, Tibnīn and Tyre became important military and economic Crusader settlements. The fief of Tibnīn was vital for the Kingdom of Jerusalem, because it included fertile agricultural lands, was a tax collection centre, and because it controlled the Damascus-to-Tyre commercial route. Militarily, it controlled the area north of Galilee, which was a very important region for the Crusader States and the Kingdom of Jerusalem, because in addition to the importance of the defensive and offensive role of its castle in the north of the Kingdom of Jerusalem,(7) the rulers of Tibnīn played a major role in forming the history of the Latin East. They were key figures in the political and military events of the Kingdom of Jerusalem, as will be discussed throughout this work.  The arrival of the Crusaders to the Near East area at the end of the eleventh century gave rise to new demographic, cultural, socio-economic, and architectural features. New inhabitants, new traditions and new languages came with the European inhabitants. Islam and Christendom, Arabs and Franks, East and West met face to face in the Levant.(8) The present article aims at removing some of the mystery concerning the fief of Tibnīn and its castle and illustrates the importance of this relatively unknown fiefdom, its subjects and rulers in the formation of the history of the Latin East. This paper thus discusses the demographic and socio-economic role of Tibnīn in the Latin east. Moreover, the role of Tibnīn in influencing the relations between Muslims and the Crusaders in the Levant and discusses the architecture of 
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the castle of Tibnīn and its importance in the age of the Crusade will be examined. Tibnīn was an ancient city and a castle was built there by the Aramaic King Hazael (842-805 B.C) when his conquests reached Palestine. The castle was built to dominate the commercial roads that linked Egypt and the Arabian Peninsula. It was named Tibnīn, which in Aramaic means “constructed and fortified building”. The castle was destroyed by the hands of the Assyrians and the Chaldeans and was rebuilt in the Greco-Roman period, when it was garrisoned to protect the commercial caravans(.9) Tibnīn Castle lies on top of Jabal ‘Amil, between Damascus and Tyre,(10) at a distance of 25 kilometers southeast of the city of Tyre. Geographically, it belonged to Upper Galilee (الجليل: Galīl).(11) Tibnīn is the Arabic equivalent of the Crusader name “Toron”. Hugh Saint-Omer, the first lord of Tibnīn in the age of the Crusades, built the castle of Tibnīn, which he called Toron, on the highest ridge of the mountain between 1103 and 1105/496-499.(12) It looked down on the Wadi al-͑Ain, and the largest part of the city of Tibnīn was on a lower ridge and south west of the castle.(13) Western historiographical sources and Latin charters mention it under the name of Toron. It is called Tibnīn, the original name, in the Arabic sources. This study often uses and mentions the original name, Tibnīn.  
3- Populations of Tibnīn The human factor had a great influence on the Crusade movement and on its outcome. The overpopulation in Europe was one of the factors that led to conquest of the Near East in 1095. Moreover, the Islamic world was badly divided at that time. The Syrian climatic conditions were more favorable than those in Europe, and the Europeans would find sufficient food by cultivating the arable lands in the Levant. The growth in numbers of younger sons of the noble and royal houses of Europe motivated them to discover new lands for their own.  The Crusade movement was also an opportunity for soldiers, seculars, knights and others to acquire new possessions in the Levant.(14) The population increase of European areas that participated in the Crusades can be estimated as follows (in millions):     

European 
Areas 

A.D. 1000 A.D. 1200

France and 
the Low   
Countries 

6 10
Germany and 
Scandinavia 

4 7
British Isles 1.7 2.8
Italy 5 7.8
Iberia 7 8
Total 23.7 35.6
Russell, “The Population of the Crusader 
States,” p. 298               Although there were big urban cities in the Levant, the majority of the Latin population settled in villages and combined European agricultural experience with the local farming practices.(15) Tibnīn was commercial-agricultural and one of the most suitable areas to settle. It was a place where taxes were collected from the commercial caravans traveling between Damascus and Tyre.(16)  Throughout the twelfth and thirteenth centuries, it is estimated that the average population density of cities in general was about 125 persons to the hectare and that population of Syria was estimated at about 2.7 million people.(17) The average size of the villages near Tyre was about 120 villages with in 450 km(2) and their size was about 3.75 km(2) per village.(18)  This means that we can expect the villages of Tibnīn to also be about 3.75 km(2) in size, because they were located near Tyre and some of the villages near Tyre actually belonged to the fief of Tibnīn. Although it is difficult to estimate the population of inhabited Syrian areas because of its mountainous character and extended desert, the villages were estimated to have about 200-210 persons.(19)  It is difficult to define the borders of the fief of Tibnīn throughout the period of the Crusades. It is estimated that there were about 120-133 villages in the extended region between Tibnīn and Tyre.(20) The fief of Tibnīn included some villages in the vicinity of Tyre, as can be derived from a description by Willam of Tyre, who mentions that Humphrey I of Tibnīn held the hilly county around the city of Tyre, which extended almost to Lebanon and that he held both strongholds and fields in peace.( 21) The demography of the Crusader States varied from the north to the south and from the 
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east to the west. In general, there were more Muslim inhabitants in the north of the Kingdom of Jerusalem than in the south, because of the fear that had spread among them in the first ten years of the Crusade conquests. They left their homes and lands, going to more secure cities in the north that the Crusaders had not captured. The Muslims and Arabic inhabitants formed ethnic and linguistic blocks in the Crusader fiefdoms, at least throughout twelfth century.( 22)  The inhabitants of Jabal ‘Amil were from a variety of Arabic tribes, and were the descendants of a population that had lived there since time immemorial.(23) From the beginning of the eleventh century, the areas of Transjordan and north of Palestine were mostly Shı̄ ͑ite. The native Christians of Syria shared a common faith with the Franks, but they were closely linked to their Muslim neighbors by language, customs and history. Sometimes they suffered under the Crusaders and sometimes some helped the Crusaders against the Muslims. "They gave the Franks no trouble, but they could regard the prospect of Muslim rule with equanimity." Both the Crusaders and the Muslims preferred who were loyal to them.(24)  Edward Robinson was one of the first modern travelers to Tibnīn in the middle of the 19(th) century.(25) He reported that “the village of Tibnīn has 380 male inhabitants, of whom 250 were Metāwilech and 130 were Christians.”(26) Thus there were Christian inhabitants in Tibnīn in the mid-1800s, but the majority during the period of the Crusades were Shi’ite Muslims.                 
Map 2: The fiefdom of Tibnīn at the time of their greatest expansion in the middle of the twelfth century.(27) 

Crusader society was a mixture of Eastern and European culture. There were numerous languages, cultures and traditions. Inhabitants of the Levant shared each other’s’ celebrations, festivals and special occasions. Although the most widely spoken language between the Crusaders was French and the language of the churches and monasteries was Latin, many of the Crusaders learned and spoke Arabic.(28)  It was mentioned that Humphrey IV of Tibnīn was the interpreter in the negotiations between the Muslims and the Crusaders in 1192, and it was said that Humphrey IV learned the Arabic language during his two years of captivity, 1187-89.( 29) This indicates that daily life between the Crusader and Muslim inhabitants was completely different from the life of war between the Muslim and Crusader leaders. There not was only warfare but also mutual cultural and social relationships.  In the time when Tibnīn and the area of Jabal ‘Amil were captured, the Franks committed many atrocities. However, the villages did not suffer much torture or murder, because the Crusaders needed the villagers to cultivate the lands to provide sufficient food.(30) In 1113, during the war between Ṭughtikīn of Damascus and the Crusaders in the area of Tibnīn and Galilee, the Muslims raided Tibnīn and Galilee, which led to a rebellion of the Muslim inhabitants against the Latin rule in these areas. To counter this, King Baldwin settled Syriac Christians in this region, but he also kept the Muslim inhabitants because of their experience in cultivating the land.(31)   The Muslim peasants paid the usual taxes they were accustomed to pay after the Crusaders conquered an area and controlled it.(32) When Ibn Jubair visited the area of Tibnīn and its neighboring villages in 1184, he reported that most of the inhabitants of Tibnīn and the neighboring area were from Muslim tribes. They cultivated the lands and lived a pastoral and rural life. Both Latin and Muslim inhabitants enjoyed a stable life under Frankish rule in Tibnīn. The crops and livestock were divided between the Franks and Muslims and they lived together in peace.(33)  Although the situation of the Muslim peasants and inhabitants was bad under Crusader rule in general, there were some exceptions such as the peasants of Tibnīn, whose situation was better than others in neighboring Crusader areas. The Crusader lords of Tibnīn and the Kingdom of Jerusalem 
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needed them to cultivate the land of Tibnīn, which was an important crop-growing area that provided food for the Latin Kingdom of Jerusalem.(34) After the battle of Hattin in 1187, the Muslim forces recovered Tibnīn on Sunday, July 29(th), 1187 / 18(th) Jumada II 583.(35) The Crusaders lost their lands in Galilee, Tibnīn and other areas, and were replaced by some Muslims tribe who were loyal to the Sultan, Ṣalaḥal-Dīn, but the Eastern Christians remained living alongside the Muslims.(36) With this reconquest, the Muslims controlled Tibnīn and dominated the commercial road. In addition, Tibnīn became the headquarters of the Muslim army for its military operations against the Crusaders in the city of Tyre.(37) Owing to the importance of Tibnīn economically and strategically for the Crusaders, they constantly attempted to regain it. They laid siege to it by helping the German troops in 1197-98, but they did not recapture it.(38)  Ibn-al-Āthīr mentions that when German troops surrounded Tibnīn in 1197-98/ 593, the Muslims wanted to surrender the city to the Crusaders in exchange for their safety. Some Frankish inhabitants warned the Muslims at Tibnīn, saying that, “If you give the castle to the Germans, they will take you captive.” The Muslims therefore defended the castle and did not leave it.(39) This appears to show that the relations between the local Crusader and Muslim inhabitants were close and friendly, and that they were socio-economically related. On February 18(th), 1229/ 638, Emperor Frederick II formed a treaty at Jaffa with Sultan al-Kāmil, under which the Crusaders regained Tibnīn and the extended region from Jerusalem to Jaffa. They maintained a truce for ten years, which will be discussed in further chapters.(40)  Tibnīn was ruled by the Franks from 1229 until Sultan Bībars took control the city of Tibnīn and its castle in 1266/664.(41) During this period, there were socio-economic ties between the Latin and Muslim inhabitants of Tibnīn. 
4- Agriculture Agriculture played a significant role in the Crusader States and was the basis on which the Crusader economy and Crusader settlements in the Levant were built. However, historical sources fail to mention agricultural aspects in their narratives. The agricultural characteristics of the mountains of ͑Amil, in 

Tibnīn, the south of Lebanon and the north of the Kingdom of Jerusalem, were somewhat similar to those in the south. This mountainous area, Tibnīn, included cultivable soil and had the necessary water sources to irrigate the land, and the coastal plain was a narrow area with large cultivations and got water from some conduits cut in the mountains.(42) The lands of Tibnīn as well as the area of Jabal ‘Amil were known to be arable,(43) because the mountainsides were formed as terraces, which kept the arable soil in place and retained the abundant rainfall, thus assuring the moisture needed for crops.(44) William of Tyre described the environment, soil and climate of Tibnīn as “famed for its salubrious air and delightful climate, [it] lies in the tribe of Asher between the sea and Mt. Lebanon and is about equally distant from the two cities, Tyre and Banyas.” The soil of Tibnīn was fertile and well suited to the cultivation of vines and trees, producing abundant crops worked by the peasants. He describes the advantages of the site of Tibnīn, which was able to provide the needs of the Crusaders and its founder, Hugh of Saint-Omer, because of its fertile soil. Moreover, it was a very fortified place, which was important for capturing the city of Tyre, and thus important for the whole area at that time.(45) The waters of the Litany River originate in the plains of Baalbek and the Bekaa, and the al-Zahrani River stems from east of the Mountain Niha, heading south-west and flowing into the sea, a distance of seven kilometers south of the city of Sidon.(46) The lands of Tibnı̄n got water from the nearby springs and watercourses. The nearest valley was Wadi ͑Ain al-Mizrāb, which had great springs to irrigate the fields, and from Wadi al-͑Ain, north of the castle.(47) This increased the agrarian importance of Tibnīn, in addition to its being a fortified fortress.  The army of the Kingdom of Jerusalem under the leadership of King Baldwin I attacked the city of Tyre in November 1111 / Jumada I 505. Ṭughtikīn of Damascus immediately dispatched some of his forces to attack the Crusader-held lands in Tibnīn and north.(48) King Baldwin ordered his army to return,( 49) because he was afraid that the Muslims would take control of their wheat and vineyards crops cultivated in this area.(50) This demonstrates the economic and agricultural importance of the area of Tibnīn as a source of food, which 
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increased its strategic, political and military importance as well.  The village was the basic unit of rural life in the Crusader States in the Levant.(51) This underlines the importance of agriculture for both the Crusaders and Muslims. Most inhabitants of Tibnīn and Jabal ‘Amil were skilful farmers and peasants, who represented an economic necessity for the Latin fiefdoms.(52) This fact was illustrated when the Muslim inhabitants rebelled against Latin rule in these areas; King Baldwin I moved Syriac Christians from near the Kingdom of Jerusalem to settle in this region, Jabal ‘Amil, Tibnīn and Galilee. However, King Baldwin ordered the Crusader rulers to treat the Muslim peasants well, because they needed their experience in farming the land in this area.(53) The area of Jabal ‘Amil and the fief of Tibnīn comprised flat plains, mountainous and plateaus, both highlands and lowlands. The first was suitable to cultivate lemon, banana and palm trees, while the soil of the mountain land was good for producing timber and some kind of fruit trees.(54) This was confirmed by Ibn-Jubair in his travels in 1184; he said that there were roads through land full of trees and forests between Tibnīn and Hunīn, the neighboring castle to Tibnīn.(55)  The land in northern Syria and the fief of Tibnīn had important vineyards and plantations of olive trees at the period of the Crusades.  Vegetables and legumes, such as beans, lentils, peas, were important in the diet of the Muslims and the Franks, and were grown in the same soil. The lords of every fief held the villages with their arable lands under his own control. Nevertheless, there was a waste of potential farmland in this area as the other areas at that time.(56) Sugarcane and cotton were important crops that had been planted in the Levant since the tenth century, and both of these crops were exported to southern Europe. Cotton and sugarcane require large amounts of water, which came from the local springs and rivers.(57) These crops and also grapes were grown in the interior valleys in the area around Tyre and in Galilee territory. It was said that the vineyards became more widespread after the beginning of the Crusades, which might mean that they were cultivated by the Crusader settlers. The most suitable lands for conversion to vineyards were around and near Tyre.(58) All of these sources confirm that these crops and 

fruits were planted in the lands of Tibnīn and Jabal ‘Amil in the north of Galilee and around Tyre, and that there were watercourses and springs for irrigation.  Throughout the twelfth century, when the Kingdom of Jerusalem was at its height, the Crusaders benefitted considerably from their control of the fertile agricultural areas, receiving payment for and taxes on the harvests from the Muslims. There was also agricultural cooperation between the Crusaders and Muslims. For instance, in 1185, Raymond III of Tripoli made an agreement with Ṣalaḥal-Dīn, by which he brought much wheat into the Frankish lands.(59) After 1187, the Franks lost much of their lands, including Tibnīn, and their Kingdom was limited to the coast. However, the region of the fertile coast could not provide sufficient food.(60) 
5- Trade, Taxes and Currency The mainstay of the Crusader economy was trade. The Crusader kings were therefore eager to develop the commercial structure of the Levant. There were several factors that helped the Crusaders to develop trade in the Crusader States. The most prominent factor was the existence of several internal commercial roads in the Levant, which increased their commercial activities and their commercial relations with Muslims and European merchants.(61)  The Crusaders had the castle of Tibnīn built in 1105, by which they controlled the commercial road from Tyre to Damascus and threatened the Muslim trade caravans that went along the Transjordan road and south of Hebron. The latter route posed a lot of difficulties,(62) so traders turned to the Damascus-to-Tyre route. The castle overlooked the road between Tyre and both Damascus and Banyas and controlled the commercial movement between Tyre and the Muslims in the inland cities.(63) The commercial caravans came from Damascus and went through Tibnīn to Tyre in particular and to the south in general. Ibn Jubair wrote that the Crusaders collected taxes “المكوس: al-Mūkūūs” from the commercial caravans at Tibnīn, saying “we reached to a big fortified Crusader fortress called Tibnīn, which was a place where taxes were collected from the caravans, موضع تمكيس القوافل, and it was under the hand of the Pig, mother of the Pig King.” The taxes were ( )“Dinar and carats of Tyrian dinars on the head (per person), ينار وقيراط من الضريبة فيه د
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“ He mentions that the Crusaders forced the Moroccans in Tibnīn, who merchants were possibly living in Tibnīn, to pay the above-mentioned taxes, because they had joined in the wars of Nūr al-Dīn against them.(64)   The description of Queen Agnes and her son King Baldwin IV by Ibn-Jubair as “Pigs”, the meat of which Muslims are forbidden to eat, reflects the attitudes of this time, where both Muslims and Crusaders were enemies and each described the other with the worst attributes. Nevertheless, there were many of socio-economic interrelationships between the Muslim and Crusader inhabitants of the Levant, regardless of the warfare between them. Trade was important for both the Crusaders and Muslims, because it was the main source of revenue for both in the Levant. Both were eager to maintain their commercial relationships and were strongly motivated to encourage the merchants and help them to carry out their business of buying and selling.(65)  The peasants of Tibnīn and other Crusader States, some of whom were free and others who were bound subjects, had to pay taxes to the Crusader overlords. Some of these were paid as part of the harvest “Kharāj” and others as rents "redditus". They also paid some form of tax on livestock.(66) Ibn Jubair mentions that the Muslim inhabitants of Tibnīn and the neighboring area lived in peace with other Latin inhabitants. However, they paid half of their yields ."الدنانير الصورية على الراس غلة : ghallat” and paid a poll tax “ :
 Jizīah”, which was about “one dinar and one dinar five carats”. They had to pay small taxes on the fruits tress as well.(67)  The nineteenth century traveler, Edward Robinson, reported that the inhabitants of Tibnīn were still paying taxes. "They pay a land tax of 12,000 piastres. There is also a poll tax of 2,100 piastres. Another tax of 2.300 piastres had been remitted by the Sultan, not long ago."(68) This confirms that Tibnīn was a commercial centre and agricultural village that provided its rulers with significant taxes and payments. There were other taxes paid in the Crusader ports and fiefs in general. These taxes varied from fief to fief and from one commodity to another. Indeed, the feudal system of the Crusaders in the Latin East largely depended on the local peasants, who paid a huge number of the taxes. In addition to the taxes they paid on their crops, livestock and themselves, they hadجزية

to pay the tax of Xenia, which was in eggs, chicken, cheese and timber. This was paid three times a year, at Christmas, Easter, and Lent.(69) The crops grown in Tibnīn contributed to the prosperity of trade in the Latin East in general. Specifically, sugarcane and cotton were the most important crops and were exported to Europe.(70) This means that Tibnīn was an important economic fief. It controlled the commercial routes, was tax collection centre and itself also produced some of the crops that were exported to Europe. This increased in general the revenue of the Kingdom of Jerusalem and gave Tibnīn much political and military importance as well.   Although the coinage was a royal monopoly, some fiefdoms and barons, including Tibnīn, Beirut, Sidon and Tyre, had the right to strike currency.(71) The lords of Tibnīn struck a feudal currency, but they did not put their names on the coins. The crusader name of Tibnīn, i.e. Toron, was on the face of this currency.(72)  When Tibnīn and Tyre were united under the rule of Philip of Montfort in the middle of thirteenth century, he founded a powerful commercial fief at Tyre and Tibnīn and struck a copper currency.( 73) The name Philip of Montfort is on the face and the name of Tyre on the back.(74) The use of feudal currency in the Latin East was limited in general, because these coins were low-value, used mainly in simple and domestic daily transactions. It seems that the minting of this sort of currency meant political independence from the Kingdom of Jerusalem.(75) In 1256, the conflicts between the Venetians and Genoese escalated. Philip of Montfort Lord of Tibnīn and Tyre supported the Genoese and expelled the Venetians from their properties in Tyre and in the area between Tyre and Tibnīn.(76) The Genoese were given the confiscated property by Philip of Montfort in order to gain their support.(77) This was part of a political-economic conflict between Philip of Montfort and his rivals in Acre. This means that the economic role of Tibnīn was exploited by its lords to play an important political role in the latin east.  
6- The Castle of Tibnīn 

6.1 The location and the reasons of 
construction:  The castle of Tibnīn was an important offensive base and defensive bastion in the period of the Crusades and gave the fief of Tibnīn and its lords a significant political and 
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military role. It was built high on a steep mountain in 1103-05 and was given the name of Toron by its builder, Hugh of Saint-Omer.(78) It is located about 25 kilometers southeast of the city of Tyre,(79) on the highest hill of a ridge ranging in altitude from 700m to 800m above sea level.(80)  Conder and Kitchener, conducting a comprehensive survey of western Palestine, reported that “the castle was situated on a small round hill to the north-east of the village of Tibnīn. The hill itself is on a ridge, which is separated on the north and south from the surrounding country by deep valleys with steep sides.” It stands at a great height above the neighboring counties and dominates the area as far as the River of al-Kāsīmiyeh. It defended the area between Safed and Tyre and protected the routes between Tiberias and Banyas to Tyre.(81) This indicates that the castle controlled Tibnīn to the south and its dependencies.(82) Moreover, the castle overlooked the costal and mountains towns of Jabal ‘Amil, Safad, Golan, Wadi al-Tīm, and it included water wells which were sufficient for the people in the case of siege and war. At the foot of the castle, in the plain to the East, there was a “Khan” or inn, to provide food and lodging for the travelers and for the storage of goods.(83)  There were several reasons for building the castle of Tibnīn and the Crusader castles in the Latin East in general. The main reason for construction of the castle of Tibnīn was to control the Damascus-to-Tyre route, defend the northwest of Galilee in the west, and to also defend the north of the Kingdom of Jerusalem. The Castle of Tibnīn was strategically located for attacking the Muslims in the upper Galilee region and the city of Tyre.(84) It was also built to overcome the problem of the deficiency in the number of Crusader soldiers.( 85) The castle was the administrative base of the fiefdom and was the place where the taxes were collected, being a military fortified centre. It played a religious role in defending the Christian pilgrims and protected the merchants. There was a socio-economic life inside the castle. Knights, lords, senior employees and clerks lived inside the castle, forming a social and civilian society alongside the military life of the castle’s soldiers.( 86) The castle was a significant element of the feudal system, but its architecture has been more studied than its social functions. The leader or master of the castle imposed his authority over 

the neighboring district, and the castle was the centre of feudal governance from which judicial and administrative authority was exercised over the inhabitants.(87)  The castle of Tibnīn frequently played these roles and its lords, such as Humphrey II, controlled several neighboring areas and cities, including Banyas and Hunīn. But Humphrey II was also the Constable of the Kingdom of Jerusalem,(88) which shows the importance of the castle in the Latin East, in particular, the significance of the castle of Tibnīn economically, politically and military. This will be discussed further in the other papers.  
6.2 The Architectural Structure of the 

Castle: The style of the castles and buildings in the Latin East in the period of the Crusades falls into two main categories, Romanesque and Gothic. The first was the prevalent style used in the middle of the twelfth century and the second replaced it. The Crusaders in the Latin East built their fortresses and castles in a style to distinguish them from the local architecture. The Frankish establishments in the Levant sometimes displayed features not found in Europe at that time.(89)  It is not always possible to determine chronologically the building phases of medieval constructions. Nevertheless, it is estimated that the layout of Tibnīn Castle was completed in the first half of the twelfth century. It is similar to contemporary buildings such as Saȏne (Ṣahyūn; Qal‘at Ṣalaḥ al-Dīn) and Giblet (Jbail), especially with regard to the design of the towers. It is believed that the major building phase was finished at the end of 1120. Most of the towers were destroyed in the siege of 1197-98, when German troops laid siege to the castle and destroyed its walls. There were some repairs during the Ayyubid period. It is estimated that there was wide rebuilding in the thirteenth century.(90) al-Mu’aẓẓam-Isa of Damascus destroyed some parts of the castle, when the Crusaders attacked Egypt in 1218-21.(91)  When al-Mu‘aẓẓam learned of the departure of Frederick II from Europe heading for the East in 1227, he destroyed the castle of Tibnīn.(92) His aim was to defortify the Castle in case it fell into the Crusaders’ hands, which it did in 1229.    The castle of Tibnīn was designed to play both an offensive and defensive role. It was built to fit its location on top of a hill, "and is roughly circular, with round and square towers to flank the sides. The slopes of the hill were 
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faced with smooth-dressed stones." The walls were about six feet thick, and formed an irregular rectangular space.(93) The entrance of the castle could be reached by a steep ascent in the southwest (A), and in this entrance was a gothic portal, which included vaulted passages. In the southwest is a projecting window or balcony which overlooked the country to the northeast. There were made of stones on the inside as well as on the outside.(94) There were great towers (A, F, M, I and L) surrounding the castle.(95)                 
 
 
 
Figure 1:  Plan of the castle. (96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 2: The gate of the Castle.(97) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: The entrance looking north-west.(98)   Mathias Piana considers that the fortress of Tibnīn was the largest of the Crusader donjons built. It was one of the most symmetrical western types, which was derived from north-western France and was a type known as early as the tenth century. “The characteristic features are the rectangular outline, the elevated entrance, the cross-wall, the water-supply installation, and the massive walls with mural stairs.” (99) This all points to the castle of Tibnīn having played a major role in the period of the Crusades, and indicates that it and its rulers were of significant political and military importance in the Latin East. 

7- Conclusion This study has dealt with the socio-economic and demographic structure of Tibnīn and its area, Jabal ‘Amil. The majority of its inhabitants were Muslim Shi'ites and the importance of its population and its peasants in cultivating the lands has been shown. The area produced abundant crops, which were important in feeding both the Crusaders and Muslims in the Levant. Some crops were also exported to Europe. Tibnīn was a strategic economic location in upper Galilee and controlled the commercial road from Tyre to Damascus. It was the place where the taxes were collected. It occupied a significant position in the Latin East and played a substantial role in the economic events of the Kingdom of Jerusalem. This in turn was linked to its prominent military and political role of 



   
  

                                                                                                                                                              

 

175 

Articles 

Vol. 8 – Issue (29) – September 2015  Historical Kan Periodical 

this castle, which will be dealt in next further researches. Features of the architecture of the Castle of Tibnīn have been described. The castle was designed to fulfill an offensive and defensive role. It was a fortified castle, strategically placed to play a key position in the defence of the north of the Kingdom of Jerusalem and Galilee. It played a crucial military role against the Muslims in the cities of Tyre and Damascus, among others. Tibnīn was a base from which to mount attacks against the Muslims in the north and sometimes in the south of the Kingdom of Jerusalem.  The castle gave the fief of Tibnīn and its rulers an even more prominent role during the period of the crusade.   
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Lent is (Ecclesiastical Terms) Christianity the period of forty weekdays lasting from Ash Wednesday to Holy Saturday, observed as a time of penance and fasting commemorating Jesus' fasting in the wilderness. 
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نامل   ظاهر الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية واملعمارية إلقطاعية تبن
  ي عصر الحرب الصليبية

ر  أحمد محمد محمد عبد   القوي شع
  أكاديم مصري 

ر تاريخ العصور الوسطي   ماجست
  جامعة جورج اوغست جوتنجن، أملانيا

  

  ملخص:
والديمغرافية  هذا املقال يتناول دراسة املظاهر الاجتماعية والاقتصادية

ي عصر الحرب الصليبية، والذي يكون جزء من  ن  واملعمارية إلقطاعية تبن
ر بقسم تاريخ العصور الوسطي والحديثة  جامعة جوتنجن ي أطروح للماجست

ي أحدي ٕالاقطاعيات ٔالاث عشر الصغر 2014يناير  ،أملانيا ن  ي مملكة  ى . تبن
 )هـــ 99-496م/1105-1103(ية صليبية قطاعإبيت املقدس، وقد بدأ ميالدها ك

ي منطقة جبل  "هيو سانت أومر"يد  ىع ن تقع  وال منحها أسم تورون. تبن
ن ىع ىمنطقة الجليل ٔالاعي عامل جنوب لبنان  دمشق  الطريق التجاري ب

ي الصراع الصلي ٕالاسالمي لتحكمها ا هاًم لعب دوًر الذي بدوره جعلها توصور،  ا 
ي ي هذا الط ن بدور أساس  ن دمشق وصور. ساهمت تبن رق التجاري الهام ب

ن وظلت قاعدة هامة 1124إسقاط مدينة صور  ن  ي يد الصليبي ملحاربة املسلم
  .ملكة بيت املقدسي شمال م

الدور السياس والعسكري لهذه ٕالاقطاعية، وما العوامل ال أهمية  ملعرفة
ا إقط اجعل اعية صليبية صغري، كان البد من دراسة ذات مكان هامة رغم أ

ن لكافة املستوطنات الصليبية. ن ٔالاساسيت  البنية الاجتماعية والسكانية الدعامت
ي عصر الحروب الصليبيةبيان و  ا  ا الزراعية أهمية قلع ، ودراسة أهمي

والاقتصادية ململكة بيت املقدس، وهذا بدوره منحها أهمية عسكرية وسياسية 
ي فهذه الورقة تتناول دراسة أهميوب هامة. ا الزراعية والاقتصادية ومعرفة التا

ى  ا السكانية عالوة ع ا وطر تركيب ا اأهمية قلع ن مدي قو زها املعماري الذي يب
ي الشرق ال ا العسكرية  ا وأهمي   تي عصر الحروب الصليبية.الوحصان
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