
 م7112(  سبتمبر 1(     العدد )1مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية والتطبيقية     المجمد )  111

 
 

 في  بالد المغرب ودور الخوارج في تأسيسيا  اإلمارات المستقمة 
 م(811-237ىـ/ 181 -177) 

 د.سعيد ناجي غالب قائد اسكندر                                                    
 اليمف -جامعة تعز -أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارؾ بكمية اآلداب                                 

 
 م7/11/7112م                                   تاريخ القبول :77/7/7112تاريخ التسميم :

 :الممخص
المغرب عف الخالفتيف األموية والعباسية خالؿ القرف الثاني ييدؼ البحث إلى تسميط الضوء عمى اإلمارات التي استقمت في بالد    

اليجري/الثامف الميالدي ودور الخوارج في تأسيسيا ونشأتيا، وما ىي الظروؼ التي ساعدت المغاربة عمي تحقيق مشروعيـ 
ميا أمرا واقعا بيف السكاف االستقاللي عف الخالفة اإلسالمية في المشرؽ، وكيف أسيـ الخوارج في تعزيز الرؤية االستقاللية وجع

المغاربة، كما يستعرض البحث اإلمارات المستقمة في بالد المغرب والتي تنوعت بيف إمارات ذات صبغة مذىبية خارجية صفرية أو 
إباضية، كاف لمخوارج دور مباشر في نشأتيا، أو إمارات ذات مذاىب غير خارجية بعضيا إما زيدي شيعي أو سني حنفي ساىـ 

ف كاف ذلؾ بطريقة غير مباشرة، وقد استقى البحث مادتو الالخوار  اف وأميات الكتب ظعممية مف المج أيضا في نشأتيا وتأسيسيا وا 
التي شكمت حجر الزاوية في إنجاز ىذا البحث، فضال عف بعض الدوريات والدراسات الحديثة، معتمديف عمى المنيج التاريخي 

 مادة العممية واستنطاؽ نصوصيا.الوصفي والمنيج المقارف في استقراء ال
 

Abstract 

This research aims at shedding light on the emirates in Morocco that gained their independence from 

Abbasid and Umayyad Caliphates in the second century (Islamic calendar)/ eighth century 

(Gregorian Calendar), the role of Khawarij in their emergence and establishment, the circumstances 

that helped Moroccans achieve their independence from the orient’s Caliphate, and the way Khawarij 

contributed in consolidating the vision of independence and turning it into a reality among 

Moroccans. It also addresses the variety of the independent states which were  sectarian in nature; 

some were of Sufri Kharijite or Ibadi, where Khawarij played a direct role in their establishment. 

Other states were non-Kharijite; some of them were either Zaidi Shiite or Hanfi Sunni; others were 

Maliki where Khawarij played a role in their rise and establishment, though indirectly. The research 

mainly draws its material from the classical sources of history, in addition to journals and recent 

studies. It follows the historical descriptive method and the comparative approach

 
 مقدمة:

مف المعروؼ أف بالد المغرب كانت مف أواخر البمداف التي 
فتحت، فقد استغرؽ فتحيا سبعيف عاما تقريبا، ابتدأت طالئعو 

ـ، 932ىػ/11األولى في أياـ سيدنا عمر بف الخطاب سنة 
 ـ، في 017ىػ/29ولـ توضع الممسات األخيرة لو إال سنة 

 
 
 
 
 

عيد الخميفة األموي الوليد بف عبد الممؾ، وذلؾ عمى يد 
فعاًل أسيـ الخوارج  الفاتح اليمني موسى بف نصير المخمي.

عف  (1لمستقمة )افي انفصاؿ بالد المغرب وظيور إماراتو 
 ؟ وأيف يكمف ذلؾ الدور؟الخالفة اإلسالمية في المشرؽ 

 والغريب في األمر أف بالد المغرب ما كادت تنطوي في إطار 
 الدولة اإلسالمية الجديدة ممثمة في خالفة دمشق، حتى كانت
مف أولى البمداف التي استقمت وانفصمت عنيا، إذ أف المدة 

                                                           

ىنػػػػػا ىػػػػو االسػػػػػتقالؿ  تجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػػى أف  المقصػػػػود باالسػػػػتقالؿ - 1
السياسي فقط، أما التواصل  الحضػاري ) اجتماعيػا، اقتصػاديا، فكريػا( بػيف 

 المغرب اإلسالمي ومشرقو  فقد استمر ولـ ينقطع.
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الزمنية الحقيقية التي خضعت فييا بالد المغرب لمخالفة 
 -29ا تقريبا )اإلسالمية في المشرؽ ال تتجاوز ثالثيف عام

 -ـ(، ليبدأ عصرا جديدا في بالد المغرب032-017ىػ/199
 ـ وقياـ017ىػ/139خاصة بعد سقوط الخالفة األموية سنة 

عرؼ لدى المؤرخيف بعصر الدويالت   -الخالفة العباسية
المغربية المستقمة، األمر الذي يطرح تساؤاَل ميمًا حوؿ ماىية 

ؿ جزء ميـ عف جناح األسباب التي عجمت بانفصاؿ واستقال
 الدولة اإلسالمية ومركزىا في المشرؽ.

إف الباحث في التاريخ اإلسالمي عموما، والمغرب منو     
خصوصا، سيمحظ أمامو مجموعة مف العوامل أسيمت في 
ذلؾ االستقالؿ لجزء ميـ مف الدولة اإلسالمية عف مركز 

ر بيف الخالفة في المشرؽ، منيا مثاًل؛ البعد الجغرافي الكبي
دمشق أياـ  -بالد المغرب ومركز الخالفة في المشرؽ 

أو الممارسات الخاطئة  -األموييف، بغداد أياـ العباسييف
لبعض والة بني أمية في بالد المغرب عقب الفتوحات 
االسالمية، كما أف الخالفة األموية وال سيما في الثمث األخير 
 مف سنوات حكميا كانت تعيش مرحمة ضعف كبير، فضال

 عف طموح البربر في االستقالؿ بحكـ بالدىـ بأنفسيـ.
ورغـ أىمية ىذه العوامل التي ساعدت بشكل أو بأخر    

ف بالد المغرب عف المشرؽ، فإ عمى تييئة الوضع النفصاؿ
قد عزز النزعة  -في تقديرنا -ىناؾ عامُل حاسـُ وجوىريُ 

ذلؾ االستقاللية لبالد المغرب وجعميا واقعا ممموسا، يتمثل 
العامل في الدور الذي لعبو الخوارج ودعاتيـ داخل المجتمع 
المغربي، إلقناعو باالستقالؿ ومف ثـ ظيور الدويالت 
واإلمارات السياسية المغربية المستقمة عف خالفة األموييف 
والعباسييف في المشرؽ، والتي بدأت أوالىا في الظيور قبل 

 . فإلى أي حِد سقوط الخالفة األموية في دمشق بعدة سنوات
مقاربة الموضوع  حاوؿ الباحثلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ  

بتوطئة نتحدث فييا عف الوضع العاـ في بالد المغرب قبيل 
ظيور الدويالت المستقمة، ثـ محوريف رئيسييف وخاتمة تناوؿ 
المحور األوؿ جيود في تغيير الواقع السياسي لبالد المغرب، 
وتناوؿ المحور الثاني الدويالت المغربية المستقمة عف خالفة 

ف في تأسيسيا. ثـ الخاتمة التي تبي المشرؽ ودور الخوارج
 البحث. أبرز النتائج التي توصمف الييا

 توطئة:

الوضع العام في بالد المغرب قبيل ظيور الدويالت 
 :المستقمة

إف إلقاء نظرة سريعة عمى الوضع العاـ الذي عاشتو بالد    
المغرب قبيل ظيور الدويالت المستقمة أو ما عرؼ لدى 

والة"، سيالحظ أنو وضع فيو اختالؿ المؤرخيف بػ"عصر ال
كبير عمى جميع المستويات، ففي الجانب السياسي عاشت 
بالد المغرب مرحمة احتقاف كبير نتيجة استئثار القادة العرب 
واحتكارىـ لمسمطات العميا  دوف غيرىـ عقب مرحمة 

(، وباإلضافة إلى ذلؾ فإف الفتف السياسية 1الفتوحات)
قيسية  -لقبمية بيف العرب أنفسيـ الناجمة عف الصراعات ا

التي شيدتيا بالد المغرب في عصر الوالة؛ قد أدت  -ويمنية
إلى إضعاؼ مركز العرب، السيما إذا عممنا أف أضرار ذلؾ 
الصراع القبمي لـ يقتصر عمى رجاؿ الدولة وقادتيا بل تعداه 
إلى عامة الناس الذيف كانوا غالبا ما يصنفوف عمى إحدى 

 (.9القوى المتصارعة )مراكز تمؾ 
وفي الجانب االقتصادي كانت البالد المغربية تعيش    

أوضاعًا متدىورة بسبب كثرة الحروب والمعارؾ والغزوات 
المتواصمة والتي  تعود إلى أياـ الفتوحات، وزاد مف ذلؾ 
التدىور سياسة بعض المتأخريف  مف والة بني أمية الذيف 

مواؿ واليدايا والتحف سعوا بما في وسعيـ إلى جمع األ
رساليا إلى الخمفاء في المشرؽ؛ وقد اضطرتيـ تمؾ  وا 

                                                           
ىػػ( فقػد 199-119بمغ األمر ذروتو أثناء والية عبد هللا ابف الحبحاب ) - 1

ا اتخػػذ مػػػف اعتبػػر ىػػذا الػػػوالي الػػبالد وكأنيػػػا ممكػػا خاصػػا لػػػو ولذويػػو، فبينمػػػ
، استعمل عمى طنجة وما واالىا مػف الػبالد ابنػو إسػماعيل، والقيرواف مقرا ل

ثػػػـ عمػػػر بػػػف عبػػػد هللا المػػػرادي، وبيػػػذا التقسػػػيـ يكػػػوف قػػػد ىمػػػش العنصػػػر 
المحمػػػػي مػػػػف المشػػػػاركة فػػػػي صػػػػنع القػػػػرار، ومػػػػف ثػػػػـ حرمانػػػػو مػػػػف حقوقػػػػو 

رية السياسػػػية، كمػػػا أف ابػػػف الحبحػػػاب اسػػػتمر فػػػي حمالتػػػو التوسػػػعية العسػػػك
وغزواتػػو التػػػي وصػػػمت السػػوس األقصػػػى وبػػػالد السػػوداف فأرعبػػػت السػػػكاف. 
انظػػػر الرقيػػػق )أبػػػو إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف القاسػػػـ(ر تػػػاريخ أفريقيػػػة والمغػػػرب، 
تحقيػػػػػق عبػػػػػد هللا عمػػػػػي الزيػػػػػداف، عػػػػػز الػػػػػديف عمػػػػػر موسػػػػػى، دار الغػػػػػرب 

؛ ابػػػػػف  01+ ص. 09، ص.  1227، 1اإلسػػػػػالمي، بيػػػػػروت، لبنػػػػػاف، ط
بػػاس أحمػػد المراكشػػي(رالبياف المغػػرب فػػي أخبػػار األنػػدلس عػػذاري ) أبػػي الع

والمغػػػرب، تحقيػػػق ومراجعػػػة أ.س كػػػوالف، أليفػػػي بروفنسػػػاؿ، الػػػدار العربيػػػة 
 .11، ص.1، ج1213، 3لمكتاب، بيروت، ط

حسػػػػيف مػػػػؤنسر ثػػػػورات البربػػػػر فػػػػي افريقيػػػػة و األنػػػػدلس، مجمػػػػة كميػػػػة  -9
ؿ، مػػػػػػػػػػػػايو اآلداب، جامعػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػاىرة، المجمػػػػػػػػػػػػد العاشػػػػػػػػػػػػر، الجػػػػػػػػػػػػزء األو 

 .117ص.1291
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رىاقيـ  الممارسات السياسية إلى سوء السيرة وعسف الناس، وا 
أحيانا إلى الشرعٌة، وصلت بالجبايات والضرائب غير 

(، وقد 1محاولة إعادة فرض الجزية عمى البربر بعد إسالميـ)
عبيد هللا ابف  ىتولبمغ ىذا االبتزاز ذروتو عندما 

ىػ( أمر بالد المغرب، إذ سعى ىذا 199 -119الحبحاب)
الوالي إلى بذؿ كل ما في وسعو إلرضاء خمفاء دمشق عبر 
إرساؿ  اليدايا والطرائف المغربية  التي كاف الخمفاء األمويوف 
يستحبونيا، ومف ذلؾ جمود بعض الحيوانات ذات األلواف 

(، وخاصة في بالد 9غرب )المميزة المتوفرة في بالد الم
العربية إلى تمؾ األمور بوضوح،  رطنجة وتشير المصاد

فصاحب كتاب أخبار مجموعة مثاًل يذكر" أف الخميفة وولده 
كانوا يكتبوف إلى عماؿ طنجة في جمود الخرفاف العسمية 

 (.3فتذبح مائة شاة فربما لـ يوجد بيا جمد واحد")
د كاف انعكاسا لموضع أما بالنسبة لموضع االجتماعي فق   

السياسي واالقتصادي القائـ عمى عدـ التكافؤ، فالعنصر 
العربي ىو المسيطر والمحتكر لموظائف الميمة في المجتمع 

مامة الصالة) (، ورغـ انخراط 9كالقضاء، وقيادة الجيوش، وا 
البربر في الجيوش فإف عطاءىـ كاف أقل مما يمنح لمجند 

يتحمموف العبئ األكبر ويتقدموف العربي في الوقت الذي كانوا 

                                                           
، دار الكتػب تاريخ األمم والممـوك) أبو جعفر دمحم بف جرير(ر  الطبري  - 1

ابػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػدوف )  ؛ 20.ص ،9مػػػػػػػػػج  ،1221، 3العمميػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػروت، ط
، مؤسسػة جمػاؿ 9، مػجالعبر وديوان المبتـد  والخبـرعبدالرحمف بػف دمحم (ر 

القػػػػػادري ؛ إبػػػػػراىيـ  111، ص.1202لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر بيػػػػػروت، لبنػػػػػاف، 
، عالقة الخالفـة اإلسـالمية بمنطقـة سـوس  بـان عخـر الخالفـة بوتشيشر

، أعمػػػػػاؿ نػػػػػدوة أكػػػػػادير الكبػػػػػرى، كميػػػػػة اآلداب والعمػػػػػـو قـــــراالة ومال ظـــــات
 .11، ص.1227، 1ط -أكادير -اإلنسانية، جامعة ابف زىر

 .19.، ص1ابف عذاري ، ـ.س، ج -9
منشورات دار ، في فتح األندلس  خبار مجموعةمؤلف مجيوؿر  -3

 ى؛ ويذىب الطبري إل39-31ص. أسامة، دمشق ، بدوف تاريخ طبع،
، األمم والمموك تاريخانظر  ."يقتمون  لف شاة في جمدأنيـ كانوا "

، مؤسسة 1راجعو وصححو وضبطو نخبة مف العمماء األجالء، ج
 .111.، ص1جالعممي لممطبوعات، بدوف تاريخ طبع، 

 ،لقبائل العربية في ال ياة المغربية ثر امصطفى أبو ضيف أحمدر  -9
 ، ،1219، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 1ج

 .119ص.

(، ولـ يقف 1الصفوؼ في المواجيات والنزاالت العسكرية )
األمر عند ىذا الحد، بل وصل األمر ببعض والة بني أمية 
عمى بالد المغرب إلى محاولة وشـ البربر عمى أيدييـ تمييزا 

(، وجعل  السكاف 9ليـ عف العرب، وىو ما زاد الوضع تأزما)
 ينوف الفرصة المناسبة لتغيير ذلؾ الواقع.المغاربة يتح

صفوة القوؿ، إف األوضاع السياسية واالقتصادية    
واالجتماعية، التي عاشتيا بالد المغرب عقب الفتوحات، 
كانت سيئة جدا، وىو األمر الذي سيل ميمة دعاة الخوارج 
الذيف كاف بعضيـ قد تسمل الى بالد المغرب ضمف جيوش 

عمى نشر فكرىـ الذي يدعو إلى العدؿ،  الفتح العربي وعمل
والمساواة، وعدـ حصر السمطة بجنس معيف، والثورة عمى 
الحكـ الجائر وتغييره ولو بقوة السيف، وىي األفكار التي ال 
شؾ أنيا كانت متوافقة بشكل كبير مع مطالب المغاربة، 
قناعو  فكيف تمكف الخوارج مف اختراؽ المجتمع المغربي وا 

 ر واقعو السياسي؟ بضرورة تغيي
الم ور األول: جيود الخوارج في تغيير الواقع السياسي 

 لبالد المغرب
 إف الحديث عف الدور الذي قاـ بو الخوارج في التييئة    

لتغيير الواقع السياسي  لبالد المغرب، ومف ثـ اإلعداد 
لمشروع انفصالو واستقاللو عف مركز الخالفة في المشرؽ 
فيما بعد وجعل ذلؾ المشروع أمرًا واقعًا، يقتضي منا 
بالضرورة التطرؽ إلى طريقة انتشار الخوارج في وسط 
المجتمع المغربي وكيفية استفادتيـ مف الوضع العاـ الذي 

شتو بالد المغرب عقب الفتوحات في نشر فكرىـ الرامي عا

                                                           
خالؿ فحوى الشكوى التي تقدـ بيا البربر إلى الخميفة  يظير ذلؾ مف -1

، 919.ص ،1جس، .ـ، انظر الطبري  .ىشاـ بف عبدالممؾ في دمشق
الحسف عمي بف دمحم عبد الواحد الشيباني(ر  أبي )عزالديف ابف األثيرر

 .90ص.، 1201، دار الفكر، بيروت، 3، مجالكامل في التاريخ
قاـ بيذا األمر الوالي يزيد بف أبي مسمـ، وىو ما أدى إلى قياـ البربر  - 9

باغتيالو. لممزيد يمكف مراجعةر ابف عبد الحكـ )أبو القاسـ عبد الرحماف 
تحقيق عمي دمحم عمر، مكتبة الثقافة والمغرب،  فتوح مخربف عبد هللا(ر 

؛ البالذري ) أبي العباس أحمد بف 999.، ص1221الدينية، بورسعيد، 
، تحقيق عبدهللا أنيس الطباع، مؤسسة فتوح البمدانيحي بف جابر(ر 
، تاريخ افريقية والمغرب ؛ الرقيق،399.ص ،1210المعارؼ، بيروت، 

 .91.ص ،1ـ.س، ج ؛ ابف عذاري 99.صـ.س، 
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إلى تغيير الواقع السياسي، الذي تمخض عنو في نياية 
 المطاؼ استقالؿ بالد المغرب كميا وانفصاليا عف المشرؽ. 

وعمى كٍل سيتـ مناقشة  ىذه المعطيات  مف خالؿ     
  -قسميف رئيسييف عمى النحو اآلتير

قناع المجتمع بالتغيير تغمغل الخوارج في  -1 بالد المغرب وا 
 :السياسي

ترجع البدايات األولى النتقاؿ الخوارج الى بالد المغرب إلى  
أياـ الفتوحات العربية حيث وجد الخوارج في عممية فتح بالد 
المغرب مخرجا ليـ، فباإلضافة إلى مساىمتيـ في نشر الديف 

ف الفتح أيضا اإلسالمي ونيل األجر والثواب عمى ذلؾ، فقد كا
(، خاصة بعد 1مخرجا ليـ لمفرار مف ظمـ وتسمط بني أمية )

وصوليـ إلى قناعة بعدـ جدوى ثوراتيـ في المشرؽ، تمؾ التي 
كانوا يرموف مف ورائيا إلى إقامة دولة العدؿ المنشودة، 
وفضال عف ىذا وذاؾ فإف انخراط الخوارج ضمف حمالت ىذا 

المعادي لبني أمية بحرية الفتح قد ساعد عمى نشر فكرىـ 
ف كاف ذلؾ قد تـ بطريقة سرية ) (، وىو 9وسيولة، وا 

الخوارج لنشر مذىبيـ خالؿ ىذه  األسموب الذي نيجو
 المرحمة.

ا فإف حاممي النفس الخارجي الذيف تسمموا إلى بالد وعمومً    
المغرب عبر حمالت الفتح  قد لعبوا دورا ميما في تييئة 

اة المذىب الذيف تـ إرساليـ مف األرضية المناسبة لدع
(، مستفيديف مف الظروؼ 3المشرؽ عقب الفتوحات مباشرة)

                                                           
 لممزيد حوؿ ىذا الموضوع يمكف العودة إلى بحثنا الموسـو بػ  - 1

" اسيامات الخوارج في الفتو ات العربية اإلسالمية لبالد المغرب
 . 9711منشورات حولية كمية اآلداب، جامعة تعز، العدد األوؿ، مايو 

"، وىو مبدأ يجيزه الفكر الخارجي. التقية ىذا الطريقة تسمى مبدأ" -9
، الممل والن ل) ابف الفتح دمحم بف عبد الكريـ أحمد(ر  انظر الشيرستاني

ـ، 1219ىػ/ 1979تحقيق دمحم سيد كيالني، دار المعرفة ، بيروت،  
  .130، ص.1ج
، المدار اإلسالمي، مبا ث في عمم الكالم والفمسفةعمي الشابير  -3

د ويرجح  أف وصوؿ ىؤالء الدعاة الى بال .192، ص. 9779تونس، 
الداعي  -ـ، ذلؾ أف سممة بف سعد011ىػ/23المغرب، تـ بعد سنة 

كاف قد كمف بالميمة مف طرؼ التيار اإلباضي في البصرة؛  -اإلباضي
بعد تولي أبي عبيدة مسمـ بف أبي كريمة رئاسة المذىب خمفا لجابر بف 

ـ. راجع أبي زكرياء ) 011ىػ/23زيد العماني الذي وافتو المنية في سنة 
 سير األئمة و خيارىم المعروف بتاريخ  بي زكرياالابف أبي بكر( يحيى 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية السيئة التي كانت تمر بيا 
 بالد المغرب خالؿ ىذه الفترة، كما تحدثنا سالفا.

ومف أبرز دعاة الخوارج الذيف وفدوا مف المشرؽ إلى بالد    
ذىب بيف السكاف المغاربة حسب المصادر المغرب لنشر الم

اإلباضية سممة بف سعيد، وعكرمة مولى ابف عباس، سممة 
يدعو إلى مذىب اإلباضية، وعكرمة يدعو إلى مذىب 

 (.9الصفرية)
عموما، فإف ىؤالء الدعاة بعد استقرارىـ في القيرواف؛ قاموا    

د بتوزيع أدوار مياميـ، بحيث تكوف المناطق الشرقية مف بال
المغرب وقبائميا،" نفوسة، ىوارة، مزاتو"، مف نصيب سممة بف 
سعد، وىناؾ سيعمل سممة عمى نشر المذىب اإلباضي، بينما 
تكوف األجزاء الغربية لبالد المغرب وقبائميا، "مطغرة، 
برغواطة، مكناسة"، مف ميمة عكرمة بف عبدهللا مولى بف 

 (.1عباس، الذي كاف يدعو إلى المذىب الصفري)
وتجدر اإلشارة أف ىذا التوزيع المحدد لـ يكف اعتباطيا،    

فمناطق شرؽ المغرب كانت أرضيتيا مييئة العتناؽ المذىب 
اإلباضي، خاصة إذا ما عممنا أف جماعات مف الخوارج قد 

(، أما 9استقرت فييا منذ أياـ اإلماـ عمي بف أبي طالب )
لؾ كاف لو مناطق غرب المغرب التي اىتـ عكرمة بقبائميا، فذ

ية، ومف تمؾ المسوغات في تقدير مسوغاتو عند ىذا الداع
 رالباحث

                                                                                           

، 1219، 9تحقيق إسماعيل العربي، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، ط
طبقات ، وانظر كذلؾ الدرجيني ) أبي العباس أحمد بف سعيد( ر91ص.

، تحقيق إبراىيـ طالي ، مطبعة البعث، قسطنطينية ، المشايخ بالمغرب
 .11، ص. 1، ج1209الجزائر ، 

 .91، ـ.س، ص.سير األئمة و خيارىم أبو زكرياء ،   -9
مــرخر جــامع القيــروان  ربــي كػاف مجمػػس عكرمػة غالبػػًا مػا يعقػػد فػي"  - 1

ريــاا النفــوس ". انظػػر المػػالكي ) أبػػي بكػػر عبػػد هللا بػػف دمحم( رالخــومعة
فريقيـة ، تحقيػق بشػير البكػوش، مراجعػة دمحم  في طبقات عمماال القيـروان وا 

 ،1، ج1213العروسػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػوي، دار الغػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػالمي، بيػػػػػػػػػروت، 
 .  199.ص

، دار الكتػػػػػػػاب اإلسػػػػػػػالمي ، القػػػػػػػاىرة ، خـــــــورة األراابػػػػػػػف حوقػػػػػػػلر  -9
جبــل نفوســة منــ   وانظػػر مسػػعود مػػز ىػػودير  ،23بػػدوف.ت.ط، ص.

نشػػورات ، م الل  لــ  بــالد المغــربىــانتشــار اإلســالم  تــ  ىجــرة بنــي 
 .93، ص.9771مؤسسة تاوالت الثقافية، الجزائر، 
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أواًلر إف تمؾ القبائل كانت تتمتع بثقل ديموغرافي كبير،  
 (.1وخاصة قبيمتا برغواطة، ومطغرة )

ثانيًار إف تمؾ القبائل كانت قد لعبت دورا واضحا بعد  
قبيمة برغواطة فزعيـ  إسالميا في الفتوحات في بالد األندلس،

"طريف" كاف لو الريادة في قيادة أوؿ سرية إسالمية في 
األندلس، حتى اقترف اسـ جزيرة طريف باسمو، وأصبحت 

 –(، واألمر ذاتو ينطبق عمى قبيمة ميسرة 9تنسب إليو)
 (.3التي كاف ليا جيودىا كذلؾ في تمؾ الفتوحات) -مطغرة

فتح بالد  ورغـ ىذا الدور الواضح لقبائل البربر في   
(، 9، وعامموىا بشدة)ااألندلس، فإف القادة العرب تنكروا لي

وىو األمر الذي كاف يدركو الداعية عكرمة، فوجو اىتمامو 
بيا، وكاف طبيعيا أف تقبل تمؾ القبائل عمى المذىب الخارجي 

 (.1المعارض لسياسة الوالة العرب وتسمطيـ)
ر لـ يكف تركيز عكرمة عمى القبائل البربرية المستقرة اثالثً    

نما كاف  في المناطق الغربية لبالد المغرب، محل صدفة، وا 
ذلؾ التوجو مبنيا عمى معرفتو المسبقة بزعامات تمؾ القبائل 
قبل مجيئو إلى بالد المغرب، شفيعنا في ذلؾ بعض اإلشارات 

لبربرية بزيارة المصدرية التي تؤكد قياـ بعض تمؾ الزعامات ا
المشرؽ لطمب العمـ عمى يد كبار التابعيف ومنيـ عكرمة 
نفسو. فابف خمدوف، والقمقشندى يذكراف أف أبا القاسـ سمكو 
بف واسوؿ زعيـ قبيمة مكناسة رحل إلى المدينة المنورة وأدرؾ 

                                                           
"،  نيـــا كانـــت مـــن  وفـــر الشـــعوب"يصػػػف ابػػػف خمػػػدوف قبيمػػػة مطغػػػرة  - 1

ونفػػػس الشػػػيء ينطبػػػق عمػػػى برغواطػػػة الػػػذيف كػػػاف ليػػػـ فػػػي صػػػدر اإلسػػػالـ 
ــرة ــر،  ". انظػػر"التقــدم والكث ــوان المبتــد  والخب ــر فــي دي مؤسسػػة جمػػاؿ العب
 .111.ص ،9ج ،1202بيروت،  ،لمطباعة والنشر

المغـــرب فـــي  كـــر بـــالد ) أبػػػو عبيػػد عبػػػدهللا بػػف عبػػػد العزيػػز(،  البكػػري  -9
ـ.س،  ؛ ابػػف عػػذاري،131.، ص1291، بػػاريس، طبعػػة  فريقيــة والمغــرب

 .10.، ص1ج
قبائــل ، عبػػد الوىػػاب بػػف منصػػورر 111.، ص9جـ.س،  ابػػف خمػػدوف، -3

 .311.ص ،1.ج1291، المطبعة الممكية، الرباط ، المغرب

ـــــدلس ،حسػػػػػيف مػػػػػؤنس -9 ـــــة و األن ـــــر فـــــي افريقي  ،، ـ.س ثـــــورات البرب
 .113-119.ص

 ولمــايقػػوؿ ابػػف خمػػدوف عمػػى سػػبيل المثػػاؿ فػػي حديثػػو عػػف قبيمػػة ميسػػرة" -1
، العبـر ". انظػرسرى دين الخوارجية في البربـر  خـ  ىـربال بـر ص الخـفرية

 .111.، ص9جـ.س، 

(، كما أف ىناؾ 9التابعيف وأخذ عف عكرمة مولى بف عباس)
كل مف ميسرة  ىناؾ بعض الروايات تتحدث عف قياـ

المطغري، وطريف البرغواطي بزيارة إلى المدينة المنورة وتمقي 
وال يستبعد أف تكوف تمؾ  (،0العمـ عمى يد كبار التابعيف)

الشخصيات البربرية قد تعرفت عمى عكرمة مولى بف عباس 
وأخذت عنو، خاصة أنو كاف مف فحوؿ العمـ وجيابذتو في 

 (.1تمؾ المرحمة)
د تمكف دعاة الخوارج القادموف مف المشرؽ قصارى القوؿ، لق

أف يشقوا طريقيـ بيف صفوؼ المجتمع المغربي، وينشروا 
أفكار المذىب الخارجي وشعاراتو البراقة التي تدعو الى 
العدؿ، والمساواة، وعدـ حصر السمطة في أسرة أو ساللة 

(، مستفيديف 2معينة، وجواز الثورة عمى الحاكـ الظالـ وعزلو)
 ضية التيمستفيديف مف األر 

 سبق وىيئتيا العناصر الخارجية التي تسممت عبر حمالت  
ومف الوضع السياسي  -الذي طالت مدتو -الفتح  

واالقتصادي واالجتماعي الذي عاشتو بالد المغرب عقب 
الفتوحات " ما عرؼ بعصر الوالة"، ولذا لـ تمر فترة قصيرة 
حتى كانت قبائل البربر قد استميمت أفكار المذىب 

(، منتظرة الفرصة المواتية لمثورة عمى الحكـ 17خارجي)ال
 وتغيير الواقع السياسي المفروض . القائـ،

                                                           
 صبح األعشى يف صناعة )أمحد بن علي(:، القلقشندى 131.، ص6ج م.س،، العرب -6

، 1987، 1، تعليق نبيل خالد اخلطيب، دار الكتب العلمية ، بريوت، طنشاإلا صناعة
 .161.ص ،5ج
7
اتريخ مشال افريقيا من الفتح اإلسالمي إىل هناية الدولة عبد العزيز الثعاليب : - 

عة محادي الساحلي، ، ، دمحم ادريس، تقدمي ومراج، مجع وحتقيق د. أمحد بن ميالداألغلبية
 .136.ص ، 1987دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل، 

، دار الطبقات الكربىابن سعد )أيب عبدهللا دمحم بن سعد بن منيع البصري الزهري(:  -8
الذهيب ) أيب عبد هللا دمحم بن ، 385، ص.2، مج1981بريوت للطباعة والنشر، بريوت، 

، حتقيق علي دمحم البجاوي، دار الفكر، االعتدال يف نقد الرجال ميزان امحد عثمان(:
، دار العلم 4، مجاألعالم )خري الدين(: ي. الزر كل93، ص.3، مج1963مصر، طبعة 
 .244، ص.1989، 8للماليني، ط

9
) أيب احلسن علي بن إمساعيل(: ، األشعري  642.س، ص.ابن عبد احلكم، م - 

حتقيق دمحم حمي الدين عبد احلميد، ادلكتبة    ،املصلينيمقاالت اإلسالميني واختالف 
 .35.، ص1س، ج.ابن عذاري، م  ،214، ص.1985 ،1ج، بريوت العصرية

متكننننن دعنننناة اخلننننعارج مننننن إئنننننار  كثننننري مننننن ئبايننننل ال بننننر  عتنننننا   ادلننننذهب اخلننننارجي،  - 11
ايننننة، فسنننلمة بننننن سننننعد كنننان ئنننند نشننننر مذهبنننه اإل ،نننني بننننني ئباينننل نفعسننننة، وهننننعارة، ودل

وزانتننة، وسنندراتة، وزواوننة، ونفننزاوة، بننل أنننه شننكل وفنندا مننن ادلغاربننة وأرسننل م إىل البصننرة 
وئنند عننرا هننذا العفنند  ملننة  أيب عبينندة مسننلم بننن أيب كر ننة،ليتعلمننعا ادلننذهب علنن  ينند 
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دور الخوارج في تغيير الواقع السياسي في بالد  -7
 :المغرب

نود اإلشارة إلى أف التحوؿ السياسي الذي تـ في بالد المغرب 
لـ يتحقق إال بعد أف فشمت كل المحاوالت السممية إلصالح 
النظاـ الذي كاف قائما، وعميو ال بد مف التطرؽ إلى 
المحاوالت التي بذلت لمحاولة رأب الصدع بيف والة الخالفة 
األموية والمجتمع المغربي قبل انطالؽ حركة التغيير التي 

 حولت الواقع السياسي في بالد المغرب.
أوالر تواصل المغاربة مع الخالفة األموية ومحاولة إصالح 

رغـ الجيود الكبيرة التي بذليا دعاة الخوارج في  لقائـالنظاـ ا
إقناع زعماء القبائل البربرية بالثورة عمى الحكـ القائـ، ورغـ 
ة العسف الذي مورس عمى السكاف مف طرؼ بعض الوال

ف قادة البربر كانوا متعقميف المتأخريف مف بني أمية، فإ
موقف ورفضوا الثورة ضد ىؤالء الوالة، حتى يتأكدوا مف 

الخالفة المركزية في دمشق مف تمؾ الممارسات، وقد صورت 
بعض المصادر ىذا الموقف المتسامح لدى البربر بالقوؿ " 
فما زاؿ أىل المغرب مف أسمح أىل البمداف وأطوعيـ إلى 

أي  -زماف ىشاـ  بف عبد الممؾ، فمما دب إلييـ أىل العراؽ 
تى نخبرىـ ) أي واستثاروىـ  قالوار ال نقبل ذلؾ ح -الخوارج

 (.1الخمفاء(")

                                                                                           
العلننم اخلمسنننة، وهنننم عبنندالرمحن بنننن رسنننتم، وعايتننم بنننن مجينننل السنندرا ، وإمساعينننل بنننن 

خلطنننناب عبنننند األعلنننن  بننننن السننننما ادلعننننافري، وأيب داود القبلنننني درار الغدامسنننني، وأبننننع ا
النفننزاوي، ونفننس الشننيق ينطبننق علنن  عكرمننة مننعىل ابننن عبنناس الننذي متكننن مننن إنشنناق 
شننننبكة مننننن  مقنننندمي ادلننننذهب الصننننفري، ومننننن أبننننرز هنننن  ق ميسننننرة ادلطغننننري، وطرينننن  

وعبننند ال ونننعاطي، وأبنننع القاسنننم بنننن واسنننعع ادلكناسننني، وجننند عيسننن  بنننن يزيننند األسنننعد، 
األعلنن  بننن جننريا اإلفريقنني مننعىل معسنن  بننن نصننري. راجننع ك هننذا ادلع،ننعر ، البكننري ، 

، م.س، العةرب ؛ ابنن خلندون،149، م.س، ص.املغرب يف ذكر بالد أفريقيةة واملغةرب
، ابنننننننننننننننننننننننننن 161. ، ص5ج م.س، ؛ القلقشنننننننننننننننننننننننننندى ،211-217،+ 131.، ص6ج

دمحم إبنننننراهيم الكتنننننا ، دار ، حتقينننننق امحننننند دتننننار العبنننننادي، أعمةةةةةال األعةةةةةالماخلطيننننب: 
؛ النايتننننننري ) أمحنننننند بننننننن خالنننننند(: 138ص. ،3، ج1964الكتنننننناب، النننننندار البي نننننناق، 

، حتقيق أمحند النايتنري، منشنعرات وزارة  1، جاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى
، ، جبةةن نفةسةةة  ي؛ مسننععد مننز هننعد141.ص،  2111الثقافننة وا تصنناع، الننر ط،  

 .48-45م.س ، ص.
 
 
 
 
 .919، ص. 1، ـ.س، جتاريخ الرسل والمموكالطبري،   - 1

عمى كل، فإف البربر وحرصا منيـ عمى الحموؿ السممية   
لمعالجة الوضع الذي تعاني منو بالد المغرب، قرروا تشكيل 
وفٍد مف عشريف رجال؛ ضـ أبرز زعماء القبائل البربرية 
ووجيائيـ، برئاسة ميسرة المطغري، وتوجو في نياية سنة 

لعرض قضيتو مباشرة عمى الخميفة ـ إلى دمشق 031ىػ/191
ىشاـ، وظل الوفد  في عاصمة الخالفة شيرا، ولـ يستطع 
مقابمة الخميفة، وحينيا لـ يكف أماـ الوفد البربري إال أف  ترؾ 

(، التي 9عريضة دوف فييا أسماء أفراده؛ وحدد فييا شكواه )
أوضح فييا مختمف الممارسات السيئة، التي يقـو بيا والة 

في بالد المغرب في حق السكاف البربر عمى جميع  الخميفة
المستويات السياسية، والعسكرية الحربية، واالقتصادية، 
واألخالقية، وما موقف الخالفة مف تمؾ الممارسات، وقد 
تركت تمؾ العريضة عند الحاجب ليسمميا إلى الخميفة ىشاـ 

 بف عبدالممؾ فيما بعد. 
إلى بالده دوف أف يحقق  ا، فإف الوفد المغربي عادعمومً    

ىدفو مف الزيارة،  ويبدو أنو تعززت لديو فكرة تآمر الخالفة 
نفسيا وضموعيا في تصرفات وجور والتيا في بالد المغرب، 
ولـ يكف أماـ زعماء تمؾ القبائل مف خيار بعد ذلؾ إال 
االنتقاؿ مف العمل السممي، إلى العمل العسكري، وا عالف 

ذي يشكوف منو، وتطبيق مبدأ المساواة، الثورة، لرفع الظمـ ال
ذلؾ المبدأ الذي بذؿ الخوارج جيدا كبيرا لنشره بيف زعماء 

قناعيـ بتنفيذه عمميا.  وقادة البربر، وا 
استغل الخوارج فشل وفد المغاربة في مقابمة خميفة دمشق، 
وزادوا مف إيغار صدور البربر ضد خالفة بني أمية ووالتيـ، 

ة قصيرة عمى عودة الوفد البربري مف ولذا لـ تمر غير فتر 
                                                           

أبمػػغ أميػػر المػػؤمنيف، بػػأف أميرنػػا يغػػزو بنػػا ممػػا جػػاء فػػي تمػػؾ الشػػكوى " - 9
وبجنػػده، فػػإذا أصػػاب نفميػػـ دوننػػا وقػػاؿ ىػػـ أحػػق بػػو، فقمنػػا لػػو ىػػو اخمػػص  
ذا حاصر مدينة قاؿ تقدموا وأخر جنده، فقمنػا تقػدموا فإنػو ازديػاد  لجيادنا، وا 
لمجياد ومثمكـ كفى إخوانػو فوقينػاىـ بأنفسػنا، وكفينػاىـ، ثػـ إنيػـ عمػدوا إلػى 

فجعمػػػػػوا ينقػػػػػروف عػػػػػف السػػػػػخاؿ يطمبػػػػػوف الفػػػػػراء األبػػػػػيض ألميػػػػػر ماشػػػػػيتنا، 
المػؤمنيف، فيقتمػوف ألػػف شػاه فػي جمػػد، فقمنػا مػا أيسػػر ىػذا ألميػر المػػؤمنيف، 
فاحتممنػػا ذلػػؾ، وخمينػػاىـ وذلػػؾ، ثػػـ أنيػػـ سػػامونا أف يأخػػذوا كػػل جميمػػة مػػف 
بناتنا، فقمنا لـ نجد ىذا فػي كتػاب وال سػنة فػنحف مسػمموف فأحببنػا أف نعمػـ، 

تـاريخ الطبػري، عف رأي أمير المؤمنيف  ذاؾ أـ ال". راجع ىذا النص عند أ 
، وانظر كػذلؾر عبػد العزيػز الثعػالبي 919ـ.س، ص. 1، جالرسل والمموك

 .130-139.ص ، ـ.س،تاريخ شمال  فريقيا، 
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دمشق، حتى اختمرت فكرة إسقاط حكـ بني أمية؛ خاصة أف 
ذلؾ الحراؾ والغمياف قد تزامف مع قياـ  أمير طنجة حينيا 
عمر بف عبد هللا المرادي باالشتطاط إلى حد كبير في معاممة 
سكاف اإلقميـ في سبيل الحصوؿ عمى مزيد مف األمواؿ، 

في الحكـ "وتعدى في الصدقات والعشر وأراد فأساء السيرة 
 (.1تخميس البربر، وزعـ أنيـ فيء المسمميف")

وبيذه التصرفات طفح الكيل لدى القبائل المغربية، وأدى  
شممت  -الوضع المتأـز إلى قياـ أوؿ ثورة تغييرية كبرى 

كاف الخوارج محركا رئيسيا  -المغرب مف أقصاه إلى أدناه
عنيا في نياية المطاؼ إسقاط حكـ لكل فصوليا، وتمخض 

 بني أمية، وتغيير الواقع السياسي لبالد المغرب برمتو.
 ا: التغيير الثورص في بالد المغرب ودور الخوارج فيوثاني  

إف المتمعف في النصوص العربية بدقة؛ سيالحظ أف يد 
الخوارج كانت بارزة وبقوة في إحداث التغيير عبر الثورة التي 

الخارطة السياسية الجديدة لبالد المغرب،  نجـ عنيا رسـ
ويمكف إيضاح ذلؾ الدور بالتطرؽ إلى أىـ قبائل بالد 
المغرب التي تصدرت حركة التغيير، والشرعية التي استندت 
عمييا، والخمفيات التي انطمقت منيا، والشعارات التي رفعتيا 

 في فترة التغيير.
مت عمى عموما يمكف استعراض دور القبائل التي حم  

 ر-عاتقيا مشروع تغيير الواقع السياسي عمى النحو اآلتي
تعد قبيمة مطغرة مف أولى قبائل بالد  قبيمة مطغرة:-1

المغرب التي انتفضت ضد  خالفة بني أمية ووالتيا في بالد 
ـ ، وقد قاد 032ىػ/199المغرب، وذلؾ في إقميـ طنجة سنة 

فإف ىذا القائد كاف  تمؾ االنتفاضة زعيـ القبيمة ميسرة، ولمعمـ 
تمقى أفكار الخوارج ودرسيا عمى يد عكرمة بف عبدهللا مولى 

( في 3(، حتى أصبح مقدما )2بف عباس في  مدينة القيرواف)
 المذىب الخارجي الصفري.

                                                           
، النػػػويري )شػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف 19، ص. 1ابػػػف عػػػذاري، ـ.س، ج -1

ــــي فنــــون عبػػػػد الوىػػػػاب(ر  ، تحقيػػػػق حسػػػػيف نصػػػػار، األدب نيايــــة األرب ف
المجمػػػس األعمػػػى لمثقافػػػة، القػػػاىرة، ، 99جمراجعػػػة عبػػػد العزيػػػز األىػػػوائي، 

 .  12، ص.1213
، تحقيػق أكػـر ضػياء العمػري، دار خيـا  تـاريخ خميفـة بـنابف خياطر  - 9

تـــاريخ افتتـــاح ؛  ابػػػف القوطيػػػةر 313ص. 1211، 3طيبػػػة ، الريػػػاض، ط
، 1212، 9دار الكتػػػاب المصػػػري، ط ، تحقيػػػق إبػػػراىيـ األبيػػػاري،األنـــدلس

وعمى أية حاؿ فإف التوجو الفكري الخارجي لقبيمة مطغرة    
مع وقائدىا ميسرة قد تجمى بوضوح مف خالؿ طريقة التعامل 

والي األموييف عمى طنجة عمر ابف عبدهللا المرادي األموي 
وما تمى ذلؾ مف أحداث، إذ تمكف ميسرة ومعو قبيمتو مطغرة 
بعد إعالنيـ الثورة مف الوصوؿ إلى عمر بف عبدهللا المرادي 

ـ، ومف ثـ خمعيـ لطاعة بني 032ىػ/199وقتمو سنة 
خوارج في ( ، ليتواصل بعدىا مسمسل تطبيق أفكار ال9أمية)

مسألة الحكـ، إذ اجتمعت قبيمة مطغرة ورأت ضرورة قياـ 
أمير أو خميفة ليقود البربر ويوجييـ استكمااًل لمشروعيـ 
المناىض لحكـ بني أمية، وتـ االتفاؽ في نياية المطاؼ 

 (.1عمى تولية ميسرة ومبايعتو بالخالفة)
وكل ىذه الخطوات مف الخروج عمى والي طنجة عمر  

المرادي واإلطاحة بحكمو وقتمو ثـ مبايعة ميسرة بالخالفة 
(، تعد تطبيقا لمبدأ الخوارج الذي 9ومخاطبتو بأمير المؤمنيف)

يجيز الخروج عمى الحاكـ بحد السيف، وال يشترط في اإلماـ 
 (.0أف يكوف قرشيا)

                                                                                           

 ؛  ابػػػف تغػػػري  )جمػػػاؿ19، ص.1،  ابػػػف عػػػذاري، ـ.س، ج32، ص.9مػػػج
النجـوم الزاىـرة فــي المحاسػف يوسػف بػف تغػري بػػردي األتػابكي(ر  ولػديف أبػا

، دار 1تقػػػديـ وتعميػػػق دمحم حسػػػيف شػػػمس الػػػديف، ج ممـــوك مخـــر والقـــاىرة،
 .391، ص.1الكتب العممية، بيروت، ط

المقصػػػود بػػػػ "مقػػػدما" أي مػػػف رجػػػاالت المػػػذىب وفقيائػػػو الكبػػػار الػػػذيف  - 3
. 197.، ص1، جـ.س يعرفػػػػوف كػػػػل جزئيػػػػات مبادئػػػػو. انظػػػػر الناصػػػػري ،

إضػػافة إلػػى كونػػو  -فػػي تقػػديرنا -ويبػػدو أف الثقافػػة الدينيػػة الواسػػعة لميسػػرة 
كػاف زعيمػا لقبيمتػو مطغػرة ىػي التػي أىمتػو ليتػزعـ الوفػد البربػري الػذي ذىػػب 

، 9راجػػػػػع ابػػػػػف خمػػػػػدوف، ـ.س، ، ج لمقابمػػػػػة الخميفػػػػػة ىشػػػػػاـ فػػػػػي  دمشػػػػػق.
 .112ص.

 .19، ص.1، ـ.س، جالبيان المغربابف عذاري ،  -9
 .999.ابف عبد الحكـ، ـ.س، ص -1
 .191.، ص1الناصري ، ـ. س، ج -9
، 11، دار الكتػػػػاب العربػػػي، بيػػػػروت ، طفجــــر اإلســـالمأحمػػػد أميػػػػػف ر  -0

ف فكػػر الخػػوارج الػػذي سػػاىـ ميسػػره فػػي . ويبػػدو أ912-911، ص.1202
نشػػره بػػيف أفػػراد قبيمتػػو كػػاف قػػد تغمغػػل بقػػوة وخاصػػة فػػي مػػا يتعمػػق بمسػػألة 

وىو ما يظير بجالء مف خػالؿ التصػرفات التػي لحقػت  العالقة مع الحاكـ،
بميسػػرة نفسػػو؛ عنػػدما قػػاـ قومػػو البربػػر باغتيالػػو نتيجػػة خػػالؼ بيػػنيـ، فسػػر 

، وىػػو مبػػدأ ره عمــا كــانوا بــايعوه عميــو""ســوال ســيرتو وتغيــعمػػى أنػػو بسػػبب 
خػػارجي يجيػػز الثػػورة عمػػى الحػػاكـ إذا حػػاد عػػف الطريػػق الػػذي تػػـ بموجبيػػا 

، ابػف عػذاري،  999انظرر ابػف عبػد الحكػـ، ـ.س، ص. مبايعتو بالخالفة.
 .13، ص.1ـ.س، ج
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مة مطغرة في إقميـ طنجة ا فيذه الخطوة لقبيوعمومً    
بالمغرب األقصى تعد إيذانا بميالد أوؿ محاولة لالنفصاؿ 
واالستقالؿ عف خالفة اإلسالمية في المشرؽ، وقد كاف لمفكر 
الخارجي الذي استميمو القائد ميسرة ومف خمفو قبيمتو مطغرة 
دور واضح في شرعنة تمؾ الخطوة التي ستكوف النواة األولى 

مارات مغربية عف خالفة المشرؽ الستقالؿ عدة دو  يالت وا 
 الحقا . 

تعد قبيمة برغواطة مف أكبر قبائل بالد  قبيمة بر واطة: -7
المغرب، وكاف مركزىا الرئيس في منطقة تامسنا عمى المحيط 
األطمسي، وقد شاركت ىذه القبيمة في أحداث التغيير الذي 
 سعى لرسـ خارطة سياسية جديدة لبالد المغرب في أوائل
العقد الثاني مف القرف الثاني اليجري، والذي كاف لقبيمة 

 مطغرة قصب السبق في تدشينو، كما أوضحنا سالفا.
تزعـ ىذه القبيمة في ثورتيا ضد األموييف ووالتيـ في بالد    

(، وتجدر اإلشارة أف 1المغرب قائدىا المسمى طريف )
طريفا كاف مف أصحاب ميسرة المطغري، بل ومف قادتو 

ئيسيف في حركة التغيير التي اشعمتيا قبيمة مطغرة في إقميـ الر 
(، ونتج عنيا إسقاط طنجة 9ـ )032ىػ/199طنجة سنة 

 وسبتة واإلطاحة بالحكـ العربي األموي فييما. 
وكاف مذىب الخوارج  قد انتشر بيف جموع  قبيمة برغواطة    

بف  واعتنقو المجتمع البرغواطي بأعداد كثيرة وىو ما أشار إليو
عذاري المراكشي  بقولو"وكاف بالمغرب حينئِذ قـو ظيرت فييـ 

( ، ويذكر 3دعوة الخوارج وليـ عدد وشوكة وىـ برغواطة")
بعض الدارسيف أف زعيـ قبيمة برغواطة طريفًا كاف قد تعمق 
في دراسة المذىب الخارجي الصفري وأخذه عمى يد عكرمة 

البعض  أنو كاف  (، بل ذىب9بف عبدهللا في مدينة القيرواف )
                                                           

مػف ولػد شػمعوف بػف يعقػوب بػف إسػحاؽ، ونفػس  ايذكر البكري أف طريف -1
 ابف عذاري، بينما يكتفػي ابػف خمػدوف بتسػميتو طريفػىا ادالمعمومات يور 

بـالد افريقيـة  : المغـرب فـي  كـرانظػر .صػالح اصبيح ويقصد بو أب اأب
ــــان المغــــرب ؛131ص.ـ.س، ، والمغــــرب ــــدلس  فــــي البي ــــار األن  خي
 .970، ص.9جـ.س، ، لعبر؛ ا19ص.، 1جـ.س،  ،والمغرب

، 9، ابػػػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػػػدوف، ـ.س، ج192، 131. ، صـ.س ،البكػػػػػػػػػػػػػػػري  -9
 .970ص.

 .19، ص.1، ـ.س، جالبيان المغرب- 3
كاف قد تمقى أصوؿ المذىب الصفري  اً يذكر محمود إسماعيل أف طريف -9

الصفري عمى يد عكرمة بالقيرواف منذ البداية، مستندا في ذلؾ عمى 

كاف قد قاـ برحمة عممية إلى المدينة المنورة، وتمقى العمـ عمى 
 (.1يد كبار التابعيف)

مف خالؿ ما سبق مف اإلشارات المصدرية يتضح أف    
ـٍ في التغيير  برغواطة وزعيميا طريفًا قد قاموا بدوٍر مي
السياسي الذي حدث في بالد المغرب ونتج عنو انفصاؿ 

ة عف الخالفة اإلسالمية بالمشرؽ الحقا البالد المغربي
مستنديف في شرعنة حركتيـ التغييرية تمؾ عمى أفكار المذىب 

الذي يدعو إلى العدؿ والمساواة وعدـ حصر  -الخارجي 
السمطة بأسرة أو ساللة معينة ، وجواز عزؿ الحاكـ الجائر 

والذي كانوا قد اعتنقوه وأصبح مذىبيـ الرسمي  -بقوة السيف 
 (.9بعد )فيما 
 تعد قبيمة مكناسة إحدى قبائل البربر البتر  قبيمة مكناسة:-3

(، وكانت ىذه القبيمة قد اعتنقت اإلسالـ في 0الزناتية )
سنوات الفتح األخيرة لبالد المغرب، األمر الذي جعميا تحمل 

اعتنقت  يكغيرىا مف القبائل البربرية الت -عمى عاتقيا
فتح الضفة األخرى )بالد األندلس(، فقد  ةمسؤولي -اإلسالـ

كاف " ممف  -مصالف –ذكر ابف الخطيب أف جد أبي القاسـ 
 (.1دخل األندلس مع طارؽ")

وعندما أعمنت قبيمة مطغرة ثورتيا ضد الوالة األموييف في    
ـ، لـ يتواف أبو القاسـ سمكو 032ىػ/199طنجة سنة  إقميـ

ناتي عف المشاركة بف واسوؿ بف مصالف بف أبي نزوؿ الز 
(، وكانت مشاركة مكناسة في الثورة 2قبيمتو مكناسة ) عفييا م

                                                                                           

إشارة في ابف خمدوف  ة، إال  أننا لـ نجد أي170، ص.9ابف خمدوف ج
، دار الثقافة، الدار البيضاء،  الخوارج في بالد المغربإليو. انظر 

 .91ص. 1211
 .139.ص ، ـ.س،تاريخ شمال  فريقيا، عبد العزيز الثعالبي  -1
الفرق اإلسالمية في  لفرد بيلر؛ ا970.، ص9ابف خمدوف، ـ.س، ج -9

، ترجمة عبد الرحمف الشمال اإلفريقي من الفتح العربي  ل  اليوم
 .130، ص.1210، 3حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

، الجمعية معممة المغرب ،137، ص .9ابف خمدوف، ـ.س، ج - 0
 مادة بني، 1، ج1229المغربية لمتأليف والنشر، مطابع سال، 

 .1113، ص.واسول
 .191، ص.3، ـ.س، ج عمال األعالم -1
، مجمة البحث العممي، نشأة دولة الخوارج بالمغربدمحم بف تاويتر  - 2

، 1291غشت،  -، يناير1-9رباط،  العدد جامعة دمحم الخامس، ال
 .1113، ص.1، ـ.س، ج1جمعممة المغرب،، 907ص.
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الثورة عمى الحكـ العربي قد جاء نتيجة اعتناقيا الفكر 
الخارجي، الذي كاف ألبي القاسـ دور أساسي في نشره بينيـ. 
إذ تذكر الروايات أف أبا القاسـ كاف مف رجاالت الخوارج 

الخارجي، بل إنو وفي سبيل الكبار، الذيف اعتنقوا المذىب 
التوسع في دراسة المذىب قاـ  برحمة عممية إلى المشرؽ، 
وىناؾ التقى ببعض دعاة الخوارج وأخذ عنيـ، خصوصا 

(، ولذا لما قدـ عكرمة 1عكرمة بف عبدهللا مولى ابف عباس)
واستقر في القيرواف؛ يدعو إلى  -فيما بعد -إلى بالد المغرب

يو أبو القاسـ، واستكمل استيعاب الصفري، سافر إل بالمذى
(، حتى أصبح مف مشاىير حممة 9جزئيات وقواعد المذىب)

(، ليعمل بعد ذلؾ عمى نشره 3العمـ عمى حد قوؿ ابف خمدوف)
نشره بيف أفراد قبيمتو مكناسة حتى إذا ما تييأت الظروؼ 
لتغيير الواقع السياسي في بالد المغرب شاركت مكناسة بقيادة 

سمكو بف واسوؿ في حركة التغيير، بل   زعيميا أبي القاسـ
إف قبيمة مكناسة وبحكـ موقعيا الجغرافي الُمطِرؼ، وثقميا 
الديموغرافي ستكوف العماد الرئيسي في تأسيس إحدى أىـ 
 دويالت بالد المغرب المستقمة عف خالفة المشرؽ فيما بعد.    

تنتمي قبيمة مغيمة إلى قبائل زناتو التي  قبيمة مغيمة: -1
(، وكانت ىذه 9كانت جموعيا تتركز في نواحي تممساف)

القبيمة قد شاركت في االنتفاضة المغربية ضد والة بني أمية 
منذ اشتعاؿ الثورة في إقميـ طنجة، اذ تشير المصادر إلى أف 
ىذه القبيمة كاف ليا صوالت وجوالت قوية في تمؾ االنتفاضة 

واء في أياـ الدولة األموية أو في عيد الخالفة العباسية فيما س
(، مف توحيد قبائل 1بعد، إذ تمكف زعيميا أبو قرة المغيمي)

                                                           
 .137، ص.9ابف خمدوف، ـ.س، ج - 1
 .192البكري، ـ.س، ص. - 9
 .171.، ص9جـ.س، ، العبر  -3
 .19-11.، ص0مج، العبر، ابف خمدوف  -9 
أبػػي  ر المؤلػػف المجيػػوؿ، تحقيػػق عبػػد القػػادر بوبايػػة، دارمفــاخر البربــر -1

، 1عػػػػػػػػػذاري، ـ.س، ج ، ابػػػػػػػػػف191، ص.9771، 1رقػػػػػػػػػراؽ، الربػػػػػػػػػاط، ط
، 9، ابػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػدوف، ـ.س، ج99.، ص99، النػػػػػػػػػويري، ـ.س، ج11.ص
 بـــو قـــرة إذ يسػػػميو " 917وقػػػارف ابػػػف عبػػػد الحكػػػـ، ـ.س، ص. ،191.ص

وأمػا " بـو عمـرة المغيمـي"، ، يسػميو 17، بينمػا الرقيػق، ـ.س، ص.العقيمي"
بػد هللا دمحم بػف عبػد هللا بػف أبػي بكػر القضػاعي(ر دمحم بػف ع و)أبػ ابن اآلبـار

، 1، ط الكتػػاب العربػػي ، دار1تحقيػػق حسػػيف مػػؤنس، جال مــة الســيراال،  

منطقة تممساف كميا مثل بني يفرف، مطماطة، إضافة إلى 
(، وعمى ضوء شعارات 9قبيمتو مغيمو عمى المذىب الخارجي)

ى التي تدعو الى الثورة عم  -شعارات المذىب الخارجي
شاركت قبيمة مغيمة ومف  انضـ الييا مف  -الحكـ الجائر

 قبائل تممساف في تغيير الواقع السياسي لبالد المغرب. 
مطغرة  -وتجدراإلشارة أنو باإلضافة إلى القبائل الرئيسية    

التي أسيمت في إحداث التغيير  -وبرغواطة ومكناسة ومغيمة
ب عدة قبائل السياسي في بالد المغرب،  فقد التحق بالرك

أخرى ومنيا لماية ولواتو وىوارة التي كانت قد اعتنقت مذىب 
-الخوارج اإلباضية وأعمنت انتفاضتيا ضد الخالفة األموية 

ووالتيا في طرابمس والمغرب األدنى  -والعباسية فيما بعد
(0.) 

كما كاف لبعض الشخصيات العربية التي اعتنقت مذىب    
اضي دور بارز في قيادة العديد الخوارج بشقيو الصفري واإلب

مف االنتفاضات ضد والة الخالفة األموية والعباسية في بالد 
المغرب ومف ىذه الشخصيات عمى سبيل المثاؿ عكاشة بف 

(،  1( وأبو الخطاب بف السمح المعافري )1أيوب الفزاري)

                                                                                           

"، وانظػػر الناصػػري،  بــي قــرة البربــرص فيطمػػق عميػػو اسػػـ "  29..ص1293
  بو قرة بن دوناس".، يسميو "111.، ص1ـ.س، ج

 .19.، ص0ابف خمدوف، ـ.س، مج 9-
+ 119،137.ص، 9، ابف خمدوف، ـ.س، ج0.ص، البكري، ـ.س -7

األزىار الرياضية في ر ي ) عبدهللا الباروني(انظر النفوس 917 -970
، دار سالمة لمطباعة والنشر ، تونس، طبعة  ئمة ومموك ابباخية

، ـ.س ، ، جبل نفوسة ،  مسعود  مز ىودي 9.، ص9، ج1219
 . 92-99ص.

؛ 901، ـ.س، ص.بالمغربنشأة دولة الخوارج دمحم بف تاويت؛  -1
  ثر القبائل العربية في ال ياة المغربية ،أحمد،  مصطفى أبو ضيف

، السياسة والمجتمع في إبراىيـ حركات ؛131، ص.1ـ.س، ج
، مطبعة فضالة، الدمحمية، المممكة المغربية، الطبعة العخر األموص 

، وتذكر بعض المصادر إلى أف قدوـ 21-27، ص.1227األولى، 
المشرؽ كاف ضمف الطالئع الشامية التي جاءت مع   عكاشة مف

د هللا بف الحبحاب، وكاف مف الخوارج الصفرية، ويبدو أنو ظل منذ بيع
ىػ ينشر الفكر  الصفري حتى إذا ما اندلعت 119وصولو أفريقية سنة 

ثورة البربر في طنجة وامتدت فشممت بالد المغرب، استغل عكاشة 
، 01-00نظرر الرقيق، ـ.س، ص.الوضع وأعمف ثورتو في قابس ا

 .99-91، ص.99النويري، ـ.س، ج
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تمؾ الحركات التغييرية في المحصمة  النيائية أسيمت في   كل
في البالد المغربية ورسمت خارطة سياسية إحداث التغيير 

 جديدة مستقمة عف المشرؽ وخالفتو. 
الم ور الثاني: اإلمارات المغربية المستقمة ودور 

 الخوارج في تأسيسيا
كاف مف الطبيعي أف تؤدي حركة التغيير واالنتفاضات      

التي قادتيا القبائل المغربية مستميمة أفكار وشعارات الخوارج 
المساواة، الخروج عمى الحاكـ الجائر، عدـ حصر السمطة  -

في نياية المطاؼ إلى نجاح المشروع  -في القرشييف
عف مركز االنفصالي الذي  يرمي إلى استقالؿ بالد المغرب 

 الخالفة في المشرؽ.
وفي ىذا المحور سنبرز دور الخوارج في كل المحاوالت  

وتشكيل إمارات مستقمة في بالد المغرب  التي سعت لتأسيس
عف خالفة األموييف والعباسييف في المشرؽ، سواًء نجحت 
تمؾ المحاوالت وتمكنت مف تأسيس إمارات مغربية مستقمة  

مرت لفترة زمنية قصيرة وتـ فعال، أو التي حاولت واست
القضاء عمييا إما مف طرؼ الخالفة في المشرؽ أو مف 
أطراؼ أخرى منافسة ليا في بالد المغرب، وذلؾ بحسب 
الترتيب الكرونولوجي لنشأة وتكويف تمؾ الكيانات، والتوزيع 

 المكاني والجغرافي ليا في بالد المغرب اإلسالمي عامة.
نا سنكتفي فقط بإشارات مقتضبة وتجدر اإلشارة إلى أن      

باإلمارة  التي  لتمؾ اإلمارات المستقمة وذلؾ بالتعريف الموجز
استقمت، والفضاء الجغرافي والزمني الذي شممتو، والمذىب 

، إذ ما ييمنا منيا ىو فقط استجالء دور الخوارج الذي تبنتو
في نشأة الخارطة السياسية الجديدة لممغرب اإلسالمي، سواًء  

 اف ذلؾ الدور بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.أك
وعموما يمكف تصنيف اإلمارات التي نزعت  لالستقالؿ      

عف الخالفة في المشرؽ وشكمت خارطة جديدة لبالد المغرب 
 -اإلسالمي عمى النحو اآلتير

خالفة أوالر اإلمارات المغربية التي  استقمت في عيد ال
 .األموية

                                                                                           
كاف أبو الخطاب بف السمح المعافري عمى المذىب اإلباضي وتزعـ  - 1

عدة ثورات في طرابمس والمناطق الشرقية مف بالد المغرب وصوال إلى 
، ، الشماخي0.ص، البكري، ـ.س ظررالقيرواف في بعض األحياف. ان

 .01.، ص1اري، ـ.س، جابف عذ  ،137.ـ.س، ص

ربية التي استقمت في عيد الخالفة ثانيار اإلمارات المغ
 .العباسية

 وب: اإلمارات المغربية التي  استقمت في عيد الخالفة 
 األموية

 :م(287-237ىـ/127-177( )7 مارة طنجة ) -1
تأسست ىذه اإلمارة عقب حركة التغيير واالنتفاضة التي 
أشعمتيا قبيمة مطغرة في إقميـ طنجة بالمغرب األقصى سنة 

وبالتالي فيي أوؿ إمارة استقمت في بالد  ـ،032ىػ/199
الغرب اإلسالمي عامة، وأما مؤسسيا فيو رجل بربري ينتمي 

(، 9(، اسمو ميسرة المطغري)3إلى قبيمة مطغرة، أو مدغرة )
كاف قد اعتنق المذىب الخارجي الصفري عمى يد الداعية 

 -أسمفناكما  -(1عكرمة بف عبدهللا أثناء قدومو الى المغرب )
 وعمل عمى نشره بيف أفراد قبيمتو.

مف  -الذي كاف يتميز بالدىاء والشجاعة -تمكف ميسرة   
إسقاط حكـ بني أمية  في المغرب األقصى، وسيطر عمى 

(، وطرد الوالة العرب منيا، ليتـ بعدىا 9طنجة، وسبتو )
(، عمى إمارة طنجة المستقمة 0مبايعة البربر لو بالخالفة )

التي ضمت في طياتيا معظـ المغرب األقصى وجزًء مف 
المغرب األوسط، ومف أبرز حكاميا ورجاالتيا باإلضافة إلى 
المؤسس ميسرة، عبد األعمى بف جريح األفريقي الذي ولي 
حكـ مدينة طنجة أثناء حكـ ميسرة، ثـ خالد بف حميد الزناتي 

ـ، وقد 032ىػ/199تمو نياية سنة الذي خمف ميسرة بعد مق

                                                           
 مارة طنجة  ول ىذه اإلمارة تناولناىا في بحث مستقل تحت عنواف"  - 9

، إصدارات حولية كمية اآلداب، م اولة إلقامة خالفة خارجية مستقمة"
. وعميو فإننا سنشير إلييا في بحثنا 9719جامعة تعز، العدد الثاني مايو 

 ؽ إلييا. ىذا باختصار، كوف طبيعة البحث يقتضي التطر 
 .19،ص. 1ابف عذاري ، ـ.س، ج 03الرقيق، ـ.س، ص.   -3
 .117، ص.9ابف خمدوف ، ـ.س، ج  -9
، تــاريخ افتتـــاح األنـــدلسابػػف القوطيػػة القرطبػػػي) دمحم بػػف عبػػػدالعزيز(ر  -1

، 9، مػػػػػػػج1212، 9تحقيػػػػػػق إبػػػػػػػراىيـ األبيػػػػػػاري، دار الكتػػػػػػػاب المصػػػػػػري، ط
 .197.، ص1، جـ.س ، الناصري ،32.ص

، 999،  ابػػػػف عبػػػػد الحكػػػػـ، ـ.س، ص.313ابػػػػف خيػػػػاط، ـ.س، ص. - 9
،  ابػػػػػػف 19، ص.1،  ابػػػػػػف عػػػػػػذاري، ـ.س، ج131البكػػػػػػري ، ـ.س، ص.

المغــرب ، السػػيد عبػػد العزيػػز سػػالـر 917+ 970ص.، 9خمػػدوف، ـ.س، ج
 .379، ص. 1211دار النيضة العربية، بيروت،  ،الكبير

 .999.ابف عبد الحكـ، ـ.س، ص -0
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استمر خالد الزناتي يدير شؤوف اإلمارة حتى سنة 
تقريبا، إذ لـ نجد لو صدى بعد ىذا  ـ،099/(1ىػ)190

 التاريخ الذي يرجح  أف وفاتو قد تمت فيو، أو بعده بقميل،
سياسيا لمصفرية  في المنطقة،  موتو قد أحدث فراغاأف  ذلؾ

قبائل تممساف، وتعيينيا أبو قرة  سندنا في ذلؾ انتفاضة بعض
المغيمي قائدا جديدا لمحركة الصفرية، ومبايعتو بالحكـ سنة 

ـ، لتتحوؿ إثر ذلؾ عاصمة اإلمارة مف 091(/9ىػ)191
بحكـ موقعيا المتوسط بيف  -طنجة إلى تممساف التي أصبحت

ساحة لمعديد مف  -(3المغرب األقصى، وبالد افريقية )
التي خاضيا أبو قرة المغيمي مع والة بني المعارؾ والحروب، 

العباس أجبرتو في النياية عمى االنكفاء في موطنو 
(، وبالتالي بداية األفوؿ إلمارة طنجة لتحل محميا 9تممساف)

قوة جديدة ىي إمارة األدارسة التي ظيرت بداية العقد السابع 
مف القرف الثاني اليجري، وتمكنت مف ضـ معظـ المغرب 

لى سمطانيا، ليمتد نفوذىا بعد ذلؾ إلى تممساف األقصى إ

                                                           
دولة بني يفرن األباضية في داوود بف يوسف سميمافر انظر الشيخ -1

، وزارة التعميـ العالي والشؤوف مجمة األخالة، مقاؿ في تممسان
 .119.، ص1201،  99العممية، الجزائر، السنة الرابعة، العدد 

 .19.، ص0ابف خمدوف، ـ.س، مج -9
 يشير ابػف عػذاري فػي ىػذا الصػدد إلػى حػدوث العديػد مػف المعػارؾ بػيف -3

والتػي ال شػؾ أف جػزأ منيػا قػد تػـ " ىل المغرب األقخـ  و ىـل افريقيـة" 
 -المغػػػػرب األقصػػػػى عمػػػػى أرض تممسػػػػاف نظػػػػرا لموقعيػػػػا الػػػػذي يتوسػػػػط

وبػػػالد افريقيػػػػة مركػػػز القيػػػػادة العربيػػػة. انظػػػػر ر  -مركػػػز انطػػػالؽ الثػػػػورة
 .19.، ص1، ـ.س، جالبيان المغرب

عددة مع قادة الدولة خاض أبوقرة المغيمي خالؿ فترة حكمو حروبًا مت 9
العباسية في بالد المغرب، بداية مع األغمب بف سالـ التميمي، ومرورًا 
بعمرو بف حفص بف قبيصة  الممقب"ىزارمرد" والحصار الذي ضرب عمى 

المينا بف المخارؽ بف  عمرو بف حفص في طبنة وبالد الزاب، وختاما بػ
رة وجيشة، ليتراجع غفار الطائي، الذي تمكف مف إلحاؽ اليزيمة بأبي ق

، ولـ يعرؼ عنو شيئ بعد ذلؾ، ويرجح بعدىا أبو قرة إلى موطنو تممساف
ـ، حيث نجد 011ىػ/109أف وفاتو كانت مع ظيور دولة األدارسة سنة 

ـ، إلى إدريس األوؿ 012ىػ/103خميفتو دمحم بف خزر يسمـ تممساف سنة 
؛ ابف 11 -09. ، ص1بدوف أية مقاومة. انظرر ابف عذاري، ـ.س، ج

؛  11-09.، ص99؛ النويري، ـ.س، ج119.، ص9خمدوف، ـ.س، ج
، المركز  الثقافي العربي ، الدار تاريخ المغرب مجملعبد هللا  العروير 

 سممة بالد ؛ حياة عمامور 99.ص ،9، ج9777، 9البيضاء ، ط
 .179 -177، ص.9779، دار األمل لمنشر، صفاقس، تونس، المغرب

التي اضطر أميرىا دمحم بف خزر خميفة أبي قرة إلى تسميميا 
 (.1ـ )012ىػ/103لألدارسة سنة 

مما سبق يتضح دور الخوارج في تأسيس ىذه اإلمارة    
فضال عمى أف حكاـ ىذه اإلمارة عبر تاريخيا الذي استمر 

المذىب الخارجي الصفري  قرابة نصف قرف كانوا مف قادة
سقوطيا النيائي سنة الذي  أصبح ىو مذىب اإلمارة حتى 

 ـ.011ىػ/ 109
نياية  -م211ىـ/5نياية ق -ىـ 171 مارة بر واطة ) -7
 :م(11ق

برغواطة مف أولى اإلمارات المغربية التي استقمت  ةتعد إمار 
عف الخالفة اإلسالمية  في المشرؽ، بعد إمارة طنجة، كما 

(، وكاف تأسيسيا قد ارتبط بثورة 9أنيا تعد مف أطوليا بقاء)
ـ، 032ىػ/199الصفرية األولى التي اندلعت سنة  جالخوار 

دتو بزعامة ميسرة المطغري، إذ أف زعيميا طريف كاف مف قا
الرئيسييف، ولما قتل ميسرة المطغري عمى يد أتباعو عاد 
طريف إلى بمدتو تامسنا معمنا عف تأسيس إمارة جديدة مستقمة 
بذاتيا عف إمارة ميسرة في طنجة وعف الخالفة األموية في 

ـ، عمى المذىب 091(/0ىػ )199المشرؽ وذلؾ سنة 
 الخارجي الصفري.

                                                           
 .179، ـ.س، ص. بالد المغرب  سممةحياة عمامور  -1
اسػػػػتمرت اإلمػػػػارة البرغواطيػػػػة قائمػػػػة حتػػػػى منتصػػػػف القػػػػرف الخػػػػامس  -9 

اليجري، الذي شيد ظيور المرابطيف كقوة فتيػة اسػتطاعت ضػـ وتوحيػد 
بػػالد المغػػرب تحػػت سػػيطرتيا ومػػف ضػػمنيا اإلمػػارة البرغواطيػػة، إذ قػػاـ 
الزعيـ الروحػي لمدولػة المرابطيػة عبػد هللا بػف ياسػيف بغزوىػا والقػى حتفػو 

ىػػػػ، وعنػػػدما تػػػولى خمفػػو أبػػػوبكر بػػػف عمػػػر 911عيػػػا سػػنةأثنػػاء حروبػػػو م
الصنياجي الممتوني زعامة المرابطيف واصل حروبو ضد برغواطػة، ولػـ 
يػػتـ القضػػاء عمييػػا، بػػل اسػػتمرت حتػػى عصػػر الموحػػديف. انظػػر ر ابػػف 

األنـيس المطـرب بـروا القرطـاس فـي  خبـار ممـوك أبي زرع الفاسير 
وىاب بػف منصػور، المطبعػة ، تحقيػق عبػدالالمغرب وتاريخ مدينـة فـاس

، مؤلف أندلسي مجيػوؿ مػف 191-190، ص.1222الممكية، الرباط، 
،  ال مل الموشـية فـي  كـر األخبـار المراكشـيةأىل القرف الثامف عشػرر 

تحقيػػػػق سػػػػييل زكػػػػار، عبػػػػدالقادر زمامػػػػة، دار الرشػػػػاد الحديثػػػػة، الػػػػدار 
 ،93، ص.1202، 1البيضاء، ط

Slousch , N. L'empire des borgouta et les origines des 
blads-siba, Revue du Monde Musulman,T. X, N° 

3,1910.                              
 .10، ص.1ج ـ.س، ابف عذاري، - 0



 م7112(  سبتمبر 1(     العدد )1مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية والتطبيقية     المجمد )  199

 
 

ريف  مؤسس اإلمارة  جاء  وتذكر الروايات أنو بعد وفاة ط   
أحفاده بعده فأدخموا تشريعات جديدة بعيدة عف روح المذىب 
الخارجي الصفري  اإلسالمي وأصبح إلمارة برغواطة ديانة 
جديدة تميزت بيا عف غيرىا مف بقية إمارات المغرب 

 (.1اإلسالمي )
أما الفضاء الجغرافي الذي نشأت فيو فكاف عمى ساحل    

عاصمة المممكة  -والذي امتد مف الرباط المحيط األطمسي
عمى نير أبي الرقراؽ شماال، إلى نير أـ  -المغربية اليـو

الربيع جنوبا ومف المحيط غربا حتى جباؿ" فازاز" المتوسط 
(، وىو المكاف المعروؼ لدى المؤرخيف بػ" إقميـ 9شرقا)

(. وما ييمنا في شأف ىذه اإلمارة ىو أف يد 3تامسنا )

                                                           
تذكر المصادر التاريخية أنو بعد وفاة طريف تولى ابنو صالح الحكـ  - 1

وة وجاء بقرآف فجاء بتشريعات جديدة لمبرغواطييف حتى قيل أنو ادعى النب
جديد وقاؿ لقومو أنو ىو المقصود بػ "صالح المؤمنيف" الذي ذكره هللا عز 
وجل في قرءاف دمحم عميو الصالة والسالـ، وفرض عمييـ صالتاف فقط في 
اليوـ والميمة، وحدد ليـ صياـ شير رجب بدال مف رمضاف وغير ذلؾ مف 

، 131ي، ـ.س، ص.البكر  التشريعات البعيدة عف روح اإلسالـ. انظرر  
تحقيق سعد زغموؿ  ، لمؤلفو المجيوؿ،ابستبخار في عجائب األمخار

 -120ص.، 1211عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
 ، ابف أبي زرع الفاسي،900-909، ص.1، ابف عذاري، ـ.س، ج977

األنيس المطرب بروا القرطاس في  خبار مموك المغرب وتاريخ مدينة 
ىناؾ العديد مف الدارسيف قد تناولوا ىذه . و 191-191ـ.س، ص. ،فاس

اإلمارة وعقيدتيا، ولممزيد حوؿ ىذا الموضوع يمكف الرجوع إلى محمود 
دمحم ؛ 1200، دراسة جديدة، الدمحمية، المغرب، مغربيات اسماعيلر

، مطبعة تانسبفت، البر واطيون في المغربالطالبي، ابراىيـ العبيدير 
دولة بني خالح في تامسنا ، رجب دمحم عبد الحميـر 1222 ،1الرباط، ط

سحر  ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  بدوف تاريخ طبع ،بالمغرب األقخ 
من جديد  ول بر واطة ىراطقة المغرب في  :السيد عبدالعزيز سالـ

أحمد  ،1223، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، العخر اإلسالمي
خالؿ القروف األربعة  خ  ومممكة بني طريفالمغرب األقالطاىرير 

 +  9771، 1اليجرية األولى، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط
 . Marcais (G) , le Dieu des abadites et des 
Babargwata ,Hespéris,TXXII, fasc. I, p. 43. 

Paris,1936. 
، مطبعػػػػة ربػػػػا نػػػػت، 1، جمختخــــر الغــــرب اإلســــالميأحمػػػػد عػػػػزاوير  - 9

 .01، ص. 9772الرباط،
وفػي خريطػة Tamosnaتقرأ تامسنى عنػد البكػري، ويكتبيػا األوربيػوف  - 3

المغػػػرب االركيولوجيػػػة التػػػي نشػػػرىا احمػػػد المكناسػػػي )تمسػػػنة(. انظػػػر ر  

نت حاضرة في تأسيسيا وا عالف فصميا واستقالليا الخوارج كا
 عف خالفة األموييف في المشرؽ.

 -172 مارة عبدالر من بن  بيب في  فريقية ) -3
 :م(257-211ىـ/137

مف  -مؤسس ىذه اإلمارة ىو عبدالرحمف بف حبيب
وكانت عاصمتيا مدينة القيرواف،  -أحفاد عقبة نافع الفيري 

لمذىب، وصاحبيا ألحق العديد ورغـ أف ىذه اإلمارة سنية ا
مف الضربات الموجعة بجموع الخوارج في المغربيف األدنى 

(، إال أننا ال يمكف أف نغفل 9واألوسط خالؿ فترة حكمو )
دور الخوارج غير المباشر في نشأة ىذه اإلمارة، فمعمـو أف 
عبدالرحمف بف حبيب سيطر عمى إفريقية بالقوة، بعد أف طرد 

(؛ الذي ما 1ينيا حنظمة بف صفواف الكمبي)والي األموييف ح
كاد يسترد أنفاسو نظرا لكثرة حروبو مع الخوارج؛ وىو األمر 
الذي ساعد عبدالرحمف عمى أف يفرض نفسو أميرا ألفريقية 

 مستغال تمؾ الظروؼ.
بمعنى آخر أنو لوال الوضع غير المستقر الذي عاشتو     

أفريقية في تمؾ المرحمة بسبب ثورات الخوارج وحروبيـ مع 
والي األموييف حنظمة بف صفواف الكمبي والتي كاف آخرىا 

(، لما 9ـ)091ىػ/199معركتي القرف واألصناـ أواخر سنة 
بو قبل حنظمة وسمـ بسيطرة ابف حبيب وتأسيسو إلمارة تعد ش

(، ومستقمة بشكل 0مستقمة عف الخالفة األموية في  المشرؽ)
 (. 1بشكل كمي في عيد الخالفة العباسية)

                                                                                           

، دار الثقافػة،  بيػروت، تاريخ شالة اإلسالميةعثماف عثماف اسما عيلر
 .199، ص.1201

، 1عػػػػػػػػػػػػػذاري، ـ.س، ج ؛  ابػػػػػػػػػػػػػف23، 19، 13الرقيػػػػػػػػػػػػػق، ـ.س، ص. -9
، 99؛  النػػػػويري، ـ.س، ج111، ص.9؛  ابػػػػف خمػػػػدوف، ـ.س، ج12ص.
 .99-91ص.

؛   11؛ الرقيػػػػػػػػػػق ، ـ.س، ص.919ابػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػـ، ـ.س، ص. -1
 .91، ص. 99النويري ، ـ.س، ج 

؛  17،11؛  الرقيػػػػػػػق، ـ.س، ص.911ابػػػػػػف عبػػػػػػػد الحكػػػػػػـ، ـ.س، ص. -9
، 99س، ج؛  النػػػػػػػػػػػػػػويري، ـ.12، 11، ص.1ابػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػذاري، ـ.س، ج

 .99ص.
تذكر المصادر أف عبد الرحمف كاف قد بادر إرساؿ بيعتو إلى مرواف  - 0

مرواف بف دمحم مع بعض اليدايا، فأقره مرواف عمى بالد المغرب كمو 
واألندلس، بيد أنو ينبغي اإلشارة إلى أف إقرار مروا ف بوالية عبد 
الرحمف لـ تكف إال  تحصيل حاصل، فالرجل  كاف  قد اغتصب 
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عموما استمرت إمارة عبدالرحمف وبنيو مف بعده تحكـ    
أفريقية مستقمة عف المشرؽ إثنا عشر عاما حتى سقطت 

 ـ.019ىػ/ 132خالفات األسرية سنة نياية المطاؼ بسبب ال
س اإلباضية )األول ( بزعامة عبدهللا بن  مارة طرابم - 1

 : م(217-213ىـ/137 -177مسعود التجيبي )
رغـ أف الموقع الجغرافي لممغرب األدنى كاف قريبا نوعا ما    

دمشق أياـ  -إلى  مركز الخالفة اإلسالمية في المشرؽ 
نيا عرفت محاوالت فإ -يف، وبغداد أياـ العباسييفاألموي

جموع الخوارج بشكل مباشر في استقاللية أسيمت  بعض 
نشأتيا، والبعض األخر في تقديرنا كاف لمخوارج تأثير غير 

 مباشر في قياميا.
وترجع البدايات األولى لنشأة ىذه اإلمارات إلى ما بعد    

ـ، ويظير أف النجاح 032ىػ/199انتفاضة بربر طنجة سنة
الذي حققتو تمؾ االنتفاضة في إسقاط الحكـ األموي وقياـ 

وؿ إمارة مستقمة في إقميـ طنجة بالمغرب األقصى قد شجع أ
جموع اإلباضية المتمركزة في المغرب األدنى عمى إعالف 
ميالد أولى اإلمارات الخاصة بيـ، فما ىي العوامل التي 
ساعدت اإلباضية عمى المضي قدما في تأسيس ىذه اإلمارة، 

 وما ىو الفضاء الجغرافي والزمني الذي شممتو؟
باإلضافة إلى نجاح  -ال شؾ فيو أف ىناؾ عواملمما   

ىيئت الطريق أماـ  -تجربة الصفرية في المغرب األقصى 
حركة الخوارج اإلباضية لإلعالف عف ميالد أوؿ إمارة 
إباضية، ومنيا أف بعض مناطق المغرب األدنى مثل جبل 
نفوسة مثال كانت موئال لمحركة اإلباضية منذ طالئع 

(، فضال عف أف مركز 9بالد المغرب)الفتوحات األولى ل
كاف قد أرسل داعية  -البصرة -اإلباضية الرئيسي في المشرؽ 

كما  -(، استقر3رسميا لمفكر اإلباضي ىو سممة بف سعد)

                                                                                           

ية وأصبح أميرا شبو مستقل ، وأما بيعتو  لمرواف بالخالفة  فكانت الوال
مف قبيل إضفاء الشرعية عمى واليتو . انظر ر الرقيق، ـ.س، 

 .90، ص.1ابف عذاري ، ـ.س، ج  ؛ 29ص.
 .90، ص.1؛ ابف عذاري، ـ.س، ج29الرقيق، ـ.س، ص. - 1
 .23، ـ.س، ص. خورة األراابف حوقل،  -9
، وانظر كذلؾر 91ص. ،ـ.سسير األئمة و خيارىم ، أبي زكرياء،  -3

، طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني ) أبي العباس احمد بف سعيد( ر

في المناطق الشرقية لبالد المغرب" نفوسة، طرابمس،  -أسمفنا
 فزاف".
والميـ فإف مجمل ىذه العوامل ساعدت دعاة اإلباضية    

قيق مشروعيـ االستقاللي فظيرت أولى إماراتيـ عمى تح
المستقمة عف الخالفة في المشرؽ، ورغـ عدـ وجود تحديد 
زمني دقيق لتأسيس تمؾ اإلمارة؛ لكننا نرجح أف قياميا  كاف 

(، وقد 9في أواسط العقد الثاني مف القرف الثاني اليجري)
 اتخذت مف طرابمس مركزا ليا، وكاف أوؿ أمرائيا ىو عبدهللا

 بف مسعود التجيبي.
لـ يستمر عبدهللا بف مسعود التجيبي كثيرا في الحكـ، إذ    

دخل في حروب مع عبدالرحمف بف حبيب الذي  كاف قد نجح 
ـ كما وضحنا 099ىػ/190في السيطرة عمى أفريقية عاـ 

سابقا، وبدأ بإرساؿ جيوشو الى المغربيف األدنى واألوسط 
استبساؿ عبدهللا بف مسعود لضميما إلى سمطانو، ورغـ 

التجيبي في مواجية قوات عبدالرحمف بف حبيب، إال أف قوات 
إلياس أخو عبدالرحمف بف حبيب استطاعت في النياية ىزيمة  
قوات عبدهللا بف مسعود التجيبي وتمكنت مف الوصوؿ إليو  

 (.1وقتمو )
الحارث بف تميد  ة، فقد بايع اإلباضية حاؿوعمى أي   

مامًا جديدًا لإلمارة يساعده في ميامو عبد الجبار الحضرمي إ
شؤوف اإلمارة التي  ف(، وقد استمرا يديرا9بف قيس المرادي)

                                                                                           

 1209تحقيق إبراىيـ طالي ، مطبعة البعث، قسطنطينية ، الجزائر ، 
 .11ص. 1، ج

ـ، عمى اعتبار أف 093ىػ/199نرجح أف ذلؾ حدث أواخر سنة  -9
كانت تعيش نزاعا بيف حنظمة بف صفواف الكمبي  افريقية ومركزىا القيرواف

والي األموييف عمى بالد المغرب، وبيف عبدالرحمف بف حبيب الذي عاد 
مف األندلس طامعا في حكـ افريقية، وقد انتيى ذلؾ النزاع باستيالء ابف 
حبيب عمى افريقية وطرد حنظمة بف صفواف الكمبي الذي عاد إلى 

رابمس استغموا ذلؾ الخالؼ بيف الطرفيف، المشرؽ، وال شؾ أف أباضية ط
فعجموا باإلعالف عف دولتيـ أو إمارتيـ. انظر ابف عبد الحكـ، ـ.س، 

؛  97، ص.1؛ ابف عذاري، ـ.س، ج19؛  الرقيق، ـ.س، ص.919ص.
 .99، ص.99النويري، ـ.س، ج

ضيف أحمدر ؛ وانظرر مصطفى أبو 919ابف عبدالحكـ، ـ.س، ص. - 1
دمحم بف  ؛117، ـ.س، ص.1، جفي ال ياة المغربية ثر القبائل العربية 
 1213، دار المعارؼ، الكويت، الدولة الرستميةعيسى الحريرير 

 .19ر ـ.س، ص.جبل نفوسة؛ مسعود مزىودي، 99ص.
 .99، ـ.س،  ص.1، جطبقات المشائخ بالمغربالدرجينير   - 9
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دخمت في مواجيات عسكرية مع قوات عبدالرحمف بف حبيب؛ 
 -(، حتى تمكف ابف حبيب 1استمرت سجاال بيف الطرفيف)

، نتج عنو ةمف إثارة الخالؼ بيف اإلباضي  -حسب ما يظير
لحارث وعبدالجبار في ظروؼ غامضة النياية قتل ا في
(، ليتولى إسماعيل بف زياد 9ـ)092ىػ/ 131واخر سنة أ

النفوسي اإلمامة إثر مبايعتو مف طرؼ اإلباضية كػ"إماـ 
ـ، غير أف عبدالرحمف بف 017ىػ/139دفاع"، وذلؾ سنة 

ميما كمفو  ةحبيب كاف حريصا عمى القضاء عمى ىذه اإلمار 
الشاـ  فوىو يدرؾ أف موقعيا سيقطع الصمة بيذلؾ، سيما 

 والمشرؽ عموما وبالد المغرب.
لذا فقد قاد عبدالرحمف بنفسو الجيش وتوجو  لمقضاء عمى 
إمارة طرابمس، وفي الطريق التقى بجيش إسماعيل بف زياد 
النفوسي الذي كاف قد سيطر عمى قابس، وعمى مقربة مف 

إلحاؽ اليزيمة باإلباضية ىذه المدينة تمكف عبدالرحمف مف 
(، ليتوجو إثرىا إلى 3وقتل إماميـ إسماعيل بف زياد النفوسي)

طرابمس ويضميا إلى سمطانو، وبذلؾ تنتيي أوؿ إمارة 
 في بالد المغرب. ةلإلباضي

ا: اإلمارات المغربية التي استقمت في عيد الخالفة ثاني  
 العباسية

-257ىـ/111-137 مارة الخفرية في القيروان ) -1
258): 
مؤسس ىذه اإلمارة ىو عاصـ بف جميل الورفجومي     

النفزاوي، الذي استغل الصراع الداخمي بيف أسرة آؿ حبيب 
واستنجاد أحد فروعو بو، ليعمل عمى التخمص مف الحكـ 

 العربي في أفريقية.

                                                           
لمعرفة تفاصيل تمؾ المجابيات يمكف الرجوع إلى مسعود مزىودي؛   - 1

 .13ر ـ.س، ص.جبل نفوسة
، طبقات المشائخ بالمغرب؛ الدرجيني، 191، ص.السيرالشماخير   - 9
 .99، ـ.س،  ص.1ج
، جبل نفوسة؛ مسعود مزىودير 919ابف عبد الحكـ، ـ.س، ص. - 3

 .19ـ.س، ص. 

كاف عاصـ بف جميل مف معتنقي المذىب الخارجي    
(، وعمى 9نفزاوة )الصفري، وتمكف بدىائو مف ضـ قبائل 

رأسيا قبيمتو ورفجومة تحت قيادتو، واستفاد كذلؾ مف استياء 
الناس في أفريقية مف حكـ أسرة آؿ حبيب؛ لينفذ مشروعو 
الرامي إلى االستقالؿ بحكـ أفريقية والتخمص تمامًا مف الحكـ 
العربي فييا، وفعاًل بدأ ىذا الرجل تحركاتو ودخل في 

نياية بتحقيق حممو بدخوؿ مواجيات كثيرة توجت في ال
(.، ولكنو لـ يبق طويال 1ـ)019ىػ/ 132القيرواف نياية سنة 

طويال في سدة الحكـ، فباإلضافة إلى أعمالو التعسفية ضد 
( وأفريقية عموما، قاده تيوره وطموحو 9سكاف القيرواف )

الستئصاؿ بقايا أسرة آؿ حبيب مف أفريقية إلى أف وقع 
احي جباؿ أوراس، ليتولى صريعًا في إحدى المعارؾ في نو 

إدارة شؤوف أفريقية بعده عبدالممؾ بف أبي الجعد النفزاوي 
الذي لـ يختمف عف سمفو في بعض السموكيات الشائنة ضد 

 األىالي.
الجدير ذكره أف تمؾ الممارسات قد تزامنت مع ظيور    

إمامة أبي الخطاب اإلباضية في طرابمس واستنجاد بعض 
اـ إلنقاذىـ مف جور عبدالممؾ النفزاوي ساكنة القيرواف باإلم

ورجالو الصفرية، وكل ذلؾ عجل بسقوط ىذه اإلمارة بعد 
معارؾ طاحنة خاضيا أبي الخطاب، وعمى إثرىا قتل 
عبدالممؾ النفزاوي وحررت القيرواف عاصمة افريقية وذلؾ سنة 

(، لتدخل تحت نفوذ اإلباضية لمدة ال تزيد 0ـ،)011ىػ/191
سرعاف ما استعادىا بنو العباس إلى تزيد عف ثالث سنوات، 

                                                           
.ومػػػػف الشخصػػػػيات البػػػػارزة التػػػػي  111، ص.9ابػػػػف خمػػػػدوف، ـ.س، ج -9

انضػػػمت إلػػػى عاصػػػـ كػػػذلؾ عبػػػد الممػػػؾ بػػػف أبػػػي الجعػػػد وىػػػو مػػػف زعمػػػاء 
 نفزاوة.

معـالم اإليمـان فـي معرفـة  ىـل الدباغ ) أبو زيد عبد الػرحمف بػف دمحم(ر  -1
، المكتبػػػة العتيقػػػة، تػػػونس، 1تصػػػحيح وتعميػػػق إبػػػراىيـ شػػػبوح، ج القيـــروان،

. ابػػف 07، ص.1؛ وابػػف عػػذاري، ـ.س، ج992-991، ص.1223، 9ط
 .01، ص.99؛ النويري ، ـ.س، ج 917، ص.9األثير ، ـ.س، مج

، 07، ص.1، ابف عذاري، ـ.س، ج179-173الرقيق، ـ.س، ص. -9
 .119، ص.9ابف خمدوف، ـ.س، ج

، 1؛ الناصري، ـ.س، ج119، ص.9س، جابف خمدوف، ـ. -0
 .192ص.
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سمطانيـ بعد حروب كبيرة خاضوىا مع إماـ اإلباضية أبي 
 (.1الخطاب بف السمح المعافري )

عمى كٍل، فإف إمارة القيرواف الصفرية لـ تدـ طويال،    
بحيث يمكننا القوؿ أنيا كانت أقصر اإلمارات الخارجية 

يف تقريبا، كاف أبرز عمرا، إذ ال تزيد فترة استقالليا عف عام
حكاميا عاصـ بف جميل الورفجومي، ثـ عبدالممؾ بف أبي 

 الجعد النفزاوي.
-252ىـ/111-111 مارة طرابمس"الثانية" ) -7

 :م(271
تعرؼ ىذه اإلمارة عادة باإلمارة الخطابية نسبة إلى مؤسسيا 

(، وكاف ىذا الرجل 9أبو الخطاب بف السمح المعافري اليمني)
ومجموعة مف رفاقو إلى البصرة لتعمـ تفاصيل قد توجو ىو 

المذىب اإلباضي؛ ومف ثـ التييئة لإلعالف عف قياـ إمارة 
جديدة لإلباضية، والظاىر أف اندثار اإلمارة األولى عمى يد 
ابف حبيب قد جعل زعماء الفكر اإلباضي في البصرة 

( التي عرفت فيما بعد بػ" حممة 3يستدعوف تمؾ المجموعة )
 لمغاربة"، إلعادة ترتيب أمور الحركة في بالد المغرب.العمـ ا

عمى أية حاؿ بعد انتياء الرحمة العممية اتفقت المجموعة    
بإيعاز مف زعيـ التنظيـ اإلباضي في البصرة عمى مبايعة أبي 
الخطاب المعافري إماما ليـ بمجرد عودتيـ إلى بالدىـ، وىو 

ف يقاؿ لو ما حدث بالفعل، فتمت مراسيـ البيعة بمكا
ـ، وعمى 010ىػ/197(، بالقرب مف طرابمس سنة 9صياد)

التو توجو أبو الخطاب برجالو وتمكنوا مف السيطرة عمى 
 (.1طرابمس لتصبح عاصمة لإلمارة الجديدة)

                                                           
؛ الدرجيني، 92.، ـ.س، صسير األئمة و خبارىمزكرياء،  وانظر أب  -1

، ـ.س، السير؛ الشماخي، 39.، ص1، ـ.س، جطبقات المشايخ
 .139.ص

 السير،؛  الشماخي، 19،  ص.سير األئمة و خبارىم أبي زكريا ، - 9
 .193ص.

 السير،، الشماخي، 19؛ ص. خبارىمسير األئمة و أبي زكريا،  - 3
 .91، ص.1، جطبقات المشايخ ؛ الدرجيني،199ـ.س، ص. 

، 1يقع ىذا المكاف غربي مدينة طرابمس. انظر الدرجيني، ـ.س، ج - 9
 .191-199ـ.س، ص. السير،، الشماخي، 93-99ص.

سقطت طرابمس إثر معركة بيف مبعوث واؿ مصر دمحم بف األشعث  - 1
الخزاعي القائد أبي الحوص العجمي، وبيف أبي الخطاب بمنطقة تسمى 

وقد تمكف أبو الخطاب مف ىزيمة   -قرب طرابمس -مغمداس أو سرت 

بدأ أبو الخطاب مباشرة ميامو فعيف عمر بف يمتكف      
(، وحينيا أتتو المعمومات بسيطرة 9األفطماني عمى سرت)

عمى القيرواف وارتكابيا بعض األعماؿ التعسفية ضد  الصفرية
السكاف، فتوجو بجيوشو نحو القيرواف وتمكف مف دخوليا 
وطرد الصفرية منيا بعد معركة دارت رحاىا في موضع سمي 

(، وفي طريقو 0ـ )011ىػ/191فيما بعد رقادة، وذلؾ سنة 
(. 1كاف قد استولى عمى قابس وعيف عمييا أميرا مف طرفو )

ذه االنتصارات أصبحت المنطقة الممتدة مف (. وبي1)
طرابمس حتى القيرواف تحت سيطرة اإلباضية، ليعود بعدىا 
أبو الخطاب إلى عاصمة إمارتو طرابمس؛ بعد أف ترؾ رفيقو 

 (.2المقرب منو عبدالرحمف بف رستـ واليا عمى القيرواف)
لـ يينأ أبو الخطاب بتمؾ االنتصارات كثيرا فسرعاف ما    

العباسيوف بجيوشيـ الستعادة افريقية وعاصمتيا تحرؾ 
القيرواف، وكاف عمى رأس تمؾ الحمالت التي وجيت لمقضاء 
عمى إمارة أبي الخطاب اإلباضية؛ الجيش الذي تزعمو والي 
مصر حينيا دمحم بف األشعث الخزاعي؛ الذي عرؼ بدقتو في 
التنظيـ وبراعتو في التخطيط، وقد تمكف جيش ابف األشعث 

ـ،  مف إلحاؽ اليزيمة بجيش 091ىػ/199أواسط سنة في 
(، قتل فييا 17أبي الخطاب في معركة حاسمة شرؽ طرابمس)

 أبو الخطاب نفسو مع جماعة مف أصحابو.
عموما  بمقتل أبي الخطاب المعافري تكوف إمارة طرابمس    

الثانية قد انتيت، وبالتالي تفرؽ مف بقى مف اإلباضية في 
الد المغرب، مثل جنوب طرابمس، وجبل أماكف مختمفة مف ب

نفوسة، والبعض فر إلى المغرب األوسط؛ وعمى رأسيـ 
عبدالرحمف بف رستـ الذي ساعدتو الظروؼ بعد ذلؾ عمى 
                                                                                           

 أبي األحوص العجمي الذي انسحب بمف تبقى معو إلى مصر. انظرر 
ابف عذاري، ـ.س،   ؛137.ـ.س، ص، ؛ الشماخي.ص، البكري، ـ.س

 .01.، ص1ج
 .11ر ـ.س، ص.جبل نفوسةمسعود مزىودي؛  - 9
؛  ابف  91، ص.المغرب في  كر بالد افريقية والمغربالبكري،  - 0

، طبقات المشائخ بالمغرب؛ الدرجيني، 01، ص.1عذاري، ـ.س، ج
 .92، ص.1ـ.س، ج

 .191، ـ.س، ص.السيرالشماخي،  - 1
 .92، ص.1، ـ.س، جطبقات المشائخ بالمغرب، الدرجيني  - 2

، 92.زكرياء، ـ.س، ص وعرؼ ذلؾ المكاف باسـ "تاورغا". انظر أب -17
 .139.؛ الشماخي، ـ.س، ص39.، ص1الدرجيني، ـ.س، ج
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تأسيس إمارة إباضية كتب ليا البقاء لفترة تزيد عمى مائة 
وخمسة وثالثوف عاما تقريبا عرفت باسـ إمارة تاىرت أو إمارة 

 بني رستـ. 
 -111ة بني مدرار في سجمماسة ) مار  -3

 :م(727-252ىـ/377
ـ، عمى واد 010ىػ/ 197نشأت إمارة سجمماسة سنة    
(، الذي ينبع مف جباؿ األطمس في المغرب األقصى، 1زيز)

األقصى، وقد كاف لمموقع الذي قامت عميو سجمماسة في 
أطراؼ الصحراء أىمية كبرى في التاريخ الوسيط، حيث ربط 

بمداف ومناطق الصحراء التي كانت بالد المغرب عموما ب
المصدر الرئيسي لمادتي الذىب والرقيق عماد التجارة في تمؾ 

 المرحمة.
وتعد إمارة سجمماسة مف أولى الدويالت المغربية التي    

مارة برغواطة،  استقمت عف خالفة المشرؽ بعد إمارة طنجة، وا 
ومؤسسيا رجل يدعى عيسى بف يزيد األسود، الذي لـ يستمر 

إذ سرعاف  -ـ007 -011ىػ/111 -197-في الحكـ كثيرا
ما انتقمت اإلمامة إلى شخص أخر ينتمي إلى قبيمة مكناسة 
ىو أبو القاسـ بف واسوؿ الذي لعب دورا ميما في إرساء 

(، 9اإلمارة الجديدة، التي عرفت بعد ذلؾ بإمارة بني واسوؿ)
(، نسبة إلى أحد أحفاده 3بني مدرار) ةنسبة إلى أبيو، أو إمار 

أحفاده اسمو مدرار، وقد ظمت السمطة مف بعده حكرا عمى 
أسرتو. ورغـ سقوط عاصمة اإلمارة "سجمماسة" بيد أبي 

ـ، إال أف 271ىػ/929عبيدهللا الشيعي الفاطمي أواخر سنة 
أحفاد أسرة بني مدرار استطاعوا العودة لحكـ اإلمارة مف جديد 

يف عنيـ وىو الغالب حتى سواء باسـ الفاطمييف، أو مستقم
ـ، عمى يد قبائل  209ىػ/399سقوط اإلمارة بشكل نيائي سنة 

 بني مغراوة الزناتييف.  

                                                           
(: أحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف واضح الكاتب ( اليعقوبي - 1

؛ الحميري 117،ص.3،1210المطبعة الحيدرية، النجف، ط ،البمدان
، تحقيق إحساف الروا المعطار في خبر األقطار)دمحم ابف عبد المنعـ(ر 

 .371، ص.1219، 9عباس، مكتبة الثقافة، لبناف، ط
دولة بني الذي يسمييا" 137، ص.9انظر ابف خمدوف، ـ.س، ج - 9

 واسول".
؛ ابف 110، ص.1؛ ابف عذاري ـ.س، ج192البكري، ـ.س،ص. - 3

 .130، ص.3ـ.س، جالخطيب، 

أما المذىب التي قامت عمى أساسو ىذه اإلمارة فيو    
المذىب الخارجي الصفري، إذ أف السكاف القاطنيف في 
سجمماسة ونواحييا كانوا يعتنقوف ىذا المذىب منذ دخل 

(، الذيف تسمموا 9تمؾ المناطق بواسطة دعاة الخوارج ) اإلسالـ
تسمموا إلييا عبر حمالت الفتح ومحطاتو المختمفة لبالد 

 المغرب.
-171 مارة الرستميين في تاىرت ) -1

 :م(718-222ىـ/777
قامت ىذه اإلمارة في المغرب األوسط، متخذة مف مدينة    

قرب مكاف تياريت الحديثة في مقاطعة وىراف غربي  -تاىرت
(،  ومؤسسيا ىو عبد الرحمف 1عاصمة ليا) -الجزائر اليـو
( الذي "اجتمعت اليو اإلباضية واتفقوا عمى 9بف رستـ )

أف عبدالرحمف بف رستـ  -كما أسمفنا –(،  ومعمـو 0تقديمو")
رستـ كاف قد دخل بالد المغرب ضمف حمالت الفتح العربي 

ذلؾ (، ثـ قاـ بعد 1ليذه البالد، وىو يحمل النفس الخارجي )
مركز جماعة الخوارج  -ذلؾ برحمة عممية إلى البصرة

لمتوسع في فيـ تفاصيل المذىب اإلباضي، ليعود  -اإلباضية
بعدىا ويعمل عمى نشره بيف مجموعة مف القبائل البربرية 
أبرزىا لماية ولواتة ورجالة ونفزاوة ونفوسة ولماية وزناتة 

لمغرب (، وىي ذاتيا التي استقبمتو فيما بعد في ا2وىوارة)
ىػ 197األوسط وبايعتو إماما ليا، وذلؾ في سنة

                                                           
 137، ص.9، ـ.س، ج، العبرابف خمدوف  - 4
تـ بناء تاىرت بعد مبايعة عبد الرحمف بف رستـ إماما لإلباضية،  - 1

، البيان المغربىػ. انظرر 191ويحدد ابف عذاري تاريخ بنائيا سنة 
 .129، ص.1ـ.س، ج

يسمييا بعض الكتاب " اإلمارة الرستمية" نسبة إلى مؤسسيا  - 9
 عبدالرحمف بف رستـ.

 .91البكري، ـ.س، ص. - 0
ـ.س، العبـــر فـــي ديـــوان المبتـــد  والخبـــر، ابػػػف خمػػػدوف) عبػػػدالرحمف(ر  -1

 .191.، ص9ج
األزىار الرياضية في ، ي؛ النفوس119.ص، 9ابف خمدوف، ـ.س، ج -2

. ولمف أراد  المزيد مف 9.، ص9ج ، ـ.س، ئمة ومموك ابباخية
اإلطالع حوؿ إمارة الرستمييف في تاىرت ىناؾ عدة دراسات تناولتيا، 

دار الدولة الرستمية"، أشيرىا دراسة دمحم عيسى الحريري، المعنونة بػػ 
 . 1213القمـ، الكويت، الطبعة الثانية، 
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ـ، ليكوف بذلؾ أوؿ حاكـ ليذه اإلمارة الخارجية 009(/1)
(، ليتولى أبنائو وأحفاده مف بعده حكـ ىذه 9اإلباضية )

 اإلمارة عمى المذىب اإلباضي.
وتجدر اإلشارة إلى بعض المناطق في المغرب 

راوية مثل وداف، األدنى كجبل نفوسة وبعض الواحات الصح
وفزاف ظمت تتبع إداريا ىذه اإلمارة التي استمرت قائمة في 
الحكـ إلى أف أسقطيا الفاطميوف الشيعة بواسطة داعيتيـ أبي 

 ـ.271ىػ/929عبيد هللا الشيعي عاـ 
وىكذا يتبيف لنا مما سبق دور الخوارج في نشأة 

نسبة إلى  -وتأسيس إمارة تاىرت أو اإلمارة الرستمية 
وبالتالي استقالليا وانفصاليا  -سسيا عبدالرحمف بف رستـمؤ 

 عف الخالفة المشرقية المتمثمة بالعباسييف.
-288ىـ/325-127 مارة األدارسة في فاس ) -5

 :م(785
مؤسس ىذه اإلمارة ىو إدريس بف عبدهللا بف الحسف بف 

(، الذي فر مف المشرؽ 3الحسف بف عمي بف أبي طالب )
العباسييف أياـ الخميفة اليادي سنة بعد موقعة فخ مع 

 (.9ـ)011ىػ/192

                                                           
 .132الشماخي، ـ.س، ص.  - 1
طبقات ؛الدرجيني، 97، ـ.س، ص.رىمسير األئمة و خباأبي زكريا،  - 9

 .11ص. 1، ـ.س ، جبالمغرب  المشايخ
ـ.س،  في عجائب األمخار،ر بستبخا، ا111البكري، ـ.س، ص. - 3

، ابف أبي زرع، 917+  19، ص.1، ابف عذاري، ـ.س، ج129ص.
، تحقيق المقدمة، ابف خمدوف ) عبدالرحمف بف دمحم(ر 93ـ.س، ص. 

، 1العصرية لمطباعة والنشر، بيروت، طدرويش الجويدي، المكتبة 
، وابف اآلبار، ـ.س، 102، وقارف  الرقيق، ـ.س، ص.31، ص.9773

. المذيف يسميانو إدريس بف عبدهللا بف حسف بف الحسيف  17، ص.1ج
 بف عمي بف أبي طالب.

حدثت تمؾ االمعركة في منطقة "فخ" بالقرب مف مكة المكرمة، حيث  - 9
الحسف)السبط( ثورة ضد العباسييف أياـ قاد الحسيف بف عمي بف 

موسى اليادي، وقد انتيت تمؾ الثورة باإليقاع بالثوار وقتل عدد كبير 
منيـ، وتمكف بعضيـ مف الفرار، ومنيـ إدريس بف عبدهللا الذي خرج 
متخفيا مع مواله  راشد ضمف قافمة الحجاج المتجية صوب مصر، 

صالح بف الخميفة وىناؾ استقبميما عامل البريد واضح مولى 
المنصور، ثـ خرج بيما إلى افريقية، ومنيا إلى المغرب األقصى، 
حيث نزال عند زعيـ  أوربة إسحاؽ بف دمحم بف عبد الحميد األوربي، 
فحدثو إدريس عف أحقيتو في اإلمامة، فجمع إسحاؽ  عشيرتو وبايعو، 

وقد تنقل إدريس مف الشاـ الى مصر متخفيا إلى أف تمكف   
مف الوصوؿ إلى بالد المغرب وىناؾ نزؿ عند زعيـ قبيمة 
أوربة في المغرب األقصى، إذ تـ مبايعتو مف طرؼ قبيمة 
أوربة ليعمف عف تأسيس إمارة مستقمة عف العباسييف في 

(، عرفت بإمارة األدارسة 1ـ)011ىػ/109مشرؽ في سنة ال
 ـ. 211ىػ/301استمرت حتى سنة 

 أما بالنسبة لمذىب  ىذه اإلمارة  فقد كانت زيدية المذىب   
(، ومف حيث الفكر الزيدي العموي 9حسب أرجح األقواؿ ) 

كما ىو معمـو ال يتفق مع فكر الخوارج، خاصة إذا ما عممنا 
مي بف أبي طالب تـ عمى يد أحد رجاالت أف مقتل  اإلماـ ع

 (.0الخوارج)
أما المجاؿ الجغرافي الذي نشأت فيو إمارة األدارسة فشمل    

معظـ المغرب األقصى وجزء بسيط مف المغرب األوسط ، 
وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا المجاؿ كاف في األصل تحت 

ىػ 109ـ، وحتى سنة 032ىػ/199سمطاف الخوارج منذ سنة 

                                                                                           

. لتتوالى بعد ذلؾ بيعتو مف طرؼ العديد مف قبائل المغرب األقصى
، ابف 102-101، الرقيق، ـ.س، ص.111انظر البكري، ـ.س، ص.

 . 917، ص.1عذاري، ـ.س، ج
 .13، ص.1؛ ابف عذاري، ـ.س، ج99ابف أبي زرع، ـ.س، ص. - 1
يستشف مف بعض المصادر النفس الشيعي لمدولة اإلدريسية،  - 9

" عمى إدريس بف إدريس، كما الفاطميفصاحب االستبصار يطمق  لقب "
، وذلؾ في إطار حديثو الفاطمي"يورد اسـ " -الذي سبقو -حوقلأف ابف 

كنون ال سني   سن بنعف مدينة زلوؿ، حيث ينسب بنائيا إلى "
وقد ناقش  الفواطم"،"، ونجد ابف أبي دينار يسمي األدارسة بػ "الفاطمي

األستاذ سعد زغموؿ مذىب الدولة اإلدريسية، وأكد  أنيا لـ تكف شيعية 
وؼ، وىي إف كانت كذلؾ فتكوف شيعية زيدية، أي مف "بالمعنى المعر 

، ـ.س، خورة األراالنوع المعتدؿ القريب مف أىل السنة". انظر 
؛  المؤلف المجيوؿ، ـ.س،  ابستبخار في عجائب األمخار، 17ص.
ابف أبي دينار )دمحم بف أبي القاسـ الرعيني القيرواني(؛   ،117ص.

، 1223، 3، دار المسيرة، لبناف، طالمرنس في  خبار  فريقية وتونس
، دار المعارؼ، ؛ تاريخ المغرب العربيسعد زغموؿ عبد الحميد ، 03ص.

 .993-999، ص. 9، ج9777اإلسكندرية، طبعة 

العبـر ىو عبدالرحمف بف ممجػـ المػرادي. انظػر الػذىبي )دمحم الحػافظ(ر  - 0
زغمػوؿ، ، تحقيق أبي ىاجر دمحم السعيد بف بسػيوني العبر في خبر من  بر

 .93ص. ،1، ج1217دار الكتب العممية، بيروت، 
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(،  وىنا يكمف دور الخوارج غير المباشر في نشأة 1،)ـ011/
ىذه اإلمارة، إذ  أف الخوارج ىيأوا رقعة جغرافية واسعة تـ 
فصميا عف خالفة المشرؽ منذ أياـ األموييف، ليقطف ثمارىا 

 -بعد نصف قرف  مف الزمف تقريبا -األدارسة العمويوف 
ويحسب لمخوارج أيضا قبل ىذا وذاؾ دورىـ في إذكاء النزعة 

ستقالؿ التحررية لدى القبائل المغربية وزرع فكرة اال
واالنفصاؿ عف خالفة المشرؽ وحكاميا، وتييئة المجتمع 
المغربي لتحقيق ذلؾ اليدؼ، ليأتي األدارسة عمى أرض 
 خصبة سيمت ميمتيـ في إنشاء إمارتيـ المستقمة بعيدا عف 

 أعيف العباسييف.
ساعدت   -في تقديرنا -ومف األمور أيضا  التي    

ع المغربي األدارسة في تثبيت حكميـ  ميل المجتم
لميدوء واإلستقرار نظرًا لكثرة الحروب التي خاضوىا مع 
والة الخالفتيف األموية والعباسية أثناء حكـ الخوارج والتي 
ال شؾ أنيا أنيكتيـ كثيرا ، فضال عف توظيف األدارسة 

 ليالة قداسة النسب واالنتماء إلى البيت النبوي. 
لألدارسة وىكذا  فإف مجمل تمؾ األمور ىيأت الميداف 

لممئ الفراغ الذي تركو الخوارج في تمؾ المساحة 
الجغرافية مف المغرب األقصى وجزء مف المغرب 

(. ويعمنوا عف إنشاء إمارتيـ الجديدة أوائل 9األوسط.)
 ـ.011ىػ/109ستة 

 :م(718-811ىـ/777-181 مارة األ البة ) - 7
تمثل ىذه اإلمارة آخر ما تبقى مف ارتباط بيف بالد    
لمغرب والخالفة في المشرؽ، إذ وصل العباسيوف إلى قناعة ا

باستحالة بقاء بالد المغرب تحت سمطانيـ المباشر، وبالتالي 
لجأت الخالفة إلى إعطاء ىذه اإلمارة حكما ذاتيا شبو مستقل 

                                                           
عرؼ ىذا المجاؿ بػ" إمارة طنجة" التي سبق وتحدثنا عنيا في متف  - 1

 ىذا البحث كأوؿ إمارة مغربية مستقمة عف خالفة األموييف في المشرؽ.
تجدر اإلشارة أف ىناؾ مف القبائل التي بايعت إدريس بف عبدهللا بف  - 9

ف كانت عمى المذىب الخارجي الصفري أثناء ما كاف  الحسف سبق وا 
يحكـ الخوارج تمؾ الرقعة الجغرافية قبل قدوـ األدارسة. لممزيد حوؿ 

، الجزنائي )عمي( ؛ 93تمؾ القبائل انظرر ابف أبي زرع؛ ـ.س، ص.
، تحقيق عبد الوىاب ابف آلس في بناال مدينة فاسجن  زىرة ا

-19، ص.1221منصور، المطبعة الممكية، الرباط، الطبعة الثانية، 
10. 

عف سمطاف العباسييف، فمتى تأسست ىذه اإلمارة؟  وما ىي 
 خاذ ذلؾ القرار؟  المبررات التي دفعت الخالفة العباسية الت

تأسست إمارة األغالبة بإفريقية "القيرواف" سنة    
( بزعامة إبراىيـ بف األغمب  الذي منحو 3ـ )177ىػ/119

(، مقابل خضوع إمارتو 9الخميفة ىاروف الرشيد حكما ذاتيا)
االسمي لمخالفة العباسية في بغداد، وكاف قياـ ىذه اإلمارة 

نوع مف توازف القوى في بالد السنية المذىب بمثابة إيجاد 
المغرب، اقتنعت الخالفة العباسية بضرورتو، السيما بعد أف 
نجحت  العديد مف اإلمارات التي يغمب عمييا الصبغة 
المذىبية الخارجية في االنفصاؿ واالستقالؿ عف الخالفة في 
المشرؽ منذ عيد األموييف، بدًء مف المغرب األقصى عبر 

ـ ثـ إمارة برغواطة سنة 032/ىػ199إمارة طنجة سنة 
ـ، ومرورًا 010ىػ/197ـ وبني مدرار سنة 091ىػ/199

باإلمارة الرستمية في المغرب األوسط والتي شكل قياميا  
خطرًا كبيرًا عمى الخالفة العباسية، فباإلضافة إلى اقتطاعيا 

ـٍ في المغرب األوسط منذ سنة  ـ، 000ىػ/191لجزٍء مي
يمنع إرساؿ أي جيش مف طرؼ  أصبحت تمثل عائقًا وحاجزاً 

الخالفة الستعادة المغرب األقصى، أو بالد األندلس التي 
ـ لتنتيي تمؾ 011ىػ/131أعمف عف استقالليا أيضا منذ سنة 

الحركات االستقاللية بقياـ اإلمارة اإلدريسية التي غطت 
 ـ.011ىػ/109معظـ المغرب األقصى في سنة 

فة العباسية في عيد مجمل تمؾ المتغيرات دفعت الخال   
الخميفة ىاروف الرشيد إلى تسميـ أفريقية إلى األسرة األغمبية، 

(، بمعنى 1مقابل االعتراؼ بيا، ودفع مبمغ مف الماؿ  سنويًا)
                                                           

، تحقيق تاريخ العباسيينىػ(؛ 19ابف وادراف )مؤلف مجيوؿ مف القرف  - 3
، 1223، 1تحقيق المنجي الكعبي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

 .933ص.
يـ بف األغمب كاتب الخميفة ىاروف الرشيد تذكر المصادر إف ابراى - 9

وطمب منو والية أفريقية مقابل أف يتوقف الدعـ الذي كاف مف مصر 
لموالية والذي كاف يصل إلى مائة ألف دينار سنويا، كما تعيد ابراىيـ 

". انظرر ابف " ربعين  لف دينار بدفع مبمغ سنوي لمخالفة العباسية قدره
؛ ابف خمدوف، 179، ص.1، ـ.س، ج الكامل في التاريخاألثير؛ 
، مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر، بيروت، بدوف تاريخ طبع، العبر

  .199المجمد الرابع، ص.
تذكر المصادر أف أىل افريقية استاؤوا مف والي افريقية دمحم بف مقاتل  - 1

مقاتل العكي، وطمبوا مف قائده ابراىيـ بف األغمب أف يتولى شؤونيـ 
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بمعنى آخر إف الدولة األغمبية أصبحت مستقمة وتنعـ بحكـ 
ذاتي مع تبعية اسمية لمخالفة العباسية. وفي تقديرنا إنو لوال 

المستمرة في افريقية والمغرب األوسط خالؿ ثورات الخوارج 
تمؾ المرحمة ضد والة األموييف ومف بعدىـ والة بني العباس 

ف كانت سنية حنفية المذىب -لما تشكمت إمارة األغالبة   -وا 
 ولما نعمت بحكـ ذاتي شبو مستقل عف الخالفة العباسية.

 :خــــــاتـــــمــةال
كل ما سبق مف محاور البحث يمكف يسًا عمى تأس 
 -ةرلتاليص النتائج استخالا
ـٍ في زرع فكرة االنفصاؿ واالستقالؿ  - قاـ الخوارج بدوٍر مي

لدى المغاربة وأقنعوىـ بضرورة وحتمية تغيير واقعيـ السياسي 
 واالستقالؿ عف الخالفة في المشرؽ.

كاف المغرب األقصى سباقا في انفصالو وا عالف استقاللو  -
ـ أي 032ىػ/199عف الخالفة في المشرؽ وتحديدا في سنة 

قبيل سقوط الخالفة األموية بعقد مف الزمف، تمثل ذلؾ 
باستقالؿ إمارة طنجة كأوؿ إمارة مستقمة في بالد الغرب 

 اإلسالمي عامة.
بعد استقالؿ إمارة طنجة توالت الحركات االنفصالية في  -

وتمكنت مف  كل أنحاء المغرب بعضيا كتب ليا النجاح
تأسيس إمارات عمرت طويال )برغواطة ، سجمماسة، 
تاىرت(، والبعض األخر مف تمؾ الحركات نجح في البداية 
لكنيا لـ تعمر كثيرا وسرعاف ما اندثرت بفعل ظروؼ ذاتية 
وموضوعية خاصة بكل حركة ) إمارة عبدالرحمف بف حبيب 

ارات السنية في افريقية، إمارة الصفرية في القيرواف، إم
 طرابمس اإلباضية " األولى والثانية"(.

أدت كثرة الحروب التي خاضيا الخوارج مع القبائل  -
المغربية ضد والة الخالفتيف األموية والعباسية لفترة طويمة، 
إلى استثمار بعض القادميف مف المشرؽ لتمؾ الظروؼ التي 
ترافقت مع ميل المجتمع المغربي لميدوء واالستقرار، ونجحوا 
                                                                                           

اىيـ الخميفة ىاروف الرشيد وطمب منو والية افريقية بدال عنو، فكاتب ابر 
مقابل أف يتوقف الدعـ الذي كاف مف مصر لموالية والذي كاف يصل 
إلى مائة  ألف دينار سنويا، كما تعيد ابراىيـ بدفع مبمغ سنوي لمخالفة 

الكامل في " . انظر ر ابف األثير، " ربعين  لف دينار العباسية قدره
، المجمد الرابع، العبر؛ ابف خمدوف، 179، ص.1، ـ.س، ج التاريخ

 . 199ـ.س، ص.

في تأسيس إمارات ليـ مستقمة في بالد المغرب، ذات مذاىب 
مناقضة تماما لمذىب الخوارج، ومف ىذه اإلمارات "إمارة 
األدارسة العموييف" ذات المذىب الشيعي الزيدي التي قامت 
في جغرافيا كانت في األصل تحت سمطاف الخوارج، بل إف 

كبيرة التي الخالفة العباسية في المشرؽ عندما رأت التكمفة ال
دفعتيا في حروبيا مع قبائل المغرب المعتنقة لممذىب 
الخارجي، بادرت في عيد الخميفة ىاروف الرشيد إلى منح 
افريقية استقالال ذاتيا تحت حكـ "أسرة األغالبة " مقابل إعالف 
الوالء االسمي لمخالفة العباسية في المشرؽ ومبمغ مالي سنوي 

 يدفع ليا.  
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 "جدول يوضح اإلمارات المغربية المستقلة عن خالفة  األمويين والعباسيين "
 

 المذهب الذي تبنته العمر الزمني لإلمارة المؤسس الموقع اسم اإلمارة

 إمارة طنجة
فً المغرب األقصى وجزء 

 من المغرب األوسط
 مٌسرة المطغري

 -749هـ/ 273 -233
 م788

 الخارجً الصفري

 إمارة برغواطة
المغرب األقصى على 
 سواحل المحٌط األطلسً

 برغواطًالطرٌف 
هـ / 6نهاٌة ق  -235
 م22نهاٌة ق  - 752

الخارجً الصفري فً البداٌة، 
ثم أدخلت تشرٌعات جدٌدة 
 بعٌدة عن المذاهب اإلسالمٌة

 إمارة سجلماسة
الطرف الجنوبً للمغرب 
األقصى على أطراف 

 الصحراء

عٌسى بن ٌزٌد 
 األسود

-767هـ/ 251-477
 م977

 الخارجً الصفري

إمارة طرابلس 
 األولى

 فً المغرب األدنى
عبدهللا بن مسعود 

 التجٌبً
-754هـ /243 -237

 م759
 الخارجً اإلباضً

إمارة طرابلس 
 الثانٌة

فً المغرب األدنى وامتدت 
 حتى ضمت افرٌقٌة

أبوالخطاب بن 
 السمح المعافري

-767هـ /251-255
 م772

 الخارجً اإلباضً

إمارة 
عبدالرحمن بن 

حبٌب فً 
 افرٌقٌة

شملت المغرب األدنى 
وافرٌقٌة حتى  المغرب 

 األوسط

عبدالرحمن بن 
 حبٌب

-755هـ /237-249
 م767

 السنً

 فً المغرب األوسط إمارة تاهرت
عبدالرحمن بن 

 رستم
-777هـ /272-397

 م918
 الخارجً اإلباضً

 القٌروانإمارة 
القٌروان وتونس ومعظم 

 افرٌقٌة
عاصم بن جمٌل 

 النفزاوي
-767هـ/ 249-252

 م768
 الخارجً الصفري

 إمارة األدارسة
غطت معظم اوسط المغرب 

 األقصى
إدرٌس بن الحسن 

 العلوي
-788هـ/ 476 -273

 م986
 الشٌعً الزٌدي

 إمارة األغالبة
ضمت افرٌقٌة وعاصمتها 

 القٌروان
 األغلبابراهٌم بن 

-811هـ / 285-397
 م918
 

 السنً الحنفً
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 :المخادر والمراجع
 المخادر:

دمحم بف عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف أبي  وابف اآلبار )أب -1
، تحقيق حسيف 1بكر القضاعي(؛ الحمة السيراء، ج

 .1293، 1، ط الكتاب العربي مؤنس، دار
ابف أبي دينار )دمحم بف أبي القاسـ الرعيني القيرواني(؛  -9

 أخبار أفريقية وتونس، دار المسيرة، لبناف،المؤنس في 
 .1223، 3ط

الحسف عمي بف دمحم عبد الواحد  أبي )عزالديف ابف األثير -3
، دار الفكر، 3الشيباني(؛ الكامل في التاريخ، مج

 .1201بيروت، 
(؛  عمي بف عبد هللا أبو الحسفابف أبي زرع الفاسي ) -9

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مموؾ 
المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحقيق عبدالوىاب بف 

 .1222منصور، المطبعة الممكية، الرباط، 
المحاسف يوسف بف تغري  ولديف أبا ابف تغري  )جماؿ -1

بردي األتابكي( ؛ النجـو الزاىرة في مموؾ مصر 
عميق دمحم حسيف شمس الديف، ، تقديـ وت1والقاىرة، ج

 .1229، 1دار الكتب العممية، بيروت، ط
(؛ صورة  أبو القاسـ بف حوقل النصيبيابف حوقل )  -9

األرض، دار الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ، بدوف تاريخ 
 طبع.

 ؛ابف الخطيب )لساف الديف بف الخطيب السميماني(  -0
،  تحقيق احمد مختار العبادي، دمحم 3أعماؿ األعالـ، ج

 .1299إبراىيـ الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
ابف خمدوف ) عبدالرحمف بف دمحم(؛ المقدمة، تحقيق  -1

درويش الجويدي، المكتبة العصرية لمطباعة والنشر، 
 .9773، 1بيروت، ط

واف ابف خمدوف ) عبدالرحمف بف دمحم( ؛ العبر و دي -2
 ، مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر،9المبتدأ والخبر، ج

 .1202بيروت، 
ديواف  ابف خمدوف ) عبدالرحمف بف دمحم(؛ العبر و  -17

، مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر، المجمد  المبتدأ والخبر
 الرابع، بيروت،]بدوف تاريخ طبع[ .

خياط،  ابف خياط )خميفة بف خياط(؛  تاريخ خميفة بف -11
، 3اء العمري، دار طيبة ، الرياض، طتحقيق أكـر ضي

1211 . 
ابف سعد )أبي عبدهللا دمحم بف سعد بف منيع البصري  -19

، دار بيروت لمطباعة 9الزىري(؛ الطبقات الكبرى، مج
 .1217والنشر، بيروت، 

ابف عبد الحكـ )أبو القاسـ عبد الرحماف بف عبد هللا( ؛  -13
مكتبة فتوح مصر والمغرب، تحقيق عمي دمحم عمر، 

 ،999.، ص1221الثقافة الدينية، بورسعيد، 
ابف عذاري ) أبي العباس أحمد المراكشي(؛ البياف  -19

، تحقيق 1المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ج
ومراجعة، أ.س كوالف، أليفي بروفنساؿ، الدار العربية 

 ،1213، ،  3لمكتاب، بيروت، ط
يز(؛ ابف القوطية القرطبي، )دمحم بف عمر بف عبدالعز  -11

، تحقيق إبراىيـ األبياري، 9تاريخ افتتاح األندلس، مج
 .1212، 9دار الكتاب المصري، ط

ىػ( ؛ تاريخ 19ابف وادراف ) مؤلف مجيوؿ مف القرف  -19
العباسييف، تحقيق المنجي الكعبي، دار الغرب 

 .1223، 1اإلسالمي، بيروت، ط
أبو زكرياء ) يحيى ابف أبي بكر(؛  سير األئمة  -10

المعروؼ بتاريخ أبي زكرياء؛ تحقيق إسماعيل وأخيارىـ 
 .1219، 9العربي، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، ط

األشعري ) أبي الحسف عمي بف إسماعيل(؛ مقاالت  -11
، تحقيق دمحم محي 1ج ،اإلسالمييف واختالؼ المصمييف

 .1211 ، بيروت ،الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية
عبد العزيز(؛ المغرب في )أبو عبيد عبدهللا بف  البكري  -12

 .1291ذكر بالد أفريقية والمغرب، باريس، طبعة 
البالذري ) أبي العباس أحمد بف يحي بف جابر(؛ فتوح  -97

البمداف، تحقيق عبدهللا أنيس الطباع، مؤسسة المعارؼ، 
 .1210بيروت، 

الثعالبي ) عبدالعزيز(؛ تاريخ شماؿ افريقيا مف الفتح  -91
األغمبية، جمع وتحقيق د.  اإلسالمي إلى نياية الدولة

، دمحم ادريس، تقديـ ومراجعة حمادي أحمد بف ميالد
الساحمي، ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة 

 .1210األولى، 
الجزنائي )عمي(؛  جنى زىرة اآلس في بناء مدينة فاس،  -99

تحقيق عبد الوىاب ابف منصور، المطبعة الممكية، 
 .1221الرباط، الطبعة الثانية، 

)دمحم ابف عبد المنعـ(؛ الروض المعطار في الحميري  -93
خبر األقطار، تحقيق إحساف عباس، مكتبة الثقافة، 

 .1219، 9لبناف، ط
الدرجيني ) أبي العباس أحمد بف سعيد( ؛ طبقات  -99

، تحقيق إبراىيـ طالي، ، مطبعة 1المشايخ بالمغرب، ج
 . 1209البعث، قسطنطينية، الجزائر، 

هللا دمحم بف احمد عثماف(؛ ميزاف  الذىبي ) أبي عبد -91
تحقيق عمي دمحم ، 3االعتداؿ في نقد الرجاؿ، مج

 ،.1293البجاوي، دار الفكر، مصر، طبعة 
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الذىبي )دمحم بف الحافظ(؛  العبر في خبر مف غبر،  -99
، تحقيق أبي ىاجر دمحم السعيد بف بسيوني زغموؿ، 1ج

 .1217دار الكتب العممية، بيروت، 
حاؽ إبراىيـ بف القاسـ(؛  تاريخ أفريقية )أبو إس الرقيق  -90

والمغرب، تحقيق عبد هللا عمي الزيداف، عز الديف عمر 
 .1227، 1موسى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

الدرجيني ) أبي العباس احمد بف سعيد( ؛ طبقات  -91
، تحقيق إبراىيـ طالي ، مطبعة 1المشايخ بالمغرب، ج

 .1209البعث، قسطنطينية ، الجزائر ، 
، دار العمـ 9الزر كمي )خير الديف(، األعالـ، مج  -92

 .1212، 1لممالييف، ط
) ابف الفتح دمحم بف عبد الكريـ أحمد(،  الشيرستاني -37

، تحقيق دمحم سيد كيالني، دار 1الممل والنحل، ج
 ـ.1219ىػ/ 1979المعرفة ، بيروت،  

تاريخ األمـ ) أبو جعفر دمحم بف جرير(؛   الطبري  -31
، 3، دار الكتب العممية، بيروت، ط9والمموؾ، مج 

1221. 
تاريخ األمـ ) أبو جعفر دمحم بف جرير(؛ الطبري  -39

، راجعو وصححو وضبطو نخبة مف 1والمموؾ، ج
العمماء األجالء ، مؤسسة العممي لممطبوعات، بدوف 

 تاريخ طبع.
 القمقشندى )أحمد بف عمي( ؛ صبح األعشى في صناعة -33

تعميق نبيل خالد الخطيب، دار الكتب  ،1نشا، جإلا
 . 1210، 1العممية ، بيروت، ط

المالكي ) أبي بكر عبد هللا بف دمحم( ؛ رياض النفوس  -39
فريقية ، ج ، تحقيق بشير 1في طبقات عمماء القيرواف وا 

البكوش، مراجعة دمحم العروسي المطوي، دار الغرب 
 .1213اإلسالمي، بيروت، 

في فتح األندلس،  مؤلف مجيوؿ؛ أخبار مجموعة -31
 . منشورات دار أسامة، دمشق ، بدوف تاريخ طبع

مؤلف أندلسي مجيوؿ مف أىل القرف الثامف عشر؛  -39
الحمل الموشية في ذكر األخبار المراكشية ، تحقيق 
سييل زكار، عبدالقادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، 

 .1202، 1الدار البيضاء، ط
تحقيق مصار؛ مؤلف مجيوؿ االستبصار في عجائب األ -30

سعد زغموؿ عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار 
 .1211البيضاء، 

مؤلف المجيوؿ؛ مفاخر البربر؛ تحقيق عبد القادر  -31
 .9771، 1بوباية، دار أبي رقراؽ، الرباط، ط

الناصري ) أحمد بف خالد(؛ االستقصا ألخبار دوؿ  -32
، تحقيق أحمد الناصري، 1المغرب األقصى، ج

 . 9771منشورات وزارة  الثقافة واالتصاؿ، الرباط،  
؛ األزىار الرياضية في أئمة ي ) عبدهللا الباروني(النفوس -97

، دار سالمة لمطباعة والنشر ، 9ومموؾ االباصية، ج
 . 1219تونس، طبعة 

النويري )شياب الديف أحمد بف عبد الوىاب(ر نياية  -91
جعة األرب في فنوف األدب؛ تحقيق حسيف نصار، مرا

المجمس األعمى لمثقافة، ، 99جعبد العزيز األىوائي، 
 .1213القاىرة، 

أحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف واضح  (اليعقوبي  -99
المطبعة الحيدرية، النجف،  الكاتب(؛ البمداف،

 .3،1210ط
 :المراجع

إبراىيـ حركات؛ السياسة والمجتمع في العصر األموي،   -1
مطبعة فضالة، الدمحمية، المممكة المغربية، الطبعة 

 .1227األولى، 
أحمد الطاىري؛ المغرب األقصى ومممكة بني طريف  -9

خالؿ القروف األربعة اليجرية األولى، مطبعة النجاح، 
 .9771، 1الدار البيضاء، ط

، مطبعة 1إلسالمي، جأحمد عزاوي؛ مختصر الغرب ا -3
 .9772ربا نت، الرباط،

دار النيضة  السيد عبد العزيز سالـ؛ المغرب الكبير، -9
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