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ملخص البحث :
اء امــارتهم فــي سجلماســة علــي یــد یهــدف البحــث الــى ایضــاح دور بنــي خــزرون فــي انشــ

فـي حكـم هـذه االمـارة ولـده وانـودین ثـم ه م) ثـم اعقبـ٩٧٧هــ/٣٦٧خزرون بن فلفـل بـن خـزر سـنة (

مســعود بــن وانــودین ثــم محمــد بــن مســعود واخیــرا مســعود بــن محمــد بــن مســعود الــذي ســقطت هــذه 

مــارة بمــرحلتین م) علــي یــد المــرابطین . كمــا مــرت هــذه اال١٠٥٢هـــ/٤٤٥االمــارة فــي عهــده عــام (

االولى مرحلة التبعیة لالندلس والمرحلة الثانیة مرحلة االستقالل .

Bany Kazrom Principality in Sjalmasa
(A Studay in Political Cases)

Dr. Solemn Mohammed Selman
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
The present research aims at investigating the role of Bani

Khazoon in establishing their state in Sijilmasa by Khazroon bin Filfil

367H./A.D After his death , he was followed by his son Wanodeen , then

Masud , Muhammad , and Masud bin Muhammad , during his reign the

state fell down in 445 A.D by the Murabiteen this state has passed

through two periods , the first one is the submission period to Al-Andalus

and the second is the independence period .
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تمھید : 
یالحـظ الـدارس لتـاریخ المغـرب العربـي ، انـه لـم یظفـر بدراسـات وافیـة بشـكل عـام ، ونـدرة 

خاصـــة فـــي القـــرن الرابـــع ومنتصـــف القـــرن بالدراســـات فـــي مناطقـــه الصـــحراویة بشـــكل خـــاص ، و 

الخامس الهجریین . 

ویبــدو ان الســبب فــي ذلــك یعــود للوضــع السیاســي المضــطرب فیــه بعــد االجتیــاح العبیــدي

لدوله المستقلة في نهایة القرن الثالث للهجرة . 

فقـد اسـقط العبیــدیون دولـة االغالیـة فــي افریقیـة ، (( تــونس حالیـا )) ودولـة بنــي رسـتم فــي 

كمــا تمكــن العبیــدیون مــن تحجــیم الدولــة االدریســیة واركانهــا الــى )٢(م٩٠٩هـــ/٢٩٦ســنة )١(تــاهرت

وفـرض  )٥(وحجـر النسـر)٤(. واصـیال)٣(لبصـرةمناطق جبلیة في شمال المغرب االقصى كمنطقة ا

.)٦(م٩٨٥هـ/٣٧٥علیها التبعیة ومن ثم اسقاطها على ید االمویین في االندلس سنة 

تــم اســقاطها علــى یــد )٧(فضــال عــن الــدول الســالفة الــذكر فــان دولــة بنــي مــدرار الصــفریة

العبیدین ابراهیم بن غالب م ، وعودة بني مدرار لحكمها بعد قتل والي ٩١٠هـ/٢٩٧العبیدیین سنة 

دفع الحكــام لــكــان ســببًا  ة.ویبــدو ان هــذا التــدخل العبیــدي فــي سجلماســ)٨(المزاتــي فــي نفــس العــام

.)٩(المتاخرین من بني مدرار العتناق مذهب السنة والجماعة والدعاء بالدعوة     للعباسیین

ن همــا الدولــة اكبیرتــ ناوالظــاهر ان المغــرب العربــي اصــبح منطقــة نفــوذ تتنــافس علیــه قوتــ

العبیدیة ومركزها افریقیة والدولة االمویة في االندلس وفـي الوقـت الـذي اعتمـد فیـه العبیـدیون علـى 

زیـري بینمـا اعتمـدت الدولـة االمویـة علـى  وقبائل المنطقـة وبالـذات قبیلـة صـنهاجه وعلـى راسـها بنـ

قبیلة زناتة وبقیادة بني خزر . 

ملیات العسكریة والحروب الطاحنة  بین قبیلتي صنهاجة وهكذا اصبح المغرب مسرحا للع

ن من جهة وزناته حلیفة االمویین في االندلس من جهة           اخرى .و یسندها العبیدی

والمالحــظ انــه لــم تــتمكن أي جماعــة مغربیــة مــن تكــوین دولــة مســتقلة فیــه اال بعــد تحویــل 

م عــن ١٠٦١هـــ/٤٥٣یس الصــنهاجي ســنة عاصــمة العبیــدیین الــى القــاهرة . فــاعلن المعــز بــن بــاد

ودفع ثمن اعالنه هذا تخریـب افریقیـة والمغـرب االوسـط الـى حـدما علـى یـد اعـراب )١٠(قیام دولته 

.)١١(بني هالل وسلیم وزغبه المدفوعین الیه من مصر 

ولم تعلن أي مجموعة عن قیام أي دولة مستقلة في المغرب االقصـى اال فـي بدایـة القـرن 

هجري ، (الحادي عشر المیالدي) بعد  انهیار الحكـم االمـوي فـي االنـدلس . وعلیـه فقـد الخامس ال

مرت سجلماسة بنفس الظروف كونها مدینة من ارض المغرب العربي .  

یبدأ تـاریخ بنـي خـزرون فـي سجلماسـة عنـدما اسـتولى خـزرون بـن فلفـل علـى المدینـة بعـد 

اســــیین وقتـــل اخـــر ملــــوكهم المعتـــز بـــاهللا ســــنة اجتیاحهـــا عســـكریا واســـقاط دولــــة بنـــي مـــدرار المكن

. واعالنه التبعیة للحكم االموي في االندلس فـي عهـد الخلیفـة هشـام بـن الحكـم )١٢(م٩٧٧هـ/٣٦٧
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م . وحاجبه المنصـور بـن ابـي عـامر . لتصـبح سجلماسـة ومنـذ ذلـك ١٠٠٨-٩٧٦هـ/٣٩٩-٣٦٦

حـین اعلـن وانـودین بـن خـزرون م ١٠٠٨هــ/٣٩٩التاریخ والیة اندلسـیة . واسـتمر الحـال الـى سـنة 

. ثم وسع حدودها خلفه مسعود بن وانودین لتشـمل اضـافة الـى اقلـیم سجلماسـة )١٣(استقالل والیته

.)١٧(ومنطقة القبلة)١٦(ووادي ملویة )١٥(. وصفروي )١٤(اقلیم درعه 

ة وبظهــور حركــة المــرابطین تكــون هــذه االمــارة اول امــارات المغــرب الســاقطة بایــدیهم ســن

.)١٨(م بعد قتل اخر ملوكهم مسعود بن محمد بن مسعود بن وانودین المغراوي١٠٥٢هـ/٤٤٥

المحور االول : عصر الوالیة 
، ومغـراوة بطـن )١٩(یعد خزرون بن فلفل بـن خـزر المغـراوي ، مؤسـس امـارة بنـي خـزرون

ار بـن مغـراو ، . كان جده حرب بن حفص بن صوالت بن وازم)٢٠(من بطون قبیلة زناته البربریة

. اتــي بــه الیــه مــن ســبي افریفیــة فــي اول    فتحهــا ، )٢١(مــولى امیــر المــؤمنین عثمــان بــن عفــان

. وهــذا یفســـر عالقــات الــود التـــي تكنهــا قبیلـــة زنانــة تجـــاه )٢٢(فاســلم علــى یدیـــه ، وحســن اســـالمه

.)٢٣(الخالفة االمویة في االندلس والوالء لها

، وتاهرت ومنـاطق اخـرى واسـعة فـي )٢٤(وسط في تلمسانوكانت زناته تسكن المغرب اال

.)٢٥(منطقة القبلة ( اواسط الجزائر االن )

مبــدأ المنافســة بــین قبائلــه إلــى ولمـا كانــت السیاســة العبیدیــة واالندلســیة فــي المغـرب تســتند 

. وعلیـه تمكنــت قبیلـة صــنهاجه وبقیــادة )٢٦(ظـل المغــرب یعـیش فوضــى ویتخـبط فــي ظـالم التفرقــة

لكـــین بـــن زیـــري الصـــنهاجي وبـــدعم مـــادي وعســـكري عبیـــدي مـــن بســـط ســـیطرتها علـــى المغـــرب ب

م االمـــر الـــذي ادى الـــى اجـــالء زناتـــه الـــى مـــا وراء نهـــر ملویـــة الـــى ٩٧١هــــ/ ٣٦١االوســـط ســـنة 

ــــة زناتــــه مــــن باغایــــة)٢٧(المغــــرب االقصــــى )٣٠(وبســــكره)٢٩(. والمســــیله )٢٨(. وهكــــذا طــــردت قبیل

هر الملویة .     وتاهرت الى ما وراء ن

ولــم تقــف الخالفــة االمویــة مكتوفــة االیــدي جــراء مــا یحــدث فــي بــالد المغــرب فقــد ســیطر 

الجیش االندلسي الى شمال المغـرب االقصـى وشـحنه وحصـن ثغـوره بالرجـال والعتـاد وكبـار القـادة 

. واطلـــق یـــد زناتـــه فـــي ضـــبط كـــور المغـــرب االقصـــى ودعـــم )٣١(وحصـــن ثغورهـــا وخاصـــة ســـبته

ء مغراوه وبني یفرن ومكناسه مادیا وعسكریا ونتیجة لهذه التوجهات زحف خزرون بـن فلفـل رؤوسا

وكانــت تحكــم مــن قبــل بنــي مــدرار )٣٢(ةسجلماســبــن خــزر المغــراوي بهــدف االســتیالء علــى مدینــة 

)٣٣(المكناسیین ومنـذ منتصـف القـرن الثـاني للهجـرة وكـان اخـر ملوكهـا محمـد بـن الفـتح بـن میمـون

.)٣٤(م والملقب بالمعتز باهللا٩٧٧-٩٦٢هـ/٣٦٧-٣٥٢
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 ةسجلماسـوتمكن خزرون بن فلفل من خوض معركـة فاصـلة مـع قـوات المعتـز بـاهللا امیـر 

المدراري الذي خرج بقواته لمالقـات خـزرون وبعـد معركـة بـین الطـرفین انهزمـت قـوات المعتـز بـاهللا 

.)٣٥(م٩٧٧هـ/٣٦٧وقتل في ساحة المعركة سنة 

، وبمـــا انهـــا )٣٦( ةسجلماســـالمعركـــة ، اســـتیالء خـــزرون علـــى مدینـــة كـــان مـــن نتـــائج تلـــك 

عاصمة دولـة بنـي مـدرار المنهـاره هـذا یعنـي االسـتیالء علـى كافـة اقالیمهـا . وربمـا ارسـل خـزرون 

بعضا من قواته الى اقالیم الدولة االخرى مثل اقلیم درعه وبالد القبلة لبسط سلطان الدولة الجدیدة 

علیها . 

رون متابعة الحكام السابقین من بني مدرار ثم محاربـة مـذهبهم الصـفري الـذي كما بدأ خز 

كان سائدا في المنطقة ومنذ العقد الرابع من القرن الثاني للهجرة ویشیر ابن خلدون الى ذلك قـائال 

ومحي دولة آل مدرار والخـوارج منهـا  ةسجلماس(( وبرز الیه المعتز فهزمه خزرون واستولى على 

)٣٧())آخر الدهر 

اما مـا قیـل بـان المتـأخرین مـن بنـي مـدرار اعتنقـوا مـذهب السـنة والجماعـة واقـاموا الـدعوة 

، وكــان نتیجــة -رغــم بقــاءهم صــفریة –. یبــدو انهــا نكایــة بدولــة العبیــدیین )٣٨(للخلیفــة العباســي

 ةسجلماســــم ) حــــاكم ٩٥٩-٩٤٣هـــــ/٣٤٩-٣٣٢لــــذلك فقــــد دفــــع الشــــاكر هللا الفــــتح بــــن میمــــون ( 

.)٣٩(م٩٥٩هـ/٣٤٩راري ملكه وحیاته ثمن ذلك امام القائد العبیدي جوهر الصقلي سنة المد

-٣٥٢ووجـــد خـــزرون فـــي سجلماســـة امـــواال واســـلحة كثیـــرة تعـــود ملكیتهـــا للمعتـــز بـــاهللا (

م ) فاســـتولى علیهـــا ، واعلـــن والءه للخلیفـــة االمـــوي هشـــام بـــن الحكـــم وذلـــك ٩٧٧-٩٦٢هــــ/٣٦٧

. مؤكدا والءه للحكم االموي . )٤٠(رسل ببیعته الى قرطبةبالدعاء له على المنابر وا

، وجــاء عهــد الخلیفــة هشــام بــن  ةسجلماســوهــي اول دعــوة اقیمــت للخلفــاء االمــویین فــي 

واعمالهـا فاحسـن ادارتهـا واشـار الـى ذلـك ابـن خلـدون قـائال  ((  ةسجلماسـالحكم بتولیته امر والیة 

ن بن فلفل وخلفه ولده وانودین بن خـزرون والـراجح ان . وتوفي خزرو )٤١(فضبطها وقام بامرها ))

م او الســنة التــي قبلهــا ، وقــد ذكــر بــن خلــدون ان وانــودین كــان ٩٧٩هـــ/٣٦٩ســنة وفاتــه هــي ســنة 

.)٤٢(م٩٧٩هـ/٣٦٩سنة  ةسجلماسوالیا على 

المتطـرف الـى الجنـوب مـن المغـرب االقصـى اال انهـا لیسـت ببعیـدة سجلماسةورغم موقع 

التــي تعصــف فیــه . نتیجــة للصــراع القبلــي الحاصــل بــین قبیلــة صــنهاجة واحالفهــا عــن االحــداث

العبیدیین من جهة وزناته واحالفها االمویین من الجهة االخرى . 

م مدینــة فــاس عاصــمة ٩٧٨هـــ/٣٦٨فقــد اجتــاح بلكــین بــن زیــري الصــنهاجي نهایــة عــام 

وهــي تامســنا وســال ومــراكش وتشــمل اواســط المغــرب االقصــى )٤٣(المغــرب االقصــى وارض الهــبط

. ویشیر بن خلدون الى المعركة التي دارت )٤٤(ووزع عماله على تلك المناطقسجلماسةوكذلك و 
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بـــین القـــوات الصــنهاجیة وقـــوات زناتـــه والتـــي انتهــت بهـــرب زناتـــه وطـــاردت القـــوات سجلماســـةفــي 

الصنهاجیة فلو لهم المهزومة وحتى مدینة سبته . 

)٤٥(ین بنــو عطیــه بــن عبــداهللا بــن خــزر ، وبنــو فلفــل بــن خــزروكــان فــي مقدمــة المهــزوم

ویبـــدو ان المقصـــود ببنـــي فلفـــل بـــن خـــزر هـــو ســـعید بـــن خـــزرون بـــن فلفـــل شـــقیق وانـــودین والـــي 

وسوف نبین دوره في سیاق االحداث الحقا . سجلماسة

غیـر وجهتـه فـي الهـرب وربمـا اتجـه سجلماسـةواغلب الظن ان وانودین بـن خـزرون والـي 

واالســتیالء علیهــا مــرة سجلماســةالصــحراء بقواتــه منتظــرا الفرصــة المؤاتیــة لالنقضــاض علــى الــى 

اخرى . 

-٩٧٧هـــ/٣٩٢-٣٦٧واســتعان الفــارون مــن زناتــه بالحاجــب المنصــور بــن ابــي عــامر (

هم فارســـل جیشـــا اندلســـیا لمواجهـــة الخطـــر المحـــدق بـــالمغرب االقصـــى ءم)  الـــذي لبـــى نـــدا١٠٠١

جبــل طــارق الــى المغــرب االقصــى فــي ســبته وقــد وصــف بلكلــین بــن وعبــرت تلــك القــوات مضــیق

فانســحب ولــم یــدخل معهــا بمعركــة )٤٦( زیــري تلــك القــوات قــائال (( هــذه افعــى فغــرت الینــا فاهــا ))

بسبب عدم امكانیـة فـتح سـبته اال باسـطول النهـا محصـنة طبیعیـا فهـي تعـد شـبه جزیـرة تتمثـل فـي 

، رب، ویحیطهـا البحـر مـن جهـات ثــالثلشــرق الـى الغـشـریط ضـیق طویـل مـن االرض یمتـد مـن ا

أوال وذلـك الفتقـاره الـى قـوة بحریـة تصـد )٤٧(وال تتصل بالبر اال من جهة الغرب بشریط ضیق جـدا

ـــة االندلســـیة  ـــة االندلســـیة المرابطـــة فـــي مضـــیق جبـــل طـــارق والداعمـــة للقـــوات البری القـــوات البحری

فــدخلها عنــوة واخــذ عاملــه سجلماســةون عــاد الــى المتواجــدة فــي ســبته وبلغــه ان وانــودین بــن خــزر 

النقاذ الموقف اال انه توفي في سجلماسةعلیها وما معه من مال وذخیرة فرحل بكلین مسرعا الى 

فـــــــي مكـــــــان یعـــــــرف بــــــــ(بوراكسن) ســـــــنة سجلماســـــــةالطریـــــــق فـــــــي مكـــــــان وســـــــط بـــــــین تلمســـــــان و 

ودة الجیــوش الصــنهاجیة عنــد ســماعه بعــسجلماســة. ویبــدوا ان وانــودین تــرك )٤٨(م٩٨٣هـــ/٣٧٣

مـــرة سجلماســـةالیهـــا وحـــال تأكـــده مـــن مـــوت بلكـــین وانســـحاب جیوشـــه رجـــع بقواتـــه وســـیطر علـــى 

.)٤٩(اخرى

وهذا ال یعني ان االمن واالستقرار سادا في المغرب االقصى فقـد اعلـن الحسـن بـن كنـون 

صنهاجي بالمـال االدریسي ثورته في مناطق البصرة وحجر النسر واصیال بمساعدة عبیدیة ودعم

ن جیشا بقیادة عمرو بن عبداهللا بن و . والنهاء ثورته ارسل االموی)٥٠(والرجال مطالبا بملك اسالفه

م الـى جیشـه قبیلـة مغـراوه وعلـى رأسـها مقاتـل وزیـري ابنـا عطیـة بـن خـزر وابـن ضـابي عامر ، وان

سجلماسـةزرون والـي . وربما شقیقه وانـودین  بـن خـ)٥١(عمها سعید بن خزرون بن فلفل بن خزر

، وحاصـــرت هـــذه القـــوات حجـــر النســـر ، وانتهـــت الثـــورة باستســـالم الحســـن بـــن كنـــون وقتلـــه ســـنة 

.)٥٢(م ٩٨٥هـ/٣٧٥
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وتثمینــا لالنتصــارات التــي حققتهــا قبیلــة مغــرواه كــّرم الحاجــب المنصــور بــن ابــي عــامر ، 

زرون على ذلـك التكـریم ولم یحصل سعید بن خ)٥٣(مقاتل وزیري ولدي عطیة بن عبداهللا بن خزر

.)٥٤(اسوة بما حصل علیه ابناء عمومته االمر الذي اغاضه لشعوره بتقلیل شأنه 

هذه السیاسة التي اتبعها المنصور بن ابي عامر تجاه بني خزرون كانت فاتحـة لتمـردات 

م ٩٨٦هــ٣٧٦كثیرة كان في مقدمتها انسحاب سعید بن خزرون من التحالف الزناتي االمـوي سـنة 

وانضــمامه الــى جانــب اعــداءه الصــنهاجیین واعالنــه العــداء الســافر للدولــة          االمویــة ، وقــد 

م) بهذا االنشقاق فـي صـفوف ١٠٠٤-٩٨٢هـ/٣٩٥-٣٧٢رحب المنصور بن بلكین الصنهاجي (

. وعقــد البنــه وزو بــن ســعید علــى احــدى بناتــه )٥٥(زناتــه واســتقبل ســعید بــن خــزرون فــي (اشــیر) 

م ٩٨٧هـــ/٣٧٧سـنة )٥٦(ات الــود والصـداقة بینهمــا ، اضـافة الـى ذلــك واله والیـة طبنــهلتوثیـق عالقـ
)٥٧(.

هم في المغرب ادت الـى زیـادة النفـوذ ؤ ن وحلفاو ان الخسائر المتتالیة التي مني بها العبیدی

االموي فیه بل وجعله والیة امویة تدار بشكل مباشر عن طریق والة اندلسیین ، فقد عین الحاجب 

منصور وزیره حسن بن احمد بن عبد الودود السلمي والیا على المغـرب وزوده بمعلومـات تهـدف ال

. وكانت )٥٨(للحد من نفوذ زناته عن طریق ضرب الزعیمین الزناتیین المتنافسین بعضهما ببعض

زناتـــه بقیـــادة المتنافســـین زیـــري بـــن عطیـــه المغـــراوي ویـــدو بـــن یعلـــى الیفرنـــي ولزیـــادة الهـــوة بینهمـــا 

م لتكریمـه فمنحـه رتبـة وزیـر اال ٩٩١هــ/٣٨١ستدعى الحاجـب المنصـور ، زیـري بـن عطیـة سـنة ا

ان ذلك التكریم كـان سـببا للخـالف بـین زیـر بـن عطیـة والحاجـب المنصـور بـن ابـي عـامر ویشـیر 

لكع ، وزیـر مـن یـاالنـدلس دعـاه بـالوزیر فقـال ((بن خلدون ان احد غلمان زیري اثناء عودتـه مـن ا

.)٥٩())ال امیر بن امیرال واهللا ا

وكان یعتقد ان رتبة وزیر تقلیل لمكانته وهو یطمح لحكم المغرب ولما كانـت العالقـة بـین 

زیري بن عطیة المغراوي باعتباره زناتیا تقوم على اساس الوالء للدولـة االمویـة وخلیفتهـا هشـام بـن 

ابــي عــامر كالــدعاء لــه بعــد الحكــم باالنــدلس فــان التصــرفات التــي قــام بهــا الحاجــب المنصــور بــن 

الــدعاء للخلیفــة علــى المنــابر والجلــوس علــى ســریر الملــك ومحــي رســوم الخالفــة ولــم یبقــى منهــا 

للخلیفة اال االسـم كـان سـببا سیاسـیا للخـالف بینـه وبـین الحاجـب منصـور بـن ابـي عـامر كمـا وان 

ت وطبیعـي ان اموال المغرب كانت تصب فـي خـزائن الزاهـرة عاصـمة المنصـور علـى شـكل جبایـا

هـــذه السیاســـة المالیـــة كانـــت ال تــــروق لـــه باعتبـــاره مـــن زعمــــاء المغـــرب البـــارزین ، ثـــم اســــتدعى 

المنصــور منافســه یــدو بــن یعلــى الیفرنــي للغــرض نفســه فــرفض وقــال قولتــه المشــهورة           (( 

لمغـرب . فـامر المنصـور عاملـه علـى ا)٦٠(متى عهد المنصور حمر الوحش تنقاد الـى البیـاطره ))

بالتعــاون مــع زیــري ودارت بینهمــا وبــین َیــّدو معركــة عنیفــة قتــل والــي المغــرب وتشــتت جیشــه ســنة 
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م ، وعین بدال منه زیـري بـن عطیـة المغـراوي ، واسـتمرت الحـرب بینهمـا سـجاال الـى ٩٩١هـ/٣٨١

.)٦١(م وتشتت جمعه٩٩٣هـ/٣٨٣ان قتل َیدّو سنة 

یــا عنــد الحاجــب المنصــور بــن ابــي عــامر ویبــدو ان طمــوح زیــري اوســع مــن ان یكــون وال

م  ٩٩٦هـ/٣٨٦فاعلن  استقالله عنه والتبعیة للخلیفة االموي هشام بن الحكم المحجور علیه سنة 

والذي یبدو من سـیر االحـداث كمـا سـیأتي الحقـا ان هنـاك تحالفـا خزریـا كـان قائمـا بـین زیـري بـن 

وفلفــل بــن سجلماســةبــن خــزر والـي عطیـة بــن خــزر والـي المغــرب ووانــودین بـن خــزرون بــن فلفـل 

سعید بن خزرون بن خزر والي طبنة ، یهدف هـذا التحـالف الـى ضـرب القـوات االمویـه اوال ومـن 

هــا العبیــدین وارجــاع المغــرب االوســط مــوطن قبیلــة زنانــة ثانیــا وهكــذا ءثــم ضــرب  صــنهاجه وحلفا

ي عـامر مـع القـوات المغربیـة اندلعت الحرب بینهما والتقى الجیش االموي بقیادة عبـد الملـك بـن ابـ

م وحسمت المعركة بهـروب زیـري واعوانـه ومـن ثـم ٩٩٨هـ/٣٨٨بوادي منى في احواز طنجة سنه 

. وبعـث عبـد الملـك بـن )٦٢(خاضت قواته المتبقیة معارك مع صنهاجه فاجتاحت المغرب االوسـط

علــــي والیــــة ابــــي عــــامر والتــــه الــــى اقلــــیم المغــــرب المختلفــــة واســــتعمل حمیــــد بــــن یصــــل الكتــــامي 

.)٦٣(سجلماسة

واعاد المنصور بن ابي عامر ابنه عبد الملك الى االنـدلس وعـین بـدال منـه مـواله واضـحا 

م فاستأمن الیه الكثیر من وجوه بني خزر كان منهم وانـودین ٩٩٩هـ/٣٨٩والیا على المغرب سنة 

سجلماسـةلـه فـي بن خزرون وابن عمه فلفل بـن سـعید بـن خـزرون فـامنهم وارجـع وانـودین الـى عم

بشرط ان یدفع وانودین وابن عمه مبلغ مـن المـال مفروضـا وعـدد مـن الخیـل والـدرق یحمـالن ذلـك 

الیــــه كــــل ســــنة واعطیــــا ابناهمــــا رهنــــا لتنفیــــذ تلــــك الشــــروط ، والتحــــق وانــــودین بعملــــه بدایــــة ســــنة 

.)٦٤(م ١٠٠٠هـ/٣٩٠

بـن زیـري الـذي اعلـن والءه وبعد وفاة زیري بن عطیة اجتمعـت مغـراره فبـایعوا ولـده المعـز 

للدولــة االمویــة وحاجبهــا عبــد الملــك المظفــر بــن عــامر وحســنت العالقــة بینهمــا . فعینــه والیــا علــى 

م على ان یدفع المعز بن زیري مبلغا من المـال الـى خزینـة الدولـة .  ١٠٠٥هـ/٣٩٦المغرب سنة 

.)٦٥(ویترك ولده معنصر رهینة في قرطبة لتنفیذ هذا الشرط

.)٦٦(كونها والیة خاضعة لحكم وانودین بن خزرون سجلماسةنى من والیته واستث
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المحور الثاني : عصر االستقالل 
یعــــد خلــــع الخلیفــــة هشــــام بــــن الحكــــم ومقتــــل حاجبــــه عبــــد الــــرحمن بــــن ابــــي عــــامر ســــنة 

.)٦٧(م بدایة االنهیار للدولة االمویة والذي فتح باب الفتنة في عموم االندلس١٠٠٨هـ/٣٩٩

.والة االقـالیم فـي المنـاطق االخـرىشـأنه شـأن سجلماسـةاستقل وانـودین بـن خـزرون فـي ف

والمغرب في هذه الفترة قائال : (( اسـتبد امـراء االطـراف سجلماسةووصف احد المؤرخین اوضاع 

وملــوك زنانــة بــالمغرب كــل بمــا فــي یــده وتصــرفوا فــي الرعایــة بمقتضــى اغراضــهم وشــهواتهم فنــال 

ودرعـه مـن بنـي خـزرون بـن سجلماسـةمن جور بني عطیة المغراویین . ونال اهـل فاسا واعمالها

.)٦٨(فلفل مثل ذلك او اكثر ))

لـم یكـن بالمسـتوى سجلماسـةویتضح من خالل الـنص االنـف الـذكر بـان نظـام الحكـم فـي 

نة طـویال فقـد تـوفي   سـسجلماسـةالذي یحقق مصالح الرعیة ولم یدم حكم وانودین بعد اسـتقالله ب

. كما استقل المعز بـن زیـري فـي )٦٩(م وخلفه ولده مسعود بن وانودین بحكم الدولة ١٠٠٩هـ/٤٠٠

الـى دولتـه . وجهـز جیشـا اتجـه سجلماسـةوالیة المغرب االقصى وكان طموحـا طامعـا بضـم دولـة 

. وكان بامكان مسعود بن وانودین )٧٠(م ١٠١٧هـ/٤٠٧لتحقیق هذه الغایة سنة سجلماسةبه الى 

م) ان یتخذ موقفا دفاعیا والقتـال مـن خلـف اسـوار مدینتـه المحصـنة ١٠٠٩-٩٦٩هـ/٤٠٠-٣٦٩(
.اال انه فضل الخروج لمالقاة المعز بن زیري ودارت معركة بین الطرفین اسفرت عـن خسـارة )٧١(

والستثمار النصر الذي حققه جیش مسعود في هـذه )٧٢(الجیش المغربي وتقهقره امام قوات مسعود

امر مسعود قواته بمطاردة القوات المهزومة وتمكن جیش مسعود من السیطرة على مدینة المعركة 

.)٧٣(صفروي

وفـــاس وهـــو طریـــق سجلماســـةویبـــدو ان قـــوات مســـعود اتبعـــت الطریـــق الـــذي یصـــل بـــین 

سجلماسةفي الجنوب وعبر الجبل الكبیر الذي یشكل نطاقا حامیا لسجلماسةالقوافل التجاریة من 

)٧٤(بوادي شعب الصفا فتادال فقلعه مهدي الى مدینـة صـفروي ثـم بـاب الفـواره بفـاس ومن ثم یمر 

وعلیــه تكـــون كافــة المـــدن الواقعــة علـــى هــذا الطریـــق والمنــاطق القریبـــة منــه قـــد خضــعت للحكـــم .

السجلماســـي ، ولـــم یكتـــف مســـعود بهـــذا النصـــر بـــل وجـــه قواتـــه باتجـــاه وادي ملویـــة وســـیطر علـــى  

)٧٥(وجودة على ضفتي هذا الوادي وولى على هذه المناطق والة من اهل بیتهالحصون والقالع الم

وتعـد هـذه الحـرب مـن االســباب الرئیسـة فـي اضـطراب االوضـاع فــي المملكـة الزناتیـة فـي فــاس .

. وبهـــذا اصـــبحت دولـــة بنـــي خـــزرون مترامیـــة )٧٦(طیلـــة فتـــرة حكـــم المعـــز بـــن زیـــري وحتـــى وفاتـــه

شماال وحتى وادي درعـه جنوبـا ومـن صـفروي وحتـى اقلـیم القبلـة االطراف تمتد من حصون ملویة

)٧٧(م خلفه في الحكـم ولـده محمـد١٠٢٣هـ/٤١٣شرقا . وبعد وفاة االمیر مسعود بن وانودین سنة 

جعلــــت المعلومــــات التاریخیــــة قلیلــــة فــــي –والتــــي دامــــت اربعــــة ســــنوات –ان قصــــر فتــــرة حكمــــه 

م وخلفه بالحكم ولده مسعود .  ١٠٢٦هـ / ٤١٧المصادر التي بین ایدینا فقد توفي سنة 
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   سجلماسةالمحور الثالث : مسعود بن محمد بن مسعود وسقوط 
م واهملــت المصــادر التاریخیــة ١٠٢٦هـــ/٤١٧ســنةسجلماســةولــي مســعود بــن محمــد حكــم 

الدولیة في عهـده مـع الـدول المجـاوره والمـؤثره فـي سیاسـتها الخارجیـة ویبـدو ان سجلماسةعالقات 

لسبب في ذلك یعود للوضع السیاسي للدول المجاورة في عموم الدول المجاورة والمؤثرة علیها . ا

عالقـات اقتصـادیة متینـة كـون سجلماسـةففي الجنوب دولة غانة الوثنیة التي تربطهـا مـع 

مــن الناحیــة السیاســیة سجلماســة. وال تــاثیر لهــذه الدولــة علــى )٧٨(بوابــة المغــرب العربــيسجلماســة

ها بعیدة تفصلها عنها الصحراء االفریقیة الكبرى . كون

امــا امــارة بنــي خــزر فــي فــاس فقــد حجــم دورهــا العســكري نتیجــة للحــرب التــي دارت بــین 

م والتـي لـم یتمكنـوا بعــدها مـن ارجـاع مدینـة صـفروي التـي تبعـد عــن ١٠١٧هــ/٤٠٧الجـانبین سـنة 

.)٧٩(ن كیلو مترًا یفاس بحدود ثالث

اجیة فــي المغــربین االوســط واالدنــى فهــي مشــغولة فــي حروبهــا الداخلیــة امــا الدولــة الصــنه

وخاصــة مــع بنــي خــزرون مــن اوالد واحفــاد ســعید بــن خــزرون والة طبنــه والمســیطرین علــى قــابس 

.)٨٠(وطرابلس ومناطق اخرى

اما الدولة العبیدیة في مصر فقد اصبحت اهتماماتها مشـرقیة وخاصـة بعـد نقـل العاصـمة 

امــا امــارة برغواطــة فــي )٨١(م فاصــبح اهتمامهــا بــبالد الشــام والعــراق٩٧٢هـــ/٣٦٢الــى القــاهرة ســنة 

تامســنا وامــارة نكــور فــي الریــف المغربــي فلــم یكــن لهمــا حــدود مشــتركة مــع امــارة بنــي خــزرون فــي 

سجلماسة .

ــذا ركــزت  ونتیجــة لــذلك شــعر مســعود بــان امارتــه فــي مــأمن فمــال الــى الهــدوء والســكینة ل

المصـــادر التاریخیـــة علـــى سیاســـته الداخلیـــة واتســـمت تلـــك السیاســـة بشـــیوع المنكـــرات واالت اللهـــو 

.)٨٢(والمزامیر ومحالت بیع الخمور وفرض المكوس والرسوم المخزنیه التي ال اساس شرعي لها

فجعلهــم عونــا للمــرابطین الســقاط امــارة مســعود سجلماســةلفقهــاء والعلمــاء فــي ممــا اثــار ا

والمرابطــون : حركــة نشــات بــین قبائــل صــنهاجه وبالــذات بــین قبیلتــي لمتونــة وقبیلــة جدالــه ویعــود 

الفضل الى شیخ قبیلة جداله یحیى بـن ابـراهیم الجـدالي ومرشـد الحركـة الـدیني عبـد اهللا بـن یاسـین 

م انتشــر ذكــر عبــد اهللا بــن یاســین ١٠٥٢هـــ/٤٤٤وبحلــول ســنة )٨٣(م) ١٠٥٩هـــ/٤٥١الجزولــي (

ن فـي عمـوم الصـحراء المغربیـة ممـا ادى الـى ان تكـون هـذه الحركـة االمـل لـدى یوجماعته المرابط

مـن بنـي خـزرون وكـان لفقهـاء سجلماسـة.  ومنهم حكـام )٨٤(الناس للخالص من الحكام الفاسدین 

السقاط هذه االمارة ولعب هؤالء الفقهاء على وتر الدین لصداه مما الدور الكبیرسجلماسةدرعة و 

.)٨٥(له االثر الكبیر لدى المرابطین

وهكذا اجتمع هؤالء الفقهاء وقرروا ارسال مجموعـة مـن الرسـائل توجـه الـى الفقیـه عبـد اهللا 

المـرابطین، بن یاسـین والـى القائـد العسـكري یحیـى بـن عمـر كمـا ارسـلت رسـائل اخـرى الـى اشـیاخ 
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اوضحت تلك الرسائل جملة امور وهي بمثابة الواقع الحقیقي للسیاسة الداخلیة لبني خـزرون منهـا 

بیــان مــدى الظلــم والعســف الواقــع علــى الرعیــة مــن الحكــام المســتبدین مــن بنــي خــزرون واعــوانهم 

ن الذل والهـوان المغراویین كما اوضحوا للمرابطین بما هم فیه اهل العلم والدین وسائر المسلمین م

سجلماســة، ولــم یخــف فقهــاء مــد بــن مســعود بــن وانــودین المغــراويعلــى یــد امیــرهم مســعود بــن مح

.)٨٦(ودرعه الوضع المزري الذي یعیشه الناس بسبب شیوع المنكرات في عموم بالدهم

ولمــا وصــل اســتنجاد الفقهــاء بعبــداهللا بــن یاســین وجماعتــه مــن المــرابطین لخــالص بالدهــم 

بني خزرون ، عقد ابن یاسین اجتماعا لمناقشـة هـذه الرسـائل ، وقـرر المجتمعـون السـیر من حكم 

الى امارة بني خزرون السقاطها قائلین (( أیها الفقیه هذا ما یلزمنا ویلزمك فسر بنا على بركه اهللا 

م بهدف اقلیم درعه ولم یتمكن والي درعه مـن ١٠٥٢هـ/٤٤٥. فخرج جیش المرابطین سنة )٨٧())

وقـــوف بوجـــه الجـــیش المرابطـــي وخضـــعت المنطقـــة برمتهـــا للمـــرابطین وغنمـــوا اعـــدادا كبیـــرة مـــن ال

الجمــال تصــل الــى خمســین الــف جمــل وكانــت ملكیتهــا الــى مســعود بــن محمــد بــن مســعود امیــر 

. فـان صـحت هـذه الروایـة فـان االمـر یـدل علـى صـحة )٨٨(التي خصـها بمـراٍع خاصـة سجلماسة

ووصفه بالعسف والظلم للرعیة . ولم یكتف عبداهللا بن یاسـین بهـذا سةسجلمادعاوي فقهاء درعة و 

بعد تركه حامیة فـي درعـه بقیـادة ابـو بكـر عمـر اللمتـوني سجلماسةالنصر بل تقدم بجیشه باتجاه 
فغــزوهم فــي جــیش كثیــف د جــیش المــرابطین وصــنوفه قــائال ((. ویشــیر بــن عــذاري الــى اعــدا)٨٩(

.)٩٠())نهم رجاال وفرسانالنجب ركبابا ومواكثرهم على ا

وجرت معركة بین جیش المرابطین وجیش مسـعود فـي مكـان وسـط بـین درعـة وسجلماسـة 
. داللــه علــى كثــرة القتلــى مــن الطــرفین، كــان مــن نتائجهــا )٩٢(وصــفها الناصــري بالفضــیعه  )٩١(

.)٩٤(الهم. واالستیالء على دوابهم واسلحتهم وامو )٩٣(مقتل اغلب جیش مسعود وفرار الباقون

وهكذا دخل جیش المرابطین مدینة سجلماسة واصـدر عبـد اهللا بـن یاسـین اوامـره لتصـحیح 

االخطـــاء التـــي وقـــع بهـــا بنـــي خـــزرون بادئـــا بمطـــاردة قبیلـــة مغـــراوة وقتـــل مـــن تبقـــى مـــنهم وازالـــة 

المنكـرات وتـدمیر االت اللهـو والمزامیـر وحـرق محـالت بیـع الخمـور والغـاء كافـة الرسـوم والمكــوس

المفروضة والتي ال اساس شرعي لها وابطل المغـارم المخزنیـة وكـل عمـل ال یسـتند الـى كتـاب اهللا 

.)٩٦(ثم انسحب المرابطون الى الصحراء بعد ترك حامیة عسكریة   فیها )٩٥(وسنة نبیه

والظـــــاهر ان المعركـــــة التـــــي حـــــدثت بـــــین مغـــــرواة والمـــــرابطین والتـــــي وصـــــفها الناصـــــري 

ركــة فاصــلة حیــث تجمــع فلــول الفــارین مــن جــیش مســعود ونظمــوا صــفوفهم بالفضــیعه لــم تكــن مع

مســــتغلین ضــــعف حامیتهــــا ویشــــیر بــــن عــــذاري الــــى ذلــــك قــــائال                  سجلماســــةبهــــدف ارجــــاع مدینــــة 

زحفـت زناتـه المغـراویین علـى –أي بعـد انسـحاب جـیش المـرابطین الـى الصـحراء –(( وبعد ذلـك 

ن كـــان بهـــا مـــن اللمتـــونیین فـــي المســـجد الجـــامع ... فـــي الســـنة ســـته فـــدخلوها وقتلـــوا مـــسجلماســـة

.)٩٧(واربعین واربعمائة ))
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الحول لهم وال قوة لدفع المهاجمین فاستعانوا بعداهللا بـن یاسـین سجلماسةویبدوا ان سكان 

.)٩٨(مرة اخرى

اوامـره من بقایا بني خزرون واصـدر سجلماسةفندب عبداهللا بن یاسین المرابطین الرجاع 

)٩٩(الى ابو بكر بن عمر والي درعه للحاق بـه الـى معسـكر تجمیـع القـوات فـي حصـن (تامـدولت)

)١٠١(كما جاء الیه اعداد كبیـرة مـن قبیلـة (سـدرجه) )١٠٠(فاجتمع الیه جیش كثیف من قبیلة شرطه

.)١٠٢(دون مقاومة       تذكرسجلماسة. وتمكنت القوات المرابطیة من دخول مدینة 

یشــیر بــن عــذاري ان قــوات المــرابطین انســحبت مــن المدینــة وعلــى راســها ابــو بكــر عمــر و 

.)١٠٣(بعد ان ترك بها احد اخوانه على راس حامیتها 

ثـــــــم تتابعــــــــت فتوحــــــــات المــــــــرابطین فــــــــي المغـــــــرب االقصــــــــى واقتحمــــــــوا صــــــــفروي ســــــــنة 

ي وتتبعـوا فلـول م وقتلوا من كان بها من اوالد مسعود بن محمـد بـن مسـعود المغـراو ١٠٦٢هـ/٤٥٥

، ثم اكملوا اسقاط دولة بني خزرون باالسـتیالء علـى حصـون ملویـة اخـر )١٠٤(مغراوه في المنطقة

.)١٠٥(م ١٠٧٠هـ/٤٦٣معاقلهم سنة 

وبــذلك یكــون المرابطــون قــد انهــوا امــارة بنــي خــزرون وقیــام دولــتهم التــي دامــت الــى ســنة 

ووادي درعـه ووادي ملویــة اضـافة الــى وصــفرويسجلماسـةم وامتــدت لتشـمل اقلــیم ١٠٥٢هــ/٤٤٥

اقلیم القبلة . 
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الخاتمة : 
الدولــة االغلبیــة ودولــة بنــي رســتم ودولــة بنــي مــدرار والدولــة –ان ســقوط الدولــة المســتقلة 

فـتح البـاب للفوضـى فـي بـالد المغـرب العربـي والـذي نـتج عنـه قیـام امـارات عـدة كـان –االدریسیة 

سجلماســـة وامـــارة بنـــي خـــزر فـــي فـــاس وامـــارة نكـــور فـــي شـــمال مـــن بینهـــا امـــارة بنـــي خـــزرون فـــي

المغــرب االقصــى وامــارة برقواطــة فــي تامســنا وغیرهــا مــن االمــارات اضــافة الــى ذلــك فــان الفوضــى 

السیاســـیة فـــي المغـــرب ادت الـــى ظهـــور حركـــة المـــرابطین التـــي اجتاحـــت فـــي البـــدء ، امـــارة بنـــي 

وحیـد المغـرب االقصـى ومـن ثـم العبـور الـى م واسـتمرت فـي تقـدمها لت١٠٥٣هــ/٤٤٥خزرون عـام 

اسبانیا والدخول في معركة الزالقة المشهورة .  

فــي ضــوء هــذا الوضـــع ظهــرت امــارة بنـــي خــزرون وكانــت تتـــأرجح بــین التبعیــة المباشـــرة 

م تاریخـا العـالن ١٠٠٨هـ/٣٩٩للحكم االموي في االندلس والتمتع باالستقالل الذاتي . وتعد سنة 

هــ لعـدم وجـود ٤٠٧ت هذه االمارة من عزلة سیاسة وانكفاء داخل حدودها بعد سـنة استقاللها وعان

منافس سیاسي لها . 

واخیرا فان استهانة حكام امارة بني خزرون المتأثرین بمشاعر الرعیة وشـیوع حالـة التـرف 

والفســــاد االمـــــر الــــذي شـــــجع الفقهـــــاء فیهــــا لـــــدعوة المــــرابطین للقـــــدوم الیهـــــا واســــتقاطها فـــــي ســـــنة 

م وبذلك زالت سلطة المغراووین حكام هذه االمارة   ١٠٥٣هـ/٤٤٥
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الھوامش : 

الدولــة الرســتمیة بناهــا عبــد الــرحمن بــن رســتم فــي منتصــف القــرن الثــاني الهجــري وكانــت تــاهرت : عاصــمة  )١(

تعــرف بتــاهرت الجدیــدة او الســفلى تمیــزا لهــا عــن تــاهرت القدیمــة او العلیــا التــي كانــت تبعــد عنهــا نحــو خمســة 

ء مـن كتـاب م) المغرب في ذكر بالد افریقیة والمغرب ، وهو جز ١٠٩٤هـ/٤٨٧امیال . البكري : ابو عبید (ت

، )؛ مجهـول (ت : القـرن السـادس الهجـري ٦٧م) ص١٨٥٩الجزائـر : (المسالك والممالك ، نشر دي اسـالم 

؛  ١٣٨، ص )١٩٨٦بغـداد : (االستبصار فـي عجائـب االمصـار ، نشـر وتعلیـق : سـعد زغلـول عبـد الحمیـد 

عصــر الوســـیط ، القســـم م) ، تـــاریخ المغــرب العربـــي فـــي ال١٣٧٤هــــ/٦٧٦ابــن الخطیـــب ، لســـان الــدین (ت : 

الثالـــث مـــن كتـــاب اعمـــال االعـــالم ، تحقیـــق وتعلیـــق ، احمـــد مختـــار العبـــادي ومحمـــد ابـــراهیم الكتـــاني الـــدار 

.  ٦٢م ، ص١٩٦٤البیضاء : 

م) ٢٠٠٣بیـروت : (م) العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر١٤٠٥هــ/٨٠٨ابن خلـدون ، عبـد الـرحمن بـن محمـد (ت )٢(

، خلیــــل ابــــراهیم ، عالقــــة المــــرابطین بالممالــــك االســــبانیة باالنــــدلس وبالــــدول ؛ وینظــــر : الســــامرائي ٦/١٣٤

 ٣٤٣م)،ص١٩٨٥االسالمیة ،(بغداد : 

البصــرة : وهــي مدینــة كبیــرة واســعة ، وتســمى ببصــرة الــذبان او بصــرة الكتــان ، وتعــرف ایضــا بــالحمراء النهــا  )٣(

والجغرافیون في تحدید مكانها بالضبط فقالوا انها حمراء التربة ولها سور مبني بالحجارة وقد اختلف المؤرخون

كانـــت بـــین طنجـــة وفـــاس ویـــرى بعـــض االثـــریین ان اطاللهـــا توجـــد غـــرب مدینـــة اصـــیال ، ینظـــر : البكـــري ، 

 . ١٨٩؛ مجهول ، االستبصار ، ص ١١٠المغرب ، ص

حل المحـــیط ســـااصـــیال : وهـــي مدینـــة مـــن مـــدن شـــمال المغـــرب االقصـــى ، مســـورة لهـــا خمســـة ابـــواب علـــى )٤(

 . ١٣٩؛ مجهول ، االستبصار ، ص ١١٢االطلسي ینظر : البكري ، المغرب ، ص

حجر النسر : وهي قلعة في شمال المغرب االقصـى جنـوب تطـوان تحصـن بهـا الحسـن بـن كنـون اثنـاء قتالـه  )٥(

، العبر ، ابن خلدون  ٢٢٤م ینظر : ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص٩٩٥هـ/٣٧٥للقوات االندلسیة سنة 

 ،٦/٢٥٨ . 

 . ٦/٢٦٠ابن خلدون ، العبر ،  )٦(

الصفریة : مذهب خارجي معتدل نسبیا نسـب الـى زیـاد بـن محمـد االصـفر للتفاصـیل ینظـر : البغـدادي ، ابـو  )٧(

، ابو الشهرستاني ؛ ٥٤، ص ١٩٤٨القاهرة :  ، الفرق بین الفرق ،) م١٠٣٧هـ/٤٢٩ت(منصور عبد القاهر 

، الفصــل فــي الملــل الملــل والنحــل ، علــى هــامش الكتــابم) ،١١٥٣هـــ/٥٤٨الكــریم (تالفــتح محمــد بــن عبــد

 . ١٣٧ص )١٩٥٦مصر : (واالهواء والنحل ، البن حزم ، تخریج محمد بن فتح اهللا بدران

م ، البیــان المغــرب فــي ٧١٢/١٣١٢ابــن عــذاري ، ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد المراكشــي ، ت : بعــد ســنة  )٨(

 ١/١٥٦) ، ١٩٨٠والمغرب ، تحقیق ومراجعة ، ج . س كوالن والیفي بروفنسال ، (بیروت : اخبار االندلس

 م .٩١١هـ/٢٩٨یجعل مقتل ابراهیم سنة  ٦/١٥٦؛ ابن خلدون ، العبر ، 

خلـــدون ، العبـــر ، یشـــیر انـــه دعـــا لنفســـه بـــامرة المـــؤمنین ، ابـــن ١٤٨ابـــن الخطیـــب ، اعمـــال االعـــالم ، ص )٩(

٦/١٥٦ . 

.  ٦/١٧در نفسه ، المص )١٠(

 . ٦/١٧؛ وینظر : ابن خلدون ، العبر ،  ١/٣٨٨ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )١١(
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م) ، الكامل في التاریخ ، تحقیـق : ١٢٣٢هـ/٦٣٠ابن االثیر ، محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني (ت )١٢(

یجعل  ٦/١٥٨ن خلدون ، العبر ، ؛ ینظر : اب ٧/٣٦١م) ، ١٩٩٥بیروت : (ابي الفداء عبد اهللا القاضي 

 م .٩٧٨هـ/٣٦٨سنة دخول خزرون سنة 

؛ االستقصا الخبار دول المغرب االقصـى  )م١٨٩٧هـ/١٣١٥الناصري ، ابو العباس احمد بن خالد ، (ت: )١٣(

 . ١/١٣ ، )١٩٥٤الدار البیضاء : (، تحقیق ، جعفر ومحمد الناصري 

نة اهلـه بالسـكان " تقـع علـى ارض مرتفعـة وتشـتهر بكثـرة القصـب فیهـا درعه : قاعدة اقلیم درعه ، وهي مدی )١٤(

، الحمـوي ،  ١٥٥اربعـة وعشـرون كیلـو متـرا . ینظـر : البكـري ، المغـرب ، صسجلماسـةوتبعد عـن مدینـة 

عمـان (، المكاییل واالوزان االسالمیة ، ترجمة ، كامل العسـلي ، ؛ فارتر ، هنتس ٢/٤٥١معجم البلدان ، 

 . ٩٤) ، ص١٩٧٠

اللـوز . ومنهـا الـى فـاس صفروي : وهي مدینة قدیمة علیها سور ، مشهورة بفوكهها واعنابهـا واكثـر شـجرها )١٥(

؛ مجهول ، االستبصـار ،  ٩٤، المكاییل واالوزان االسالمیة ، صثالثون كیلو مترا ؛ ینظر فارتر ، هنتس

 . ١٩٣ص

ة جنــوب غــرب المغــرب تقــع علیــة مدینــة ملویــة. ینظــر : وادي ملویــة : وهــو نهــر كبیــر مــن االنهــار المشــهور  )١٦(

 . ١٧٧مجهول ، االستبصار ، ص

منطقة القبلة : هي منطقة الجنوب وتقابلها الجوف أي الشـمال . ینظـر : ابـن الخطیـب ، اعمـال االعـالم ،  )١٧(

 . ١٣٧ص

 . ١٥١ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، القسم الثالث  )١٨(

 . ١٣٣؛ ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص ١/٢٢٢یان المغرب ، ابن عذاري ، الب )١٩(

؛ ابـن خلـدون ، العبـر  ١٣٣؛ ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص ١/٢٣٠ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٢٠(

 ،٧/٤٥ . 

، م) مفـــاخر البربـــر١٣١٢هــــ/٧١٢د ســـنة ت:بعـــ(، مؤلـــف مجهـــول  ١/٢٢٢، البیـــان المغـــرب ، ابـــن عـــذاري )٢١(

 . ٥) ، ص١٩٣٤الرباط : (ى بتصحیحه الیفي بروفنسال ، اعتن

 . ١٣٣ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص )٢٢(

 . ٧/٤٥؛ ابن خلدون ، العبر ،  ٥مؤلف مجهول ، مفاخر البربر ، ص )٢٣(

زناتــه وهــي مــن مــدن تلمســان : مدینــة مــن مــدن المغــرب االوســط ، اكثــر اشــجارها الجــوز وهــي مركــز قبائــل )٢٤(

زائر االن من اعمال وهران اسسها ادریس االول مؤسس الدولـة االدریسـیة تقـع غربـا قـرب نهـر الملویـة . الج

 . ١٧٦للتفاصیل ینظر : مجهول ، االستبصار ، ص

 . ١٣٣ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص )٢٥(

 . ٣١٤، ص )م ١٩٧٨بیروت : (العبادي ، احمد مختار ، تاریخ المغرب واالندلس  )٢٦(

 . ٧/٤٥ابن خلدون ، العبر ،  )٢٧(

ــالقرب مــن جبــال اوراس . كثیــرة المیــاه ذات )٢٨( باغایــة : مدینــة قدیمــة كبیــرة یحــیط بهــا ســور مــن الحجــر تقــع ب

؛ الحمـــــوي معجــــم البلـــــدان ،  ١٦٣؛ مجهـــــول ، االستبصــــار ، ص ٥٠بســــاتین ؛ البكـــــري ، المغــــرب ، ص

١/٣٢٥ . 
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حمـــاد فـــي منطقـــة الـــزاب . تقـــع علـــى نهـــر ســـهر . احـــدثها ابـــو القاســـم المســـیلة : مدینـــة بـــالقرب مـــن قلعـــة  )٢٩(

ـــد اهللا الشـــیعي ســـنة  ـــن عبی ـــل والبســـاتین . مجهـــول ، االستبصـــار ، ٣١٣اســـماعیل ب ـــرة النخی هــــ . وهـــي كثی

 . ١٧٣ص

بســكره : مدینــة كبیــرة مــن مــدن تــونس االن تقــع بــالقرب مــن الحــدود الجزائریــة كثیــرة النخیــل والزیتــون . وهــي  )٣٠(

   . ١٧٣االستبصار ، صدار علم وفقه . مجهول ،

 . ٧/٤٥؛ ابن خلدون ، العبر ،  ١٠٤-١٠٣البكري ، المغرب ، ص )٣١(

م) ، ١٩٦٢(لبنان : ؛ سالم عبد العزیز ، تاریخ المسلمین واثارهم في االندلس ٧/٤٥ابن خلدون ، العبر ،  )٣٢(

 . ٣٢٦ص

ذي دعــا بالــدعوة العباســیة واخــذ بمــذهب اهــل الســنة والجماعــة واتخــذ ووالــده الشــاكر هللا الفــتح بــن میمــون والــ )٣٣(

هــــ وحكـــم ٣٤٩الســـكة باســـمه فكانـــت تســـمى بالـــدراهم الشـــاكریة واســـره جـــوهر الصـــقلي القائـــد العبیـــدي ســـنة 

هـــ وبقــي فــي ٣٥٢ه محمــد الملقــب بــالمعتز بــاهللا وثــب علیــه ســنة ابعــده ولــده المنتصــر اال ان اخــ ةسجلماســ

؛ العبــادي ، احمــد مختــار ،  ١٤٨هـــ . ابــن الخطیــب ، اعمــال االعــالم ، ص٣٦٧ســنة الحكــم الــى ان قتــل

 . ٢٣٥واالندلس ، صتاریخ المغرب

؛ محمــد ، ســوادي عبــد ، دراســات فــي تــاریخ المغــرب العربــي مــن القــرن  ٢٧٥، صاالستقصــاالناصــري ، )٣٤(

 . ١١٨ص ، )١٩٨٩البصرة : (الثالث الهجري القرن العاشر المیالدي 

 . ٣٢٤؛ العبادي ، تاریخ المغرب واالندلس ، ص ١/٢٣٠ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٣٥(

؛ محمــــد ، ســــوادي عبــــد ،  ٢٧٥؛ الناصــــري ، االستقصــــا ، ص ١/٢٣٠ابــــن عــــذاري ، البیــــان المغــــرب ،  )٣٦(

 . ١١٨دراسات في تاریخ المغرب ، ص

 . ٧/٤٥العبر ،  )٣٧(

 . ٣٧٥؛ وینظر الناصري ، االستقصا ، ص ١٤٨م ، صابن الخطیب ، اعمال االعال )٣٨(

 . ١٤٨ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص )٣٩(

؛ العبادي ، تاریخ المغرب واالندلس  ٧/٤٥؛ ابن خلدون ، العبر ،  ١/٢٣٠ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٤٠(

 . ٢٣٥، ص

 . ٧/٤٥العبر ،  )٤١(

 . ٣٢٤بادي ، تاریخ المغرب واالندلس ، ص؛ وینظر : الع ٧/٤٥المصدر نفسه ،  )٤٢(

 . ٦/٣٣خلدون ، العبر ،  )٤٣(

؛ ابــن خلــدون ، العبــر ،  ١/٢٣٠وینظــر : ابــن عــذاري ، البیــان المغــرب ،  ٧/٣٦١ابــن االثیــر ، الكامــل ،  )٤٤(

٦/٣٣ . 

 . ٦/١٨٤المصدر نفسه ،  )٤٥(

 . ٦/١٨٥دون ، العبر ، ؛ وینظر : ابن خل ١/٢٣١ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٤٦(

؛ مؤلـف مجهـول ، االستبصـار  ١٠٣-١٠٢ینظر : البكري ، المغرب في ذكـر بـالد افریقیـا والمغـرب ، ص )٤٧(

؛نهلــــة شــــهاب احمــــد ، االهمیــــة السیاســــیة والعســــكریة لمضــــیق جبــــل طــــارق فــــي تــــاریخ المغــــرب ١٣٧، ص
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دكتــوراه (غیــر منشــورة) كلیــة اطروحــة )م١٤٦٢-م٧١٠هـــ/٨٦٧-هـــ٩٢واالنــدلس مــن الفــتح حتــى الســقوط (

. ٢٩-٢٨ص )١٩٩٦(االداب ، جامعة الموصل 

. ویسمى المكان (واركنفو) ؛ ابـن  ١/٢٣٩؛ ابن عذاري ، البیان المغرب ،  ٧/٣٦١ابن االثیر ، الكامل ،  )٤٨(

.)الزائدة الدودیة(. وكان سبب وفاته اصابته بمرض القولنج ٧/٤٦خلدون ، العبر ، 

 . ٧/٤٦ون ، العبر ، ابن خلد )٤٩(

 . ٦/٢٦٠المصدر نفسه ،  )٥٠(

؛ اال ان خــزرون تــوفي قبــل هــذه االحــداث  ٣٧٥جعلــه الناصــري خــزرون بــن فلفــل ینظــر : االستقصــا ،ص )٥١(

 . ٧/٤٥ببضع سنوات ینظر : ابن خلدون ، العبر ، 

 . ٦/٢٦٠ابن خلدون ، العبر ،  )٥٢(

 . ٧/٤٧المصدر نفسه ،  )٥٣(

 . ٧/٤٧ر نفسه ، المصد )٥٤(

م وتعـرف باشـیر زیـري تقـع جنـوب مدینـة ٩٣٩-هــ٣٢٤اشیر : مدینة بناهـا زیـري بـن منـاد الصـنهاجي سـنة  )٥٥(

. ١٧٠الجزائر االن ، مجهول ، االستبصار ، ص

طبنة : تعد عاصمة القلیم الزاب ومقر الوالة وتقع في وسط الزاب الممتد جنوب والیة قسـنطینة فـي الجزائـر  )٥٦(

؛ الحمـــوي ، شـــهاب الـــدین  ١٧٢؛ مجهـــول ، االستبصـــار ، ص ٥١-٥٠ظـــر : البكـــري ، المغـــرب ، صین

.  ٢١ /٤م) ، ١٩٥٧، معجم البلدان (بیروت :  )م١٢٢٨هـ/٦٢٦یاقوت بن عبداهللا (ت: سنة 

 . ٧/٤٨؛ وینظر :/ ابن خلدون ، العبر ،  ١/٣٤٤ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٥٧(

 . ٧/٣٧عبر ، ابن خلدون ، ال )٥٨(

 . ٧/٣١المصدر نفسه ،  )٥٩(

 . ٧/٣٦المصدر نفسه ،  )٦٠(

 . ٧/٣٨المصدر نفسه ،  )٦١(

شخصـیة ال (؛ وینظر : الحاصر ، عبد الجبار ابراهیم ، الحاجـب المنصـور ( ٧/٤٠ابن خلدون ، العبر ،  )٦٢(

 . ٧٧، ص )١٩٥٦بغداد : ())تنسى

 . ٤٠-٧/٣٩ابن خلدون ، العبر ،  )٦٣(

 . ٧/٤٦؛ وینظر : ابن خلدون ، العبر ،  ١/٢٥٤ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٦٤(

 . ٧/٤٦؛ وینظر : ابن خلدون ، العبر ،  ١/٢٥٢ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٦٥(

 . ١/٣٧٥؛ الناصري ، االستقصا ،  ٧/٤٦ابن خلدون ، العبر ،  )٦٦(

، المعجــب فــي تلخــیص اخبــار المغــرب ، شــرحه  )م١١٨٥هـــ/٥٨١المراكشــي ، عبــد الواحــد بــن علــي ، (ت )٦٧(

 .١/١٢نظر : الناصري ، االستقصا ، ؛ وی ٣٩، ص )٢٠٠٦بیروت : (واعتنى به صالح الدین الهواري 

 . ١/١٣الناصري ، االستقصا ،  )٦٨(

.  ١٥٠ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ص )٦٩(

 . ٧/٤٦ابن خلدون ، العبر ،  )٧٠(

 . ٧/٤٦صدر نفسه ، الم )٧١(
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٢٤٠

 . ٧/٤٦المصدر نفسه ،  )٧٢(

 . ١٩٣؛ وینظر : مجهول ، االستبصار ، ص ٧/٤٦ابن خلدون ، العبر ،  )٧٣(

 . ١٩٣؛ مجهول ، االستبصار ، صالبكري ، المغرب ، ص )٧٤(

 . ٧/٤٦ابن خلدون ، العبر ،  )٧٥(

 . ٧/٤٦المصدر نفسه ،  )٧٦(

 . ١٥١عالم ، صابن الخطیب ، اعمال اال )٧٧(

سـوادي ، عبـد محمــد ، دراسـات فــي تـاریخ المغــرب العربـي ، مــن القـرن الثالــث الهجـري حتــى القـرن العاشــر  )٧٨(

 . ٢٦٤) ، ص١٩٨٩البصرة : (الهجري 

 . ١٩٣؛ مجهول ، االستبصار ، ص ٧/٤٦ابن خلدون ، العبر ،  )٧٩(

.  ٥٨، ص )١٩٨٠رة : ، (القاه ١عویس ، عبد الحلیم ، دولة بني حماد ، ط )٨٠(

؛ وینظر : سرور ، محمد جمال الدین ، الدولة الفاطمیة في مصر  ١/٢٣١ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٨١(

 . ٦١، ص )١٩٧٤القاهرة : (

.  ١/١٣الناصري ، االستقصا ،  )٨٢(

بمعرفــة دولــة ؛ وینظــر : الصــالبي ، علــي بــن محمــد بــن محمــد ، الجــوهر الثمــین ١/١٢المصــدر نفســه ،  )٨٣(

 . ١١، ص )م٢٠٠٣القاهرة : (المرابطین 

 . ٢٤٧، ص )م ١٩٨٨الموصل : (السامرائي واخرون ، تاریخ المغرب العربي  )٨٤(

 . ٢٤٧ص ؛ وینظر : السامرائي ، تاریخ المغرب العربي ، ٦/١٩٠ابن خلدون ، العبر ،  )٨٥(

 . ٢٤٦ص ، تاریخ المغرب العربي ،؛ وینظر : السامرائي  ١/١٢الناصري ، االستقصا ،  )٨٦(

 . ١/١٢الناصري ، االستقصا ،  )٨٧(

 . ١/١٣؛ وینظر : الناصري ، االستقصا ،  ٣/٢٤٣ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٨٨(

 . ٤/١٥ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٨٩(

 . ٤/١٥المصدر نفسه ،  )٩٠(

 . ١/١٣صري ، االستقصا ، ؛ وینظر : النا ٦/٤٧ابن خلدون ، العبر ،  )٩١(

 . ١/١٣المصدر نفسه ،  )٩٢(

 . ١/١٣؛ وینظر : الناصري ، االستقصا ،  ١٦٧البكري ، المغرب ، ص )٩٣(

 . ١/١٣الناصري ، االستقصا ،  )٩٤(

 . ١/١٣المصدر نفسه ،  )٩٥(

 . ١/١٣المصدر نفسه ،  )٩٦(

 . ٤/١٣ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٩٧(

 . ٤/١٣؛ وینظر : ابن عذاري ، البیان المغرب ،  ١٦٧كري ، المغرب ، صالب )٩٨(

تامدولت : وهي مدینة تقع على راس نهر درعه بناها عبداهللا بن ادریس العلوي مشهورة ببساتینها ، ینظر :  )٩٩(

 . ٦/١٨٠مجهول ، االستبصار ، 
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: بطــن مــن بطــون قبیلــة صــنهاجه ســرطه) وشــرطه(. حیــث ذكرهــا بالســین  ١٦٧، المغــرب ، صالبكــري )١٠٠(

 . ٦/١٠٧البربریة . ینظر : ابن خلدون ، العبر ، 

، لــدون ، العبــر. وســدرجه : بطــن مــن بطــون قبیلـة مكناســه . ینظــر : ابــن خ ١٦٧، المغــرب ، صالبكـري )١٠١(

٦/١٠٧ . 

 . ١٦٧البكري ، المغرب ، ص )١٠٢(

.  ١/١٥ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )١٠٣(

 . ٢٥٣السامرائي ، تاریخ المغرب العربي ، ص )١٠٤(

 . ٧/٧٤ابن خلدون ، العبر ،  )١٠٥(


