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ةالمحاضرة ا   )2020نونبر  30و 23( لثان

  

د   التمه

ة الفتح اإلسالمي   المغرب عش

الدا شاسعة متنوعة التضارس  عندما وصل الفاتحون األوائل إلى المغرب وجدوا أمامهم 

الد التي سبق لهم فتحها، والتقوا  الدهم أو ال عة عما ألفوە في  والمناخ ومختلفة الطب

من عليها العنصر  نة متنوعة يه انات لغته التي ال  مازغيأل اسا عرفونها، ووجدوا د

ه مستقلة عن الدول  الدا ش ا فقد وجدوا  اس غلب عليها الطابع الوثني، أما س مختلفة 

م فيها.  صعب التح د مما س ل شد ش برى ومنقسمة    ال
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 أرض المغرب:   - 1

ث عن المغرب  ل دقيق، فالمصادر إن الحد ش د مجاله  ل تحد ح مش ط في فترة الفتح 

ة تورد تح د الجغرافي الع م فيها التحد تح ة و دات تختلف حسب الفترات الزمن د

انت في  الخصوص. فقد  ة  ة وتغير الحدود الشرق (جهة الغرب)، وأهم ما ميزها هو حرك

ما فيها  ا  ق ل أراضي شمال إف شمل  ة  دا ان المغرب ج(مصر ال عد فتح5، ص. 1الب  )، و

ث عن األراضي الواقعة غرب  مصر ان المغرب دأ الحد ة اإلسكندرة (الب ل من ناح الن

ل األراضي 5، ص. 1ج طلق على  ان المغرب  د  ثر من هذا ففي عهد هارون الرش ل أ  ،(

الرغم  ه األمين والمأمون). و م اإلمبراطورة بين اب ة تقس الواقعة غرب نهر دجلة (مناس

ثر تداوال و  د الثاني األ ان التحد ه. من هذا االختالف فقد    استعماال وهو الذي سنأخذ 

الد  ة (المغرب األدنى) و ق ف لس و ــع وحدات: أرض برقة وطرا نقسم المغرب إلى أر و

تطور  الد السوس األقصى واألدنى). وس الزاب (المغرب األوسط) ثم المغرب األقصى (

امال ثم ة  دا تناوله في ال عا لمحاور البرنامج إذ س دأ في التقلص  تعاملنا مع هذا المجال ت ي

قتصر في األخير على المغرب األقصى.    ل

الد،  غطي حوالي العشر من ال ا إلى قسمين: مجال شمالي ضيق  ع ينقسم المغرب طب

  ومجال جنوبي شاسع. 

عرف  غطي ما  ط األطلنتي ل ة إلى المح ة الشرق ق متد من سواحل إف فالمجال األول 

فيالمجال  ث األطلسي- ال ن (الزمن الجيولوجي الثالث)، وهو حد ه و  ،التك غلب عل

ا في اتجاە الشرق 2000طابع االرتفاع إذ يتجاوز معدل االرتفاع  ناقص االرتفاع تدرج م و

ف والتل ودرن ال ال ضم ج بير) طلسأل (ا والجنوب. و ا في الج ال ائر ز والهضاب العل

ة على سواحل  ة في المغرب وأشرطة سهل ة والهضاب األطلن س حر والسهوب التو ال

ساهم في  قة  ة كبيرة وعم ة. وتخترقه أود المتوسط وسهوال واسعة في الواجهة األطلن

عض مناطقه ة -الشلف -(المجردة تقطعه وعزلة  وس - مل يعأ - بو رقراقأ -سبو -الل  - م ال
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فت س ة والتقلب، )...درعة -سوس-تا ة والموسم الرط ختص  ه مناخ متوسطي  سود  . و

فه جاف  ارد ومطير وص عرف فترات جفاف دورة تخلف و شتاؤە  حار وقاس، و

و  ال والسهول. االضطراب وعدم االستقرار. و دة في الج ات ومراعي ج   فر غا

غلب  يته (الزمن األول)، و قدم تضارسه و ختص  أما المجال الثاني فهو شاسع جدا و

عض  خلو من  ة دون أن  ادة الحمادات والمنخفضات الصحراو س ساط  ه طابع االن عل

ه عناصر طلس الصغير و أل االمرتفعات مثل  لسي. ومناخه صحراوي جاف، وتندر  ار وت اله

ثناء الواحات.  اس ا جدا  ه صع جعل االستقرار  ات مما  اة من ماء ون   الح

ة في المغرب ة واجتماع شار أنماط اقتصاد ة في ان ع ع المؤهالت الطب  ساهم تن

عض متنوعة ة و ة والشرق . ففي الوقت الذي نجد زراعة مستقرة في السواحل الشمال

ال والواحات، تمتد على مجاالت وا ة في الج ة وراء األود اة ترحال وتنقل موسم سعة ح

ال والسهول المجاورة أو بين المناطق  فا وشتاء بين الج تقل الرعاة ص ث ي ح القطعان 

ة ووسطها. وتوفر هذە  ة أو بين هوامش الصحراء الشمال ة والسواحل المتوسط الداخل

سرعة التحرك والمناورة.  سمح لهم  ما  ان    األنماط موارد متنوعة للس

ش في المنطقة. طب ع أنماط الع   عة متنوعة فرضت تن

ان - 2  الس

ل قر  عتقد  ان المنطقة متنوعون أ من  ة المصادر أن س قة هي أن األغلب ن الحق ، ل

ــــغأل االساحقة منهم تتكون من البرر  ات متنوعة. ماز ال ــــخ هذە المجموعة إش ح تار ط   . و

قي أوال، ة مع أن هناك احتماالن: أصل إغ سم ل شيء عن أصل ال ة: نجهل  سم - ال

تمي إلى حضارتهم م ل من ال ي طلقون هذا االسم على  ق  ع مالحظة روماني ذلك أن اإلغ

ل الشعوب تخلصت منه ثناء؟ وأصل عربي  أن  ل البرر االس ش ولم تلتصق بها، فلماذا 

الو  لم لغة غير مفهومة أبناء بر بن كنعان). نابع من مفهوم لغوي أو جن ر: ت   جي (ب
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احثا قال إنه  ما عرفه البرر حتى إن  عرف شعب نقاشا حادا حول أصله  ا، األصل: لم  ثان

ثر من تلك التي أتوا منها. فقد جاؤوا من  أت منها البرر أ سهل معرفة المناطق التي لم 

ن من وفلسطين والهند وأورا وجزر ال جمع بين هذە ال ا جنوب الصحراء. وما  ق ف اري و

ار أن  ا على اعت ه جزئ مكن القبول  ات أصل خارج عن المنطقة، و اآلراء هو محاولتها إث

جب إضافة  ن  ل جيرانها. ل جي،  تلقت هجرات من  فعل موقعها االسترات المنطقة؛ 

ما تؤكد اال المنطقة  م تطور  سان دار احتمال وجود عنصر محلي قد ة (إ شافات األث

سان العتيري والمستيري - السلطان ل  -اإل الت المعقدة وغير غودإج )، واستحضار التأو

ة في كسب ود البرر سواء  م هذە اآلراء رغ ديولوجي الذي ح انا والدافع اإل ة أح المنطق

ل العرب المسلمين  أو الفرسيين المحتلين.    من ق

صنف البرر حسب ن م:  ش أو االنتماء العرقي. ثالثا، التقس   مط الع

س. فاألوائل أساسا رحل وأغلبهم من زناتة. واآلخرون  ف األول بين البتر والبرا ميز التص

م  حتوي هذا التقس عض زناتة. و ن وهم أساسا من المصامدة وصنهاجة و من المستق

ه.  صعب األخذ  ا كثيرة وهو مبهم و   عي

قسم البرر إلى ثال   ات: أما الثاني ف   ث اتحاد

فرن -مطغرة -ولهاصة -لواتة - زناتة: نفزة - لس  - بنو  مكناسة...ومواطنها في برقة وطرا

ط األطلنتي  واألطلس  والمغرب األوسط والمغرب األقصى (من ممر تازة حتى المح

 المتوسط). 

شرق المغرب األوسط  -جدالة -مسوفة -لمتونة - صنهاجة: كتامة - لمطة ... ومواطنها 

ة واألطلس المتوسط ودرن األوسط الجنوبي والصحراء.  ق ائل) وغرب إف  (الق

ة  - ستقر أساسا في المغرب األقصى في درن والسهول والهضاب األطلن مصمودة: 

سة  ائلها هنتاتة وغمارة وجنف ف (غمارة)، ومن ق عض الجزر في ال وسوس و

 وهسكورة وكندافة وغمارة... 
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ة إلى م ل اتحاد ل عظم إلى وتنقسم  لة إلى عشائر وعظام و ل قب ائل و جموعة من الق

ن الدراسات  قي أو وهمي، ل تمي إلى جد واحد حق ل مجموعة أنها ت أسر ممتدة. وتعتقد 

االنتماء الواحد لدى  عتبر العنصر األساس في نمو الشعور  ن  سا تت أن ال الحديثة أث

ائل. وتتحدد عالقاتها وفق نظام األ    حالف. معظم الق

ساعدە رؤساء العظام. وتتخذ القرارات  ان يرأسه شيخ و لة من طرف مجلس أع سير القب و

ان.  ة للس ا اليوم ل القضا تدخل المجلس في    التوافق والتراضي الجماعي. و

د على  ة التأ ائل مع صع عه الداخلي عند معظم الق طا تميز نظام الزواج  حق وجود و

ابنة العم الشقيق  ما هو معروف عند العرب. وقد سجل عند برغواطة منعها الزواج  لألب 

عد مرور ثالثة أجداد.  ابنة العم إال    للزواج 

عد.  ما  سهل التداخل بين النظامين ف له عند العرب مما س مث ه  لي ش   نظام ق

انة  - 3  الد

ة،  ح ة والمس تان؛ هما اليهود انتان سماو انات مختلفة منها د انة سادت المغرب د ود

منة.  ة مه ة وث ائ   إح

ث نجهل حجمها في المنطقة فال  ح فة جدا،  ة فمعلوماتنا عنها ضع خص اليهود ما  ف

لي وشمال األطلس  ز الحضرة مثل ول عض المرا ثر من كونها وجدت في  د أ ستطيع تأ

رجح أن أول وصول لليهود إلى الم عض الواحات. و بير و نطقة  المتوسط ووسط األطلس ال

عد الجالء  نما ستصل أعداد كبيرة منهم  قيين إلى المنطقة، ب ان مع أولى هجرات الفن

د اإلمبراطور الروماني عام  بير لليهود من فلسطين على  عد استقرارهم في 131ال م. و

انتهم مما زاد من أعدادهم.  انا من البرر إلى د   المنطقة استقطبوا س

ة فقد وصلت إلى ا ح لمنطقة إما من مصر أو أورا مع ترجيح األولى منذ السنين أما المس

حيين بها إلى حوالي  ات التي وصل عدد المس ة من األسقف ق انت إف ة. و ح األولى للمس
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سة 3الثلث متقدمة على أورا خالل القرن  ن م ال نظ س سيبران ب ث قام القد م، ح

د اإلمبراطور دسي نها اضطهدت على  ة، ل ق عد تحالف اإلف س. و نا وس وأغلقت ال

ة  ح شار المس الدي توسع ان ة القرن الرابع الم دا ة منذ  ة واإلمبراطورة الرومان ح المس

سة  ن شقت ال اعها على الروم ومواليهم من البرر. وخالل هذا القرن ا الرغم من اقتصار أت

اع د فقمع أت مه سنة وظهر المذهب الدوناتي المساند للفقراء والعب م 355ه وقتل زع

ن وصول الوندال عام  ة. ل ك اثول منت ال م إلى قرطاج جلب المذهب األروسي، 435وه

عد مجيئهم إعادة الهدوء،   ستطع البيزنطيون  ر ولم  الد في صراع مذهبي م فدخلت ال

اعها غادروا مع البيزنط ل إن كثيرا من أت شقة وقل نفوذها،  فة وم سة ضع ن دت ال يين ف

عد دخول اإلسالم.  ت قلة  ق   وأسلم آخرون خاصة من األفارقة و

ل المخلوقات  ة من البرر وتقوم على إعطاء روح ل ة دين األغلب ائ ة اإلح قى الوث ت

اء (حيوان ات -واألش س ظواهر  - ن سيء، وتقد سمع وترى وتحسن و جعلها  جماد)؛ مما 

ة ا عة المتنوعة، والممارسات السح ادة الطب عض اآلثار عن ع الرغم من وجود  لواسعة. و

م في األطلس، فإن مصادرنا 11ه 5عض اآللهة (اإلله حامون= إله الخروف) في القرن 

مكن  ل البرر عند الفتح ( انت معبودة من ق ة ال تتحدث عن آلهة  خاصة اإلسالم

ل في المرجع المذكور أعالە).  ل عند ألفرد    التفص

ة  ائ انة إح ة مجهولة. د ــهود شار و ة محدودة االن ح منة ومس   مه

اسي  - 4  الوضع الس

م الروماني عام  م في شخص 534عد قرن من الوجود الوندالي في المنطقة، عاد الح

ة التي اتخذت قرطاج عاصمة لها. إال أن نفوذها لم يتجاوز شرطا  اإلمبراطورة البيزنط

ة والمغرب األوسط ق قا شمال إف ا ض نما اقتصر وجودها في المغرب األقصى  ساحل ب

دة  ل عد ش مشا انت هذە األراضي تع تة. و على منطقتين محدودتين هما: طنجة وس

ان خاصة  اطرة واشتداد االستغالل االقتصادي للس جة صراعات الوالة وخالفاتهم مع األ ن
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ة لبي ع لة للتخلص من الت حثوا عن وس زنطة. ونجح أحد مالكي األراضي الذين تمردوا و

طرة على السلطة  سة من الس ن دعم من ال قتاس  جوروس بن ن سمى ج الوالة 

عالن نفسه إمبراطورا عام  الد و ال   م. 645واالستقالل 

لة تدبر  ل قب انت  ث  لي ح م النظام الق ش تحت ح انت تع اقي المناطق فقد  أما 

االعتماد على مؤسساتها، ورما نجحت ه ة خاصة في شؤونها  ائل في خلق اتحاد ذە الق

لة بن لمزم  )سلأ ( المغرب األوسط واألوراس وجد العرب المسلمون على رأسها كس

مة جراوة.  األوربي ا زع اهنة داه عد موته ال   ثم خلفته 

عني تعدد  شؤونها، مما  ائل  ف ومنقسم على نفسه واستقالل الق م بيزنطي ضع ح

 الرغم من ضعفهم. الخصوم واألعداء أمام الفاتحين 

  خاتمة 

ة غيورة على   ل ة ق نة ب ة االختراق ومتنوعة الموارد وسا أرض متنوعة التضارس وصع

الدها ومعرفتها بها  ة  استقاللها ومستعدة للدفاع عن أرضها معتمدة سرعة تحركها وصع

جد العرب المسلمون أرض المغرب.  ف. هكذا س م متفرق وضع  ونظام ح
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