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ــــخ والحضارة والتراث            الموسم الدراسي:   2021-20202المسلك: التار

 04الوحدة:                                              الفصل: األول

المادة: الغرب اإلسالمي                                         األستاذ: الدكتور محمد حقي    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2020نونبر  30و 23( خامسةالمحاضرة ال

  

  ثورة المغارة الخوارج

  

شرت انفجرت في منطقة طنجة ثورة ضد عاملها  د الله المرادي وقتلته، ثم ان عمر بن ع
ين األوسط واألدنى، وحققت انتصارات كبيرة  اقي نواحي المغرب األقصى ثم المغ إلى 

ين نتج عنها استقال الد. فما هي أهم أحداثها؟ و على جنود األم من هم قادتها؟ وماهي ل ال
ابها؟ وما هي أهم نتائجها؟   أس

  أحداث الثورة- 1

لة مدغرة أو مطغرة البترة تزعم الث سرة المطغري أو المدغري من قب دعى م ورة شخص 
ساخ دور أساسي في  كون لل الحقير والخفير والفقير وهي أسماء قد  نعت  ة، و الزنات
القيروان عمل  اته. فقد قضى زمانا  أحداث عاشها في ح طة  ظهورها أو قد تكون مرت

ادئ ال ان خالله سقاء وخفيرا وتلقى م اعه. و ل نجح في تزعم أت مذهب الخارجي هناك، 
د الملك من  فة هشام بن ع ضمن الوفد المغربي الذي ذهب إلى دمشق للتظلم للخل

سا من إصالح األمور  ا طا  اعه وعاد مح   عازما على الثورة ضد الظلم. و تعسف عامله وأت
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قتل عامل طنجة المرادي ( م)، 741غشت  13ه 122رمضان 15دأت أحداث الثورة 
رغواطة، وتصدت لتدخل عامل  دة مثل مكناسة وغمارة و ائل عد وانضمت إلى الثوار ق
ل المغرب األقصى.  ذلك عمت الثورة  د الله وقتله و ل بن عب السوس األقصى إسماع
انه  م الثورة فعزل وقتل وعين م سرة تعم ب رفض م س وحدثت خالفات بين الثوار رما 

د ا   زحف الثوار نحو الشرق. عد ذلك لزناتي. و خالد بن حم

ادة خالد  شا تحت ق حاب ج د الله بن الح ار الثورة إلى القيروان أرسل عب لما وصلت أخ
الثوار على وادي الشلف غرب المغرب  دة الفهري في أشراف العرب، فاصطدم  بن أبي عب

شار الثور  ة في المغرب ووصلت إلى األوسط في "معركة األشراف"، فانتصر الثوار وزاد ان
  األندلس. 

قودە   شا كبيرا من دمشق قوامه ثالثون ألف رجل  مة وأرسل ج فة هشام لله غضب الخل
ة لسحق  ق اقي جند إف ه  شر وانضم إل لج بن  ه  اض القشيري وابن أخ لثوم بن ع

ش (أهل  ة لهذا الج ن غرور القشيري والخالفات الداخل ادتهم، ل ةالثوار و ق أهل  // إف
قدورة على واد سبو  مته في معركة  مهم أدت إلى ه الشام) وحماس الثوار وحسن تنظ
تة. وخالل هذە المعركة  سحب ثلثه نحو المشرق وحوصر ثلثه في س ش وا وقتل ثلث الج
دان  نهم في الم ما ب ث حلقوا رؤوسهم ليتعارفوا ف ح م  ة على التنظ أظهر الثوار قدرة عال

قللوا من واست افؤ بين الطرفين و حصل الت عملوا الجلود المنفوخة إلخافة خيول العرب ل
ين وانتقلت  عد هذا النصر واستقل عن األم تفوق الفرسان العرب. وانفصل المغرب 
الد ستدخل في غموض كبير ولن نتمكن من معرفة شيء عنها  ن ال الثورة نحو المشرق. ل

ــع سنوات عندما قا عد أر   مت إمارة برغواطة في تامسنا. إال 

اشة بن أيوب الفزازي الزناتي الصفري واحتل  س ع انتقلت الثورة إلى المشرق، فثار في قا
ة من جندها. وثار في  ق لثوم القشيري مستغال فراغ إف عد مرور حملة  لس  ضواحي طرا

قا  سا س. و طر على تو د الهواري وس د الواحد بن ي طرة الثائران الشمال ع من أجل الس
د حنظلة بن صفوان على التوالي في معركتي  ،على القيروان نهما انهزما أمام العامل الجد ل

سحب الخوارج إلى قاعدتهم في الزاب في السنة 742ه 124األصنام والقرن عام  م ، فا
لس ونواحيها.  ة، وطورد خوارج نفزاوة في طرا   الموال

ب الف د الرحمن بن حب ة ع شاطهم منذ عام في وال م 745ه 127هري استعاد الخوارج 
د  ن ع د الرحمن وخرب القيروان، ل ل الورفجومي الذي هزم ع بزعامة عاصم بن جم
شاطهم مرة  قضي عليهم. وتجدد  الرحمن عاد وهزمه في األوراس وطارد الخوارج دون أن 

د الملك بن أبي الجعد الورفجومي سنة  ب الفهري  م وقتل758ه 140أخرى مع ع ابن حب
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م خارجي  ة. ثم دخل في صراع مع زع ق ل إف لته على  طر على القيروان ومد نفوذ قب وس
اضي المستقر في  د األعلى بن السمح المعافري الهواري اإل آخر وهو أبو الخطاب ع
د الرحمن بن  القيروان، فانهزم أمامه وقتل وطردت ورفجومة من القيروان التي تولى أمرها ع
ا  اسي محمد بن األشعث هزم أ رستم الفارسي. وعندما جاء عامل أبي جعفر المنصور الع

اعهالخطاب وقتله مستغال اختالل صفوفه وانقسام  م، 762ه 144(زناتة هوارة) سنة  أت
الرغم من  اضيين. و ففر ابن رستم إلى موقع تاهرت غرب المغرب األوسط فكون إمارة اإل

ان على الوالة المتعاقبين تراجع خطر الخوارج إ ة و ق ال أن خطرهم ظل حاضرا في إف
عد األخرى.  عدە) مواجهتم المرة  د بن حاتم ومن    (ي

ل هذە النجاحات فلماذا قامت؟   لقد حققت الثورة 

اب الثورة - 2   أس

ة:  س ابها في ثالثة عوامل رئ ص أهم أس   مكن تلخ

  ة للوالة والتي ائ اسة الج ث عن الس ه عند الحد ل ف عامل مادي: سبق التفص
ار المغرب أرض عنوة (خراج).  النهب وعدم احترام الشرع واعت  تميزت 

  ئة للبرر والتي تلخص في المعاملة الس ضا و ث عنه أ عامل قومي: سبق الحد
ش وعدم اإلنصاف.  االحتقار والتهم  تميزت 

 جة لوال التأطير الذي وفرە عامل مذهبي: ل ة ن حققا أ قان ل كن العامالن السا م 
اضي.  ه الصفري واإل فرع  الفكر الخارجي 

ة  ة الدولة األم عد المغرب عن رقا ة  ع ة والش لقد استغلت فرق المعارضة الخارج
اعا هناك استعدادا لمعركة الحسم. واستفادت من سخط البرر  ارها وتضم أت شر أف  لت
فكرها المائل إلى التقشف  سلب عقولهم  ام لتجلبهم و وغضبهم من معاملة الح
ائل  د ق ادئ الشرع. وقد نجحوا في كسب تأي م ساطة والمساواة والعدل وااللتزام  وال
التدقيق متى دخل هذا الفكر  ل نفوسة حتى طنجة. وال ندري  لس وج ة من طرا ب

ن يرجح أنه وصل في ن ان أول زعماء إلى المغرب ل ة الثاني. و دا ة القرن األول و ها
سرة المطغري  اع مثل م ن أت اس الذي نجح في تك القيروان عكرمة بن الع ة  الصف
شرت  ــــج، وقد ان د األعلى بن ج ف بن شمعون وع وسمكو بن واسول المكناسي وط

ة في المغرب فهما  اض ما اإل الد. أما زع ة أساسا في غرب ال د  الصف سلمة بن سع
صرة لتعميق  اع وأرسالهم إلى ال طر اللذان كونا األت د بن مع د الحم ومحمد بن ع

ل نفوسة لس وج ا (طرا انت لي ن. و اضيين.  والزاب )التك   المجال المفضل عند اإل
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  بهذا اإلطار الفكري دخل البرر معركة االستقالل وكسبوها، فماذا حققوا بثورتهم؟

  رةنتائج الثو  - 3

  حققت الثورة نتائج متنوعة تتمحور حول االستقالل. 

  ة استقالل المغرب ق ة عدا إف اس عدها الع ة و عن المشرق والدولة األم
ة.  ع  والتخلص من الت

  مارة سجلماسة و ة أساسا أهمها: إمارة بني مدرار  ن إمارات مستقلة خارج تك
مارة بني صالح بنكور  مارة برغواطة بتامسنا.  الرستميين بتاهرت و  و

  .لي م النظام الق عض المناطق إلى ح  عودة 
  ارها وابتعادها همال المؤرخين المسلمين ألخ الد في حالة من الغموض ب دخول ال

 عن األضواء. 
  في االستفادة من المد الحضاري اإلسالمي مقارنة مع المشرقالمغرب  تأخر 
 قة الخ شر اإلسالم على ط  وارج. فسح المجال ل

  خاتمة

م األم عمر الح بير للفاتحين لضم المغرب، لم  ــع قرن عد الجهد ال الد إال ر وي في ال
د إلى التعود  الستقالل تحت لواء إمارات مستقلة متنوعة دون أن تفرط في الدين الجد

اس اإلسالم الخارجي.  ل ان   حتى ولو 

%  
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