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

 04الوحدة:                                              الفصل: األول

المادة: الغرب اإلسالمي                                         األستاذ: الدكتور محمد حقي    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عة (   )2020نونبر  30و 23المحاضرة الرا

  

  عصر الوالة

اهل الدولة  سييرە على  ا، وصار عبء  ا أم ما إسالم ة انتهى الفتح وصار المغرب إقل األم
امال.  التي صارت تعين والة على رأسه ات المغرب  إما من دمشق أو الفسطاط مركز وال

الد خاللها ست والة توزعت  ــع قرن تعاقب على ال وقد استمرت هذە الفترة حوالي ر
ا اهتماماتهم بين توس ان مش ن عملهم  الد اإلداري والمالي، ل م ال يع مجال الدولة وتنظ

  أخطاء وتجاوزات فجرت األوضاع. 

 المتعاقبون  الوالة- 1

ل والي مصر ألن  ل الخلفاء في دمشق أو من ق ان عدد الوالة ست والة عينوا إما من ق
عا لمصر في أغلب األوقات.    المغرب ظل تا

د القرشي  د الملك. 717-716ه 99-97(*محمد بن ي مان بن ع فة سل   م) عينه الخل

د الله بن أبي المهاجر ( ل بن ع د 720-718ه 102-100*إسماع م) عينه عمر بن ع
ز لتقواە.    الع
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د بن أبي مسلم ( د حرسه 720ه 102*ي د الملك وقتل على  د بن ع فة ي م) عينه الخل
  حمد بن أوس األنصاري. عد أشهر، وعوضه مؤقتا قائد األسطول م

شر بن صفوان (   م) والي مصر الذي جمع المغرب ومصر. 728-727ه 102-109*

د الرحمن السلمي ( دة بن ع د 733-728ه 115-110عب فة هشام بن ع م) عينه الخل
  الملك. 

سي ( حاب الق د الله بن الح   م). 741-734ه 123-116*عب

  الوالة أعمال- 2

ة  ل وال بتصف دأ عهد  ل أعوانه (ي قصائه و  مصادرة- العقاب- القتلتركة الوالي السابق ب
ش حالة اضطراب ورعب  إلغاء- األموال الد؛ إال نادرا، تع انت ال مات ...)، لذلك  التنظ

ام  ان إلى تجنب التورط مع الح دفع الس ان  دة مما  ة جد ل وال ة  دا وخوف في 
عزفون عن التعاون معهم.    و

لة. فيزد تحظى إدارة  عض المعلومات القل ن المصادر ال تحتفظ إال ب ة الوالة، ل عنا الد  ال
م األمن في العاصمة  بن أبي مسلم خلق حرسا من البرر على النمط البيزنطي لحمايته وتعم

كون وراء قتله (ابن عذاري، ج نه س حاب 48، ص. 1القيروان، ل د الله بن الح ). أما عب
م إداري  ة السوس األدنى (طنجة فقام بتقس ات: وال د للمنطقة فأحدث ثالث وال جد

ة.  ق ة إف ة السوس األقصى ووال د الله المرادي ووال ونواحيها) وولى عليها عمر بن ع
سب  عين عليها مح ث  ة إلى هذە الفترة ح قة اإلسالم م المدن على الط عود تنظ و

عين عليها أمناء.    وتنظم األسواق و

ة حدودە من اهتم الوال ضا بتوسيع مجال اإلسالم في المناطق المجاورة وكذلك حما ة أ
ة إلى اإلسالم والدولة  ائل البر األعداء. وقد عمل أغلب الوالة على ضم مختلف الق
ه قسمه عليهم" أما  ة، فما أصا ق عث السرة إلى ثغور إف د ي ة، فهذا "محمد بن ي األم

ل بن أبي المهاجر ف ة إسماع ق صا على دعاء البرر إلى اإلسالم حتى أسلم  "مازال ح
ه" (ابن عذاري ج د ة على  ق ف ). ونظمت غارات وحمالت كبيرة 48- 47ص.  1البرر ب

حاب، وكذلك  الد السودان خاصة على عهد ابن الح ة وصوال إلى  على األراضي الجن
ا وجنوب فرسا التي صار  ة وسردي ل ة خاصة صق استمرار الشمال ت الصوائف توجه إليها 

ان.      الغنائم في أغلب األح   وتعود 
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بر  اتهم للحصول إلى أ ان ل إم ة، فسخروا  ا ط الج الد وض م ال حرص الوالة على تنظ
م ثرواتهم وشراء مناصبهم من الخالفة في  ة نفقاتهم وتضخ ل لتغط قدر من المداخ

ة واحتاجت  دخلتدمشق. فقد  برى في أزمة مال ح ال ة منذ انتهاء زمان الفت الخالفة األم
ل الطرق، ف لها  ادة من مداخ ة متعسفة. و إلى ال ائ اسة ج عانى المغرب من انتهجت س

ان الجواب عن السؤال: هل  التعسف وصار خاضعا الجتهادات الوالة في وضعه القانوني و
ل بن أبي المهاجر المغرب فتح عنوة أو صلحا؟ محدد ا لسلوك الوالة، فالتقاة مثل إسماع

ا  انه مل ل أرض المغرب وس ختار الصلح أما عمر المرادي وأمثاله فاختاروا العنوة واعتبروا 
أخذون منها ما  تركون ما  شاءوا للدولة  . فالمرادي  "تعدى في الصدقات والعشر، شاءوا و

س البرر، وزعم أنهم فيء الم ). وتوسع النهب 52-151سلمين" (ابن عذاريوأراد تخم
ات، فلما  ات الس البر عثون لهم  ان العمال تحت طلب الخلفاء "ي سان إذ  شمل اإل ل
ان، فاضطر إلى  ثر مما  لفوە أ لف لهم أو  ثير، وت ال حاب مناهم  أفضى األمر إلى ابن الح

ة، ). وتعدت التحف ذل152التعسف وسوء السيرة" (ابن عذاري ك وطلبوا "الجلود العسل
ار مجموعة ص.  ما، لم يوجد منها جلد واحد" (أخ ــهذە 32- 31فتذبح مائة شاة؛ ف ). و

الد جوا من الغضب والتذمر والسخط في أوساط البرر.  ال ة خلق الوالة  اسة المال   الس

ة و  س ة بين الق ة المشرق ث نقلوا النزاعات الع ة إلى ارتكب الوالة أخطاء كثيرة ح من ال
د الرحمن السلمي الذي  دة بن ع ان هذا  قربالمغرب خاصة في عهد عب ة؛ ورما  س الق

ش أو  ش حتى وهم في الج احتقار وتهم ب عزله. وعامل العمال والعرب عامة البرر  س
عامل أفراد حرسه البرر   د بن أبي مسلم  دا للعرب، فهذا ي اإلدارة، فقد اعتبروا موالي وعب

ديهم (ام الوشم في أ ك البيزنطيين  مين وحرسي في الشمال) فقتل علىسم في اال مال  ل
عطون نصف  ة و ذا شارك البرر في الغزوات يوضعون في الصفوف األمام ديهم. و أ
مة ألنهم موالي، وتصرف الوالة في أموالهم وأوالدهم وخاصة البنات  الحصة من الغن

  م. تصرف المالك دون مراعاة إلسالمه

  خاتمة

ــــخ المغرب اإلسالمي فقد رسخت  ە لإلسالم ودولة ءانتما ان عصر الوالة فترة حاسمة في تار
م اإلسالم واحترامها  أخطاء كشفت عجز المسلمين عن تطبيق تعال نها حفلت  اإلسالم، ل

ة مما فجر الوضع و  ة غير الع ام ثورة المغارة. قاد إلى  في معاملة الشعوب اإلسالم  ق
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