
1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 
 

صـدر هـذا الكتـاب بدعـم مـن وزارة الثقافـة في إطـار الصنـدوق 
 الوطـني لترقيـة الفنـون واآلداب

 
Cet ouvrage a été publié avec le soutien du Ministère de la 
Culture, dans le cadre du Fonds National pour la Promotion 

et le Développement des Arts et des Lettres. 

 
 

16305 
0 21 35 78 29   

 
 1193  2011ـ  

 2  978ـ  9961ـ  858ـ  46ـ  ISBN 

  
  

  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

 
 
 

  بـسم ا الرمحـن الرحيـم
 
 


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


4 
 




  
 تراجـم ي اشتمـل عـلىذأهـدي هـذا الكتـاب الـ

، وضـم بيـن نخبـة رائعـة مـن أدبـاء وشعـراء تلمسـان
.. صفحاتـه نصوصـاً شعريـة ونثريـة في قمـة الجمـال

ـرام إلى المتطلـع باحت شبـاب الجزائـر أبنـائي إلى :أهديـه
بمستقبلـه المشـرق في مثابـرة  الناهـضماضيـه الذهـبي، و

ولعـل إهـدائي لهـم هـذا الكتـاب؛ يحفزهـم . وإصـرار
الغـني باإلبـداع  موطنهـم راثـمـن تعـلى التقـرب 

ي ذالـ واإلنتـاج األدبي الرفيـع؛ ذلـك اإلنتـاج؛ الجميـل،
مالءهـا سحـراً ؛ فانتشـر في ربـوع األرض شرقـاً وغربـاً

  .وعطـراً وحبـوراً
  

  بوزيـاني الـدراجي   
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؛ مكانـة مرموقـة بيـن مـدن المغـرب تلمسـانتحتـل 

األوسـط كلهـا؛ إذ تعـد أحـد المراكـز المشعـة بالعلـم 
أضـف إلى . واألدب والفنـون؛ منـذ عهـود موغلـة في القـدم
مـال الطبيعـة ذلـك؛ مـا حباهـا اللـه بـه مـن ج

المشرقـة، وعذوبـة المـاء الغزيـر، وطيـب الغـذاء الوفيـر، 
  .وصفـاء الهـواء العليـل

ونظـراً للمكانـة الحيويـة النابضـة لهـذه المدينـة، 
وموقعهـا الحصيـن، وثـراء محيطهـا الجغـرافي؛ فقـد 
منحهـا اهللا شـرف السيـادة والسمـو؛ حيـث غـدت منـذ 

عصـور سـدة للحكـم، وقلعـة حصينـة لألمـراء أقـدم ال
مركـز  تلمسـانوبحكـم هـذا كلـه؛ أضحـت . والملـوك

إشعـاع للعلـوم واآلداب والفنـون؛ تشـع بأنوارهـا عـلى 
  . البـالد المغربيـة كلهـا
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وعليـه؛ فقـد نمـا وتألـق ـ في هـذه المدينـة 

قهـاء والفالسفـة العريقـة ـ جمـع غفيـر مـن العلمـاء والف
والشعـراء والمتصوفيـن؛ الذيـن نشـروا معارفهـم ومآثرهـم 

  . في ربـوع األرض كافـة؛ غربـاً وشرقـاً وشمـاالً وجنوبـاً
إليهـا واستقطبـت  تلمسـانوبالمقابـل؛ فقـد جذبـت 

نخبـة جليلـة مـن علمـاء المغـرب كلـه واألندلـس؛ أيـن 
ة هيـأت لهـم الظـروف وجـدوا بيئـة خصبـة مستنيـر

  .المواتيـة لنشـر علومهـم، وبعـث إبداعاتهـم
ومـن هنـا؛ روعي ـ في إعـداد هـذا الكتـاب ـ 
اتِّبـاع منهـج؛ يلتـزم بـأن يشتمـل عـلى كـل مـا تـم 

وشعراءهـا؛  تلمسـانجمعـه مـن عينـات تخـص أدبـاء 
: ا بيـنالذيـن أثمـروا وأبدعـوا ـ خـالل القـرون مـ

السـادس منهـا والعاشـر الهجـري ـ سـواء كانـوا مـن 
سكانهـا األصلييـن المقيميـن فيهـا، أو مـن أهلهـا 
المهاجريـن عنهـا، أو مـن الوافديـن إليهـا والمستقريـن 

كمـا يدخـل في االهتمـام ـ هنـا أيضـاً ـ كـل مـن .  بهـا
ـة الغـراء؛ أبـدع وكتـب في محيـط وأحـواز هـذه المدين

وال يقتصـر األمـر عـلى حيـز ضيـق يحـد بأسـوار 
  . المدينـة المذكـورة
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اتُبِـع هـذا المسلـك؛ ألن تلـك العصـور األولى؛ 
تختلـف عمـا يعـرف اآلن؛ مـن نظـرة ضيقـة للوطـن؛ 
ومـا يفهـم مـن أحـوال مستجـدة؛ كالجنسيـة القطريـة، 

لـذا فقـد . ـن المحـدد بالحـدود الحاليـةواالنتمـاء إلى الوط
كـان أهـل ديـار االسـالم كلهـم مـن جنسيـة واحـدة؛ 

  . جنسيـة المسلميـن
وعليـه؛ فكـل الذيـن ينتقلـون مـن مسقـط الـرأس؛ 
إلى موضـع آخـر؛ يختارونـه كي يكـون سكنـاً لهـم، 
ومستقرهـم، وموضـع عيشهـم؛ يمكـن اعتبـاره موطنـاً 

وهـذا ال يمنـع انتسابهـم أيضـاً إلى البلـد . سبـون إليـهينت
فذلـك يثـري عمليـة التنويـه بصاحـب . الـذي ولـدوا فيـه

وهـو مـا . الترجمـة والتذكيـر بـه في حـالت متعـددة
يفسـر انتسـاب كثيـر مـن األعـالم والعلمـاء إلى أكثـر 

ليـس عيبـاً؛  وهـذا. مـن بلـد واحـد في المؤلفـات الحديثـة
  .بـل هـو فعـل محمـود

هـذا؛ وقـد اتُبِـع ـ في هـذا المجـال ـ طريقـاً؛ 
يحـرص مـن خاللـه عـلى ذكرهـم بالتـوالي؛ حسـب 

؛ وتبعـاً )القـرن الهجـري(الترتيـب الزمـني العـام 
عـلى ) قـرن(لحـروف المعجـم؛ ضمـن كـل فتـرة زمنيـة 

ـم أبـواب هـذا الكتـاب زمنيـاً؛ لهـذا؛ سيتـم تقسي. حـدة
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األقـدم فاألحـدث؛ دون سـرد الموضـوع؛ طبقـاً لتاريـخ 
  .        الوفـاة أو الميـالد؛ أو بحـروف المعجـم بشكـل شامـل

وقـد خُصـص الجـزء األول لدراسـة تاريخيـة؛ 
تناولـت تاريـخ تلمسـان والتعريـف بهـا؛ منـذ نشأتهـا 

ان؛ ثـم العصـر الونـدالي، والعصـر عـلى يـد الرومـ
البيزنـطي؛ وانتهـاء بالعصـر اإلسـالمي؛ أيـن أضحـت 

وغـدت . هـذه المدينـة مركـز إشعـاع سيـاسي وعلـمي
بعدهـا عاصمـة لدولـة سـادت عـلى المغـرب األوسـط 

  .كلـه
أمـا األجـزاء األخـرى؛ فقـد تضمنـت تراجـم أدبـاء 

ـل موسـع بعـض الـشيء؛ حبـاً في ولشعـراء تلمسـان؛ بشك
المزيـد مـن الفائـدة، ورغبـة في تمكيـن القـراء مـن 
معرفـة أكبـر قـدر مـن المعلومـات عنهـم؛ مـع االستفـادة 
مـن أبداعاتهـم األدبيـة والشعريـة الـتي سينْشَـر كـل مـا 

وبذلـك سيضـحى هـذا . عثـر منهـا؛ مصححـة ومحققـة
بحـول اللـه ـ بمثابـة الموسوعـة الـتي الكتـاب ـ 

ستشمـل جـّل مـا عـرف عـن أدبـاء وشعـراء تلمسـان 
  .عبـر العصـور المحـددة لـه

أمـا بقيـة العلمـاء؛ والمتصوفـة ـ ممـن تعـذر 
علينـا العثـور عـلى مـا أبدعـوه مـن شعـر، أو نصـوص 

ول؛ أدبيـة ـ فقـد تمـت اإلشـارة إليهـم في الجـزء األ
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ضمـن الفتـرات الزمنيـة؛ الـتي حكمـت فيهـا أهـم الـدول 
خاصـة وأن جـلَّ علمـاء ومتصـوفي . واإلمـارات تلمسـان

لـذا . تلمسـان؛ كانـوا في األصـل مـن األدبـاء والشعـراء
فقـد تحتـم التعـرض لهـم، واإلشـارة إليهـم دون التقيـد 

الشعريـة؛ إذ تُـرِك بعـرض نصـوصٍ إلبداعاتهـم األدبيـة و
هـذا األمـر للباحثيـن مـن الشبـاب؛ لعلهـم يحظـون بمـا 

  .واللـه هـو الموفـق والمعيـن. وقفنـا عنـده
  

  بوزيـاني الـدراجي
   2/11/2011الجزائـر في 

  

***  
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عـلى الرغـم مـن شـح المعلومـات وصعوبـة 
حـظي مؤلـف هـذا الكتـاب بمـا الوصـول إليهـا؛ فقـد 

توفـر لديـه مـن مصـادر ومراجـع تاريخيـة وأدبيـة 
تعالـج مواضيـع تخـص البلـدان المغربيـة كلهـا واألندلـس؛ 
فاتضـح أن تلـك المصـادر والمراجـع ال تخلـوا مـن فوائـد 

ولهـذا نذكرهـا تباعـاً أهمهـا؛ مرتبـة حسـب . جليلـة
  : وضـوع المطلـوبمـدى تناولهـا للم

بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني  كتـابـ  )1ـ 
: ت( ألبي زكريـاء يحـيى بـن خلـدون عبـد الـواد

 يتميـز هـذا المصـدر ـ عـن غيـرهإذ ). م1378/هـ780
بالدقـة؛ خاصـة الجـزء الثـاني منـه؛ ألن  مـن المصـادر

أبي حمـو سلطـان ؛ في بـالط المؤلفـه كـان كاتبـاً للسـر
؛ فاعتبـر ـ عندئـذ ـ شاهـد عيـان، مـوسى الثـاني

ومعايشـاً لجـّل األحـداث التاريخيـة الـتي ورد ذكرهـا في 
  . هـذا الجـزء بالـذات مـن الكتـاب
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: كتابـه في جزأيـن اثنيـن يحـيى بـن خلـدونصنـف 
 بـني عبـد الـوادعالـج في أولهمـا أصـول قبيـل 

م ومواطنهـم والكيفيـة الـتي وصـل بهـا الملـك وأخبارهـ
إليهـم؛ مـن خـالل تدرجهـم في الصعـود مـن مرتبـة 
رئاسـة القبيلـة إلى مرتبـة أسـمى؛ وهي سـدة الملـك 

تـولى صاحـب هـذا الكتـاب الحديـث  وبعدهـا. والسلطـان
ـ ضمـن أبـواب مختصـرة ـ عـن أخبـار سالطيـن 

أول الملـوك الزيانييـن ومؤسـس دولتهـم الدولـة؛ بـدءاً بـ
 وانتهـاء بالعهـد الـذي تـولى فيـه يغمراسـن بـن زيـان؛

ابـني  ؛أبي سعيـد عثمـان وأبي ثابـت الزعيـم: ناوـاألخ
 عبـد الرحمـان بـن يحـيى بـن يغَمراسـن بـن زيـان

الزيانيـة إذ سقطـت في وقتهمـا الدولـة . شئـون الدولـة
للمـرة الثانيـة؛ وبذلـك انقطـع بهمـا حكـم األسـرة الثانيـة 

حقـق هـذا الجـزء ـ في بدايـة األمـر . مـن بـني زيـان
ـ  Bel, A. O.  )1873  ألفـرد بـلـ المستشـرق الفرنـسي 

ثـم . م1903/هـ1321سنـة  بالجزائـر؛ ونشـره )م1945
ء تحقيـق هـذا الجـز عبـد الحميـد حاجيـاتأعـاد 
وذلـك برعايـة المكتبـة . م19801/هـ1400سنـة  بالجزائـر
وقـد اشتمـل الجـزء األول مـن كتـاب  .الجزائريـةالوطنيـة 

 لتلمسـان صـتخص ؛بغيـة الـرواد عـلى معلومـات جليلـة
ومحيطهـا الجغـرافي وعلمائهـا وحكمائهـا والمتصوفيـن 
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المصـدر  يحـيى بـن خلـدونوبذلـك يعتبـر كتـاب . بهـا
األسـاس في هـذا الموضـوع؛ إذ نقـل عليـه كثيـرون ممـن 

  .   وعلمائهـا تلمسـانبموضـع  ـوااعتن
فهـو خـاص بالفتـرة الـتي  الجـزء الثـانيأمـا 

 حكمـت فيهـا األسـرة الزيانيـة الثالثـة؛ ممثلـة بالسلطـان
ابـن يوسـف بـن عبـد ) الثـاني( حمـو مـوسى أبي

قـام . يحـيى بـن يغمراسـن بـن زيـان الرحمـن بـن
ألفـرد بتحقيـق هـذا الجـزء ـ أيضـاً في بدايـة األمـرـ 

: بالجزائـر فونطانـة؛ الـذي طبـع الجزأيـن بمطبعـة بـل
بينمـا تـم . م1903/هـ1321أيـن أنجـز الجـزء األول سنـة 
م بالمطبعـة 1910/هـ1328طبـع الجـزء الثـاني سنـة 

د أعـاد نشـر الجـزء الثـاني ـ بعـد التعليـق وقـ. نفسهـا
؛ ضمـن بوزيـاني الـدراجيعليـه والتقديـم لـه ـ 

؛ دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـعمنشـورات 
للثقافـة  الجزائـرم؛ في إطـار سنـة 2007بالجزائـر سنـة 

الجـزء الثـاني مـن بغيـة الـرواد  وقـد اشتمـل .العربيـة
نـب موضـوع التاريـخ السيـاسي والعسكـري ـ إلى جا

ابـن  أبـو حمـو مـوسى الثـانيللفتـرة الـتي حكـم فيهـا 
عـلى نصـوص في غايـة األهميـة ألدبـاء ـ  يوسـف

باإلضافـة إلى مـا أبدعـه . وشعـراء عاصـروا هـذه الفتـرة
هـذا السلطـان األديـب والشاعـر المجيـد مـن شعـر 
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ـن الكتـاب أيضـاً معلومـات مفيـدة كمـا تضم. ونثـر
الفنيـة منهـا : تلمسـانتخـص الحيـاة الثقافيـة في 

لـذا فقـد . والعمرانيـة؛ ثـم األدبيـة والعلميـة عمومـاً
وجـب التنويـه بمـا قدمـه كتـاب بغيـة الـرواد مـن فائـدة 

  . معتبـرة
ان، ـني زيـة بـان في دولـر البستـاب زهــ كت)2ـ 

تـم تصويـره  وهـو مخطـوط. ف مجهـول الهويـةلمؤلـ
ات ـدى المكتبـإح ؛ نقـال عـن))مـرو فيلـميك((لى ـع

 The John rylands University. بمانشيستـرة ـالبريطاني

library of Manchester  ) المخطوطـة نسخـةالوهـذه 
   .)MS 283) .796م ـت رقـتح في تلـك المكتبـة ةـمسجل

تحقيـق شـرف  ف هـذا الكتـابلمؤلـوقـد كـان 
؛ في انتظـار نشـره زهـر البستـان في دولـة بـني زيـان

 زهـر البستـانعلمـاً بـأن . عمـا قريـب بحـول اللـه
ـزاء؛ تـم العثـور ـ حـتى ة أجـن ثالثـم اًـساسأف ـيتأل

اآلن ـ عـلى الجـزء الثـاني فقـط؛ بينمـا تعـذر العثـور 
ويستـدل عـلى أنهمـا كانـا . ل والثالـثاألو: عـلى الجزأيـن

موجوديـن فعـالً؛ بمـا ذكـره صاحـب الكتـاب نفسـه في 
ة ـار في بدايـأشالجـزء الثـاني المتوفـر حاليـاً؛ حيـث 

ك ـار كذلـا أشـكم ـه؛زء األول منـإلى الج انيـزء الثـالج
يبـدو؛ أن و. ثـزء الثالـزء إلى الجـذا الجـة هـفي نهاي
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كـان  في دولـة بـني زيـان زهـر البستـان كتـاب فـمؤل
. بـن يوسـفا الثـاني حمـو يأبان ـالسلط مـن معاصـري

تي ـال نفسهـا ةـدر األهميـذا المصـهيحتـل  ؛كـوبذل
زء ـدان الجـر أن فقـغي .بغيـة الـرواد كتـابا ـص بهـاخت

إذ  عديـدة؛ اـزايمن ـرده مـث يجـزء الثالـاألول والج
س ـددة بخمـة محـرة زمنيـن فتـضم موضوعـه ينحصـر

وبالتحديـد خـالل فتـرة ( الدولـةهـذه  رـن عمـوات مـسن
في ثبـت ا ـو مـوه .)أبي حمـو الثـانيد ـعهقصيـرة مـن 

 .م1358/هـ760ة ـه بسنـدأ أحداثـذي تبـال ؛زءـك الجـذل
زهـر عـلى أن كتـاب  .م1363/هـ765ة ـهي بسنـوتنت

خلـو مـن فوائـد جمـة؛ عـلى الرغـم مـن ال ي البستـان
صغـر الفتـرة الزمنيـة الـتي تنـاول أحداثهـا؛ إذ شُحـن 

أبي حمـو مـوسى بتفاصيـل هامـة؛ تتعلـق بالسلطـان 
مـن ذلـك؛ . وبالطـه الزاخـر بالنشـاط والحيويـة ،الثـاني

مـا تضمنـه الكتـاب مـن شواهـد، ومواضيـع أدبيـة، 
وبعـض األدبـاء والشعـراء  ،بي حمـوأطـان وأشعـار للسل

كـان  زهـر البستـانأن مؤلـف  وواضـح. المعاصريـن لـه
؛ أبي حمـوفي بـالط السلطـان خدمـوا مـن بيـن الذيـن 
 يحـيى بـن خلـدون: ـاب آخريـن مثـلتّعـلى غـرار كُ

ولكنـه يبـدو أمـام هـذا األخيـر محـدود  .وغيـره
لذخيـرة؛ كمـا أن أسلوبـه يميـل إلى الحصيلـة، وشحيـح ا
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المهـم أن هـذا . أساليـب الـرواة في عـرض األحـداث
الكتـاب ـ وإن فقـدت أجـزاؤه األخـرى ـ قـد احتـوى 
عـلى شواهـد ونصـوص أدبيـة وشعريـة هامـة؛ بـل ثمـة 

باإلضافـة . نصـوص لـم يذكرهـا صاحـب بغيـة الـرواد
الصغيـرة؛ الـتي تجاهلهـا يحـيى  إلى أنـه اهتـم بالتفصيـل

زهـر ويستشـف مـن خـالل سـرد صاحـب . ابـن خلـدون
في  يحـيى بـن خلـدون؛ أنـه سبـق لألحـداث البستـان

؛ ألنـه أورد في كتابـه خبـر أبي حمـوالتواجـد ببـالط 
؛ بصفتـه سفيـراً تلمسـانإلى  يحـيى بـن خلـدونقـدوم 
ـ بالطبـع ـ قبـل أن هـذا  وقـد حـدث. بجايـةألميـر 
أمـا ناسـخ هـذه النسخـة . الزيـانيبالبـالط  يحـيىيلتحـق 

الحبيـب بـن : مـن مخطـوط زهـر البستـان؛ فَيـدعى
؛ المولـود في يخلـف بـن جلـول بـن العيـد الفـرادي

قـال إنـه فـرغ مـن . الحاليـة معسكـربنـواحي  غريـس
؛ الخامـس عشـر مـن شهـر نسخـه صبيحـة يـوم الجمعـة

مسلـم بـن هـ؛ لصالـح 1235المحـرم، في غـرة عـام 
؛ ثـم لمـن شـاء اللـه بعـده؛ هبـة أو عبـد القـادر خوجـة

زهـر البستـان في  أجـزاء كتـابوهكـذا؛ فـإن . شـراء
كمـا ضاعـت كتـب  ؛ـتعاألخـرى ضا بـني زيـان دولـة
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ـل تتبـع آثـار ولع. أخـرى تعالـج الموضـوع نفسـه
  . الناسـخ المذكـور، ومـن نسـخ لـه؛ يـأتي بفائـدة

والجديـر بالذكـر هنـا؛ أن بعـض الكتـاب والعلمـاء 
؛ منهـم عـلى بـني زيـانسبـق أن ألفـوا كتبـاً عـن دولـة 

في تاريخـه  ؛العقبـاني سعيـدسبيـل المثـال الفقيـه القـاضي 
واندثـر؛ وقـد ذكـره ولكنـه ضـاع . عـن هـذه الدولـة

في  أبـو القاسـم الزيـانيالرحالـة والمـؤرخ المغـربي 
الترجمـة الكبـرى في أخبـار المعمـور بـراً "كتابـه 
ـ  العقبـانيإذ يقـول أنـه اطلـع عـلى كتـاب ". وبحـراً

مـع غيـره مـن الكتـب ـ حينمـا زار ضريـح الصـوفي 
  .  شعيـب أبي مديـنالشهيـر 

 ؛واسطـة السلـوك في سياسـة الملـوك كتـاب ـ)3ـ 
 ابـن يوسـف) الثـاني(أبي حمـو مـوسى ان ـللسلط

 ويـاب تربـو كتـوه). م1388/هـ791م ـ 1323/هـ723(
ا ـل وصايـفي شك ؛انـالسلطهـذا ه ـألف ؛اسيـسي أدبي
. دهـلي عه؛ موجهـة إلى وةـوعسكري ة،يـة، وسياسـأخالقي

 ابـن كتـم فقراتـهض ـبعرف ـ ـبتصـ س ـقتبحيـث ا
)) دـد الفريـالعق((اب ـوكت ،للطرطـوشي)) سـراج الملـوك((

المنهـج المسلـوك في سياسـة ((اب ـ، وكتالبـن عبـد ربـه
اب ـوكت ،لعبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه)) الملـوك

لمحمـد بـن ظفـر )) سلـوان المطـاع في عـدوان االتبـاع((
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ـهي عبـارة عـن ف ؛هـول كتابـة فصـا بقيـأم 1.المالـكي
ر ـتي تعبـال ؛ةـح العسكريـوالنصائ ،ةـض اآلراء السياسيـبع
ن ئـوشل ؛ ورؤيتـهةـالخاصالسلطـان الزيـاني  ن أفكـارـع

ك ـة والتكتيـون العسكريئـفي الشرأيـه ة، وـم والسياسـالحك
ة  ـواإلداري ،ةـون الماليئـالش ـربي، باإلضافـة إلىالح
ضـف إلى كـل ذلـك؛ أن هـذا المصـدر؛ قـد أ .ةـللدول

اشتمـل عـلى عـدد ال بـأس بـه مـن القصائـد الـتي 
ومـن خـالل ذلـك كلـه؛ يتجـلى . نظمهـا هـذا السلطـان

، أبي حمـو الثـانياألسلـوب األدبي الجليـل للسلطـان 
واسطـة عليـه؛ فكتـاب و. ومكانتـه العلميـة الرفيعـة

 دقـبص ـ دمـه يقـألن هنـا؛ ةـة خاصـه مكانـل ؛السلـوك
للمكانـة العلميـة واألدبيـة الـتي  ةـورة واضحـص ودقـة ـ

                                                      .   أبـو حمـو مـوسى الثـانييتحـلى بهـا السلطـان 
ذا ـن هـن مـلى نسختيـاد عـم االعتمـد تـقو
. ةـرى مطبوعـواألخ ،ةـا مخطوطـأحدهم: درـالمص

ة ـة الوطنيـلمكتبل المخطوطـة التابعـة ةـنسخالاألولى هي ـف
ة ـا النسخـ، أم1374م ـت رقـة تحـالمصنف ؛ةـالجزائري

س ـبتون ؛ةـة التونسيـة الدولـة بمطبعـهي مطبوعـف ؛ةـالثاني

                                                
النظریـة السیاسیـة للسلطـان أبي حمـو ((أنظـر تفاصیـل ذلـك في مقالـة  1

للدكتـورة وداد القـاضي، المنشـورة بمجلـة األصالـة؛ ؛ ))الزیـاني الثـاني
  .؛ مـن السنـة الرابعـة27: عدد
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لى ـعاالعتمـاد هنـا يتـم أوالً  و. م1862/هـ1279ة ـسن
ألنهـا أكمـل وأوفى؛ بينمـا تستغـل  المخطوطـة؛ ةـالنسخ

  .النسخـة المطبوعـة في المقارنـة والتصحيـح بقـدر اإلمكـان
نظـم الـدر والعقيـان في بيـان شـرف بـني  كتـاب ـ)4ـ 

ألبي عبـد اللـه محمـد  ؛زيـان وذكـر ملوكهـم األعيـان
 899: ت( ابـن عبـد اللـه بـن عبـد الجليـل التنـسي

كاتبـاً لـدى السلطـان الزيـاني  التنـسيكـان  .)م1493/هـ
محمـد المتوكـل بـن محمـد أبي زيـان بـن أبي ثابـت بـن 

ولى ـذي تـال ؛أبي تاشفيـن بـن أبي حمـو مـوسى الثـاني
ة ـم إلى سن1461/هـ866ة ـن سنـم(في تلمسـان  مـالحك
وهـو مـن الكتـاب األدبـاء؛ ذوي البـاع ). م1468/هـ873
. ـل في صناعـة اإلنشـاء والتأليـف في المجـال األدبيالطوي

عبـد : مـا وقـف عنـده األخـوان محمـد التنـسيأكمـل 
لـذا فقـد  .الرحمـن بـن خلـدون ويحـيى بـن خلـدون

اب ـلكتعومـل هـذا المصـدر بالمعاملـة نفسهـا المخصصـة 
ـه هـذا ضمـن كتاب التنـسي فـصنوقـد . روادـبغيـة ال

 .وابـدة أبـإلـى عهـا م منـكـل قس ؛ بـوبامـة أقسـخمس
ى دـال يتعالموضـوع هنـا؛ ة بـذي لـه عالقـالغيـر أن 

تأليـف  وـقى فهـا تبـوم. م األولـن القسـع مـاب السابـالب
 .االهتمـام في هـذا المجـال اقـن نطـارج عـخ أدبي

ـع وعـلى هـذا؛ فقـد اقتصـر العمـل عـلى البـاب الساب
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ورة في ـه مصـة منـلى نسخـعالمذكـور؛ وبالتحديـد 
ربي ـالمغ طـوطخمن الـع ؛ منقولـة)مـرو فيلـميك(

. 4441: مـت رقـتح ؛اطـة بالربـة العامـوظ بالخزانـالمحف
 رهـونش ؛ابـذا البـق هـاد بتحقيـود بوعيـام محمـقوقـد 

 تـتح ؛ةـة الجزائريـة الوطنيـة المكتبرعايـبفيمـا بعـد 
ك ـوذل ؛))تلمسـانوك ـمل انـبـني زيخ ـتاري((: وانـعن
  ). م1985/هـ1405(ة ـسن

ف ـه يضيـأن ؛درـذا المصـزات هـن مميـمو
 ،العبـر: بـورد في كتمـا ة لـدة بالنسبـات جديـمعلوم

إذ . وبغيـة الـرواد، وزهـر البستـان، وواسطـة السلـوك
. المصـادرؤلفـو  تلـك ده مـهى عنـانتمـا ل ـأنـه يكم

باشتمالـه عـلى نصـوص أدبيـة عديـدة؛ منهـا قصائـد 
شعريـة لشعـراء في البـالط الزيـاني؛ باإلضافـة إلى قصائـد 

  .نظمهـا بعـض سالطيـن الدولـة
   

                                                
تفضـل المرحـوم السیـد محمـود بـو عیـاد ـ مشكـورا ـ  عندمـا كـان مدیـرا  1

  .   المذكـور" المیكرو فیلـم "للمكتبـة الوطنیـة الجزائریـة بإعطـائي نسخـة مـن  
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كتـاب البستـان في ذكـر األوليـاء والعلمـاء  ـ)5ـ 
ألبي عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد الشريـف  ؛بتلمسـان

 ؛بابـن مريـمب ـالملق ؛المديـوني التلمسـانيالمليتـني 
 هـذا الكتـاب قـحق؛ )م1611/هـ1025ة ـسن اًـان حيـك(

ة ـة الثعالبيـه بالمطبعـوطبع ؛محمـد بـن أبي شنـب
ع في هـذا الكتـاب؛ جمـو. م1908/هـ1326ة ـسن بالجزائـر

ورجـال  ،تلمسـانن علمـاء ـمؤلفـه معلومـات هامـة ع
بغيـة اب ـض أخبارهـم من كتـقى بعـواست. اـالفكـر فيه
صي ـص في تقـتتلخ ؛هـاة منـدة المجنـوالفائ .الـرواد

  . األدبـاء والشعـراء التلمسانييـن ضـار بعـأخب
؛ كتـاب الجواهـر الحسـان في نظـم أوليـاء الزمـانـ )6ـ 

ألبي مديـن شعيـب وآخريـن؛ تحقيـق عبـد الحميـد 
الوطنيـة للنشـر والتوزيـع حاجيـات، ونشـر الشركـة 

يشتمـل هـذا الكتـاب عـلى . م1974بالجزائـر، سنـة 
قصائـد وأزجـال نظمهـا مجموعـة مـن المتصوفيـن؛ بمـا 

لهـذا فالكتـاب المذكـور . فيهـم أبـو مديـن شعيـب نفسـه
  . قيـم جـداً ومفيـد

كتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في أيـام  ـ)7ـ 
رب والعجـم والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي العـ

 ألبى زيـد عبـد الرحمـن بـن خلـدونالسلطـان األكبـر؛ 
والطبعـة المعتمـدة  ).م1405/هـ 808م ـ 1331/هـ732(
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هنـا؛ هي الـتي نشـرت بعنايـة دار الكتـاب اللبنـاني؛ 
وينحصـر مـا تـم . م1977ـ  1968ـ  1967 ببيـروت

ضمـن مجلديـن  ؛مـالضخ الكتـاب اذـن هـم اللـهاستغ
أهـم مـا يستفـاد مـن كتـاب و .ـعالسابوادس ـالس: همـا

السـادس : العبـر في هـذا البـاب هـو مـا ورد في المجلديـن
والسابـع مـن أخبـار عـن تلمسـان، وعـن الـدول الـتي 
استولـت عليهـا؛ باإلضافـة إلى مـا ورد فيـه عـن حيـاة 

ورحالتـه؛ ثـم حديثـه عمـن  بـن خلـدونعبـد الرحمـن 
؛ باإلضافـة إلى تلمسـانتعـرف عليهـم مـن علمـاء 

أبـو زيـان القصيـدة الـتي نظمهـا السلطـان الزيـاني 
هـا مـع هديـة رفقوأ، محمـد بـن أبي حمـو مـوسى الثـاني

محمـد بـن وقـد نقـل . بالقاهـرةبرقـوق  إلى السلطـان
ذا البـاب األخيـر كلـه؛ واجتثـه عـن هـ تاويـت الطنـجي

سياقـه في المجلـد السابـع؛ ثـم نشـره بعـد تحقيقـه تحـت 
 التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربـاً((عنـوان 
وجملـة القـول؛ فقـد تمـت االستفـادة هنـا )). وشرقـاً

محمـد بـن بالـذات مـن المجلـد السابـع؛ وممـا نشـره 
استكمـل  عبـد الرحمـن بـن خلـدونن ؛ خاصـة وأتاويـت

  . يحـيىمـا انقطـع بعـد ممـات أخيـه 
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التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربـاً  كتـاب ـ)8ـ 
 قـحق .وشرقـاً؛ ألبي زيـد عبـد الرحمـن بـن خلـدون

 محمـد بـن تاويـت الطنـجي،اذ ـاألست هـذا الكتـاب
ر ـوالنشة ـف والترجمـة التأليـة لجنـره بواسطـونش

في  ـ ابـذا الكتـوه. م1951/هـ1370ة ـسن بالقاهـرة
ن ـع مـد السابـالمجلستخـرج مـن م األمـر ـ ةـحقيق
ـ باإلضافـة إلى ما فيـه  هـفائدت تتمثـلو ؛العبـراب ـكت

في  مـن معلومـات عـن أدبـاء وعلمـاء تلمسـان ـ
  .الطنـجياذ ـاألستأعـده ي ـذق الـوالتحقي ،قـالتعالي

للسـان الديـن . اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة كتـاب ـ)9 ـ 
م ـ 1313/هـ713. (أبي عبـد اللـه محمـد بـن الخطيـب

هـذا الكتـاب عبـارة عـن موسوعـة ). م1374/هـ776
أدبيـة اشتملـت عـلى معلومـات تاريخيـة وجغرافيـة هامـة 
تخـص األندلـس؛ باإلضافـة إلى مـا تضمنتـه مـن 

ونصـوص أدبيـة في غايـة األهميـة؛ تخـص معلومـات 
وأشهـر طبعـات كتـاب . تلمسـانعلمـاء وشعـراء مـن 

محمـد عبـد اللـه اإلحاطـة هي الطبعـة الـتي حققهـا 
. يوسـف عـلي طويـلتليهـا الطبعـة الـتي حققهـا . عنـان

وأخيـراً الطبعـة الـتي راجعهـا وقدمهـا وعلـق عليهـا 
بدعـم مـن وزارة الثقافـة الجزائريـة  ؛جيبوزيـاني الـدرا

  . م2009في سنـة 
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ومـا يهـم الباحـث مـن كتـاب اإلحاطـة في هـذا 
المجـال؛ هـي المعلومـات الخاصـة بعلمـاء وأدبـاء 
وشعـراء تلمسـان؛ وهي موزعـة عـلى عـدد مـن أقسـام 
: الكتـاب؛ مثـل القسـم األول؛ الـذي يشتمـل عـلى ترجمـتي

اهيـم بـن أبي بكـر بـن عبـد اللـه األنصـاري إبر
ابـن يعقـوب بـن يوسـف ) المأمـون(وإدريـس . التلمسـاني

ثـم المجلـد الثـاني؛ الـذي . ابـن عبـد المؤمـن بـن عـلي
أبي عبـد اهللا محمـد بـن محمـد : يحتـوي عـلى ترجمـة

ابـن أحمـد بـن عـلي بـن داود المقـري التلمسـاني 
ثـم المجلـد الثالـث؛ حيـث تتواجـد تراجـم كـل ). الجـد(

محمـد بـن عبـد اهللا بـن داود بـن خطـاب الغافـقي، : مـن
ومحمـد بـن خميـس بـن عمـر بـن محمـد الحجـري 
التلمسـاني، ومحمـد بـن أحمـد  بـن محمـد بـن محمـد 
ابـن مـرزوق العجيـسي التلمسـاني، ومحمـد بـن أحمـد 

ثـم . يـم بـن محمـد األنصـاري التلمسـانيابـن إبراه
: المجلـد الرابـع الـذي يشتمـل عـلى تراجـم كـل مـن

السلطـان أبي حمـو مـوسى الثـاني ابـن يوسـف، وعبـد 
اللـه بـن فـارس بـن زيـان العبـد الـوادي التلمسـاني، 
والسلطـان أبي سعيـد عثمـان بـن عبـد الرحمـن بـن 

سـن بـن زيـان، والشاعـر الزاهـد عبـد يحـيى بـن يغمرا
  . الرحمـن بـن يخلفتـن
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نفـح طيـب في غصـن األندلـس الرطيـب  كتـاب ـ)10ـ 
وذكـر وزيرهـا لسـان الديـن بـن الخطيـب؛ ألبي العبـاس 

 :ت( أحمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني
بواسطـة  رـونش ؛إحسـان عبـاس ـهحقق ؛)م1631/هـ1041

هـذا و .م1968/هـ1388ة ـسن ؛ببيـروتر ادـدار ص
المصـدر عبـارة عـن موسوعـة أدبيـة وتاريخيـة لبـالد 

وقـد أفـاد مؤلـف هـذا الكتـاب . األندلـس والمغـرب
كثيـراً؛ خاصـة في التعـرف ببعـض أدبـاء وشعـراء 

  .وعلمـاء تلمسـان
كتـاب أزهـار الريـاض في أخبـار عيـاض؛ ألبي  ـ)11ـ 

؛ تحقيـق س أحمـد بـن محمـد المقـري التلمسـانيالعبـا
. مصطـفى السقـا وإبراهيـم األبيـاري وعبـد الحفيـظ شلـبي

ونشـر بواسطـة مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر 
يشبـه هـذا المصـدر كتـاب نفـح . م1939بالقاهـرة سنـة 

ا الطيـب؛ إذ يعتبـر بـدوره موسوعـة أدبيـة تتنـاول مـ
أنتجـه المغاربـة واألندلسيـون مـن تـراث أدبي نثـري 

  .وفوائـده في هـذا المجـال كبيـرة جـداً. وشعـري
؛ لمحمـد بـن شاكـر فـوات الوفيـات كتـاب ـ)12ـ 

وكـان حيـا سنـة . م1287/هـ686ولـد في حـدود (الكتـبي 
وضـع كتابـه هـذا كذيـل لكتـاب وفيـات ). م1362/هـ764

ن؛ بعـد أن الحـظ إغفـال ابـن خلكـان لتراجـم األعيـا
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وكتـاب محمـد بـن شاكـر . بعـض الخلفـاء واألعيـان
هـذا؛ مخصـص ـ في عمومـه ـ إلى أعيـان المشـرق؛ 
. حـتى وإن اشتمـل عـلى تراجـم بعـض األندلسييـن

والفائـدة المجنـاة مـن كتـاب فـوات الوفيـات ـ في هـذا 
األولى : رهـا ضمـن ترجمتيـن اثنيـنالمجـال ـ يمكـن حص

في المجلـد الثـاني؛ وتتعلـق بعفيـف الديـن سليمـان بـن 
عـلي بـن عبـد اللـه الكـومي التلمسـاني؛ المعـروف 

أمـا الترجمـة الثانيـة فـفي المجلـد . بالعفيـف التلمسـاني
الثالـث؛ وتخـص ولـد سليمـان المذكـور؛ وهـو شمـس 

ـن سليمـان عـلي بـن عبـد اللـه الكـومي الديـن محمـد ب
  .التلمسـاني؛ المعـروف بالشـاب الظريـف

المـن باإلمامـة عـلى المستضعفيـن بـأن  كتـاب ـ)13ـ 
جعلهـم اللـه أئمـة وجعلهـم الوارثيـن؛ لعبـد الملـك بـن 
محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم البـاجي  

تـوفي في حـدود (المعـروف بصاحـب الصـالة 
عبـد : نشـر هـذا الكتـاب بعـد تحقيقـه). م1198/هـ594

الهـادي التـازي؛ ونشـره بواسطـة دار األندلـس ببيـروت 
ويشتمـل هـذا المصـدر عـلى عينـات أدبيـة . م1964سنـة 

  .عديـدة؛ لهـا فائـدة معتبـرة
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كتـاب المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب؛  ـ)14ـ 
كـان حيـاً سنـة ( لواحـد المراكـشيلعبـد ا

؛ حقـق الكتـاب محمـد سعيـد العريـان )م1216/هـ613
ومحمـد العـربي العلـمي؛ ونشرتـه المكتبـة التجاريـة 

تنحصـر . م في طبعتـه األولى1949الكبـرى بالقاهـرة سنـة 
أهميـة هـذا الكتـاب هنـا فيمـا ورد مـن معلومـات 

تخـص عبـد المؤمـن بـن  ونصـوص أدبيـة وأشعـار
  .وقـد أفـاد المؤلـف. عـلي وأوالده

 ءعـراشكتـاب الغصـون اليانعـة في محاسـن  ـ)15ـ 
المائـة السابعـة؛ إلبـن سعيـد أبي الحسـن عـلي بـن 

؛ )م1286/هـ685م ـ 1213/هـ610( مـوسى األندلـسي
تحقيـق إبراهيـم اإلبيـاري، ونشـر دار المعـارف بمصـر 

لهـذا الكتـاب أهميـة خاصـة؛ ألنـه ترجـم . م1945سنـة 
لبعـض أدبـاء وشعـراء تلمسـان؛ وأورد مـن أشعارهـم 
عينـات في منتـهى األهميـة؛ خاصـة وأن مـا ورد في هـذا 

  .الكتـاب مفقـود في مصـادر أخـرى
 :كتـاب الحلـل الموشيـة في األخبـار المراكشيـة ـ)16ـ 

حسـب  ؛الديـن بـن الخطيـب لسـاننسبـه بعضهـم إلى 
غيـر أن ثمـة . م1918/هـ1337سنـة  التونسيـةالنشـرة 

بعـض المحققيـن يشككـون في نسبـة هـذا الكتـاب إلى ابـن 
وبالمقابـل؛ فقـد رجـح محمـد عبـد اللـه عنـان؛ . الخطيـب
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أبي العـالء بـن أن يكـون هـذا الكتـاب مـن تأليـف 
بحكـم وجـود نسخـة مخطوطـة ي؛ سمـاك العامـلي المالـق
تحمـل هـذا  ؛3674تحـت رقـم  في الخزانـة الملكيـة

الـذي حقـق أن عبـد القـادر زمامـة؛  غيـر. االسـم
مـع أحـد زمالئـه ـ نفيـا هـذا  المغـربالكتـاب ـ في 

المؤلـف "األمـر؛ وبذلـك؛ بـقي الموضـوع في خانـة 
لحلـل الموشيـة في كتـاب اوقـد تـم نشـر ". المجهـول

ـ مؤخـراً ـ في الجزائـر؛ بواسطـة  األخبـار المراكشيـة
محمـد دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع؛ بتحقيـق 

؛ وذلـك بدعـم مـن وزارة الثقافـة شايـب شريـف
المهـم أن هـذا الكتـاب يجـري عليـه هنـا مـا . الجزائريـة

مـن باإلمامـة؛ فهـو المعجـب، وال: يجـري عـلى كتـابي
أيضـاً يشتمـل عـلى معلومـات هامـة؛ تخـص عبـد 

  .المؤمـن بـن عـلي الكـومي، وبنيـه
ـ ديـوان أبي مديـن شعيـب؛ ألبي مديـن شعيـب )17ـ 
ويشتمـل ). م1197/هـ594: ت(؛ بـن الحسيـن األنصـاريا

وقـد . في حـوزة المؤلـف نسخـة منهـا. قصيـدة 48عـلى 
نصـوص أخـرى؛ لمزيـد مـن التحقـق، ومراعـاة قورنـت ب
  .للتصحيـح
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 ـ تعريـف الخلـف برجـال السلـف؛ لمحمـد)18ـ 
) م1942/هـ1361م ـ 1852/هـ1269( الحفنـاوي الديـسي؛

قـدم لـه محمـد رؤوف القاسـمي؛ طبـع المؤسسـة الوطنيـة 
سبـق نشـر هـذا . م1991للفنـون المطبعيـة بالجزائـر سنـة

وهـو يشتمـل عـلى عـدد كبيـر . م1906اب في سنـة الكتـ
. مـن التراجـم المغاربيـة عمومـا والجزائريـة بالخصـوص

  . وهـو مفيـد جـداً
ـ ديـوان الشـاب الظريـف؛ لمحمـد بـن سليمـان )19ـ 

؛ تقديـم )م1289/هـ688م ـ 1262/هـ661( التلمسـاني
ـون محمـد قنانـش؛ ونشـر المؤسسـة الوطنيـة للفن

فائـدة هـذا الديـوان؛ . م1991المطبعيـة بالجزائـر سنـة 
انحصـرت في مراجعـة أشعـار الشـاب الطريـف ومقارنتهـا 

  .بمـا لـدى مؤلـف هـذا الكتـاب
كتـاب الوفيـات؛ ألبي العبـاس أحمـد بـن حسـن  ـ)20ـ 
بـن عـلي بـن الخطيـب؛ المعـروف بابـن قنفـذ ا

. حقيـق عـادل نويهـضت ؛)م1407/هـ810: ت( القسنطيـني
يشتمـل . م1983ونشـر دار اآلفـاق الجديـدة ببيـروت سنـة 

هـذا المصـدر عـلى تراجـم ألعيـان وأدبـاء مـن البلـدان 
وفائدتـه . المغريـة كلهـا؛ باإلضافـة إلى األندلـس والمشـرق

هنـا؛ تنحصـر في مـا تناولـه بخصـوص بعـض علمـاء 
  .نتلمسـاوأدبـاء 
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المسنـد الصحيـح الحسـن في مآثـر  ـ كتـاب)21ـ 
محاسـن موالنـا أبي الحسـن، ألبى عبـد اهللا محمـد بـن و

قـام ). م1379/هـ781 :ت(مـرزوق الخطيـب التلمسـاني 
 ليـفي بروفنسـالة ـاب في البدايـذا الكتـق هـبتحقي

)E.Levè-provençal.( در ـوص. هـات منـل منتخبـفـي شك
ة ؛ بعنايـدـوب جديـوفي ث ،الًـاب كامـا الكتـذه راًـمؤخ
 بواسطـة رـنشو ؛ماريـا خيسـوس بيخيـراق ـوتحقي
ة ـسن بالجزائـرع ـر والتوزيـة للنشـة الوطنيـالشرك
ض ـلى بعـاب عـذا الكتـه مـلتشوي. م1981/هـ1401
العلمـاء واألدبـاء؛ كمـال  ضـة ببعـعالقذات الات ـالمعلوم

بكـون صاحبـه ممـن يدخـل في اهتمامـات  تتجـلى أهميتـه
  .هـذا العمـل

ـ جـذوة االقتبـاس في ذكـر مـن حـل مـن األعـالم )22ـ 
: ت( مدينـة فـاس؛ ألحمـد بـن القـاضي المكنـاسي

/ هـ1309طبـع هـذا الكتـاب في سنـة ). هـ1025/هـ960
طباعـة حجريـة بإشـراف محمـد الفاطـمي بـن الحسيـن 

ثـم أعـادت طبعـه دار المنصـور للطباعـة الصقـلي؛ 
تنحصـر فائدتـه في تتبـع . م1973والوراقـة بالربـاط سنـة 

  .وقـد أفـاد. بعـض التراجـم الـتي يهتـم بهـا هـذا البحـث
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كتـاب نثيـر فرائـد الجمـان في نظـم فحـول  ـ)23ـ 
 الزمـان؛ إلسماعيـل بـن يوسـف بـن محمـد بـن األحمـر

تحقيـق محمـد رضـوان الدايـة؛  ؛)م1404/هـ807: ت(
وهـو ـ كمـا . م1967ونشـر دار الثقافـة ببيـروت سنـة 

يشيـر عنوانـه ـ يحتـوي عـلى مختـارات ألعـالم 
وفائدتـه ـ هنـا ـ . الشعـراء المغاربـة واألندلسييـن

  .أبي حجلـة التلمسـانيتنحصـر في ترجمـة ابـن 
ل في أسمـاء الرجـال؛ ألبي كتـاب درة الحجـا ـ)24ـ 

العبـاس أحمـد بـن محمـد المكنـاسي؛ المعـروف بابـن 
؛ حققـه )م1616/هـ1025م ـ 1552/هـ960( القـاضي

محمـد األحمـدي أبـو النـور؛ ونشـر في طبعتـه األولى 
بعنايـة دار التـراث بالقاهـرة، والمكتبـة العتيقـة بتونـس؛ 

ويعتبـر هـذا . م1971م ـ 1970: وذلـك بيـن سنـتي
المصـدر ـ كمـا أشـار صاحبـه ـ بمثابـة ذيـل لكتـاب 

يشتمـل عـلى تراجـم كثيـرة ألعـالم . وفيـات األعيـان
مـن المغـرب واألندلـس والمشـرق؛ غيـر أنهـا اتصفـت 
باالقتضـاب واالختصـار؛ األمـر الـذي أفقـده مزايـا 

  . يخلـو مـن فائـدةومـع ذلـك فهـو ال . الكمـال والوضـوح
ـ كتـاب الذيـل والتكملـة لكتـاب الموصـول )25ـ 

والصلـة؛ لمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الملـك األنصـاري 
؛ كـان ضمـن الحملـة )م1303/هـ703: ت( المراكـشي
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المرينيـة المحاصـرة لتلمسـان؛ فمـات في المنصـورة؛ أثنـاء 
اب إحسـان حقـق بعـض أجـزاء هـذا الكتـ. الحصـار

عبـاس ومحمـد بنشريفـة، ونشـر دار الثقافـة بيـروت 
م مـا عـرف مـن أجـزاء الذيـل 1964لبنـان سنـة 

والتكملـة؛ ال يتجـاوز تسعـة أجـزاء؛ ولكنهـا لـم تنشـر 
الرابـع : كلهـا؛ وتـم االعتمـاد هنـا عـلى جزأيـن

ان والكتـاب هـام جـدا؛ خاصـة في تراجـم أعيـ. والسـادس
  . بـالد المغـرب واألندلـس

 كتـاب المغـرب في ذكـر بـالد إفريقيـة والمغـرب ـ)26ـ 
ألبي عبـد ؛ )جـزء مـن أجـزاء كتـاب المسالـك والممالـك(

؛ )م1094/هـ487: ت( اللـه بـن عبـد العزيـز البكـري
تحقيـق مـاك قوكيـن دي سـالن؛ نشـر مكتبـة أمريكـا 

. م1965بباريـز سنـة  Adrien - Maisonneuveوالشـرق 
وهـو كتـاب جغـرافي وصـفي؛ ولكنـه يشتمـل عـلى 
معلومـات تاريخيـة هامـة؛ وفائدتـه هنـا تتمثـل فيمـا ورد 
ضمنـه عـن تلمسـان مـن أخبـار تاريخيـة وأوصـاف 

  . جغرافيـة
 كتـاب القـارة اإلفريقيـة وجزيـرة األندلـس ـ)27ـ 

ألبي عبـد اللـه ؛ )ة المشتـاقمقتبـس مـن كتـاب نزهـ(
؛ )م1164/هـ560تـوفي في حـدود ( الشريـف اإلدريـسي

تحقيـق إسماعيـل العـربي؛ ونشـر ديـوان المطبوعـات 
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يتنـاول هـذا الكتـاب . م1983الجامعيـة بالجزائـر سنـة 
. قضايـا جغرافيـة ومعلومـات اجتماعيـة واقتصاديـة هامـة

يمـا ورد ضمنـه مـن معلومـات وتتمثـل فائدتـه هنـا؛ ف
  .تخـص تلمسـان ومحيطهـا

كتـاب وصـف إفرقيـا؛ للحسـن بـن محمـد  ـ)28ـ 
؛ ترجمـة محمـد روف بليـون اإلفريـقيـالـوزان المع

حـجي ومحمـد األخضـر؛ ونشـر دار الغـرب اإلسـالمي 
وهـو كتـاب جغـرافي يصـف . م1983ببيـروت سنـة 

وفائدتـه هنـا . يقيـا الشماليـةمناطـق عديـدة مـن إفر
  .تتمثـل في الفصـول المخصصـة لمملكـة تلمسـان

د ـر المشاهـفي ذك ارـار االختيـمعيكتـاب  ـ)29ـ 
عبـد  تحقيـق؛ للسـان الديـن بـن الخطيـب؛ ارـوالدي

الرحمـن دويـب، ونشـر دار األمـل للدراسـات والنشـر 
تنـاول هـذا الكتـاب ي. م2001والتوزيـع بالجزائـر سنـة 

  .نصـاً أدبيـاً البـن الخطيـب يصـف فيـه تلمسـان
ـ نيـل االبتهـاج بتطريـز الديبـاج؛ ألحمـد بابـا )30ـ 

؛ إشـراف وتقديـم عبـد )م1036/هـ963ت ( التنبكـتي
الحميـد عبـد اللـه الهرامـة؛ ونشـر بواسطـة كليـة الدعـوة 

ويشتمـل هـذا الكتـاب . م1989اإلسالميـة بطرابلـس سنـة 
  . عـلى تراجـم كثيـرة هامـة؛ تمـت االستفـادة منهـا
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كتـاب التشـوف إلى رجـال التصـوف وأخبـار أبي  ـ)31ـ 
ألبي يعقـوب يوسـف بـن يحـيى التـادلي ؛ العبـاس السبـتي

؛ حققـه )م1220/هـ617: ت( المعـروف بابـن الزيـات
. ـة اآلداب بالربـاطأحمـد توفيـق؛ ونشـره بواسطـة كلي

لهـذا الكتـاب فائـدة معتبـرة؛ إذ استفيـد . الطبعـة الثانيـة
منـه في الترجمـة لبعـض المتصوفـة منهـم عـلى سبيـل 

  . ولي اللـه أبـو مديـن شعيـب: المثـال ال الحصـر
ـ كتـاب أنـس الفقيـر وعـز الحقيـر؛ ألحمـد )32ـ 

).  م1407/هـ810: ت( الخطيـب المعـروف بابـن القنفـذ
محمـد الفـاسي، ووأدولـف فـور؛ ونشـر : تصحيـح

المركـز الجامـعي للبحـث العلـمي بجامعـة محمـد الخامـس 
وأهـم فائـدة قدمـت مـن . م1965بالمغـرب األقـصى سنـة 

هـذا الكتـاب؛ هي أخبـار أبي مديـن شعيـب؛ مـع بعـض 
  .ابـه وتالميـذهحأص
ـاب الصلـة؛ لمحمـد بـن عبـد اللـه ـ التكملـة لكت)33ـ 

). م1212/هـ609: ت( البلنـسي المعـروف بابـن األبـار
نشـر مكتبـة الخانـجي بمصـر والمثـنى ببغـداد سنـة 

يشتمـل هـذا الكتـاب عـلى عـدد مـن التراجـم . م1956
  .المفيـدة
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ـ خريـدة القصـر وجريـدة العصـر؛ للعمـاد )34ـ 
؛ تحقيـق )م1200/هـ597م ـ 519/1125( األصفهـاني

محمـد المـرزوق ومحمـد العـروسي المطـوي والجيـالني 
ابـن الحـاج يحـيى؛ ونشـر الـدار التونسيـة للنشـر، 
والشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر بيـن 

يشتمـل هـذا الكتـاب عـلى . 1973ـ  1971: سنـوات
مغربيـة واألندلـس؛ وقـد تراجـم لشعـراء مـن البـالد ال

  . أفـاد الباحـث
ـ النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة؛ )35ـ 

م ـ 813/1410(ليوسـف بـن تغـري بـدري األتابـكي 
؛ نشـر بعنايـة وزارة الثقافـة واإلرشـاد )م1469/هـ874

وهـو كتـاب تاريـخي؛ ولكنـه يتنـاول . القـومي بمصـر
وأهـم فائـدة . ب تاريـخ وفاتهـمتراجـم األعيـان حسـ

جنيـت منـه في هـذا المجـال؛ هـي المعلومـات عـن عـدد 
  .مـن علمـاء وشعـراء تلمسـان المقيميـن بالمشـرق

ه ـد اللـألبي عب ؛الرحلـة المغربيـة ـ كتـاب)36ـ 
). م1289/هـ688ة ـسن اًـان حيـك( سيـدري البلنـالعب
زار . بالجزائـرة اآلداب ـبكلي ؛أحمـد بـن جـدوق يـحقت

عثمـان بـن في عهـد السلطـان  تلمسـانـف الرحالـة المؤل
غَيمرل في ـوسج ؛دـبالتحدي) م1289/هـ688ة ـسن( ـناس

المغـرب مـدن و تلمسـانن ـة عـورة قاتمـه صـكتاب
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اشتمـل ذا ـه هـوكتاب. ؛ الـتي مـر بهـا عمومـاًاألوسـط
ب ـلجانبا ؛ المتعلقـةةـض المعلومـات الهامـبععـلى 

 والمغـرب األوسـط، التلمسـانيع ـلمجتمفي ا افيـالثق
 ـارئلققـدم لم يـللكنـه ـ مـع ذلـك ـ و. اًـعموم
تخـص أدبـاء وعلمـاء رة ـدة كبيـات ذات فائـمعلوم

  .تلمسـان
المسالـك والممالـك والمفـاوز والمهالـك  كتـاب ـ)37ـ 

محمـد بـن عـلي الموصـلي ؛ ألبي القاسـم )صـورة األرض(
: ت( بابـن حوقـل الشهيـرالبغـدادي الحوقـلي 

: مرتيـن ليـدننُشـر هـذا الكتـاب في ). م977/هـ367
المسالـك والممالـك والمفـاوز "سـمي في األولى بـ 

". صـورة األرض"وفي الطبعـة الثانيـة سـمي بـ " والمهالـك
مـرة أخـرى سنـة ثـم قامـت دار مكتبـة الحيـاة بنشـره 

وصاحـب هـذا المصـدر رحالـة . م بهـذا االسـم1992
م 943/هـ331وتاجـر مشـرقي بغـدادي بـدأ رحلتـه سنـة 

م؛ أي اسغرقـت رحلتـه 973/هـ362وانتـهى منهـا في سنـة 
ولمـا انتـهى بـه . سنـة قضاهـا في الغربـة 30مـدة 

ي عصرهـا المطـاف عنـد قرطبـة؛ أقـام بهـا طويـالً؛ ف
 ن اهللا ـر لديـالناصالرحمـن الذهـبي؛ أيـام حكـم عبـد 

وهنـاك كانـت لـه فرصـة التعـرف عـلى ). الثالـث(
اإلصطخـري؛ فعرفـه بكتابـه المسالـك والممالـك؛ طالبـاً 
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وأهميـة هـذا . منـه تصحيحـه واستكمـال مـا نقـص منـه
افيـة الـتي المصـدر تتجـلى في كونـه أول المصـادر الجغر

" تنمسـانـ حـتى وإن سماهـا   تلمسـانأشـارت إلى 
بالنـون بعـد التـاء ـ ألن مسالـك اإلسطخـري قبلـه لـم 

صـورة "ومـا جـاء مـن مصـادر بعـد . تذكرهـا بتاتـاً
  . اقتبسـت منهـا" األرض

كتـاب معجـم البلـدان لشهـاب الديـن أبي عبـد  ـ)38ـ 
 د اللـه الحمـوي الـرومي البغـدادياللـه ياقـوت بـن عبـ

؛ مـن مطبوعـات دار صـادر ببيـروت )م1228/هـ626: ت(
: عجـم ياقـوت حـروف تلمسـان؛ فكتـب. م1977سنـة 

. 1))مهملـة نبكسرتيـن، وسكـون الميـم، وسيـ: تلمسـان((
وأشـار أيضـاً إلى االسـم الـذي ذكـره ابـن حوقـل؛ وهـو 

وبعـد فقـرات؛ وصـف . ن عـوض الـالمبالنـو" تنمسـان" 
ويكـون بتلمسـان الخيـل الراشديـة؛ : ((فيهـا المدينـة؛ قـال

لهـا فضـل عـلى سائـر الخيـل؛ وتتخـذ النسـاء بهـا مـن 
.     2))الصـوف أنواعـاً مـن الكنابيـش؛ ال توجـد في غيرهـا

كمـا أشـار صاحـب هـذا المصـدر أيضـاً ـ عنـد حديثـه 
ـ إلى شاعـر مـن هـذه المدينـة؛ زار بغـداد  تلمسـانن عـ

أبـو الحسيـن خطَّـاب بـن م؛ اسمـه 1126/هـ520سنـة 
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؛ وقـال عنـه ـ نقـال عمـن سمـاه أبـا أحمـد بـن خطَّـاب
  .1))كـان شاعـراً جيـد الشعـر((سعيـد ـ أنـه 

عمـاد  المؤيـد تقويـم البلـدان؛ للسلطـان كتـاب ـ)39ـ 
؛ )م1331/هـ732: ت(ة؛ حمـاصاحـب  ـن إسماعيـلالدي

رينـود، ومـاك قوكيـن ديسـالن؛ وطبـع بـدار : بعنايـة
بـوب هـذا . م1840الطباعـة السلطانيـة بباريـس سنـة 

المصـدر تبويبـا جيـدا؛ وجـاءت معلوماتـه دقيقـة؛ ولكنهـا 
والـذي يفيـد هنـا هـو تنـاول الكتـاب لوصـف . مختصـرة

كمـا قـام صاحـب المصـدر بضبـط وتعجيـم . ـانتلمس
بكسـر : تلمسـان: ((حـروف االسـم؛ فذكـر ـ مثـال ـ

المثنـاة مـن فـوق وكسـر الـالم وسكـون الميـم وفتـح 
  .2))السيـن المهملـة وألـف ونـون

كتـاب الـروض المعطـار في خبـر األقطـار؛  ـ)40ـ 
: ت( لحميـريا الصنهـاجي لمحمـد بـن عبـد المنعـم

؛ تحقيـق إحسـان عبـاس؛ ونشـر مكتبـة )م1494/هـ900
تنـاول هـذا المصـدر . م1975لبنـان ببيـروت سنـة 

موضـوع تلمسـان في جانبـه التاريـخي والجغـرافي؛ وقـد 
  .أفـاد المؤلـف
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؛ كتـاب وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ـ)41ـ 
ـ م 1211/هـ608(ألحمـد بـن محمـد بـن خلكـان 

ونشـره بواسطـة . ؛ حققـه إحسـان عبـاس)م1282/هـ681
: دار الثقافـة في بيـروت؛ لبنـان عبـر السنـوات مـن

وهـو مخصـص لتراجـم عـدد مـن . م1972م إلى 1968
. األعـالم المشارقـة؛ تتخللهـم بعـض التراجـم المغربيـة

وك ـمل ضـوالفائـدة منـه هنـا تنحصـر في الترجمـة لبع
  .المغـرب

باإلضافـة إلى مصـادر أخـرى؛ لهـا فائـدة 
   .متواضعـة؛ سيـأتي ذكرهـا في جـول المصـادر والمراجـع

  

    ***  
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أمـا المراجـع الحديثـة الـتي تعالـج تاريـخ تلمسـان 
فـهي قليلـة جـداً؛ خاصـة تلـك الـتي تهتـم بالتـراث 

ومـع هـذا فقـد عثـر . األدبي في هـذه المدينـة العريقـة
ومـن بيـن تلـك . عـلى مـا يسـد الرمـق بعـض الـشيء

  :المراجـع المعتمـدة هنـا
كتـاب تاريـخ الجزائـر العـام؛ لعبـد الرحمـن بـن  ـ)1ـ 

. م1980؛ نشـر دار الثقافـة ببيـروت سنـة محمـد الجيـاللي
موضـوع هـذا الكتـاب هـو التاريـخ العـام للجزائـر 

وهـو قيـم جـداً؛ وقـد اعتمـد منـه . دان المغـربوبلـ
الجـزء الثـاني؛ لتناولـه المواضيـع الثقافيـة المطلوبـة 

علمـاء : وتراجـم ألعـالم الجزائـر وتلمسـان؛ مـن
  .وشعـراء وكتـاب

كتـاب تاريـخ الجزائـر في القديـم والحديـث؛  ـ)2ـ 
وطنيـة نشـر الشركـة ال ؛لمبـارك بـن محمـد الميـلي

وهـذا الكتـاب . م1976للنشـر والتوزيـع بالجزائـر سنـة 
أيضـاً خـاص بالتاريـخ العـام للجزائـر وبلـدان مغربيـة 

غيـر أنـه يـأتي في درجـة ثانيـة بالنسبـة لكتـاب . أخـرى
عبـد الرحمـن الجيـاللي؛ مـن حيـث االهتمـام بالمجـال 

ومـع هـذا . ر ومثقفيهـاالثقـافي، والعنايـة بأعـالم الجزائـ
  .فقـد أفـاد المؤلـف
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كتـاب معجـم أعـالم الجزائـر مـن صـدر اإلسـالم  ـ)3ـ 
؛ نشـر مؤسسـة حـتى العصـر الحاضـر؛ لعـادل نوهـض

يشتمـل هـذا . م1980نويهـض الثقافيـة ببيـروت سنـة 
الكتـاب ـ كمـا ورد في عنوانـه ـ عـلى تراجـم لمجموعـة 

عـالم الجزائـر؛ غيـر أن أسلوبـه الختصـر كبيـرة مـن أ
يستـدعي الحاجـة للبحـث عـن مراجـع أخـرى الستكمـال 

  .مـا نقـص منـه
ـ باقـة السوسـان في التعريـف بحاضـرة تلمسـان )4ـ 

عاصمـة دولـة بـني زيـان؛ لمحمـد بـن رمضـان 
؛ ونشـر ديـوان المطبوعـات الجزائريـة، بالجزائـر شـاوش
وهـذا المرجـع في غايـة األهميـة؛ لتنوعـه . م1995سنـة

فهـو يعالـج موضوعـه مـن زاوايـا سياسيـة . وشمولـه
وقـد أفـاد الباحـث فائـدة . وحضاريـة وثقافيـة واجتماعيـة

  . معتبـرة
كتـاب تلمسـان في العهـد الزيـاني؛ لعبـد العزيـز  ـ)5ـ 

لمطبعيـة ؛ نشـر المؤسسـة الوطنيـة للفنـون افيـاللي
وهـذا الكتـاب قيـم جـداً؛ إذ . م2002بالجزائـر سنـة 

االجتماعيـة والحضاريـة : يعالـج الموضـوع في جوانبـه
والعمرانيـة والثقافيـة؛ باإلضافـة إلى األوضـاع السياسيـة 

  . وعليـه؛ فقـد أفـاد المؤلـف. لدولـة بـني زيـان
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ـ حياتـه أبـو حمـو مـوسى الزيـاني "كتـاب  ـ)6ـ 
؛ نشـر الشركـة الوطنيـة حاجيـات الحميـد ؛ لعبـد"وآثـاره

وهـذا الكتـاب . م1974للنشـر والتوزيـع بالجزائـر سنـة 
عبـارة عـن دراسـة تخـص السلطـان الزيـاني أبي حمـو 

فاشتملـت عـلى عينـات ونصـوص نثريـة . الثـاني
ذا وشعريـة في غايـة األهميـة؛ كـان قـد كتبهـا هـ

وعليـه فالفائـدة المجنـاة منهـا . السلطـان األديـب الشاعـر
  .عظيمـة

ـ كتـاب العالـم الربـني أبـو مديـن شعيـب )7ـ 
نشـر دار األمـة . التلمسـاني؛ لمحمـد الطاهـر عـالوي

. م 2011للطباعـة والنشـر والتوزيـع؛ بالجزائـر سنـة 
ـوع ولي اللـه وهـو كتـاب مفيـد للغايـة؛ إذ يتنـاول موض

وقـد اشتمـل الكتـاب . ونزيـل تلمسـان أبي مديـن شعيـب
وقـد أفـاد . عـلى عينـات هامـة مـن شعـره ونثـره

  .وأوفى
 LE ROYAUME ABDELOUADIDE  A L'EPOQUEـ )8ـ 

D'ABOU HAMMOU MOUSSA 1  ET ABOU TACHFIN 1 
ة ؛ نشـر ديـوان المطبوعـات الجامعيـلعطـاء اللـه دهينـة

أفـاد هـذا الكتـاب المؤلـف فيمـا . م1985بالجزائـر سنـة 
  .بالوضـع التاريـخي والجغـرافي لمدينـة تلمسـان يتعلـق
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 TLEMCEN ANCIENNE CAPITALE DU ROYAUME ـ)9ـ 

DE CE NOM,   لـألب بارجيـس؛ L'ABBE J.J. BARGES ؛

 LIBRAIRIE COMMISSIONNNAIRE POURنشـر 

L'ALGERIE ET LA France, 1859  ؛ وهـذا الكتـاب عبـارة
أفـادت مؤلـف هـذا . عـن رحلـة وصفيـة لمدينـة تلمسـان

  .الكتـاب
كتـاب تاريـخ الجزائـر الثقـافي مـن القـرن  ـ)10ـ 

العاشـر إلى الرابـع عشـر الهجـري؛ ألبي القاسـم سعـد 
؛ نشـر الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر اللـه
يشتـل هـذا المرجـع عـلى معلومـات هامـة . م1981ة سنـ

  .وقـد أفـاد المؤلـف. حـول بعـض العلمـاء مـن تلمسـان
أدوارهـا ـ مواطنهـا ـ (كتـاب القبائـل األمازيغيـة  ـ)11ـ 

، نشـر دار الكتـاب العـربي ؛ لبوزيـاني الـدراجي)أعيانهـا
لى تراجـم يشتـل هـذا المرجـع عـ. م1999بالجزائـر سنـة 

  . عديـدة ألعيـان وعلمـاء مـن تلمسـان؛ وهـو مفيـد
  

   ***  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


43 
 







  

  
  
  
  
  
  
  

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


44 
 

  


  
  

  :ـ 
مـن خـالل مـا عثـر عليـه مـن بقايـا  ثبـت

ـ في  أثريـة؛ أن اإلنسـان تواجـد ـ منـذ أقـدم العصـور
وبمحـاذات مـا عـرف في . الحاليـة تلمسـانمحيـط 

  .بوماريـاالعصـر الرومـاني باسـم 
؛ لـم يكـن خاليـاً مـن بوماريـاويبـدو أن موقـع 
إلى تلـك الجهـات؛ ألنـه  الرومـانالسكـان قبـل وصـول 

ثبـت أن هـذا الموضـع كـان مأهـوالً منـذ األزل؛ وقـد 
بجـوار تجمـع سكـاني  بوماريـاوا أنشـأ الرومـانيكـون 

يتكـون مـن أهـل البـالد األصلييـن؛ ال يعـرف لـه اسـم 
غيـر أن بعـض اآلراء الـتي تحتـاج إلى سنـد . 1حـتى اآلن

                                                
مـن الطبیـعي أن یكـون االنسـان قـد استقـر في ھـذه البقعـة : ((قـال ألفـرد بـل 1

فقـد ُعِثـر في كـل جھـة تقریبـا . ـ المالئمـة لُسْكـَنى البشـر ـ منـذ آالف السنیـن
ُیْعثـر عـلى آثـار أخـرى  ومـن المنتظـر أن. عـلى آثـار إنسـان مـا قبـل التاریـخ

كثیـرة؛ إذ لـم ُیْكتشـف ـ حـتى اآلن ـ إّال عـن قلیـل مـن تلـك اآلثـار؛ وخاصـة 
وأنـھ لـم یقـم أحـد ـ فیمـا نعلـم ـ بالحفـر المنظـم في الكھـوف الكثیـرة المنتشـرة 

  .454: صتلمسـان، : ، مـادة5: جالمعـارف اإلسالمیـة، ة ئـردا)). في ھـذا اإلقلیـم
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هـذا االسـم الـذي . أغاديـرتاريـخي؛ تفيـد أن االسـم هـو 
  . 1الفينيقييـنيرجـح أن لـه روابـط مـا مـع 

الل المخلفـات األثريـة العائـدة وقـد ثبـت ـ مـن خـ
إلى فتـرة مـا قبـل التاريـخ ـ أن هـذه الجهـة كانـت 

ويتجـلى ذلـك مـن خـالل الكهـوف القديمـة . مأهولـة
؛ حيـث القلعـة العليـا وبودغـنالمتواجـدة في منطقـة 

 باليتشـر. جكمـا أن اكتشافـات . الال سـتيتعلوهـا هضبـة 
G. Bleicher  م تؤكـد هـذا؛ حيـن اكتشـف في 1875سنـة

بقايـا أدوات أزليـة مصقولـة؛ تعـود إلى  بودغـنكهـوف 
معـاول حجريـة : ؛ مـن ضمنهـاالعصـر الحجـري

  .مصقولـة
وصـل تعـداد تلـك الكهـوف إلى مائـة هـذا؛ وقـد 

 تـتامراديبقلعـة المارجديـة  ـتكهـف تقريبـاً؛ عرف
Tameradit .ييـيستونإالباحـث  ـاًأيض وقـد اكتشـف M. 

Estaunié  م ـ 1941سنـة  بـاب القرمديـن بتلمسـانـ في
؛ صنعـت 2عـلى آلـة حجريـة تستخـدم لصقـل األحجـار

في العصـر الحجـري؛ باإلضافـة إلى مـا تـم اكتشافـه في 

                                                
 Tlemcen ancienneأنظـر التمھیـد الـذي استھـل بـھ األب بارجیـس كتابـھ  1

capitale du royaume de ce nom, p: 111. .المعـارف  ةئـرودا
  .452: تلمسـان، ص: ، مـادة5: اإلسالمیـة، ج

  .موجـودة في متحـف بمدینـة تلمسـان 2
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مـن  ـ بـني بوبـالنبقريـة  ـ الال سـتيكهـوف بهضبـة 
تتخللهـا  ؛قطعـة 2000 ءزهـاقطـع أثريـة وصـل عددهـا 

  .عظـام بشريـة؛ انحـدرت مـن العصـر الحجـري األوسـط
  

  :  Pomaria Pomariumـ 
أو  1البساتيـن: هـو بالالتينيـة معـنى الكلمـة

المـراعي؛ نظـراً لمـا يحيـط بهـا مـن سهـول خصبـة 
، غنيـة، ومـا يحـفُّ موقعهـا مـن غطـاء مخضـر بالنبـات

وأشجـار باسقـات، ومـا يكتنفـه مـن جمـال الطبيعـة 
النضـرة الفيحـاء، وخصوبـة األرض الثريـة المعطـاءة، 
وتوافـر الميـاه العذبـة الرقراقـة؛ المتدفقـة عبـر الحقـول 
والبساتيـن المثمـرة الغنّـاء، المحملـة بمـا جـادت بـه مـن 

ه مـن روائـح الغـالل الطيبـة المـذاق، ومـا عبقـت بـ
  .فواحـةعطـرة 

   

                                                
  .452: تلمسـان، ص :، مـادة5: ة المعـارف اإلسالمیـة، جئـردا 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


47 
 

في خارطـة شمـال إفريقيـا بعـد أن  بوماريـاعرِفـت 
في تشييـد الخـط الدفـاعي  الرومـانشرعـت جيـوش 

؛ فَبنيـت هـذه المدينـة 1)الليمـس(االستيطـاني الثـاني 
العسكريـة األزليـة عـلى مرتفـع صخـري؛ يعلـو سطـح 

ـد إلى السلسلـة الجبليـة متـر، ويستن 827البحـر بـ 
الجنوبيـة الشامخـة بقمتهـا؛ الـتي ترتفـع إلى مستـوى  

  . م فـوق سطـح البحـر1842
كمـا تشـرف المدينـة عـلى سهـول فيحـاء، خصبـة؛ 

وقـد شُـرِع في بنائهـا . مـن شمالهـا وشرقهـا وغربهـا
ـة في سن ذلـكمـن  يهِـتُوانْبعـد الميـالد؛  222منـذ سنـة 

 األول  انـجوردي  ورـاالمبراط  عهـد  في . ميالديـة  235
Gordian I  2حيـث    ؛جـت بمثابـة المعسكـر األمـامي؛ لع

الـذي يقـوم بمراقبـة السكـان األصلييـن، وقمـع أي 
، وحمايـة المستعمريـن محاولـة لتمردهـم وعصيانهـم

ـة مـن فرق بوماريـاالرومـان؛ وعليـه فقـد أسكنـوا في 
؛ كقـوة ردع وتأديـب 3)وفي قـول مـن الفرسـان(المشـاة 

  .للسكـان األصلييـن
                                                

  .238. 189ـ  186: ، ص ص1: تاریـخ إفریقیـا الشمالیـة، ج 1
 Tlemcen ancienneاإلمراطـور جوردیـان األصغـر؛ : عنـد األب بارجیـس 2

capitale du royaume de ce nom, p: 111. 
 Tlemcen .454: تلمسـان، ص: ، مـادة5: المعـارف اإلسالمیـة، جة ئـردا 3

ancienne capitale du royaume de ce nom, p: 111.   
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  : ـ 
ال  بوماريـاوتقـول المصـادر أن هندسـة البنـاء في 

تختلـف كثيـراً عمـا كـان الرومـان يقيمونـه مـن 
يحيـط بهـا سـور حصيـن  يفتـرض أن معسكـرات؛ إذ
ـواب أربعـة مستطيلـة الشكـل؛ يتجـه البـاب منيـع؛ لـه أب

 مبراطـوري، يعاكسـهإلاألول نحـو الشـرق وهـو البـاب ا
، ثـم يقـوم )الديكـومي(البـاب الغـربي  في الجهـة المقابلـة

بـاب ثالـث في الجهـة الجنوبيـة، وأخـر في الجهـة 
ة يضـاً عـلى مقـر للقيـادأكمـا تشتمـل المدينـة . الشماليـة

، ومخـزن لشـراء وبيـع البضائـع المعروضـةوسـوق 
  . قيمـة يكـل ثميـن وذحفـظ األسلحـة و لخـزن

الرومانيـة  بوماريـاوجـاء في المصـادر كذلـك؛ أن 
حظيـت بمكانـة دينيـة هامـة؛ حيـث اشتملـت عـلى 

أشـرف عليهـا أسقـف ذاع صيتـه؛ وهـو  ؛أبرشيـة
 سـس بوماريانسيـلوجيونياألسقـف الكاثوليـكي 

PAMARIENSIS  أوPOMARIENSIS. 1.  
تابعـة  في العهـد الرومـاني بوماريـاكانـت 

؛ إذ هامـاً حيويـاً وقعـاًمتحتـل و لمورطانيـا القيصريـة؛
 خـط الدفـاع ؛ وهـوشيـدت عـلى الخـط األمـامي لليمـس

                                                
1 Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, p:  111  
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والثائريـن  ،ضـد هجمـات البـدو الرومـاني؛ المشيـد
 هـذه المدينـة شـرفكمـا ت. األجنـبيلنفـوذ ل المقاوميـن

الطريـق  :؛ مثـل1عـلى طـرق المواصـالت الرئيسـة أيضـاً
. موريطانيـا القيصريـة وموريطانيـا الطنجيـةالواصـل بيـن 
 واليـألببـط بيـن مـدن عـدة؛ مثـل ارثـم الطريـق ال

Albulae ) سـوس ديفينيـبورتو، )تموشنـت الحاليـةعيـن 
Portus Divini  )المقـر ( وسيقـا، )المـرسى الكبيـر بوهـران

 ؛ وهـورشقـون وكذلـك؛ )صيفاقـس لحاضـرةالغـربي 
تواجـد عـلى مصـب وادي ؛ الملسيقـاالمينـاء البحـري 

  . تافنـا
وقـد حـدد الباحثـون الموقـع األصـلي لمدينـة 

ـة ؛ فوجـدوا أنهـا كانـت مبنيـة في الجهـة الشرقيبوماريـا
أيـن الحاليـة؛ ضمـن الحدائـق والبساتيـن؛  تلمسـانمـن 

 ،وعمـارات سكنيـة ،عديـدة دورفوقهـا  بنيـت ـ اآلن ـ
يبـق منهـا سـوى بعـض  فلـم. ومحطـة السكـة الحديديـة

الـتي استخدمـت مـن جديـد في  ؛2نحوتـةماألحجـار ال
مثـل  ؛بعـض المبـاني الخاصـة والمنشـآت العموميـة

                                                
ومدینـة تلمسـان قفـل بـالد المغـرب؛ وھي عـلى رصیـف للداخـل والخـارج (( 1

القـارة اإلفریقیـة وجزیـرة )). منـھ؛ ال بـد منھـا واالجتیـاز بھـا عـلى كـل حـال
  .151: ، ص)مقتبـس مـن نزھـة المشتـاق(لـس األند

  .454: تلمسـان، ص: ، مـادة5: ة المعـارف اإلسالمیـة، جئـردا 2
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يغمراسـن بـن الـتي بناهـا  ؛قـالعتي رـأغاديد ـة مسجـئذنم
  .1زيـان

  
  : ـ 

كغيرهـا مـن مـدن شمـال ـ  اـبوماريعرفـت 
بحكـم تقلبـات األوضـاع السياسيـة في البلـدان ؛ إفريقيـا

 تحـوالت عديـدة؛ إذ غـدت كلهـا ـ عرفـت المغربيـة
الزاحـف مـن  ؛ملـك الونـداليال لجنسريـكتابعـة  أرضهـا
ـ  حينهـاـ ؛ حيـث انحسـر م429وذلـك سنـة  ؛إسبانيـا

؛ زهـاء عـن المنطقـة كلهـا وغـاب النفـوذ الرومـاني
إلى  ألفـرد بـلوقـد أشـار . القـرن مـن الزمـان تقريبـاً

غيـاب أي توثيـق أو تسجيـل يمكنـه إجـالء حقيقـة 
الفتـرة الزمنيـة الفاصلـة  خـالل بوماريـااألوضـاع في 
وال : ((الرومـاني واإلسـالمي؛ حيـث قـال: بيـن العهديـن

نعـرف شيئـاً عـن تاريـخ تلمسـان فيمـا بيـن العهـد 
الرومـاني والفتـح اإلسـالمي؛ وال نعـرف كيـف دخـل 
إإلسـالم إلى هـذا اإلقليـم في القـرن السابـع الميـالدي؛ 

                                                
وتاریـخ بـني . 207: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج  1

  .125: ، ص)نظـم الـدر والعقیـان في بیـان شـرف بـني زیـان(زیـان ملـوك تلمسـان 
Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce  nom, p: 127. 
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البربريـة؛  1عـن إمـارة بـني صفـرة كمـا ال نعـرف شيئـاً
الـتي كـان يتزعمهـا أبـو قـرة في القـرن الثامـن 

وكـل مـا نعلمـه أن أميـر تلمسـان كـان . الميـالدي
يخـرج في مناسبـات عـدة؛ عـلى رأس أتباعـه مـن 

لغـزو ناحيـة الشـرق؛ فوصـل إلى الـزاب لخـوارج زناتـة 
  . 2))وإفريقيـة

ـاب سلطـان الدولـة الكبـرى، والنفـوذ ونتيجـة لغي
؛ ةـوالبيزنطي يـةالرومان: الواسـع؛ المتمثـل في الدولتيـن

؛ فقـد أدى ذلـك كلـه إلى موجـات يـةالوندالوحـتى الدولـة 
مـن االضطـراب وأزمـات مدمـرة؛ تكـون قـد طالـت 

وغيرهـا مـن المـدن في الجهـات الغربيـة  بوماريـا
دمـرت بعضهـا، وأنهكـت أخـرى؛ حيـث والشرقيـة؛ ف

في : ظهـرت في هـذه األثنـاء إمـارات أمازيغيـة عديـدة
؛ باإلضافـة إلى إمـارت األوراس والحضنـة والوانشريـس

؛ تلـك المدينـة الـتي )حاليـا أوالد ميمـون( Altava ألتافـا
كلـم تقريبـاً؛ وكـان عـلى  30بـ  بوماريـاتبعـد عـن 

وهنـا يتبيـن مـا .. Masuna مازونـةـك يـدعى رأسهـا مل
؛ مـن انتقـال مركـز الحكـم  منهـا إلى لبوماريـاحـدث 

                                                
یبـدو أن المترجـم خانتـھ الحقیقـة ھنـا؛ إذ ال توجـد إمـارة لقـوم یسمـون ببـني صفـرة؛  1

 . اإلمـارة الصفریـة بزعامـة أبي قـرة الیفـرني يوكـل مـا قصـده ألفـرد بـل ھـ
 .454: تلمسـان، ص: ، مـادة5 :المعـارف اإلسالمیـة، ج دائـرة 2
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حـدث ذلـك .  1مازونـة؛ حاضـرة الملـك في عهـد ألتفـا
كلـه؛ حينمـا انتهـز السكـان األصليـون في البلـدان 

الونـدال المغربيـة األحـداث المضطربـة والصـراع بيـن 
؛ فسعـوا إلى كسـب مواقـع؛ مكنتهـم مـن انوالرومـ

أو  رومـااالستفحـال واالستقـالل عـن مركـز الحكـم في 
بعدهـا؛ حيـث ظهـرت تلـك الممالـك األمازيغيـة  بيزنطـا

  .في غـرب البـالد ووسطهـا
  

  :ـ 
وعـلى الرغـم مـن المسـاعي الحثيثـة إلمبراطـور 

قادتـه وجيوشـه في الشمـال اإلفريـقي؛  ؛ في دعـمبيزنطـة
في تلـك الديـار؛ فإنـه  الشـرق نفـوذ روم بسـطبغـرض 

إمبراطـور  إن كـانفحـتى و. لـم يحقـق كـل أهدافـه
نهائيـاً مـن إفريقيـا الشماليـة؛  الونـدالقـد طـرد  الـروم

فإنـه عجـز عـن إخضـاع زعمـاء األمازيـغ؛ خاصـة في 
والمغـرب  األوسـطالمغـرب ( وغربهـا؛ البـالدوسـط 
فقـد ) شرشـال(نفسهـا  مدينـة قيصريـةوحـتى  .)األقـصى

تعـذر عـلى البيزنطييـن الوصـول إليهـا إالّ عـن طريـق 

                                                
ـ  380. 370ـ  369. 348ـ  347: ، ص ص1: تاریـخ إفریقیـا الشمالیـة، ج 1

الجزائـر . 392ـ  383: مدنیـة المغـرب العـرب في التاریـخ، ص ص.  381
   .104: ، ص1: تاریـخ الجزائـر العـام، ج. 87: بیـن المـاضي والحاضـر، ص
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لـم  ؛البيزنطييـنأن : وبذلـك يمكـن القـول. البحـر
يستطيعـوا استعـادة السيطـرة المطلقـة عـلى شمـال 

. األولى الرومانيـةن الحـال أيـام الطفـرة إفريقيـا؛ كمـا كـا
حيـث بـرزت إمـارات أمازيغيـة عديـدة؛ صمـدت في 

مملكـة ألتافـا، ومملكـة جـدار،  :وجـه البيزنطييـن؛ منهـا
  .ومملكـة الحضنـة، ومملكـة األوراس

 بالرومـانن تلـك اإلمـارات؛ تأثـرت فـإ ومـع ذلـك؛
الصبغـة الحضاريـة  ـماقتبسـت منه؛ إذ والبيزنطييـن

تلـك اإلمـارات  نـضمـ ؛ حيـث تشكلـت الخاصـة بهمـا
متجانسـة وتفتقـر  كتـل اجتماعيـة غيـر المحليـة ـ
 وتأثرهـا هـا ثقافيـاً ودينيـاًتعايش؛ تميـزت بلالنسجـام

خليـط مـن  وجـودإلى باإلضافـة بحضـارة بيزنطـة؛ 
ـدت جِسيحيـة؛ والم فـإلى جانـب. مظاهـر دينيـة أخـرى
  ..اليهوديـة، والوثنيـة: ديانـات أخـرى مثـل

قـد بقيـت  بوماريـامدينـة  وال يعـرف إن كانـت
؛ وخـالل البيزنطيـةطـوال الفتـرة  هـا األول؛عـلى حال

عـن الديـار المغربيـة  هبعـد انحسـارأو  العهـد الونـدالي
ـتى وإن ؛ حعـلى األقـل في محيطهـا الخـارجي؛ أو كلهـا

وعـلى هـذا؛ فمـا عـرف ـ . كانـت قـد تعرضـت للدمـار
في تلـك الفتـرة  ؛بوماريـاحـتى اآلن ـ عـن مدينـة 

القديمـة، وبعـد تلـك الحـروب والصراعـات؛ ال يفيـد في 
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وكـل مـا في األمـر؛ أن . بحـث وال يغـني عـن حاجـة
 الجهـاتتـالشى في  البيزنـطيالمصـادر ذكـرت أن النفـوذ 

الغربيـة؛ وبـقي محصـوراً في شـرق الوطـن و الوسـطى
وحـتى الـذي بـقي مـن النفـوذ . الجزائـري وتونـس

؛ فإنـه لـم يـدم طويـال عـلى شمـال إفريقيـافي  البيزنـطي
تلـك الحـال؛ إذ تقلـص وسقـط تمامـاً في هـذه الديـار؛ 

ثـم  ةبإفريقيـتحـت سنابـك خيـل المسلميـن؛ بـدءاً 
  .المغـرب األوسـط فاألقـصى

اختـفى  بوماريـاوهنـا؛ يمكـن القـول أن اسـم 
 جـراء تدميرهـا حـدث ـرف إن كـان ذلـكعوال ي. تمامـاً

غيـر أن  .يـت لمـدة مـاقأنهـا بأو . الونـداليفي العصـر 
السكـان مـا هـو واضـح ـ حـتى اآلن ـ هـو أن 

أخـر؛ ربمـا  اسمـاً مدينـةذه الاختـاروا لهـ ؛األصلييـن
؛ قبـل وصـول لهـا؛ أو لموقعهـا يكـون هـو االسـم األقـدم

  .في تلـك البقعـة) بوماريـا(هـم وبنـاء معسكر ؛الرومـان
  

***  
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أضـحى ـ بعـد الفتـح  بوماريـاالمهـم؛ أن موقـع 
اء اإلسـالمي ـ ضمـن األمـالك المشاعـة بيـن أعضـ

الـتي عرفـت لـدى المسلميـن  الكبـرى؛ القبيلـة األمازيغيـة
. ببـني يفـرنفرعهـا المسـمى بيـن  ؛ خاصـةبزناتـة
 أغاديـراسـم  وحـّل محلـه بوماريـااختـفى اسـم  عندهـا؛

ـ  أيضـاً ـ لفتـرة قصيـرة ؛ وربمـا)أكاديـر أواديـر ڤأ(
نعتـاً لمدينـة وقـد يكـون ذلـك . 1ارـدالجِ مدينـة اسـم

؛ نظـراُ لمـا شاهـدوه مـن سكـان المدينـة لـهفض؛ تلمسـان
هنـا؛ ال  الجـدارواسـم . 2ر المدينـةاسـوأ ـوضخامـة وعلُ

بـني (أو  اربالجـدالمسمـاة  ؛الونشريـسعالقـة لـه بمملكـة 
  .3تيـارتالقائمـة معالمهـا األثريـة في منطقـة ) جـدار

                                                
 .452: تلمسـان، ص: ، مـادة5: یـة، جة المعـارف اإلسالمئـردا 1
: شـاع ھـذا االسـم في العھـد االسـالمي؛ وقـد أشـار إلیـھ ابـن خلـدون؛ بقولـھ 2

؛ أنھـا أزلیـة البنـاء؛ ]سكـان تلمسـان[ومـا یزعـم بعـض العـوام مـن سكانھـا ((
السـالم وأن الجـدار الـذي ذكـر في القـرآن ـ في قصـة الخضـر ومـوسى علیھمـا 

ـ ھـو بناحیـة أكادیـر منھـا؛ فأمـر بعیـد عـن التحصیـل؛ ألن مـوسى علیـھ 
السـالم؛ لـم یفـارق المشـرق إلى المغـرب؛ وبنـو إسرائـل؛ لـم یتسـع ملكھـم 
إلفریقیـة؛ فضـًال عمـا وراءھـا؛ وإنمـا ھي مـن مقـاالت التشیـع المجبـول علیـھ 

ینسـب إلیھـم، أو ینسبـون إلیـھ؛ مـن بلـد أو أرض  أھـل العالـم؛ في تفضیـل مـا
  .156: ، ص7: العبـر، مج)). أو علـم أو صناعـة

 L'Algerieوكتـاب . 380: ، ص1: تاریـخ إفریقیـا الشمالیـة، ج: أنظـر 3
dans l'Atiquité, p: 224. . ،وكتـاب الجزائـر بیـن المـاضي والحاضـر
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وغيرهـم مـن محـبي  سـانتلمولكـن سكـان 
 النـبيإلى قصـة " ـدارالجِ"األساطيـر؛ أرجعـوا كلمـة 

حيـن دخـال قريـة . عليهمـا السـالم الخضـر مـعمـوسى 
فاستطعمـا أهلهـا؛ فأبـوا إطعامهـم؛ فوجـدا جـداراً؛ كـاد أن 

: مـوسى؛ فقـال لـه النـبي الخضـريسقـط؛ فأقامـه سيدنـا 
))    ((1 .ـر سيدنـا ثـم فس

عليهمـا السـالم مـا التبـس لديـه؛  مـوسىللنـبي  الخضـر
هـذا الجـدار لغالميـن؛ والدهمـا رجـل صالـح؛  نإ: فقـال

تـرك لهمـا تحـت الجـدار المذكـور كنـزاً؛ فـأراد اللـه أن 
يهـايالكنـز بنفسحـتى يكبـرا؛ فيكتشفـا  قـام الجـدار .  

؛ وفي سـورة الكريـم وهي قصـة موجـودة في القـرآن
المتصوفـة  فئـة مـن ويبـدو أن. الكهـف بالتحديـد

استهوتهـم القصـة المذكـورة؛ إذ هـم أكثـر النـاس عنايـة 
عليـه السـالم؛ ذلـك  الخضـربمـا جـاء فيهـا؛ بسبـب 

لـم يحصـل  الرجـل الصالـح الـذي منحـه اللـه علمـاً
ـ كمـا هـو  وتلمسـان. وهـو النـبي مـوسىعليـه 

  . معـروف ـ مليئـة بالمتصوفيـن والصالحيـن

                                                                                                 
، L'AFRIQUE DU NORD DANS L'ANTIQUITE, p: 345  وكتـب  . 86: ص

 .54ـ  51: وكتـاب أضرحـة الملـوك النومیـد والمـور، ص ص
 .77: سـورة الكھـف؛ مـن اآلیـة 1
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بعـد أن  ؛بوماريـاتـالشى اسـم فقـد ؛ وعـلى الجملـة
ـ عـلى موقعهـا  زناتـةـ مـن قبائـل  أطلـق المسلمـون

 .أو غيـره تلمسـان، أو أغاديـراسمـاً آخـر؛ قـد يكـون 
تي الحقـاً ذكـر الفتـرة الزمنيـة األولى الـتي شـاع وسيـأ

  .تلمسـانفيهـا استعمـال اسـم 
  

  : 2 AGADIRچڤ1ـ 
. القلعـةـ  معناهـا باألمازيغيـة ـ في أحـد األقـوال

 فينيـقيبينمـا جـاء في قـول آخـر؛ أن هـذا االسـم 
مازيغيـة؛ ومعنـاه الجـرف أو انـدرج في اللغـة األ ؛3األصـل
وبالتأمـل في اسـم  .ذات االنحـدار الخفيـف ؛الهضبـة
االسـم  ؛ يفهـم أنـه هـوالفينيقيـة، وأصولـه 4أغاديـر

بذلـك ؛ والفينيـقيللمدينـة؛ إذ ينحـدر إلى العهـد  قديـمال
 الرومـانيكـون هـو االسـم الحقيـقي للموقـع الـذي شيـد 

عـلى  األمازيـغ ؛ لـذا فقـد أصـربوماريـا يـه مدينتهـمعل
استعـادة االسـم األصـلي القديـم؛ بعـد زوال المعسكـر 

  .الرومـاني
                                                

 )).أكادیـر((تكتـب أیضـًا  1
 .بالجیـم المصریـة 2
 Tlemcen. 452: تلمسـان، ص: ، مـادة5: ة المعـارف اإلسالمیـة، جئـردا 3

ancienne capitale du royaume de ce  nom, préface.   
 .ثمـة أغادیـر أخـرى في جنـوب المغـرب األقـصى 4
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ويؤيـد هـذا الـرأي؛ مكانـة هـذا الموقـع ومنزلتـه 
في القلـوب؛ والحميميـة الخاصـة بـه؛ لـدى السكـان 

؛ )ةقسـم مـن المدينـة الحاليـ( أغاديـرحيـث أن . األصلييـن
ربمـا كانـت مركـز تجمـع للجيـش األمازيـغي بقيـادة 

أبي ؛ ذلـك الجيـش الـذي تصـدى للمسلميـن بقيـادة كسيلـة
عيـون ؛ المقيـم آنـذاك؛ في موضـع يسـمى المهاجـر دينـار
م ـ 674/هـ55فانتهـت المعركـة ـ سنـة . أبي المهاجـر

  .1المهاجـر أبيواعتناقـه اإلسـالم عـلى يـد  كسيلـةبأسـر 
في ) القديمـة تلمسـان( أغاديـروهكـذا؛ ظلـت 

األمـوي صـدارة المـدن األمازيغيـة في العهديـن 
حيـث بـزرت كحاضـرة إلمـارة أمازيغيـة . والعبـاسي
الـتي ربمـا تكـون . 2بـني يفـرن؛ تمثـل قبيلـة زناتيـة

قـد اعتنقـت ـ في ذلـك العهـد ـ المذهـب الخـارجي 
كمـا شـارك أعضاؤهـا في ثـورات عديـدة؛ . 3يالصفـر

  . بـني أميـة وبـني العبـاستفجـرت ضـد 
                                                

: العبـر، مج. 28: ، ص1: البیـان المغـرب في أخبـار األندلـس والمغـرب، ج 1
 .156: ، ص7: مج. 297: ، ص6
كـان مـن بـني یفـرن  ـ بالمغـرب األوسـط ـ بطـون كثیـرة : ((قـال ابـن خلـدون 2

وھـم الذیـن . تلمسـان إلى جبـل بـني راشـد؛ المعروفـة بھـم لھـذا العھـد بنـواحي
اختطـوا تلمسـان ـ كمـا نذكـره في أخبارھـم ـ وكـان رئیسھـم لعھـد انتقـال 

نسبـھ أكثـر وال نعـرف مـن . الخالفـة مـن بـني أمیـة إلى بـني العبـاس؛ أبـو قـرة
 .156: ، ص7: أنظـر أیضـًا مج. 24: ، ص7: العبـر، مج)). مـن أنـھ منھـم

فمنھـم مـن نسبھـم إلى . اختلـف المؤرخـون بخصـوص مذھـب بـني یفـرن 3
فھـذا ابـن حـزم . الصفریـة، ومنھـم مـن أنكـر ذلـك واعتبرھـم مـن السنـة
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  :ـ 
رهـا بعضهـم بمعـنى أنهـا فس: تلمسـنأو  تلمسـان

؛ معـنى تلـم ـ سـن: مركبـة مـن كلمتيـن أمازيغيتيـن
. اثنـان: ؛ والكلمـة الثانيـة معناهـاتجمـع: األولى هـو

أنهـا تجمـع بيـن التـل : لمقصـود في بعـض التفسيـراتوا
والصحـراء؛ بسبـب وجـود المدينـة في التـل؛ بينمـا هي 

نقـل . محاذيـة للصحـراء؛ الـتي ال تبعـد عنهـا كثيـراً
أبي عبـد اللـه عـن  يحـيى بـن خلـدونهـذا القـول 

؛ الـذي ـ كمـا قـال ـ يعـرف اللسـان اآلبـلي محمـد
: وذكـر ـ أيضـاً ـ أن بعضهـم يسميهـا 1.مازيـغياأل

؛ 3تـل: ؛ كلمـة مركبـة كذلـك مـن كلمتيـن همـا2تلشـان
؛ بعـد تخيفيـف شـأن؛ ومعناهـا شـانلهـا، ثـم : بمعـنى

أقـرب  اآلبـليغيـر أن تفسيـر . لهـا شـان: الهمـزة؛ أي
 ؛ فقـال؛ نقـالًعبـد الرحمـن بـن خلـدونأمـا . للمعقـول

                                                                                                 
جمھـرة أنسـاب )). وأمـا جمھـور بـني مغـراوة وبـني یفـرن؛ فسنـة: ((یقـول

: ویشیـر عبـد الرحمـن بـن خلـدون إلى ھـذا أیضـًا؛ فیقـول .498: العـرب؛ ص
وكثیـر مـن النـاس یقولـون إن بـني یفـرن كانـوا عـلى مذھـب  أھـل السنـة؛ ((

غیـر أن . 26ـ  25: ـ ص ص7: العبـر؛ مج)). كمـا ذكـره ابـن حـزم وغیـره
وربمـا اختـاروا  .ھـذه االختالفـات ال تنـفي مرافقتھـم للخـوارج في ثوراتھـم

العـودة للمذھـب السـني؛ أیـام تواجـد إدریـس بـن إدریـس؛ داخـل تلمسـان مـدة 
  .تي ذكـر ھـذا الحقـًاأوسیـ. م812/ھـ197بعـد فتحھـا للمـرة الثانیـة سنـة ثـالث سنیـن؛ 

  .85: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1
 .134: ، ص7:ج. ؛ بالمیـم بعـد الـالم"تلمشـان: "طیـبفي نفـح ال 2
 .؛ بالمیـم بعـد الـالم"تلـم: "نفسـھ 3
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واسمهـا في لغـة زناتـة : ((الرقيـق القيـروانيعـن 
؛ ومعناهـا تجمـع مـن 1"تلـم سيـن": مركـب مـن كلمتيـن

ومـن جهـة أخـرى؛ . 2))اثنيـن؛ يعنـون البـر والبحـر
كلمـة عربيـة مأخـوذة مـن : تلمسـان: ((ألفـرد بـلقـال 

؛ )والجمـع تلمسـان وتلمسيـن" (تلمـس"الكلمـة البربريـة 
: ومـن ثـم كـان معـنى تلمسـان. ومعناهـا نبـع أو بئـر

أن اسـم  جـورج مـارسيبينمـا يعتقـد . 3))مدينـة الينابيـع
األولى؛ : هـذه المدينـة مركـب مـن كلمتيـن أمازيغيتيـن

. "الجـاف"؛ أي "مسـان"؛ والثانيـة؛ المنبـع"؛ ومعناهـا "التـ
وثمـة مـن . "جـافالمنبـع ال: "وبهمـا يصبـح اسمهـا
بكسـر المثنـاة الفوقيـة ( تلْمسيـنيقـول أيضـاً أنهـا 

؛ مـاسلْت: ؛ ومفردهـا)وسكـون الـالم وكسـر الميـم
مدينـة وبهـذا تترجـم إلى . جيـب مـاء، أو نبـع: بمعـنى
أن : ثـم تمـادى آخـرون في تفسيرهـم؛ فقالـوا. الينابيـع
: وهي مركبـة مـن كلمتيـن عربيـة األصـل؛ تلمسـانكلمـة 

حـذف منهـا ( إنسـان؛ أي تجمـع، والثانيـة تلـماألولى؛ 
مجمـع ؛ أي )تلـم سـان: األلـف والنـون وأدمجـت الكلمتـان

                                                
، 7: العبـر، مج)). تلـم سـان ـ تلـم سـن ـ تنـم سیـن: ((كتـب في بعـض النسـخ 1

 . 157ـ  156: ص ص
  . 157: ، ص7: ، مجالعبر 2
  . 452: ن، صتلمسـا: ، مـادة5: المعـارف اإلسالمیـة، ج ةئـردا 3
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ولـم يقتصـر الحـال  .وهـذا طبعـاً محـض خيـال. النـاس
ثمـة مـن يـرى أن المقصـود هـو عـلى مـا ورد؛ بـل 

، والثانيـة )اديـرڤأ( أغاديـرى هي األول: جمعهـا لمدينتيـن
ال يصـح إالّ في  في حـد ذاتـه؛ وهـذا. )رارتــڤـت( تكـرارت
بعـد بنـاء ـ فعليـاً ـ  تلمسـانظهـور اسـم  بـدء حـال

يحـدث هـذا ـ طبعـاً . المرابطيـن؛ أي في زمـن تكـرارت
؛ لـم يصبـح تلمسـانيعتقـدون أن اسـم ـ عنـد الذيـن 

شكـل واسـع بيـن المؤرخيـن إالّ في عهـد متـداوالً ب
بحكـم معرفتهـم أن أقـدم كتابيـن أرخـا . المرابطيـن وبعـده

ألبي عثمـان سعيـد " تاريـخ تلمسـان"لهـذه المدينـة همـا 
 بـن عيـسى بـن أحمـد بـن لـب الرعيـني األندلسـييا

تـوفي في حـدود سنـة ( 1باألصفـرالمعـروف 
أيضـاً لقـاضي " تاريـخ تلمسـان"و، )م1067/هـ460

ة ـوفى سنـالمت( رشيـة القـن هديـاب تلمسـان
   .)م1335/هـ736

                                                
وھـو مـن الذیـن . ال یعـرف عالقتـھ بتلمسـان؛ حـتى أنـھ خصـص لھـا تاریخـًا 1

استوطنـوا طلیطلـة باألندلـس؛ ولـھ عنایـة خاصـة بعلـم النحـو؛ حیـث قـام 
ولـھ أیضـًا مشاركـة في علـم المنطـق واللغـة . بشـرح كتـاب الجمـل للزجـاجي

 223: ، ص1: ر ترجمتـھ في صلـة بـن بشكـوال، جأنظـ. واألشعـار واألخبـار
، 47: ، ص2: إنبـاه الـرواة في أنبـاه النحـاة ج وكتـاب.  509: رقـم الترجمـة
  .272: ، ص3: وكتـاب روضـة الجنـان، ج. 274: رقـم الترجمـة
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ريـف عديـدة؛ اتع فكـل مـا ورد أعـاله عبـارة عـن
؛ وكلهـا تفيـد أن االسـم مركـب مـن تلمسـانلمعـنى 

هـذه المهـم أن . كلمتيـن؛ اختلـف النـاس في معناهـا
لؤلـؤة المغـرب،  :ء عديـدة؛ منهـاوصفـت بأسمـا المدينـة

وجوهـرة المغـرب، وعـروس المغـرب األوسـط، 
وحاضـرة المغـرب األوسـط، وقاعـدة المغـرب األوسـط، 

، ومدينـة الفـن والتاريـخ، وغرناطـة 1وأم بـالد زناتـة
  .إلـخ... إفريقيـا

بأنـه لـم يصـل  عبـد الرحمـن بـن خلـدونيعتـرف 
 بـني يفـرنقبـل وجـود  تلمسـانار إلى معرفـة أخبـ

كمـا يقـول أنـه لـم يعثـر عـلى ذكـر لهـا أقـدم . 2بهـا
حيـن  ؛)م923/هـ310تـوفي سنـة ( الطبـريمـن خبـر 

لعمـر بـن حفـص  وأصحابـه أبي قـرةأورد خبـر حصـار 
فأفرجـوا عنـه؛ وانصـرف أبـو قـرة "((: ؛ إذ قـالفي طبنـة

ثـم أضـاف الخبـر  .3))"ي تلمسـانإلى مواطنـه بنـواح
تـوفي بعـد ( الرقيـق القيـروانيالـذي أورده 

                                                
بـالد ھـذه المدینـة قاعـدة المغـرب األوسـط؛ وأم : ((وصفھـا ابـن خلـدون فقـال 1

 .156: ، ص7: العبـر، مج)). ـة؛ اختطھـا بنـو یفـرن؛ بمـا كانـت في مواطنھـمزنات
  .156: نفسـھ، ، ص)). ولـم نقـف عـلى أخبارھـا فیمـا قبـل ذلـك(( 2
تاریـخ (وھـذه العبـارة غیـر موجـودة؛ ھكـذا؛ في نسخـة . 156: نفسـھ، ص 3

ولعلھـا وجـدت في نسخـة . بالمتوفـرة لـدى مؤلـف ھـذا الكتـا) األمـم والملـوك
  .أخـرى اطلـع علیھـا ابـن خلـدون؛ أو یكـون نقلھـا عـن كتـاب الرقیـق
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توغـل (( أبـا المهاجـر دينـار؛ ومفـاده أن )م1026/هـ417
في ديـار المغـرب؛ ووصـل إلى تلمسـان؛ وبـه سميـت 

 الرقيـقكمـا أشـار أن . 1))عيـون المهاجـر؛ قريبـا منهـا
إبراهيـم ن تكلـم عـن توغـل أيضـاً؛ حيـ تلمسـانذكـر 

  .2تلمسـانفي الجهـات الغربيـة؛ حـتى نـزل  بـن األغلـبا
ابـن وعنـد األخـذ باإلعتبـار؛ كـل مـا ذكـره 

هـذا األخيـر، ؛ يمكـن إضافـة معلومـة ـ تركهـا خلـدون
وقـد وردت في كتـاب فتـوح مصـر  ـ ولـم يشـر إليهـا

لـذي تـوفي سنـة ا(البـن عبـد الحكـم والمغـرب؛ 
لـم  ابـن خلـدونمـع استبعـاد أن يكـون ). م871/هـ257

جـاء في الكتـاب المذكـور أن . يطلـع عـلى هـذا الكتـاب
؛ بينمـا كـان القيـروانبكـان مقيمـاً  مـوسى بـن نصيـر
؛ )تلمسيـنسماهـا ( تلمسـان مقيمـاً في طـارق بـن زيـاد

                                                
حـتى كتـاب الرقیـق القیـروان نفسـھ؛ الـذي نشـر ـ . 156: ، ص7: العبـر، مج 1

وبذلـك؛ یكـون ابـن خلـدون؛ . مبتـورًا ـ حالیـًا؛ فـال وجـود السـم تلمسـان فیـھ
ومصـداق ھـذا؛ أن ابـن عـذاري نقـل نصیـن عـن . ـلى نسـخ أخـرىقـد اطلـع ع

؛ ُقِتـل عمـرو ]ھـ[ 153وفي سنـة : ((الطبـري والرقیـق وعریـب؛ قـال في األول
بـن حفـص؛ قتلـھ أبـو حاتـم اإلبـاضي، وأبـو غـادي، ومـن كـان معھمـا مـن ا

خمسـون ألفـًا؛ ومعھـم أبـو قـرة ألـف و ئـةالبربـر؛ وكانـوا ـ فیمـا ُذِكـر ـ ثالثما
. 77: ، ص1: البیـان المغـرب، ج)). الیفـرني أمیـر تلمسـان في أربعیـن ألفـًا

زحـف أبـو ] ھـ[ 153وفي : ((قـال الرقیـق وعریـب: ((وجـاء في النـص الثـاني
قـرة مـن تلمسـان في جمـع كبیـر مـن البربـر إلى القیـروان؛ فصالحـھ عمـرو 

  . 78ـ  77: نفسھ، ص ص)). فـص؛ وانصـرفبـن حا
  . 156: ، ص7: العبـر، مج 2
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إني مدخلـك : ((قائـالً بـن زيـاد يليـان طـارقفراسـل 
األندلـس؛ وطـارق يومئـذ بتلمسيـن ومـوسى بـن نصيـر 

إني ال أطمئـن إليـك حـتى تبعـث : بالقيـروان؛ فقـال طـارق
إلي برهينـة؛ فبعـث إليـه بابنتيـه؛ ولـم يكـن لـه 

   .1))غيرهمـا؛ فأقرهمـا طـارق بتلمسيـن واستوثـق منهمـا
كـان متـداوالً أيـام ) لمسيـنت أو(تلمسـان إذن؛ فاسـم 

م 802/هـ187الـذي ولـد في سنـة  ابـن عبـد الحكـم
ثـم يتعـزز هـذا القـول . م871/هـ257وتـوفي سنـة 

 ؛م977/هـ367المتـوفي سنـة ( ابـن حوقـلباإلشـارة إلى 
 هـذا الرحالـة ؛)الناصـر لديـن اللـه األمـوي عصـر في أي

ب الرحلـة اـنـذاك بيـن كتّانفـرد ـ آ يكـون قـد الـذي
؛ حيـث تلمسـانباإلشـارة إلى  اء ـوالجغرافيـة القدمـ

بالنـون [ إلى تنمسـان] أي قريـة العلوييـن[ ومنهـا: ((كتـب
مرحلـة طريفـة؛ وهي مدينـة أزليـة؛ ولهـا ] عـوض الـالم

أنهـار جاريـة، وأرحيـة عليهـا، وفواكـه؛ ولهـا سـور 
يـع؛ وزرعهـا سـقي؛ وغالتهـا مـن آجـر حصيـن، من

  . 2))عظيمـة، ومزارعهـا كثيـرة
   

                                                
  .277: فتـوح مصـر والمغـرب، ص 1
 .88: صـورة األرض، ص 2
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، ولـم يشـر تنمسـانسماهـا  فابـن حوقـلوهكـذا؛ 
أشـار إليـه ) بالنـون( تنمسـانواسـم . أغاديـرإلى اسـم 

تـوفي ( ياقـوت الـرومي البغـداديأيضـاً ـ فيمـا بعـد ـ  
: في معجمـه؛ حيـن كتـب) م1228/هـ626سنـة 

)). وبعضهـم يقـول تنمسـان؛ بالنـون عـوض الـالم((
) بالـالم( تلمسـانولكنـه اعتمـد باألسـاس عـلى اسـم 

بكسرتيـن، وسكـون الميـم، : تلمسـان((: حيـن كتـب
المتـوفي قبلـه في سنـة ( البكـريوكـان  .1))وسيـن مهملـة

عـن مدينـة  ـ في مسالكـه ـ قـد تكلـم) م1094/هـ487
وتبعـه في ذلـك . أيضـاً؛ وسماهـا بهـذا االسـم ـانتلمس

؛ )م1164/هـ560المتـوفي سنـة ( الشريـف اإلدريـسي
أبـو بكـر بـن كمـا سماهـا  .تلمسـانالـذي سماهـا باسـم 
؛ وذلـك "تلمسـان: "بالبـذق 2المعـروفعـلي الصنهـاجي 

المهـدي بـن أخبـار : "في مواضـع عديـدة مـن كتابـه
أضحـت المصـادر جميعهـا تستعمـل  ومنذئـذ". تومـرت
بالـالم أو (هـا وكـل هـذا يفيـد أن اسم. تلمسـانكلمـة 
 زناتـةفي فتـرة حكـم ـ ألول مـرة ـ ظهـر  )بالنـون

                                                
 .44: معجـم البلـدان، ص 1
م؛ وكـان حیـا في العھـد الـذي 1096/ھـ490قـدر بعضھم مولـده في حـدود  2

 .حكـم فیـھ عبـد المؤمـن بـن عـلي
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ل اسـم ـتجاهقصـد ؛ وربمـا تعمـدوا ذلـك؛ المغراوييـن
  .منافسهـم أبـو قـرة اليفـرني؛ الـتي شيدهـا أغاديـر

***  
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  :ـ 
أن  ؛عبـد الرحمـن بـن خلـدونيفهـم مـن أقـوال 

؛ تلمسـانهـو مؤسـس مدينـة  قـرة اليفـرني الزنـاتيأبـا 
علمـاً بأنـه لـم يشـر في حديثـه ـ هنـا ـ إلى اسـم 

بـو أهـذه األخيـرة؛ الـتي يكـون ..  بوماريـا أو أغاديـر
فـوق أنقاضهـا؛ فأضحـت  أغاديـرقـد شيـد مدينتـه  1قـرة

؛ تلمسـان؛ حـتى بـرز اسـم تسـمى بهـذا االسـممنذئـذ 
الـذي أصبـح متـداوالً وشائعـاً بيـن المؤرخيـن 
والجغرافييـن المسلميـن وغيرهـم؛ وفي الوقـت ذاتـه؛ نـسي 

  ..2أغاديـر؛ وكذلـك بوماريـاالنـاس اسـم 
ونسبـه بعضهـم إلى قبيلـة ( هـذا؛  أبـو قـرةوكـان 

آنـذاك؛ حيـث  بـني يفـرن؛ كـان يـرأس قبيلـة 3)مغيلـة

                                                
بقایـا سـور كبیـر في تلمسـان؛ بـھ بـاب ـ موجـود اآلن ـ یسـمى  مـن مآثـره  1

  ).76: المغـرب في ذكـر بـالد إفریقیـة والمغـرب، ص. ( بـاب أبي قـرة
ثمـة مـن یعتقـد أن أغادیـر نشـأت قبـل بوماریـا؛ بـل یـرون أن بوماریـا  2

قائمـًا بإلحـاح؛ في ویبـقى ھـذا االحتمـال . نفسھـا بنیـت عـلى أنقـاض أغادیـر
 .انتظـار ظھـور دلیـل یؤكـده أو ینفیـھ

اختلـف المؤرخـون حـول نسبـھ؛ فمنھـم . 58: ، ص1: البیـان المغـرب، ج 3
ھـذه القبیلـة . مـن نسبـھ إلى بـني یفـرن؛ ومنھـم مـن نسبـھ إلى قبیلـة مغیلـة

تدیـن بالمذھـب  وثبـت أنھـا، الـتي كانـت تعیـش أیضـًا في محیـط تلمسـان
وبعـض المؤرخیـن ینسـب أبـا قـرة : ((وفي ذلـك یقـول ابـن خلـدون. الصفـري
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أبـلى كـل البـالء في ثـورات الخـوارج؛ إذ شـارك معهـم 
. بـني أميـة وبـني العبـاسفي معظـم الحـروب ضـد 

كمـا كـان عـلى رأس أربعيـن ألـفَ مقاتـل؛ أثنـاء 
عمـر بـن األمازيـغ لـوالي القيـروان  حصـار الثـوار

وتذكـر . 1م767/هـ150سنـة  بطبنـة) هزارمـرد( حفـص
 أغاديـرأي ( بتلمسـاننصـب نفسـه  أبـا قـرةالمصـادر أن 

في مرتبـة خليفـة للمسلميـن؛ ولقـب بهـذا اللقـب ) قديمـاً
  . 2م765/هـ148سنـة 

 قـرة أبيوالثابـت؛ أن بعـض المصـادر؛ أوردت خبـر 
؛ حيـث وجِـد )طبنـةتاريـخ حصـار (قبـل هـذا التاريـخ 

                                                                                                 
متساویـة في الجانبیـن؛  والطرائقھـذا إلى مغیلـة؛ ولـم أظفـر بصحیـح في ذلـك؛ 

فـإن نـواحي تلمسـان ـ وإن كانـت موطنـًا لبـني یفـرن ـ فـھي أیضـًا موطـَن 
متجاورتـان؛ لكـن بـني یفـرن كانـوا أشـد قـوة، وأكثـر مغیلـة؛ والقبیلتـان 

جمعـًا؛ ومغیلـة أیضـًا كانـوا أشھـر بالخارجیـة مـن بـني یفـرن؛ ألنھـم 
 . 25: ، ص7: العبـر، مج)). صفریـة

. م768/ھـ151أن ھـذا الحصـار حـدث سنـة " الكامـل في التاریـخ"جـاء في  1
ا الطبـري فذكـر قصـة مقتـل عمـر بـن أمـ. 32ـ  31: ، ص ص5: ج: أنظـر

 .284: ، ص9: أنظـر، تاریـخ األمـم والملـوك؛ ج. م770/ھـ153حفـص خـالل سنـة 
ـ  77. 75: ، ص ص1: البیـان المغـرب في أخبـار األندلـس والمغـرب، ج 2

وأورد ابـن األثیـر مقولـة ألبي قـرة؛ . 25ـ  24: ، ص ص7: العبـر، مج. 78
لى رسـول والي القیـروان؛ الـذي عـرض علیـھ رشـوة تقـدر بستیـن رد بھـا عـ

بعـد أن سلـم عـلّي بالخالفـة أربعیـن سنـة؛ أبیـع حربكـم : ((ألـف درھـم؛ فقـال
وھـذا النـص؛ . 32: ، ص5: الكامـل في التاریـخ، ج)). بعـرض قلیـل مـن الدنیـا

وبذلـك یكـون مـا ورد في . ـةیثبـت أنـھ لقـب بلقـب خلیفـة مـدة أربعیـن سن
وكـان یسلـم علیـھ : ((تاریـخ األمـم والملـوك للطبـري فیـھ تحریـف؛ حیـن كتـب

 )). عامـًا((والصحیـح ھـو . 284: ، ص9: ج)). ـ قبـل ذلـك ـ بالخالفـة أربعیـن یومـًا
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في عهـد  القيـروانعـلى رأس قـوة أمازيغيـة؛ زحفـت إلى 
م 741/هـ124؛ حـدث ذلـك في سنـة حنظلـة بـن صفـوان

أيضـاً بجيشـة  أبـو قـرةكمـا اعتـرض . 1بالتحديـد
 ولكنـه انسحـب م؛765/هـ148سنـة  األغلـب بـن سالـم

  .2دون حـرب
  

***  
  
  
  

  

                                                
 .58: ، ص1: البیـان المغـرب، ج 1
 .26: ، ص5: الكامـل في التاریـخ، ج 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


70 
 


  
  

تالشـت فيمـا بعـد؛ وال  أبي قـرةالمهـم؛ أن أخبـار 
وكـل مـا ثبـت مـن . يعـرف مصيـره بيـن قومـه

؛ أضحـت تحـت سيـادة فـرع آخـر تلمسـانأخبـار؛ أن 
؛ المجـاورة 1مغـراوة؛ تمثلـه قبيلـة زناتـةمـن فـروع 

األولى  مغـراوةـن جهـة الشـرق؛ ألن مجـاالت م لتلمسـان
ومـا  جبـل مديونـةإلى  تلمسـان وشلـفهـي مـا بيـن 

ويؤكـد هـذا؛ وجودهـم في هـذه المدينـة سنـة . 2يليـه
إدريـس األكبـر ابـن عبـد م؛ حينمـا زحـف 790/هـ174

؛ بـن عـلي بـن أبي طالـب 3اللـه بـن حسـن بـن الحسـن
فخـرج إليـه المتغلـب عـلى المدينـة؛  ؛تلمسـاننحـو 
ـ طائعـاًً ومبايعـاً؛  محمـد بـن خـزرـ  مغـراوةأميـر 

. ؛ فدخلهـا متملكـاً إياهـاالمدينـةثـم فتـح لـه أبـواب 
                                                

بـدو أن تلمسـان؛ أضحـت تحـت إمـرة خـزر بـن محمـد بـن خـزر؛ وفي ھـذا ی 1
إلى أن ولي منھـم خـزر بـن محمـد بـن خـزر؛ فملـك : ((یقـول ابـن الخطیـب

إعمـال )). جمیـع بـالد زناتـة، وملـك تلمسـان، وتاھـرت، وجمیـع بـالد القبلـة
  .153: ص) قسـم المغـرب(األعـالم 

أنظـر . وجبـل مدیونـة یسـمى أیضـا جبـل وجـدة. 50: ، ص7: جالعبـر، م 2
 .109: ، ص1: القبائـل األمازیغیـة، ج

وقـد تـم اعتمـاد مـا ذكـره ابـن حـزم في . ثمـة مـن ینسبـھ إلى الحسینییـن 3
  .48: ص. جمھـرة أنسـاب العـرب؛ وھـو الصحیـح
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ومـن مآثـره فيهـا؛ أنـه شيـد مسجدهـا الجامـع، ونصـب 
  . 1م790/هـ174منبرهـا سنـة 

 تلمسـانلى وفي هـذا الزمـن بالـذات وصـل إ
 ؛ هاربـاًمـن المشـرققـدم  .سليمـان بـن عبـد اللـه

؛ فاستقـر إدريـس بـن عبـد اللـهكنـف أخيـه الجئـاً إلى و
؛ ومـن ثمـة عقـد لـه أخـوه 2واستوطنهـا بهـذه المدينـة

  . عـلى واليتهـا إدريـس
  

  :ـ 
لـم يبـق ، وتلمسـانويبـدو أن الوضـع تغيـر في 

 ابـن خلـدون؛ ألن إدريـس األولعـلى حالـه بعـد مـوت 
إدريـس الثـاني ابـن إدريـس بـن ـ وغيـره ـ ذكـروا أن 

سنـة  تلمسـانعـاود ـ مـرة ثانيـة ـ فتـح  عبـد اللـه

                                                
أي [وكتـب علیـھ : ((ليورد في األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس مـا یـ 1

بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم؛ ھـذا مـا أمـر بـھ اإلمـام إدریـس بـن عبـد ]: المنبـر
اللـھ بـن الحسـن بـن الحسیـن رضي اللـھ عنھـم؛ وذلـك في شھـر  صفـر سنـة 

أي [وبـنى مسجدھـا : ((ویقـول ابـن خلـدون. 8: ص)). ئـةأربـع وسبعیـن وما
ـر بعمـل منبـره، وكتـب اسمـھ فیـھ حسبمـا ھـو مخطـوط في ، وأم]تلمسـان
قسـم (وإعمـال األعـالم . 25: ، ص7: العبـر، مج)). المنبـر لھـذا العھـد) ؟(صفـح 
  .455: تلمسـان، ص: ، مـادة5: ودائـرة المعـارف اإلسالمیـة، ج. 192: ، ص)المغـرب

والبیـان المغـرب في . 122: المغـرب في ذكـر بـالد إفریقیـة والمغـرب، ص 2
: ومج. 24: ، ص4: والعبـر، مج. 210: ، ص1: أخبـار األندلـس والمغـرب، ج

أنظـر أیضـًا دول الخـوارج والعلوییـن في بـالد المغـرب . 52: ، ص7
  .380ـ  373: واألندلـس، ص ص
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؛ وأقـام بهـا مـدة ثـالث سنيـن؛ وأعـاد 1م812/هـ197
يتهـا ؛ ثـم أسنـد ـ مـرة أخـرى ـ وال2بنـاء مسجدهـا

وهـذا . 3محمـد بـن سليمـان بـن عبـد اللـهالبـن عمـه 
بـني خرجـت عـن سلطـة  ذ المدينـةهـ يعـني؛ أن
  . لفتـرة مـا؛ غيـر معروفـة أسبابهـا وال كيفيتهـا سليمـان

؛ تفيـد أنـه ابـن خلـدونغيـر أن عبـارة أوردهـا 
ة ـ منشغـالً بقاومـتلمسـان كـان ـ خـالل إقامتـه في 

وأحوازهـا؛ حـتى  تلمسـانفـرق الخـوارج والصفريـة في 
 .4استعـاد نفـوذ المذهـب السـني، ونشـره بيـن النـاس

وبعـد ذلـك؛ أضـحى سكـان تلـك الجهـات عـلى مذهـب 

                                                
. 27: ، ص4: والعبـر، مج. 27: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 1

أنظـر أیضـًا المغـرب في ذكـر . 201: ، ص)قسـم المغـرب(األعـالم، وإعمـال 
  .123: بـالد إفریقیـة والمغـرب، ص

جـاء في األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس أنـھ صنـع فیھـا منبـرًا  2
ودخـل مدینـة تلمسـان؛ فنظـر : ((ومعـنى ھـذا أنـھ غّیـر منبـر والـده. لمسجدھـا

قـال أبـو . أسوارھـا، وجامعھـا، وصنـع فیھـا منبـرًا في أحوالھـا، وصلـح
دخلـت مسجـد تلمسـان في سنـة خمـس : "مـروان عبـد الملـك الـوراق

؛ فرأیـت ـ في رأس منبرھـا ـ لوحـًا مـن بقیـة منبـر ئـةوخمسیـن وخمسما
ن ھـذا مـا أمـر بـھ اإلمـام إدریـس بـ: قدیـم؛ قـد سّمـر علیـھ ھنالـك؛ مكتـوب

بـن عـلي رضي اللـھ عنھـم؛ ) ؟(إدریـس بـن عبـد اللـھ بـن حسـن بـن الحسیـن 
فأقـام إدریـس بمدینـة تلمسـان " ئـةفي شھـر محـرم سنـة تسـع وتسعیـن وما

 . 27: ص)). فـاسوأحوازھـا ثـالث سنیـن؛ ثـم رجـع إلى مدینـة 
  .52: ، ص7: العبـر، مج 3
ثـالث سنیـن؛ ] أي في تلمسـان[وأقـام بھـا ((: قـال ابـن خلـدون في ھـذا 4

العبـر، )). وانتضمـت كلمـة البرابـرة وزناتـة، ومحـوا دعـوة الخـوارج منھـم
 .157: ، ص7: أنظـر أیضـًا مج. 27: ، ص4: مج
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لبـني وهـذا مـا ظهـر ـ فيمـا بعـد ـ بالنسبـة . السنّـة
 المقيميـن بهـا؛ إذ كانـوا مـن أتبـاع المذهـب يفـرن
ومنذئـذ؛ أضحـت هـذه المدينـة وأحوازهـا ـ ومـا . السـني

لبـني يتبعهـا مـن مـدن ساحليـة ـ حصـة وإمـارة 
بامتـالك  بنـو يفـرن ومغـراوةبينمـا اكتـفى . 1سليمـان

 األدارسـةالضـواحي والبـراري؛ وصلـح حالهـم مـع 
  . ؛ فكانـوا معهـم عـلى وفـاق ووئـاموبـني سليمـان
؛ وتقسيـم إدريـس بـن إدريـسبعـد مـوت وحـتى 

وأحوازهـا؛  ضمـن  تلمسـانمملكتـه بيـن أوالده؛ ظلـت 
ولـم يقـف الحـال عنـد هـذا . 2بـني سليمـانممتلكـات 

فحسـب؛ بـل غـدت مدنـاً كثيـرة في المغـرب األوسـط 
  .3ضمـن ممتلكاتهـم

                                                
أي عقـب [فكانـت والیـة تلمسـان وأمصارھـا في عقبـھ : ((قـال ابـن خلـدون 1

ثغورھـا الساحلیـة؛ فكانـت تلمسـان لولـد إدریـس  ؛ واقتسمـوا والیـة]سلیمـان
بـن محمـد بـن سلیمـان، وأرشكـول لولـد عیـسى بـن محمـد، وتنـس لولـد ا

إبراھیـم بـن محمـد بـن محمـد، وسائـر الضـواحي  مـن أعمـال تلمسـان لبـني 
 .52: ، ص7: العبـر، مج)). یفـرن ومغـراوة

. 28: ، ص4: العبـر، مج)). مـان بـن عبـد اللـھوبقیـت تلمسـان لولـد سلی(( 2
  .157: ، ص7: أنظـر أیضـًا، مج

فملكھـا، وأذعنـت لـھ ] أي سلیمـان[ولحـق بتلمسـان : ((یقـول ابـن خلـدون 3
وورث ملكـھ ابنـھ محمـد بـن سلیمـان عـلى . زناتـة وسائـر قبائـل البربـر ھنالـك

ر المغـرب األوسـط؛ فاقتسمـوا ممالكـھ ثـم افتـرق بنـوه عـلى ثغـو. سننـھ
وكانـت أرشكـول .... ونواحیـھ؛ فكانـت تلمسـان ـ مـن بعـده ـ البنـھ محمـد

لعیـسى بـن محمـد بـن سلیمـان، وكانـت جـراوة إلدریـس بـن محمـد بـن 
وكانـت تنـس إلبراھیـم بـن .... سلیمـان، ثـم البنـھ عیـسى وكنیتـھ أبـو العیـش

وكـان مـن ولـد إبراھیـم ھـذا .... بـن سلیمـان، ثـم البنـھ محمـد مـن بعـدهمحمـد 
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  :ـ 
هكـذا؛ حـتى ظهـرت  بـني سليمـانواستمـر حـال 

؛ الـتي تطلعـت إلى التوسـع الفاطميـةالدولـة  إفريقيـةفي 
بـني : ؛ وعـلى رأسهـا قبائـل1زناتـةغربـاً؛ فتصـدت لهـا 

؛ إذ بـادرت تلـك القبائـل إلى محاربـة يفـرن ومغـراوة
اعهـم التوسعيـة؛ وذلـك ، والوقـوف ضـد أطمالفاطمييـن

محمـد بـن خـزر م؛ حيـن هـدد 910/هـ298منـذ سنـة 
؛ وطمـع في االستيـالء عليهـا، تيهـارتمدينـة  المغـراوي

مـن تلـك  دواس بـن صـوالت الفاطمييـنوإخـراج عامـل 
عجـزوا أمـام هـذه الدولـة  المغراوييـن؛ ولكـن 2المدينـة

، ثـم كتامـة ومكناسـة: ائـلالفتيـة؛ الـتي ساندتهـا قب
 المغراوييـنغيـر أن . 3الصنهاجيـة فيمـا بعـد  تلكاتـة

                                                                                                 
أحمـد بـن عیـسى بـن إبراھیـم صاحـب سـوق إبراھیـم، وسلیمـان بـن محمـد 

وھـم بالمغـرب : "قـال ابـن حـزم.... بـن إبراھیـم مـن رؤسـاء المغـرب األوسـطا
وحمـل بـني حمـزة "... ـد بطـل جمیعھـاكثیـر جـدًا؛ وكـان بـھ لھـم ممالـك؛ وق

ھـؤالء؛ جوھـر إلى القیـروان؛ وبقیـت منھـم بقایـا في الجبـال واألطـراف 
  . 36ـ  34: ، ص ص4: العبـر، مج)). معروفـة ھنـاك عنـد البربـر

 .162. 155: ، ص ص1: البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج 1
  .155: ص نفسھ 2
  .153: ، ص)قسـم المغـرب(ألعـالم إعمـال ا 3
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تمكنـوا ـ بالصبـر والمطاولـة ومداومـة النضـال ـ مـن 
وأتباعهـم، بـل  الفاطمييـنإقـالق مضاجـع الغـزاة 

مصالـة استطاعـوا كسـر شوكـة جيشهـم، وقتـل قائدهـم 
  . 1م921/هـ309في سنـة  ابـن حبـوس
؛ قـد باألندلـساألمـوي  الناصـر لديـن اللـهوكـان 

؛ خاصـة المغـربأدرك مـدى حاجتـه إلى حلفـاء ببـالد 
واستفحالهـا، وتبنيهـا لشعـار  الفاطميـةبعـد قيـام الدولـة 

خالفـة المسلميـن؛ لـذا فقـد بـادر باالتصـال بقبائـل 
قبـل ـ ؛ تلـك القبائـل الـتي تصـدت ـ مـن زناتـة

. الفاطميـونللمشاريـع التوسعيـة الـتي يـرمي إليهـا 
؛ المهـدد لـدول الفاطـميوعليـه؛ فبعـد تعاظـم الخطـر 

حجـم  2الناصـر لديـن اللـهالمنطقـة كلهـا؛ استشعـر 
؛ لـذا فقـد قـرر إفريقيـةالضـرر الزاحـف إليـه مـن 

؛ للشيعـةعقـد حلـف مـع القبائـل المغربيـة المعاديـة 
. والسـعي إلى التعـاون معهـا ضـد العـدو المشتـرك

                                                
ولكـن ابـن عـذاري سجـل خبـرًا مفـاده أن مصالـة . 53: ، ص7: العبـر، مج 1

. م؛ ثـم صرفـھ إلى تیھـارت922/ھـ310وفـد عـلى المھـدي في المھدیـة سنـة 
  .187: ، ص1: أنظـر البیـان المغـرب، ج

 م891/ھـ277ولـد في سنـة ) الناصـر لدیـن اهللا(ھـو عبـد الرحمـن الثالـث  2
وھـو أول مـن تسـمى مـن المروانییـن . م961/ھـ350وتـوفي في سنـة 

األموییـن باألندلـس بلقـب أمیـر المؤمنیـن، ونـودي بخلیفـة المسلمیـن؛ اختـار 
 .ھـذا بعـد ظھـور الخالفـة الفاطمیـة بالبـالد المغربیـة
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؛ 1م928/هـ316وبالفعـل؛ فقـد تـم لـه مـا أراد سنـة 
في صفـه ضـد  2زناتـةحيـن وقفـت جـّل قبائـل 

؛ وأعلنـت الدعـوة لـه عـلى منابـر المغـرب الفاطمييـن
  .التابعـة إليهـا

مزمـن؛ قـد وهكـذا؛ فـإن كـان الصـراع المريـر ال
 زناتـةظـل عـلى حالـه، ولـم يحسـم بيـن قبائـل 

؛ فإنـه ـ بالتـوازي ـ سرعـان مـا الفاطميـةوالدولـة 
 فـاسفي  اإلدريسيـةانتـهى بالقضـاء عـلى الدولـة 

ـ  تلمسـان فيبـني سليمـان ، وإمـارات بالمغـرب األقـصى
ـم ـ بأحوازهـا وسواحلهـا ـ األمـر الـذي عجـل بإلحاقه

، أحيانـاً، وبالدولـة األمويـة الفاطمييـنجميعـاً ـ بممتلكـات 
  .أحيانـاً أخـرى

  
   

                                                
  .53: ، ص7: العبـر، مج 1
مـد بـن خـزر إلى إجابتـھ؛ وطـرد أولیـاء الشیعـة مـن الـزاب؛ فبـادر مح(( 2

وملـك شلـب وتنـس مـن أیدیھـم؛ وملـك وھـران، وولى علیھـا ابنـھ الخیـر؛ 
وبـدأ في . وبـث دعـوة األموییـن في أعمـال المغـرب األوسـط؛ مـا عـدا تاھـرت

ى بـن محمـد بـن سلیمـان القیـام بدعـوة األمویـة إدریـس بـن إبراھیـم بـن عیـس
؛ رة مـن یـد األدارسـةثـم فتـح الناصـر سبتـة سنـة سبـع عشـ. صاحـب أرشكـول

وأجـار مـوسى بـن العافیـة عـلى طاعتـھ؛ واتصلـت یـده بمحمـد بـن خـزر؛ 
وخالـف فلفـول بـن خـزر أخـاه محمـد في طاعـة . وتظاھـروا عـلى الشیعـة
  .54ـ  53: ، ص ص7: العبـر، مج)). ـد اللـھ عـلى مغـراوةالشیعـة؛ وعقـد لـھ عبی
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  :ـ 
ويعتبـر أهـم عامـل ـ هنـا ـ في الدمـار والخـراب 
الـذي أصـاب تلـك الـدول واإلمـارات؛ هـو ظهـور 

 تـرالبوهـم فـرع مـن ( مكناسـةوتنـامي عصبيـة قبيلـة 
؛ ومثولهـم كقـوة بطـش وإفسـاد في )لزناتـةوإخـوة 

األدارسـة األمـر الـذي أنهـك . كلـه المغـربضـواحي 
معـاً؛ ألنهمـا لـم يحتمـال الصـراع  وبـني سليمـان

؛ ذات المتماسكـة البتريـةالمتواصـل مـع تلـك القبيلـة 
ـدث ح. .الفاطميـة والمدعومـة بالدولـة العصبيـة الجياشـة؛

ذلـك كلـه؛ جـراء أطمـاع هـذه القبيلـة؛ بقيـادة زعيمهـا 
؛ الـذي ـ كمـا يبـدو ـ يكـن 1مـوسى بـن أبي العافـة

وعليـه؛ . األدارسـةحقـداً كبيـراً، وضغينـة حاميـة نحـو 
فقـد حـارب أعـداءه بالمطاولـة والمداومـة؛ دون كلـل أو 

فـوان العصبيـة وتـم هـذا طبعـاً؛ نتيجـة لعن. ملـل
؛ الـتي ازدادت لحمتهـا متانـة وحميتهـا اشتعـاالً؛ المكناسيـة

بفضـل الصلـة الحاصلـة بينهـا وبيـن القائـد العسكـري 
وعـلى هـذا؛ . 2مصالـة بـن حبـوس المكنـاسي للفاطمييـن

                                                
ھـو مـوسى بـن أبي العافیـة بـن أبي باسـل بـن الضحـاك بـن مجـزول بـن (( 1

األنیـس )). تمریـس بـن فرادیـس بـن ونیـف بـن مكنـاس بـن ورسطـف
  .51: المطـرب بـروض القرطـاس، ص

، 4: العبـر، مج. 51. 50. 49: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص ص 2
  .275ـ  274:. ، ص ص6: ومج. 33ـ  32: ص ص
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؛ مـن الهيمنـة عـلى البتريـةفقـد تمكنـت هـذه القبيلـة 
؛ الـتي تغلـب تلمسـانبمـا فيهـا  الجهـات الغربيـة كلهـا؛

م؛ بعـد أن طـرد 931/هـ319سنـة  مكناسـةزعيـم عليهـا 
 بـن إدريـس بـن عيـسى الحسـن بـن أبي العيـشأميرهـا 

عـلى النـزوح إلى  وأجبـرهابـن محمـد بـن سليمـان، 
  .1الساحليـة مليلـةمدينـة 

ي وهنـا؛ وجـب التذكيـر باألحـداث المأساويـة الـت
إذ لـم .. عبـر قـرون وقـرون المغـربمـرت بهـا ديـار 

تعـرف هـذه البـالد لحظـة استقـرار منـذ القـرون السالفـة 
؛ وباإلضافـة إلى ذلـك؛ فقـد التهبـت اإلدريسيـةللدولـة 

هـذه األرض ـ أيضـاً ـ في أواخـر الدولـة المذكـورة 
ذه األحـداث هـ والجديـر بالذكـر هنـا؛ أن. وفسـد حالهـا

 بينمـا ـ في تلـك الديـار ـ المشتعلـة؛ كانـت تجـري
عـلى ضبابيتـه؛ إذ  تلمسـانحافـظ الوضـع في مدينـة 

ومحيطهـا، ثـم  فـاسانشغلـت المصـادر التاريخيـة بأخبـار 
أمـا . وأحوالهـا وسجلماسـةومـا جاورهـا،  تيهـارت
ـض ؛ فقـد غابـت عـن مسـرح األحـداث لبعتلمسـان
ابـن عندمـا زحـف إليهـا  ـ فجـأة ـثـم بـرزت . الوقـت

                                                                                                 
 . 183: ، ص ص1: البیـان المغـرب في أخبـار األندلـس والمغـرب، ج

والبیـان المغـرب في أخبـار . 51: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 1
 .276ـ  275: ، ص ص4: والعبـر، مج. 51، ص1: األندلـس والمغـرب، ج
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ـ كمـا سبـق ذكـره ـ سنـة  أبي العافيـة المكنـاسي
، الحسـن بـن أبي العيـشقـط دولـة ؛ فأس1م931/هـ319

ولكنـه لـم يـدم في ملكـه؛ بعـد . 2واستـولى عـلى المدينـة
الذيـن ؛ 3الفاطمييـن رعاتـه أن فسـد الحـال بينـه وبيـن

  . طـاردوه في كـل مكـان هـرب إليـه
تالشـت؛ بعـد  المكناسيـةويبـدو أن دوافـع العصبيـة 

ـ عنـد  ابـن أبي العافيـةلـذا فقـد بـادر  .مصالـةمقتـل 
ـ إلى نقـل بيعتـه إلى  فـاسو تلمسـاناستيالئـه عـلى 

؛ األمـر الـذي 4األندلـسفي  عبـد الرحمـن الناصـر
؛ فجـرد جيشـاً لقتالـه بقيـادة اللـه المهـدي عبيـدأغضـب 

 المكنـاسي 5حميـد بـن يصلتـن الفاطـمي تيهـرتوالي 

                                                
  .275: ، ص6: العبـر، مج 1
 .276ـ  275: نفسـھ، ص ص 2
سبـب الخـالف بیـن ابـن أبي العافیـة والدولـة الفاطمیـة؛ یرجـع إلى نقـل  3

عندھـا بعـث . طاعتـھ ودعوتـھ إلى عبـد الرحمـن الناصـر لدیـن اللـھ األمـوي
ن المكنـاسي سنـة إلیـھ عبیـد اللـھ الشیـعي جیشـًا بقیـادة حمیـد بـن یصلتـ

إلى  أجلـأهم؛ فھزمـھ وكبـح جماحـھ، وأخرجـھ مـن أمالكـھ، ثـم 933/ھـ321
 .276: ، ص6: العبـر ، مج أنظر .نـواحي تسـول

فلمـا ملـك ابـن أبي العافیـة تلمسـان وتكـرور وفـاس؛ بایـع عبـد الرحـن (( 4
خطـب لـھ عـلى جمیـع الناصـر لدیـن اللـھ ـ ملـك األندلـس ـ وقـام بدعوتـھ و

أنظـر أیضـًا . 51: المطـرب بـروض القرطـاس، ص األنیـس)). منابـر عملـھ
  .276، 6: العبـر، مج

وُحـرِّف ). یصلیتـن، ویصـل، ویصلیصـن: (ُكِتـب في بعـض المصـادر أحیانـا 5
وكـذا . 51: أنظـر ص. حمیـد بـن سبیـل الكتـامي: في األنیـس المطـرب؛ فكتـب

)). حمیـد بـن شبـل الكتـامي: ((ال عنـد یحـیى بـن خلـدون؛ الـذي سمـاهالحـ
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، المكناسييـنفاستلحـم . 1)مصالـةوهـو ابـن أخي (
ابـن أبي  هـمدئقاواستـولى عـلى ممتلكاتهـم، وطـارد 

؛ أيـن تسـولب إلى جهـات وهـروأجبـره عـلى ال؛ العافيـة
ابـن  الءـيوبعـد است. الكـرة إعـادة ظـارتحصـن في انت

 تلمسـانمدينـة انثـنى نحـو ؛ المغـربعـلى مـدن  يصلتـن
ثـم أتبعهـا  م؛933/هـ321في سنـة حيـث استـولى عليهـا 

  . 2إفريقيـةعـاد إلى  وبعدهـا؛ .فـاسبمدينـة 
ومـا يمكـن مالحظتـه ـ هنـا ـ هـو صمـت 

حميـد لي الـذي نصبـه المصـادر؛ عـن ذكـر اسـم الـوا
؛ بعـد انتـزاع المدينـة مـن تلمسـانعـلى  ابـن يصلتـن

وربمـا يكـون قـد ولى عليهـا  .ابـن أبي العافيـةقبضـة 
 كإدريـس بـن إبراهيـم(؛ بـني سليمـانأميـراً مـن 

، أو أبي العيـش بـن عيـسى، أو أرشكـولصاحـب 
اإلشـارة إلى  المهـم؛ أن المصـادر صمتـت عـن). غيرهمـا

دخلـت في  تلمسـان؛هـذا؛ أن  كـل ويفهـم مـن. ذلـك
منـذ سنـة  ـ لبعـض الوقـت ـ  الفاطمييـنطاعـة 

ن طاعتهـا لـم تـدم ـ طويـالً ـ إذ ـولك. م933/هـ321
األخـرى ـ  المغـربسرعـان مـا انتقضـت ـ مـع مـدن 

                                                                                                 
حمیـد بـن : ((أمـا ابـن الخطیـب؛ فسمـاه. 168: ، ص1: بغیـة الـرواد؛ ج

 . 216ـ  215: ، ص ص)قسـم المغـرب(إعمـال األعـالم )). تیسیـل
 .276: ، ص6": العبـر، مج 1
  .276: ، ص6: لعبـر، مجوا. 52ـ  51: المطـرب، ص ص األنیـس 2
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. عبيـد اللـه المهـدي؛ بعـد مـوت الفاطمييـنعـلى 
مـن التغلـب عـلى  ابـن أبي العافيـةتمكـن  هـذا؛راء وجـ

 الفاطـميبعـد رجـوع الجيـش  ـ مـن جديـدـ  تلمسـان
  .إفريقيـةإلى 

اإلمـام المهـم؛ أن دوام الحـال مـن المحـال؛ إذ كسـر 
ـ ) القاسـمولـده ( المهـديـ وخليفـة  للفاطميـنالجديـد 

ميسـور  القائـد ـهلارسحاجـز االستقـرار واالطمئنـان؛ بإ
عـلى رأس جيـش عرمـرم؛  ؛1م933/هـ322سنـة  الفـتى
 ؛في الناحيـة الغربيـة زناتـةاجتيـاح أرض  مهمتـه

بابـن واستلحـام العصـاة، وتدميـر الديـار؛ والتنكيـل 
وبالفعـل فقـد حقـق أهدافـه كاملـة . وقبيلـه العافيـة

؛ المغـربيـار ، وأخرجـه مـن دالعافيـة أبي ابـنوطـارد 
ميسـور وممـا أنجـزه . 2أيـن ألجـأه إلى أعمـاق الصحـراء

سنـة  تلمسـانفي حملتـه هـذه؛ أنـه فتـح  الفـتى
ألبي العيـش بـن أسنـد واليتهـا ؛ حيـث م934/هـ323

ـ مـرة  فعـادت بذلـك .3)بـني سليمـان مـن(عيـسى 

                                                
  .ھـ323سنـة : المطـرب األنیـسفي  1
ملویـة ووطـاط : وأجـلى مـوسى بـن أبي العافیـة عـن أعمـال المغـرب؛ إلى نـواحي(( 2

  .277: ، ص6: العبـر، مج)). ومـا وراءھـا مـن بـالد الصحـراء؛ وقفـل إلى القیـروان
وتملـك : ((ـ تلمسـان؛ ولكنـھ قـالالمطـرب ـ ھنـا  األنیـسلـم یذكـر صاحـب  3

األدارسـة أكثـر مـا كـان بیـد مـوسى بـن أبي العافیـة؛ قائمیـن بدعـوة أبي 
  .52: ص)). القاسـم الشیـعي
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سنـة  تلمسـانإلى  بـني سليمـانإمـارة  أخـرى ـ
ولكنهـا انطفـأت  .الفاطميـة؛ في ظـل الدولـة م935/هـ324

 ـنيالفاطميجيـش انسحـاب وانهـارت فجـأة؛ بعـد 
 ينهـا انتهـزح. في السنـة نفسهـا إفريقيـةإلى  ورجوعـه

مـن منفـاه هـذه الفرصـة؛ فعـاد  مـوسى بـن أبي العافيـة
في  المدينـةعـلى  مـن جديـد ـ ـ استـولىوالصحـراء؛ ب
عبـد حيـث ساعـده في مسعـاه  م؛936/هـ325نـة س

. 1؛ الـذي أمـده بأسطـول بحـريالرحمـن الناصـر األمـوي
العيـش بـن  يأبوإجبـار  تمكـن بعدهـا مـن فتـح المدينـة

  .2منهـا عـلى الفـرار عيـسى

                                                
 .277: ، ص6: العبـر، مج 1
المطـرب إلى ھـذا؛ وكـل مـا  األنیـسلـم یشـر صاحـب . 277: نفسـھ، ص 2

فیـة شریـدًا في أطـراف البـالد الـتي بقیـت بیـده؛ فلـم یـزل ابـن أبي العا: ((قالـھ
وذلـك مـن مدینـة أجرسیـف إلى مدینـة تكـرور؛ إلى أن قتـل في  بعـض بـالد 

في سنـة ثمـان : ؛ وقیـلئـةوثالثماملویـة؛ وذلـك في سنـة إحـدى وأربعیـن 
ده إلى أن فـولي ـ بعـده ـ إبراھیـم؛ ولـ. ؛ قالـھ البرنـوسيئـةوثالثماعشریـن 

؛ فـولي ولـده عبـد اللـھ بـن إبراھیـم بـن ئـةوثالثماتـوفي في سنـة خمسیـن 
وذكـر بعـض . ئـةوثالثمامـوسى بـن أبي العافیـة؛ إلى أن تـوفي في سنـة ستیـن 

أنـھ لّمـا تـوفي محمـد بـن عبـد اللـھ بـن إبراھیـم بـن : المؤرخیـن ألیامھـم
ولي بعـده ولـده القاسـم بـن محمـد؛ المحـارب مـوسى بـن أبي العافیـة؛ 

للمتونـة؛ فكانـت بینـھ وبینھـم حـروب كثیـرة؛ إلى أن غلـب علیـھ یوسـف بـن 
تاشفیـن؛ فقتلـھ، واستأصـل بـالده؛ حـتى قطـع مسافـة ذریـة مـوسى بـن أبي 

إلى  ئـةوثالثماوكانـت أیامھـم فیـھ؛ مـن سنـة خمـس . العافیـة مـن المغـرب
وأربعیـن سنـة؛ مـن أول دولـة  ةـمائوذلـك . ةـوأربعمائسنـة خمـس وأربعیـن 

  .53ـ  52: ص ص)). عبـد الرحمـن الناصـر لدیـن اللـھ إلى قیـام لمتونـة
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 الفاطميـون؛ انشغـل كـورة أعـالهذوبحلـول السنـة الم
أبي ـارات؛ جـراء ثـورة بمـا أصابهـم مـن فتـن وانكس

للناصـر فسمـح هـذا األمـر . 1يزيـد مخلـد بـن كيـداد
. بالتنفـس مـن ضيقـه، والتوسـع في محيطـه لديـن اللـه

عندهـا؛ صـوب وجهتـه ـ هـو اآلخـر ـ نحـو الضحيـة 
؛ قصـد اإلدريسيـةاألضعـف في المنطقـة؛ وهي الدولـة 
. المغـربلى ممالـك إخضاعهـا لسلطانـه، والسيطـرة عـ

ـ إلى جانـب مـدن  تلمسـان اءقـبب سمـح وعليـه؛ فقـد
؛ عـلى أن تكـون ابـن أبي العافيـةفي قبضـة  ـ المغـرب

 الناصـر؛ كمـا حـرص األمويـةضمـن إطـار الدولـة 
عـلى تقسيـم النفـوذ ـ في ديـار المغـرب ـ بيـن القبيلتيـن 

وعمـل عـلى اشتراكهمـا  ؛ومكناسـة مغـراوة: المتنافستيـن
اشتعلـت الفتـن بيـن ومـع هـذا فقـد . األموييـندعـوة في 

إلى إطفـاء نارهـا؛  الناصـر لديـن اللـهفبـادر  .ـنالقبيلتي
؛ 2؛ فأصلـح بينهمـاـديمنـذر بـن سعبإرسـال قاضيـه 

 الناصـرشعـر وبعـد أن  .السلـم والمهادنـةوألزمهمـا ب
؛ ـ نتيجـة المغـربمـة نفـوذه ببـالد باإلطمئنـان إلى سال

؛ جـراء إفريقيـة؛ وانكماشهـم في ـنيالفاطميلتراجـع دور 
ـ  أبي يزيـدالضربـات الموجعـة الـتي سددهـا إليهـم 

                                                
  .54: ، ص7: العبـر، مج 1
 . 278: ، ص6: نفسـھ، مج 2
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تلـك الديـار؛ حيـث شـرع تقمـص دور الحاكـم الفعـلي في 
في توزيـع المهـام والمناصـب عـلى أنصـاره وقـادة 

 1)يصلتـن( حميـد بـن يصـلذلـك تكليـف مـن . القبائـل
بحيـث مثَّلـه  .المغـرب األوسـطبقيـادة جيـش األموييـن في 

يعـلى بـن رفقـة  ؛م944/هـ333ـة سن تيهـرتفي غـزو 
ثـم واله  ؛محمـد اليفـرني ومحمـد بـن خـزر المغـراوي

  .2م951/هـ340 وأعمالهـا سنـة تلمسـانأيضـاً عـلى 
م 936/هـ325: سنـتي فتـرة مـا بيـنأن ال ؛والواضـح

) تلمسـانعـلى  ابـن أبي العافيـةسنـة تغلـب (
حميـد بـن سنـة إسنـاد واليتهـا إلى (م؛ 951/هـ340و

؛ سـاد فيهـا غمـوض قاتـم؛ ال يعـرف )يصلتـن( يصـل
وكـل مـا في األمـر؛ هـو . تلمسـانخاللـه مصيـر 
اث في الديـار عـلى األحـد بـني يفـرنهيمنـة أخبـار 

المغربيـة كلهـا؛ خـالل معظـم هـذه الفتـرة الزمنيـة؛ الـتي 
عـلى  أبـو يزيـد مخلـد بـن كيـداد اليفـرنيثـار فيهـا 
هـ؛ حيـث أنهـك 325سنـة عتبـاراً مـنا الفاطمييـن

                                                
ـ سنـة ھـذا؛ تـرك خدمـة الفاطمییـن والتحـق ) یصلتـن(وحمیـد بـن یصـل  1

م ـ بالناصـر لدیـن اللـھ األمـوي؛ بواسطـة محمـد بـن خـزر؛ زعیـم 939/ھـ328
ثـم انتقـض حمیـد بـن یصـل سنـة ثمـاٍن : ((مغـراوة؛ حیـث قـال ابـن خلـدون

وعشریـن؛ وتحیـز إلى محمـد بـن خـزر؛ ثـم أجـاز إلى الناصـر؛ وواله عـلى 
 .54: ص، 7: العبـر، مج)). المغـرب األوسـط
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وعـلى هـذا؛ فقـد انصـب . دولتهـم، وكـاد أن يسقطهـا
؛ ولـم الشيعـةاهتمـام المؤرخيـن عـلى صراعـه مـع 

يشيـروا ـ إالّ في حـاالت نـادرة وخاطفـة ـ إلى مـا 
ابـن ؛ وذلـك حيـن قـال تلمسـانيجـري مـن أحـداث في 

لحميـد بـن يصـل عـلى اصـر النوعقـد : ((خلـدون
تلمسـان وأعمالهـا؛ وليعـلى بـن محمـد عـلى المغـرب 

ـوادر م كذلـك؛ بـدأت ب951/هـ340سنـة وفي . 1))وأعمالـه
الناصـر لديـن اللـه الخـالف تطفـوا عـلى السطـح بيـن 

 األمـوي؛ حـدث هـذا؛ بعـد أن أسنـد السلطـان ومغـراوة
؛ ثـم )يصلتـن( حميـد بـن يصـلإلى  تلمسـانواليـة 
عـلى رأس  بـني يفـرن؛ زعيـم يعـلى بـن محمـدوضـع 
ل وهنـا انفـرط العقـد الواصـ. المغـرب األقـصىواليـة 

؛ حيـث بـادر مغـراوة، وقبيلـة األندلـسبيـن ملـك 
بمـد يـد التحالـف والتعـاون  محمـد بـن خـزرزعيمهـا 

. معـاً األموييـن وبـني يفـرن؛ أعـداء 2الفاطمييـنإلى 
؛ كـان أكثـر قربـاً اليفـرني يعـلى بـن محمـدوالظاهـر أن 

لبـني  ؛ بسبـب انتمائـهعبـد الرحمـن الناصـرإلى قلـب 
الصرحـاء؛ جـراء ثورتهـم مـع  الفاطمييـنأعـداء  ؛يفـرن

، المغـراوي محمـد بـن خـزركمـا أن تذبـذب . أبي يزيـد
                                                

  .55: ، ص7: العبـر، مج 1
  .55: نفسـھ، ص. 2
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 الناصـر؛ حفـز 1الشيعـةوعالقاتـه المشوبـة بالريبـة مـع 
 الناصـر األمـويلـذا فقـد مالـت ثقـة . عـلى الحـذر منـه

؛ بعـد أن عقـد رنبـني يفـأميـر  يعـلى بـن محمـدإلى 
 إسماعيـلصفقـة مـع اإلمـام الشيـعي  محمـد بـن خـزر

ويرجـع هـذا التناغـم مـع  2.أبي يزيـد الخـارجيضـد 
؛ الـذي قتـل في يعـلى؛ إلى أيـام والـد الناصـر لديـن اللـه

يعـلى بـن ولـده  بـني يفـرن؛ فخلفـه في أبي يزيـدزمـن 
محمـد بـن هـذا؛ هـو  ياليفـرن يعـلىووالـد . 3محمـد
  . ؛ في الجهـات الغربيـةبـني يفـرنشيـخ  4صالـح
  

  :ـ 
بعـد ظهـور  محمـد بـن صالـح اليفـرنيوبـرز دور 

في ثورتـه ضـد  أبي يزيـد مخلـد بـن كيـدادفشـل 
م؛ 946/هـ335؛ وإثـر القبـض عليـه سنـة الفاطمييـن

                                                
م؛ حیـن اتصـل محمـد بـن خـزر بالعاھـل 944/ھـ333تجـلى ذلـك قبـل سنـة  1

وفي ھـذا یقـول ابـن . الفاطـمي إسماعیـل؛ وقـدم طاعتـھ للدولـة الشیعیـة
زحـف إلى المغـرب ولمـا خـرج إسماعیـل إلى حصـار أبي یزیـد؛ و: ((خلـدون

مـا سلـف منـھ في نقـض في أتباعـھ؛ خشیـھ محمـد بـن خـزر عـلى نفسـھ؛ ِل
وأوعـز إلیـھ إسماعیـل بطلـب . دعوتھـم، وقتـل أتباعھـم؛ فبعـث إلیـھ بطاعـة معروفـة
  .54: ، ص7: العبـر، مج)). أبي یزیـد؛ ووعـده ـ في ذلـك ـ بعشریـن حمـًال مـن المـال

 .  54. 34ـ  33: ص ص نفسـھ، 2
  .36: ، صنفسھ 3
قتلـھ عبـد اللـھ بـن بكـار الیفـرني المتحیـز إلى مغـراوة؛ خـالل فتنـة نشبـت  4

  .36ـ  35: نفسـھ، ص ص. بیـن القبیلتیـن
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ـل كِّضربـة قاصمـة؛ فنُ بـني يفـرنبيلـة حيـث تلقـت ق
. ، وطـوردوا في أصقـاع األرضإفريقيـةبأتباعهـا في 

عندهـا؛ جمعـوا فلولهـم ونزحـوا إلى موطنهـم األصـلي؛ 
بالـذات؛ المدينـة الـتي شيدوهـا أيـام  تلمسـانوفي مدينـة 

هـذه المـرة  بـني يفـرنوكـان أميـر . أبي قـرة اليفـرني
 فاستقبـل .1المذكـورصالـح بـن محمـد اليفـرني هـو 

النازحيـن بأريحيـة وصـدر رحـب؛ أملتهـا العصبيـة 
ـ  األندلـسـ في  األموييـنوواضـح؛ أن  .2اليفرنيـة

محمـد بعـد مـوت زعيمهـم  ؛بـني يفـرنـة رجحـوا كفّ
الناصـر ى ذلـك حينمـا أسنـد ؛ وقـد تجـلّبـن صالـحا

وأعمالـه  المغـربم واليـة 954/هـ341سنـة  لديـن اللـه
 تلمسـان، وواليـة ليعـلى بـن محمـد بـن صالـح اليفـرني

؛ )المكنـاسي يصـل( حميـد بـن يصلتـنوأعمالهـا إلى 
هـذه المدينـة تابعـة للخالفـة األمويـة  ـ بذلـكـ فغـدت 

  . باألندلـس مباشـرة
وراء  وسعيـاًالعصبيـة القبليـة؛ و الحميـة وبفعـل

النفـوذ الواسـع، ونتيجـة للتزاحـم عـلى امتـالك األرض؛ 
                                                

ثبـت أن مذھـب بـني یفـرن ـ بـدءًا بعھـد صالـح بـن محمـد ھـذا ـ أضحـوا  1
  .یدینـون بالمذھـب السـني

ـا انقـرض أمـر أبي یزیـد، وأثخـن المنصـور فیمـن كـان بإفریقیـة ـ مـن ولم(( 2
بـني یفـرن ـ أقـام ھـؤالء الذیـن بنـواحي تلمسـان عـلى وفودھـم؛ وكـان 

 .35: ، ص7: العبـر، مج)). رئیسھـم لعھـد أبي یزیـد محمـد بـن صالـح
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يعـلى بـن بقيـادة  بـني يفـرن: نشبـت الفتـن بيـن قبيلـتي
؛ األمـر الـذي مغـراوة محمـد بـن خـزر، وأميـر محمـد

في جحيـم مـن  األوسـط واألقـصى: المغربيـنأغـرق 
وكـان . ويابـس الفتـن والحـروب المفنيـة لكـل أخضـر

الرحمـن  عبـدسباقـاً إلى طاعـة  يعـلى بـن محمـد
ثـم . 1بطلبـه زناتـة؛ فاستجـاب لـه حيـن خاطـب الناصـر

م؛ فانتـزع مدينـة 954/هـ343بـادر مـن فـوره سنـة 
ـ  تيهـرت؛ ثـم زحـف إلى الفاطمييـنمـن أيـد  وهـران

ـوا ـ واستول حميـد بـن يصـل ومحمـد بـن خـزرمـع 
واستفحـل : ((ميسـور الفـتىعليهـا؛ وأسـروا واليهـا 

سلطـان يعـلى في ناحيـة المغـرب؛ وخطـب عـلى منابرهـا 
  .2))لعبـد الرحمـن الناصـر؛ مـا بيـن تاهـرت إلى طنجـة

   

                                                
  .36: ، ص7: العبـر، مج 1
في أسمـاء األشخـاص بیـن ابـن خلـدون  یوجـد اختـالف. 36: نفسـھ، ص 2

إذ سـمى ھـذا األخیـر یعـلى بـن محمـد الیفـرني؛ . المطـرب األنیـسوصاحـب 
ثـم أضـاف عبـارة بـدا ـ مـن . باسـم محمـد بـن الخیـر بـن محمـد الیفـرني

علیھـا محمـد ] أي الناصـر[فـولى : ((خاللھـا ـ اضطرابـھ وخلطـھ؛ حیـث قـال
الخیـر بـن محمـد الیفـرني ثـم الزنـاتي؛ وكـان مـن أبسـط ملـوك زناتـة ابـن 

نـًا، وأحسنھـم ـ إلى ملـوك بـني أمیـة ـ انحیاشـًا، وأخلـص شأیـدًا، وأعظمھـم 
وذلـك بوالیـة عثمـان بـن عفـان رضي اللـھ عنـھ بجدھـم حـرب بـن . لھـم طریـة

وھـذا القـول ینطبـق ـ . 54: ص). )حفـص بـن صـوالت بـن ونزمـار الیفـرني
  . في الحقیقـة ـ عـلى مغـراوة؛ ال عـلى بـني یفـرن
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؛ محمـد بـن خـزرفغضـب ـ بسبـب ذلـك ـ 
يعـلى واستـاء للحظـوة الـتي نالهـا ابـن عمـه ومنافسـه 

؛ لـذا فقـد لجـأ إلى الخليفـة الفاطـمي حمـد اليفـرنيابـن م
م؛ فاستقبلـه هـذا 955/هـ342سنـة  المعـز بـن إسماعيـل

إلى أن  القيـروانوبـقي في . 1األخيـر بالترحـاب واإلكـرام
إلى بـالد المغـرب سنـة  جوهـر الصقـليزحـف رفقـة 

هـا ؛ وهي الحملـة الـتي قُتـل في)هـ348أو (م 347/958
محمـد وذكـر ابـن خلـدون أن . يعـلى بـن محمـد اليفـرني

م عـن 961/هـ350مـات في القيـروان سنـة  بـن خـزرا
يعـلى بـن محمـد وبـقي . عـام عمـر يناهـز المائـة

أو  347عـلى حالـه ومرتبتـه إلى عـام  اليفـرني
نحـوه  الفاطمييـنم؛ أيـن زحفـت جيـوش 909/هـ348

زيـري بـن منـاد ب؛ المرفـوق ر الصقـليجوهـبقيـادة 
 2ومحمـد بـن خـزر المغـراوي، التلكـاتي الصنهـاجي

فالتـقى هـذا األخيـر بهـم؛ معلنـا . ليعـلىالمنافـس 
. غـدر بـه، ودبـر مقتلـه جوهـر الصقـليطاعتـه؛ ولكـن 

                                                
. فراجـع محمـد بـن خـزر طاعـة الشیعـة؛ مـن أجـل قریعـھ یعـلى بـن محمـد(( 1

فـأواله . ووفـد عـلى المعـّز؛ بعـد أن ھلـك أبیـھ إسماعیـل سنـة اثنیـن وأربعیـن
ى أن حضـر ـ مـع جوھـر ـ  في غزاتـھ إلى المغـرب؛ تكرمـة عـلى طاعتھـم؛ إل

ثـم وفـد عـلى المعـز؛ بعـد ذلـك سنـة . بأعـوام سبـع أو ثمـان وأربعیـن
العبـر، )). مـن السنیـن ئـةخمسیـن؛ وھلـك بالقیـروان؛ وقـد َنیَّـف عـلى الما

  .55: ، ص7: مج
 .55: ، ص7: مج. 314: ، ص6: العبـر، مج 2
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المغـرب في  بـني يفـرنوبذلـك قـضي عـلى دولـة 
حاضـرة  تهديـمإلى لفاطـمي ائـد ا؛ حيـث بـادر القاألوسـط
  .إفكـان؛ مدينـة يعـلى

  
  :ـ 

بـني المهـم؛ أن هـذه الواقعـة؛ كانـت بدايـة ولـوج 
إلى الجهـات الغربيـة؛ كمـا أعلنـت  زيـري الصنهاجييـن

مـن جهـة  زناتـةعـن بـدء الصـراع المريـر بيـن 
مـن جهـة أخـرى  صنهاجـةو )مغـراوة وبـني يفـرن(
هـذا الصـراع الـذي ). ببـني زيـري بـن منـادممثليـن (

لـم تنقطـع أحداثـه؛ منـذ التاريـخ المذكـور وحـتى سقـوط 
  .رب األوسـطغـالموفي  إفريقيـةفي : بـني زيـريدولـتي 

جوهـر خـالل حملـة  تلمسـانولـم يعـرف مصيـر 
كلهـا بجيشـه؛ وال  لمغـربا؛ الـذي اجتـاح بـالد الصقـلي

ابـن ولكـن . يعـرف كذلـك إن كـان دخلهـا أم تجاوزهـا
واليهـا؛ مـن قبـل  حميـد بـن يصلتـنأشـار إلى  عـذاري

؛ فذكـر أنـه متواجـد في مدينـة الناصـر لديـن اللـه
ربمـا تكـون هي . 1"تيكبيسـاس: "أخـرى؛ سماهـا

                                                
صاحـب تیكبیسـاس ـ ] یصـل أو یصلتـن[ لناصـر إلى حمیـد یصـال وكتـب ا(( 1

بـني  عـلى] أي أحمـد بـن یعـلى[وتلـك الجھـات كلھـا ـ أن یعیـن القائـد المذكـور 
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سبتـة ؛ بيـن غمـارةالواقعـة في أرض  1تيفيسـاس
ويفهـم مـن . 2"تيكيسـاس: "خلـدون ابـن؛ وسماهـا وطنجـة

؛ انتقـل منهـا بفعـل تلمسـانوالي  ؛يصلتـنهـذا؛ أن 
ابـن وذكـر . جوهـر الصقـليضغـوط الحـرب مـع 

انكفـأوا وانقبضـوا إلى أعمـال  األمويـةأن أوليـاء  خلـدون
سنـة  للـهالناصـر لديـن ا؛ بعـد هـالك سبتـة وطنجـة

  .3م961/هـ350
تراجـع وانكمـش  تلمسـانوهنـا؛ يتضـح أن وضـع 

وربمـا حـدث لهـا مـا حـدث . في هـذه الفتـرة المحرجـة
لغيرهـا مـن مـدن المغـرب؛ بفعـل الحـرب والخـراب؛ 
. اللذيـن تعرضـت لهمـا طـوال األحـداث المدمـرة السالفـة

ا؛ بعـد انسحابهـم مـن حماتهـ تلمسـانلـذا فقـد خلـت 
وهـذا يفسـر مـا . نحـو أقـصى الشمـال الغـربي للبـالد

األمـوي بخصـوص تواجـد الـوالي  ابـن عـذاريذكـره 
  .تيفيسـاسأو  تيكيسـاسفي  حميـد بـن يصلتـن

   

                                                                                                 
)). محمـد؛ فتخـلى بنـو محمـد عـن بنـاء تطاویـن؛ لمـا اجتمـع العسكـران علیھـم

 .122: ، ص1: البیـان المغـرب، ج
  .108: ي ذكـر بـالد إفریقیـة والمغـرب، صالمغـرب ف 1
 . 449. 447.  436: ، ص ص6: العبـر، مج 2
 .55: ، ص7: نفسـھ، مج 3
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هـ ـ بعـد 350وكانـت الفتـرة الـتي تلـت سنـة 
 ـ فتـرة صـراع وكفـاح مريـر الناصـر لديـن اللـهوفـاة 

وأتباعهـم  الفاطمييـنضـد الغـزاة  زناتـةشنتـه قبائـل 
؛ ثبتـوا عـلى األموييـنكمـا أن . بـني زيـريمـن 

؛ المغـربمواقفهـم؛ ولـم يتراجعـوا عـن أهدافهـم في بـالد 
 المستنصـر باللـه الحكـم بـن عبـد الرحمـنإذ بـادر 

ون ؛ مـن أجـل مواصلـة التعـازناتـةباإلتصـال بقبائـل 
وبالفعـل؛ تحقـق لـه مـا أراده؛ حيـن . المعمـول بـه سابقـاً

؛ محمـد بـن الخيـر بـن محـد بـن خـزرلـبى طلبـه 
فأثخـن في الشيعـة، ودوخ بالدهـم؛ : ((ةمغـراو زعيـم

أميـر صنهاجـة؛  ؛ورمـاه معـد بقريعـه زيـري بـن منـاد
شفـت وانك. 1))وسوغـه مـا غلـب عليـه مـن أعمالهـم

 محمـد بـن الخيـرحروبهـم المدمـرة هـذه؛ عـن مقتـل 
؛ جـراء انتحـاره؛ خوفـاً مـن معـرة 2م970/هـ360سنـة 

سبعـة عشـر أميـراً؛ ((الهزيمـة واألسـر؛ ولحـق بـه 

                                                
أشـار ابـن الخطیـب إلى محمـد بـن الخیـر؛ . 56ـ  55: ، ص ص7: العبـر، مج 1

وكـان محمـد بـن الخیـر مـن أكبـر ملـوك زناتـة، وأكثرھـم جمعـًا، : ((فقـال
ثـم محمـد بـن الخیـر ... جنـدًا، وأشدھـم إخالصـًا ومحبـة لبـني أمیـةوأشجعھـم 

بـن خـزر؛ فغلـب عـلى مدینـة تاھـرت وتلمسـان والمسیلـة وأعـالي المغـرب ا
وخطـب في . والصحـاري وجمیـع بـوادي زناتـة وأكثـر بـالد الـزاب والقبلـة

، )قسـم المغـرب(ـال األعـالم إعم)). جمیـع طاعتـھ لبـني أمیـة؛ ملـوك األندلـس
  .155ـ  153: ص ص

 .59: ، ص7: أنظـر العبـر، مج. ھـ361في قـول سنـة  2
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زيـري بـن كمـا قتـل . مغـراوةمـن . 1))سـوى األتبـاع
فيهـا م؛ احتُـز 970/هـ360في معركـة أخـرى سنـة  منـاد

  . 2قرطبـةرأسـه، وأرسـل إلى 
المعـز لديـن اللـه ؛ استخلـف زيـريوبمـوت 

مكانـه؛ وسوغـه مـا سـوغ ألبيـه  بلكيـنابنـه  الفاطـمي
؛ ثـم أمـده بمـا يلـزم زناتـةمـن أعمـال يفتكهـا مـن 

؛ زناتـةمـن العساكـر واألمـوال؛ فخـرج غازيـاً في أرض 
عنـد  الخيـر بـن محمـدأميرهـا فأثخـن في بنيهـا وقتـل 

؛ وتغلـب عـلى أوطانهـا في المغـرب األوسـط؛ سجلماسـة
ورفـع : ((حيـث وصـل تمكنـه وتغلبـه إلى حـد أنـه

األمـان عـن كـل مـن ركـب فرسـاً، أو أنتـج خيـالً مـن 
فأقفـر المغـرب األوسـط . سائـر البربـر؛ ونـذر دماءهـم

لى مـا وراء ملويـة؛ مـن بـالد مـن زناتـة؛ وسـاروا إ
ن كـان مـن رجـوع بـني يعـلى أرب األقـصى؛ إلى غـالم
وأدت هـذه الحـروب الـتي . 3))بـن محمـد إلى تلمسـانا

هـ؛ إلى 361أو  360سنـة  الخيـر بـن محمـدهلـك فيهـا 
؛ إلى الجهـات الغربيـة؛ خلـف زناتـةنـزوح أحيـاء 

                                                
  .315ـ  314: ، ص ص6: أنظـر أیضـًا مج. 56: ، ص7: العبـر، مج 1
 .56: ، ص7: ومج. 316. 315: ، ص ص6: مج: العبـر، مج 2
 .57: ، ص7: العبـر، مج 3
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ملكـاً  لمغـرب األوسـطا؛ فأصبـح ـ بذلـك ـ ملويـة
  . 1صنهاجـة مـنبـني زيـري لخاصـاً 

سنـة  القاهـرةإلى  المعـز لديـن اللـهولمـا انتقـل 
إفريقيـة بحكـم  بلكيـن بـن زيـريم؛ انفـرد 972/هـ362

فشنّهـا حربـاً . الفاطـمي؛ نيابـة عـن الخليفـة والمغـرب
بـه وانتـهى . المتمـردة زناتـةشعـواء ضـد قبائـل 

م؛ مركـز 977/هـ367سنـة  تلمسـانالمطـاف إلى احتـالل 
قيـادة أعدائـه؛ فلـم يصمـدوا أمامـه وفـروا إلى جهـة 

 محاصـرةسـوى  بلكيـنعندهـا؛ لـم يبـق أمـام . 2أخـرى
؛ فاضطـر أهلهـا إلى االستسـالم؛ حيـث نقلهـم إلى تلمسـان
دة أعدائـه؛ في مطـار بلكيـنولـم يستمـر . أشيـرمدينتـه 

؛ عندهـا المغـربنهـاه عـن التوغـل في بـالد  المعـزألن 
  .3عـاد إلى حاضـرة ملكـه

زحفـه نحـو الجهـات  بلكيـنومـع هـذا؛ فقـد عـاود 
الغربيـة؛ فـدوخ نواحيهـا، وسلـك في عمـق األراضي 
المغربيـة؛ حـتى شـارف عـلى سبتـة؛ حيـث استطلـع 

ـا؛ فاكتشـف مـا أفزعـه مـن األوضـاع العسكريـة حوله
الجمـوع الـتي جهزهـا لحربـه المنصـور بـن أبي عامـر؛ 

                                                
  .59: ، ص7: العبـر، مج 1
  .318: ، ص6: العبـر مج. 231: ، ص1: المغـرب، ج البیـان 2
 .318: ، ص6: العبـر، مج 3
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. 1))هـذه أفـعى فغـرت إلينـا فاهـا: ((فعـاد أدراجـه قائـالً
؛ فاكسـح مواطنهـم، برغواطـةوتوجـه بعدهـا إلى جهـاد 

ولكنـه تـوفي . عيـسى بـن أبي األنصـاروقتـل أميرهـم 
في  تلمسـان؛ أثنـاء عودتـه إلى 2م983/هـ373سنـة 

سجلماسـة ؛ يقـع بيـن بوراكسـنموضـع يسـمى 
  .وتلمسـان

  

  :ـ 
عـلى  منصـورال، وانتصـاب ولـده بلكيـنوبوفـاة 

عـن المناطـق  الزيريـون؛ كُبِـح بـني زيـري عـرش
ام بهـا هـذا ؛ إثـر فشـل المحاولـة الـتي قـالغربيـة

م؛ حيـث هـزِم أمـام األميـر 984/هـ374األخيـر سنـة 
وبهـذه . بالقرطـاسالملقـب  3زيـري بـن عطيـة المغـراوي

نهائيـاً عـن فكـرة  منصـور بـن بلكيـنالالهزيمـة؛ تخـلّى 
                                                

  .319: نفسـھ، ص 1
تذبـذب ابـن خلـدون في تحدیـد سنـة وفاتـھ؛ فمـرة قـال أنـھ تـوفي سنـة  2

. 320: ، ص6: أنظـر العبـر، مج. ھـ372ھـ؛ ومـرة قـال أنـھ تـوفي في 373
. ھـ372ـر ابـن الخطیـب أنـھ تـوفي سنـة وبالمقابـل؛ ذك. 60: ، ص7: ومج

  ).قسـم المغـرب(إعمـال األعـالم 
ألن عـدد أبنـاء خـزر . جـّده ھـو عبـد اللـھ بـن خـزر؛ أخـو محمـد بـن خـزر 3

محمـد كبیـر مغـراوة السابـق الذكـر في أیـام الناصـر لدیـن اللـھ : أربعـة ھـم
ذي اتبـع أبا یزیـد، وقتلـھ اإلمـام الفاطـمي والھالـك بالقیـروان، ثـم معـّد الـ

إسماعیـل، ثـم فلفـول الـذي اتبـع الشیعـة منـذ البدایـة، وأخیـرًا عبـد اللـھ 
؛ ویقـول بعضھـم أنھـم ثالثـة؛ ألن عبـد اللـھ "تابدالـت"المنسـوب إلى أمـھ 
  .59: ، ص7: العبـر، مج. ن خـزرـن أخیھـم محمـد بـلیـس أخوھـم بـل اب
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فاستفحلـت ـ نتيجـة . 1في جهاتهـا الغربيـة زناتـةغـزو 
الديـار؛ وازدادت لذلـك ـ هـذه القبائـل في تلـك 

االضطرابـات بينهـا عـلى اختـالف أشكالهـا؛ خاصـة بيـن 
إذ غرقـت البـالد في يـمٍّ مـن . 2مغـراوة وبـني يفـرن

هـ؛ السنـة الـتي 374ومنـذ  .العيـث والفسـاد المدمـر
؛ أضحـت الجهـات بـن بلكيـن المنصـورهـزم فيهـا 

مستباحـاً لعيـث  ؛ مرتعـاًالمغـربالغربيـة؛ مـن ديـار 
: ودامـت حروبهـم المشتعلـة. القبائـل؛ الـتي ال ضابـط لهـا

مـن جهـة، وبيـن القبائـل  األمويـةبيـن القبائـل والدولـة 
حـتى سنـة  3ـ فيمـا بينهـا ـ مـن جهـة أخـرى

                                                
  .320: ، ص6: نفسـھ، مج 1
حـدث االنقسـام ـ في ھـذه الفتـرة ـ بیـن مغـراوة وبـني یفـرن؛ بعـد وصـول  2

عندھـا؛ اختـار . نـون اإلدریـسي؛ طالبـًا ملـك أجـداده في المغـربڤالحسـن بـن 
یـدوي بـن یعـلى؛ زعیـم بـني یفـرن االلتحـاق بـھ؛ والوقـوف معـھ ضـد بـني 

أمـا مقاتـل وزیـري ولـدا عطیـة المغراوییـن؛ فقـد انحاشـا إلى المنصـور . أمیـة
وبھـذا اصطدمـت القبیلتـان في . بـني أمیـة نشئـوبـن أبي عامـر القائـم عـلى ا

  .مـا بینھمـا؛ ضمـن حـرب قررھـا غیرھمـا
ـور التحریـض والتفریـق المتبعیـن مـن قبـل المنص: استجابـت القبائـل لعامـلي 3
بـني یفـرن سنـوات وسنـوات؛ دون وبـن أبي عامـر؛ فتقاتلـت قبائـل مغـراوة ا

وازادت كوارثھـم مـن تلـك  ئبهمطائـل، ودون حسـم للصـراع؛ فتضاعفـت مصا
وھلـك مقاتـل بـن : ((الحـروب المستمـرة؛ الـتي أكلـت األخضـر والیابـس

مغـراوة ـ أخـوه زیـري بـن  واعـن ـ البـدو مـنظعطیـة؛ واستقـل برئاسـة ال
واستدعـاه المنصـور مـن محلـھ بفـاس سنـة إحـدى وثمانیـن .... عطیـة

؛ ]رئیـس بـني یفـرن[؛ إشـادة بتكریمـھ؛ وأغـراه بیـدوي بـن یعـلى ]ئـةوثالثما[
: ، ص7: العبـر، مج...)). منافسـھ في الحـظ وإیثـار الطاعـة؛ فبـادر إلى إجابتـھ

ول ابـن أبي عامـر استمالـة یـدوي بـن یعـلى الیفـرني؛ ولكنـھ بـل حـا. 61
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يوسـف بـن السنـة الـتي فتـح فيهـا . م1080/هـ473
  .نهائيـا اوةمغـر؛ وأسقـط إمـارة تلمسـان تاشفيـن

قـد أمـر ـ سنـة  المنصـور بـن أبي عامـروكـان 
حسـن  ؛ الوزيـر المغـربم ـ واليـه عـلى 986/هـ376

مغـراوة؛ ؛ وأصـاه خيـراً بأمـراء ابـن أحمـد عبـد الـودود
لصـدق والئهـم، وحسـن مقاتـل وزيـري؛  :وخـص منهـم

بـن  بيـدويثـم أغـراه ـ مـن جهـة أخـرى ـ . خدمتهـم
؛ وحثّـه عـلى نبـذ العهـد معـه؛ ودعـم يعـلَى اليفـرني

مـن  يـدويـا عـرف عـن م؛ ِلزيـري بـن عطيـةعـدوه 
وعـلى هـذا؛ فقـد تحالفـوا . المراوغـة، وسـوء طاعتـه

حميعـاً ضـده، وأجمعـوا عـلى مقاتلتـه؛ فالتقـوا بـه 
ابـن م؛ أيـن انتصـر عليهـم، وجـرح 991/هـ381سنـة

وقـد التحـق بهـذا . 1بجـراح أنهـت حياتـه عبـد الـودود
أبـو البهـار بـن زيـري بـن الصـراع الـدامي ـ فجـأة ـ 

؛ الـذي نقـض عهـده مـع أخيـه 2منـاد الصنهـاجي

                                                                                                 
مـتى عھـد المنصـور حمـر : ((فشـل؛ حینمـا استدعـاه إلى قرطبـة؛ فـرد علیـھ

الوحـش تنقـاد إلى البیاطـرة؛ وأخـذ في إفسـاد السابلـة، واإلجـالب عـلى 
   .62: ، ص7: العبـر، مج)). األحیـاء، والعیـث في العمالـة

 .63: ، ص7: العبـر، مج 1
وخالـف أبـو البھـار بـن زیـري بـن منـاد الصنھـاجي عـلى ابـن أخیـھ (( 2

المنصـور بـن بلقیـن؛ أمیـر إفریقیـة، وظھیـر الدولـة العبیدیـة؛ وخلـع دعـوة 
العبیدییـن، ومـال إلى دعـوة المروانییـن؛ وغلـب عـلى مدینـة تلمسـان، ومدینـة 

نـة وھـران وشلـف وشرشـال، وجبـال وانشریـس ولمدیـة وكثیـر تنـس ومدی
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خلـوف بـن  تيهـرتـ وسانـده في أمـره والي  المنصـور
، الشيعـةـ فأسقطـوا دعـوة  عطيـةوأخـوه  1أبي بكـر

؛ فخطبـوا عـلى منابـر البـالد األموييـنرفعـوا دعـوة و
 وهـران إلىالـزاب  بـالدالـتي اقتطعوهـا ـ الممتـدة مـن 

وكـان هـذا الحضـور؛ . 2األمـوي هشـام المؤيـدـ باسـم 
؛ زيـري بـن عطيـة المغـراويبمثابـة نجـدة وصلـت إلى 

 أبيوبانضمـام  .بـني يفـرنالمنهـك في حربـه ضـد 
ـ  ابـن أبي عامـرإلى الحلـف ـ الـذي يرعـاه  البهـار

تحصـل منـه عـلى أعمـال هامـة؛ حيـث أشركـه مـع 
. 3في أعمـال المغـرب مناصفـة زيـري بـن عطيـة

وواضـح ـ مـن خـالل النصـوص المذكـورة ـ أن 

                                                                                                 
األنیـس )). یـد وحاجبـھ المنصـور بـن أبي عامـرللمؤمـن بـالد الـزاب؛ وخطـب 

 :، ص ص7: أنظـر أیضـًا العبـر، مج. 64: المطـرب بـروض القرطـاس، ص
نظـر أیضـًا أ. ھـ381وذكـر ابـن الخطیـب أن ھـذا حـدث في سنـة . 64 ـ 63. 43

  .155: ، ص)قسـم المغـرب(إعمـال األعـالم 
لـم یطـل بـھ الحـال حـتى انثـنى في موقفـھ، وعـاد إلى طاعـة المنصـور بـن  1

  .64: ، ص7: أنظـر العبـر، مج. بلكیـن
بي عامـر؛ وأوفـد أوخاطـب أبـو البھـار ـ مـن وراء البحـار ـ المنصـور بـن (( 2

ـن أخیـھ حبـوس بـن زیـري في طائفـة مـن أھـل بیتـھ ووجـوه علیـھ أبـا بكـر اب
قومـھ؛ فاستقبلـوا بالجیـش، ولقـاه رحبـًا وتسھیـًال، وأعظـم موصلـھ، وأسـنى 

  .64: ، ص7: العبـر، مج)). وفـده وصالتھـم ئـزجوا
بـن یعـلى؛ وقسـم ـرة زیـري بـن عطیـة عـلى یـدوي ودعـاه إلى مظاھ(( 3

ل المغـرب شـق اُألْبُلمـة؛ حـتى لقـد اقتسمـا مدینـة فـاس عـدوة بینھمـا عمـ
  . 64: نفسـھ، ص)). بعـدوة
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أبي دخلـت ـ في هـذا الوقـت ـ ضمـن سهـم  تلمسـان
  . 1جيالبهـار بـن زيـري الصنهـا

لزيـري بـن الظاهـر؛ أن هـذا الدعـم كلـه؛ الموجـه و
عـن  ىيـدوي بـن يعـلَوحلفائـه؛ لـم يثـن  عطيـة

بـل تسـرب الفسـاد إلى  .2الفتنـة والفسـادمواصلـة نشـر 
زيـري بـن عطيـة وأبي البهـار الحلـف الـذي جمـع بيـن 

ة ؛ بسـب تـراخي هـذا األخيـر عـن المشاركـالصنهـاجي
. وأخيـه؛ ناكـثي العهـد أبي بكـر خلـوف بـنفي تأديـب 

؛ أبـو البهـاروعليـه فقـد نشبـت بينهمـا حـرب؛ خسرهـا 
؛ أيـن راسـل ابـن جـراوة؛ ثـم انتقـل إلى سبتـةولجـأ إلى 

؛ معتـذراً؛ وطالبـاً العـودة إلى المنصـور بـن بلكيـنأخيـه 
اجـه إلى حضـن عملـه؛ فوصلتـه الموافقـة؛ فعـاد ادر

  .، مسلمـاً بطاعتـه للشيعـةالصنهاجيـةالدولـة 
زيـري بـن ؛ فقـد سقطـت في يـد تلمسـانأمـا 

تـم . 3هـ381لبعـض الوقـت ـ سنـة ـعطيـة المغـراوي 

                                                
 65: ، ص ص7: والعبـر، مج. 64:األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 1
 .155: ، ص)قسـم المغـرب(وإعمـال األعـالم . 66ـ 
نـة واإلجـالب عـلى نـھ مـن الفتشأفلـم َیـُرْع ذلـك یـدوي، وال وزعـھ عـن (( 2

أنظـر . 64: ، ص7: العبـر، مج)). البـدو والحاضـرة، وشـق عصـا الجماعـة
  . 158ـ  157: وإعمـال األعـالم، ص ص. 65: أیضـًا األنیـس المطـرب، ص

ففـّر أبـو البھـار بنفسـھ أمامـھ، ولحـق بابـن أخیـھ منصـور بـن بلقیـن؛ (( 3
أعمـال أبي  ئـروساري بـن عطیـة مدینـة تلمسـان، وتـرك لـھ البـالد؛ فملـك زیـ
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، وانكفائهـم داخـل حـدود الزيرييـنذلـك؛ بعـد انكمـاش 
مواطنهـم؛ جـراء الصراعـات العائليـة؛ الـتي نشبـت 

ومـع هـذا فقـد . هـم، وانقسامهـم، وتبعثـر جهودهـمبين
مغلفـة بكتلـة مـن الضبـاب؛ وال  تلمسـانبقيـت أخبـار 

أبي ؛ بعـد عـودة مغـراوةيعـرف مصيرهـا في ظـل 
زيـري بـن وكـل مـا في األمـر؛ أن . إلى أهلـه البهـار

م؛ 994/هـ384يكـون قـد فقدهـا سنـة  عطيـة المغـراوي
ويستشـف هـذا الـرأي؛ . ف كيـف حـدث ذلـكوال يعـر

واستفحـل أمـر ((: ابـن خلـدونمـن خـالل مـا قالـه 
بالمغـرب، ودفـع بـني يفـرن عـن  ]ابـن عطيـة[ زيـري

فـاس إلى نـواحي سـال، واختـط مدينـة وجـدة سنـة 
؛ وأنزلهـا عساكـره وحشمـه؛ ]وثالثمائـة[أربـع وثمانيـن 

ويـه، ونقـل إليهـا ذخيرتـه، وأعدهـا واستعمـل عليهـا ذ
معتصمـاً؛ فكانـت ثغـراً لعملـه بيـن المغـرب األقـصى 

كانـت أقـصى  وجـدةوبهـذا يفهـم أن . 1))واألوسـط
الـتي تعتبـر بمثابـة  تلمسـانحـدوده شرقـاً؛ تقابلهـا 

  . للصناجييـنالثغـر الغـربي 

                                                                                                 
)). البھـار؛ فانبسـط سلطانـھ بالمغـرب مـن السـوس األقـصى إلى الـزاب

  . 66ـ  65: ، ص ص7: أنظـر أیضـًا العبـر، مج. 64: األنیـس المطـرب، ص
أورد ھـذا القـول ـ أیضـًا ـ صاحـب األنیـس . 66ـ  65: ، ص ص7: العبـر، مج 1
  .65: مطـرب بـروض القرطـاس، صال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


101 
 

؛ فإنهـم واصلـوا بـني يفـرنأمـا بخصـوص 
؛ ولـم تنقطـع الحـروب بيـن للمغراوييـنقاومتهـم م

؛ فقضـوا المغـربإلى  المرابطـونالقبيلتيـن؛ حـتى دخـل 
  . 1عـلى نفوذهمـا معـاً، وأسقطـوا إماراتهمـا المتناثـرة

وكعـادة رؤسـاء القبائـل؛ وطبعهـم المتذبـذب، 
وعصبيتهـم المتقلبـة ـ حسـب حجـم الفائـدة ومصـادر 

لوثـة  زيـري بـن عطيـةلسهلـة ـ فقـد انتابـت الريـع ا
مـن الزهبـني والغـرور؛ أصابتـه بعـد تغلبـه عـلى  ـو

؛ وبعـد انفـراده بالجهـات يفـرن، وأبي البهـار الصنهـاجي
وعـلى هـذا؛ فقـد فسـدت . المغـربالغربيـة مـن بـالد 

م؛ حيـن 996/هـ386سنـة  ابـن أبي عامـرأحوالـه مـع 
. 2لهشـام المؤيـدتقـده؛ بخصـوص استبـداده وحجـره ان

في  مغـراوةبتعاظـم قـوة  ابـن أبي عامـروبالمقابـل؛ شعـر 
مـن ساحـة بـني يفـرن بعـد انسحـاب  المغـرب؛

داخـل حدودهـم؛ لـذا فقـد  الصنهاجييـنالصـراع، وانكفـاء 
، وتحجيـم دور زيـري بـن عطيـةقـرر تقليـم أظافـر 

                                                
  .166: ، ص)قسـم المغـرب(إعمـال األعـالم  1
وكشـف زیـري وجھـھ في عـداوة ابـن أبي عامـر واإلغـراء بـھ، والتشیـع (( 2

، واالمتعـاض لـھ مـن ھضیمتـھ وحجـره؛ فسخـط ابـن أبي عامـر، یـداملؤلھشـام 
دیوانھـا، ونـادى بالبرابـرة وقطـع عنـھ رزق الـوزارة، ومحـا اسمـھ مـن 

. 65: أنظـر أیضـًا األنیـس المطـرب، ص. 66: ، ص7: العبـر، مج)). منـھ
  .158: ، ص)قسـم المغـرب(إعمـال األعـالم 
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؛ لـذا فقـد بـادر إلى إرسـال جيـش للقيـام بهـذه ةمغـراو
محمـد : ((؛ مثـلاألمازيـغالمهمـة؛ ضـم جـّل زعمـاء 

بـن الخيـر بـن محمـد  بـن الخيـر، وزيـري بـن خـزر، ا
وابـن عمهمـا بكسـاس بـن سيـد النـاس؛ ومـن بـني 

أبـو نوبخـت بـن عبـد اللـه بـن بكـار؛ ومـن : يفـرن
إسماعيـل بـن البـوري، ومحمـد بـن عبـد اللـه  :مكناسـة

  . 1))محمـد خـزرون بـن: بـن مديـن؛ ومـن ازداجـةا
ابـن أبي ؛ وجـه األمازيـغوبهـذا العـدد مـن أمـراء 

؛ قصـد بهـا  لزيـري بـن عطيـةرسالـة حازمـة  عامـر
؛ المغـربإفهامـه أنـه ليـس في إمكانـه االنفـراد بمقـدرات 

في مقـدوره االستغنـاء عنـه؛ بحكـم  ن أبي عامـرابـوأن 
بيـن  األمازيـغتواجـد هـذا العـدد الكبيـر مـن أمـراء 

وإلى جانـب كـل هـذا قـرر تأديبـه وتحجيـم . يديـه
قدراتـه بالقـوة؛ فعـزز الجيـش األمـوي؛ برفـع مرتبـة 

 .2بقيادتـه عبـد الملـك المظفـرقيادتـه؛ حيـث كلـف ابنـه 
ولمـا اشتبـك الخصمـان؛ انتهـت المعركـة ـ سنـة 

زيـري بـن ، وإصابـة مغـراوةم ـ بهزيمـة 998/هـ388
                                                

 .67: ، ص7: العبـر، مج 1
ولمـا سمـع شیـوخ القبائـل األمازیغیـة بعبـور المظفـر عبـد الملـك بـن أبي  2

ـاب زیـري بـن عطیـة ـ مـن األمازیـغ ـ عنـھ، عامـر؛ تخـلى عامـة أصح
بالبـر واإلحسـان، وأصنـاف  فئـواكووالتحقـوا بجیـش ابـن أبي عامـر؛ حیـث 

  . 68: ، ص7: أنظـر، العبـر، مج. الخیـر الجزیـل؛ الـذي ال مثیـل لـھ
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: 1بجـراح خطيـرة؛ عالجهـا في منفـاه بالصحـراء عطيـة
وانبسـط ملـك عبـد . ونجـا ـ وهـو مثخنـاً بالجـراح((

الملـك بـن أبي عامـر عـلى الغـرب ومـا واله إلى 
ـلى تلمسـان وتيهـرت؛ وقفـل إلى األندلـس سجلماسـة، وع

؛ جـراء زيـري بـن عطيـةولـم ينتـه دور . 2))389سنـة 
مـا أصابـه مـن هزيمـة وجـراح محرجـة؛ بـل بالعكـس؛ 
فإنـه واصـل نشاطـه مـن فـوره؛ بعـد أن التأمـت جراحـه 
وتعـافى مـن نكبتـه؛ ولكنـه اختـار ـ هـذه المـرة ـ 

اتجـه فيهـا نحـو شـرق البـالد؛ حيـث  وجهـة أخـرى؛
تـم ذلـك . عماالهـمأو بـني زيـري الصنهاجييـنوطـن 

بعـد اطالعـه عـلى االنشقـاق الحاصـل داخـل األسـرة 
باديـس بـن ؛ وخـروج بعضهـم عـلى ملكهـم الزيريـة
فرصـة  زيـري بـن عطيـة؛ عندهـا؛ انتهـز المنصـور

يطوفـت يـث كـان بهـا ؛ حتيهـرتمـن ذهـب؛ فحاصـر 
؛ جـراء باديـس؛ فاضطربـت أحـوال بـن بلكيـنا

بـن احمـاد ولكنـه أسنـد إلى . الخالفـات المحيطـة بـه
؛ ولكنـه هـزِم لزيـري بـن عطيـةمهمـة التصـدي  بلكيـن
تيهـارت  القريـب مـنمينـا ( 3وادي منـاس عنـد امامـه

                                                
وفي . 159: ، ص)قسـم المغـرب(وإعمـال األعـالم . 68: ، ص7: العبـر، مج 1

  .67ـ  66: ھـ أنظـر ص ص387سنـة : س المطـرباألنیـ
  .252: ، ص1: البیـان المغـرب، ج 2
 .69: ، ص7: العبـر، مج 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


104 
 

ـ  ي بـن عطيـةزيـروتمكـن ). الحاليـةغيليـزان  ومـن
ـ مـن قتـل أعـداد منهـم؛  صنهاجـةبعـد هزيمـة جيـش 

تقـول المصـادر؛ أنهـم باأللـوف؛ كمـا استـولى عـلى 
 تنـس، وشلـف،: معسكرهـم؛ ثـم فتـح كـل مـن

  . 1أيضـاً وتلمسـان ، والمسيلـة،تيهـرتو
كانـت ـ طـوال  تلمسـانوهنـا يفهـم أن مدينـة 

وقـد . 2الصنهاجييـن لبـني زيـريتابعـة  الفتـرة السابقـة ـ
يكـون هـذا ـ في معظـم الوقـت ـ منـذ احتاللهـا مـن 

م؛ أيـن نقـل أهلهـا إلى 977/هـ367سنـة  بلكيـنقبـل 
ومصـداق ذلـك مـا سبـق ذكـر؛ . أشيـرمدينـة 

؛ وجـدةلمدينـة  زيـري بـن عطيـةبخصـوص بنـاء 
   .3واتخذهـا ثغـراً لـه

المغـرب مـدن  زيـري بـن عطيـةـح ولمـا فت
هشـام المذكـورة؛ أقـام فيهـا دعـوة الخليفـة  األوسـط

                                                
وأقـام الدعـوة . وفتـح مدینـة تاھـرت وتلمسـان وشلـف، وتنـس والمسیلـة(( 1

. 70: ، ص7: العبـر، مج )).ھشـام، لحاجبـھ المنصـور مـن بعـده یـدللمؤفیھـا كلھـا 
  . 160: ، ص)قسـم المغـرب( وإعمـال األعـالم. 67: ھـذا أیضـًا في األنیـس المطـرب، صأنظـر 

یفھـم مـن بعـض النصـوص؛ أن قبائـل زناتـة كانـت تھیمـن عـلى بـوادي  2
: المغـرب األوسـط؛ ومنھـا بادیـة تلمسـان؛ بینمـا یمتلـك المدینـة الصنھاجیـون

س ھـذا ـ أمیـرًا عـلى الـزاب والمغـرب األوسـط، ولـم یـزل حمـاد ـ أیـام بادیـ((
وكـان نزولـھ ببلـد أشیـر والقلعـة؛ متاخمـًا لملـوك . ومتولیـًا حـروب زناتـة

  .350: ، ص6: العبـر، مج)). زناتـة، واحیائھـم البادیـة؛ بضـواحي تلمسـان وتیھـرت
 .65: واألنیـس المطـرب، ص. 66: ، ص7: العبـر، مج 3
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؛ بـن أبي عامـرال؛ كمـا دعـا ـ إلى جانبـه ـ المؤيـد
إرضـاء لـه، وترضيـة خاطـر؛ قصـد بهـا االعتـذار 

زيـري واعتـل . اعتـذاره العمـلي المنصـورضمنيـاً؛ فقبـل 
أشيـر حصـاره لمدينـة  ـ إثـر ذلـك ـ خـالل

؛ حيـث تـوفي عنـد عودتـه منهـا سنـة الصنهاجيـة
؛ الـذي المعـزابنـه  مغـراوةفبايعـت  1.م1000/هـ391

؛ بابـن أبي عامـربـادر ـ مـن فـوره ـ باالتصـال 
واعتلـق : ((عارضـاً خدماتـه، ومعربـاً عـن إخالصـه لـه
ولمـا . 2))مبالدعـوة العامريـة، وصلحـت حالـه عندهـ

المعـز بـن ؛ جـدد المنصـور بـن أبي عامـرتـوفي 
؛ بـل المظفـر عبـد الملـكعهـده وطاعتـه لولـده  3زيـري

؛ فقبـل هـذا قرطبـةرهينـة لديـه في  معنصـرقـدم ابنـه 
م 1005/هـ396العـرض المغـري؛ وكتـب إليـه سنـة 

؛ فـاسب؛ فاستقـر المغـربكتـاب عهـد بأعمـال أبيـه في 
؛ الـتي أسندهـا ـ سجلماسـةولكنـه استثـنى مـن ذلـك 
                                                

وإعمـال األعـالم . 66: ، ص7: والعبـر، مج. 67: یـس المطـرب، صاألن  1
  .253: ، ص1: أنظـر أیضـًا البیـان المغـرب، ج. 160: ، ص)قسـم المغـرب(
وذكـر صاحـب األنیـس المطـرب أنـھ صالـح . 70: ، ص7: العبـر، مج 2

وصالـح  .وقـام بملـك أبیـھ: ((المظفـر؛ ولـم یشـر إلى أبیـھ ابـن أبي عامـر
المظفـر بـن المنصـور بـن أبي عامـر؛ فقلـده أمـر المغـرب؛ فكانـت مـدة ملكـھ 

وھـذا مـا ذكـره أیضـًا ابـن . 67: ص)). بالمغـرب؛ نحـو عشریـن سنـة
أنظـر إعمـال . م1006/ھـ397الخطیـب؛ الـذي أضـاف أن ھـذا حـدث في سنـة 

  .253: ، ص1: ذلـك البیـان المغـرب، جأنظـر ك. 160: ، ص)قسـم المغـرب(األعـالم 
 .254: ، ص1: البیـان المغـرب، ج. م1025/ھـ416تـوفي المعـز بـن زیـري في سنـة  3
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 وانديـن بـن خـزرون بـن فلفـوللبعـض الوقـت ـ إلى 
نـص كتـاب العهـد  ابـن خلـدونوقـد أورد . 1بـن خـزرا

 المعـزومنـذ هـذا التاريـخ الـذي نُصّـب فيـه . 2هـذا
سنـة ال(م 1069/هـ462؛ وإلى سنـة المغـربواليـاً عـلى 

، وأسقـط يوسـف بـن تاشفيـن فـاسالـتي احتـل فيهـا 
 المغـرب؛ عرفـت بـالد )بهـا المغراويـةالدولـة 

اضطرابـات ال حـدود لهـا، وفتنـاً مدمـرة أسقطـت 
الـرؤوس والنفـوس، وحروبـاً داميـة؛ أفنـت القريـب 

  .3والغريـب
زيـري بـن ؛ فقـد ذُكـر سابقـاً أن تلمسـانأمـا 

م؛ 1000/هـ391سنـة  صنهاجـةافتكهـا مـن أيـدي  يـةعط
ولمـا تـوفي وخلفـه . بالمغـرب األوسـطمـع مـدن أخـرى 

 4بتلمسـان يعـلى؛ نـزل المغـربعـلى بـالد  المعـزابنـه 
                                                

وكتـب للمعـز : ((وقـال ابـن عـذاري. 80ـ  77. 72: ، ص ص7: العبـر، مج 1
سجلماسـة؛ فإنـھ كـان قـد عقـد  عھـده بتجدیـد والیـة الغـرب كلـھ إال مدینـة

والیتھـا لواضـح الفـتى قبـل ذلـك؛ ووالھـا واضـح واندیـن بـن خـزرون 
البیـان ])). فلفـول[وابـن عمـھ زیـري بـن فلفـل ] ؟؟ بـل المغـراوي[الیفـرني 

  .  254: ، ص1: المغـرب، ج
  .72ـ  71: ، ص ص7: مج: العبـر  2
  .166ـ  161: ، ص ص)قسـم المغـرب(أنظـر إعمـال األعـالم  3
ویعـلى ھـذا؛ ھـو أخـو الخیـر بـن محمـد بـن الخیـر؛ أمیـر مغـراوة الـذي  4

. ھـ في معركـة بینـھ وبیـن زیـري بـن منـاد الصنھـاجي360انتحـر سنـة 
أبیھمـا؛ بقتلـھ، وإرسـال  بثـأراجتمـع األخـوان عـلى قتـال زیـري؛ حیـث أخـذا 

بأبیـھ؛ ُقِتـل ـ في تلـك  للثـأرـن ولمـا زحـف إلیھمـا بلكی. رأسـھ إلى قرطبـة
الحـرب ـ الخیـر أخـو یعـلى؛ فانسحبـت مغـراوة نحـو غـرب البـالد؛ بسبـب 
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فكانـت خالصـة لـه، : ((المغـراوي بـن محمـد بـن الخيـرا
ـذا؛ لعـل ه. 1))وبـقي ملكهـا وسائـر ضواحيهـا في عقبـه

؛ األمـر الـذي منـع المظفـر بـن أبي عامـرتـم بأمـر 
وربمـا . عـن مضايقتـه المعـز بـن زيـريابـن عمـه 

بمثابـة  تلمسـاناختـار هـو نفسـه هـذا؛ لتكـون إمـارة 
وسلـك بذلـك . الصنهاجييـنالحاجـز الشـرقي بينـه وبيـن 

س بـن إدريـالمسلـك نفسـه الـذي اختـاره ـ مـن قبـل ـ 
 بـني سليمـان؛ حيـن رضي بقيـام إمـارة عبـد اللـه

. القيـروانأمـراء  بـني األغلـبكحاجـز بينـه وبيـن 
يعـلى بـن محمـد بـن الخيـر ويمكـن القـول ـ هنـا ـ أن 

؛ الـتي تلمسـانيعتبـر المؤسـس إلمـارة  ؛المغـراوي
ـة ؛ سميـت باسمهـم؛ وظلـت قائم2ورثهـا بنـوه مـن بعـده

 بفتحـه هـذه المدينـة يوسـف بـن تاشفيـنحـتى أسقطهـا 

                                                                                                 
األمـر الـذي اظطرھـم إلى اإلستنجـاد بالحكـم في قرطبـة؛ فعبـر . ضغـوط بلكیـن

. إلیـھ یعـلى وابـن أخیـھ محمـد بـن الخیـر؛ حیـث مثـال أمامـھ مـرات عدیـدة
لیـة مغـراوة إلى فـرع آخـر مـن أسـرة بـني مسئوي ھـذه األثنـاء تحـول ثقـل وف

عـلى أحیـاء ) زیـري ومقاتـل(خـزر؛ حیـث تغلـب بنـو عبـد اللـھ بـن بـن خـزر 
، 7: أنظـر العبـر، مج(مغـراوة؛ بامتالكھـم لفـاس؛ وإنشـاء إمـارة فیھـا سنـة 

  ). 92. 76ـ  58: ص ص
  .93: ، ص7: العبـر، مج 1
وأمـا تلمسـان والـزاب؛ فكـان فیھـا َیعـَلى : ((جـاء في البیـان المغـرب 2

أو قریبـًا منـھ؛ وقـام فیھـا ] ھـ460أي [الزنـاتي، ومـات في ھـذا التاریـخ 
  .255: ، ص1: ج)). بنـوه
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؛ حيـث استلحـم مـن بداخلهـا مـن 1م1080/هـ473سنـة 
كإمـارة في  المغـراويوبذلـك انتـهى الوجـود . بـني يعـلى

  . تلمسـان
واألمـر الغريـب؛ أن هـذه اإلمـارة؛ نـأت بنفسهـا 

ـن محيطهـا عـن االضطرابـات المدمـرة؛ عـلى الرغـم م
بـني المشتعـل بالحـروب والقالقـل؛ الـتي تنشـب بيـن 

في  وبـني حمـادفي الجهـات الغربيـة، زيـري بـن عطيـة 
وهاتـان الدولتـان ـ كمـا هـو . المناطـق الشرقيـة

معـروف ـ تتميـزان بكثـرة الرجـال واألتبـاع، ووفـرة 
لـم تتضـرر ف. المـال والكـراع، وسعـة الملـك والضيـاع

ـ مثـالً ـ بعمليـات الغـزو الـتي قـام  بـني يعـلىإمـارة 
؛ 2المغـرب األقـصىفي  مغـراوةضـد  بنـو حمـادبهـا 

المغراوييـن  بـني زيـري بـن عطيـةكمـا أن حـروب 
. مـرور الكـرام تلمسـانمـرت عـلى  الحمادييـنضـد 
 ـاداًحم؛ دفـع يباديـس بـن المنصـور الصنهـاجفهـذا 

م؛ وسـوغ 1004/هـ395سنـة  زناتـةلشـن حـرب ضـد 
لـه كـل مـا فتحـه مـن بـالد؛ فوصـل في غزواتـه إلى 

ـ حيـث نقـل أهلهـا إلى  ناتلمســ القريبـة مـن  جـراوة

                                                
  .359: ، ص6: ھـ في مج474بینمـا كتـب سنـة . 94: ، ص7: ھكـذا في العبـر، م 1
 .353. 350: ، ص ص6: ـر العبـر، مجأنظ 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


109 
 

؛ ومـع هـذا؛ لـم تشـر المصـادر إلى تعـرض 1المسيلـة
مكـروه في حمالتـه تلـك؛ مـع أنهـا كانـت  يأل تلمسـان
وبالمقابـل؛ تخـطى . المغراوييـن ـني يعـلىلبتابعـة 

سنـة  تلمسـان المغـراوي 2حمامـة بـن زيـري
المغـرب في  الحمادييـنم؛ حيـن غـزا بـالد 1038/هـ430

بلكيـن بـن ثـم إن . 3لتلمسـان؛ دون التعـرض األوسـط
؛ تلمسـان؛ تجـاوز بـدوره الصنهـاجي محمـد بـن حمـاد
ـا بسـوء؛ عندمـا زحـف إلى ديـار ولـم يتعـرض له
بنـو وحـتى . 4م1062/هـ454سنـة  المغـرب األقـصى

 بـني زيـري المغراوييـنـ في صراعهـم مـع  يفـرن
بـني ويبـدو أن حكـم . 5تلمسـان؛ لـم يهـددوا بفـاس
: حمـادتعـزز أكثـر فأكثـر؛ بعـد مـوت  يعـلى

                                                
  .350: ، ص6: العبـر، مج 1
نـفى صاحـب األنیـس المطـرب أن یكـون حمامـة ابـن األمیـر المعـز بـن  2

ولي ملـك المغـرب بعـد وفـاة ابـن عمـھ : ((زیـري؛ بـل قـال أنـھ ابـن عمـھ
ـن خلـدون الـذي وأیـد ھـذا الـرأي اب. 68: ص)). المعـز بـن زیـري بـن عطیـة

وولي مـن بعـده ابـن عمـھ حمامـة بـن المعـز بـن عطیـة؛ ولیـس ـ كمـا : ((قـال
یزعـم بعـض المؤرخیـن ـ أنـھ ابنـھ؛ إنمـا ھـو اتفـاق في األسمـاء؛ أوجـب ھـذا 

أنظـر . أمـا ابـن عـذاري؛ فیعتقـد أنـھ ابنـھ. 73: ، ص7: العبـر، مج)). الخلـط
  .254: ، ص1: رب، جالبیـان المغـ

أن حمامـة؛ ھـرب : وأشـار أیضـًا ابـن الخطیـب. 352: ، ص6: العبـر، مج 3
 الیفـرني؛ أنظـر إعمـالإلى تلمسـان؛ عندمـا تغلـب علیـھ تمیـم بـن یعـلى 

ولكـن ابـن خلـدون وصاحـب األنیـس . 161: ، ص)قسـم المغـرب(األعـالم 
  . 69: واألنیـس، ص. 73: ، ص7: العبـر، مج. دةالمطـرب؛ قـاال أنـھ ھـرب إلى وجـ

  .75: ، ص7: العبـر، مج 4
 . 69: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 5
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 تلمسـانيعـلى خـالل ذلـك ب يوسـق ملـك بـنتفاس((
  . 1))واختلفـت أيامهـم ـ مـع آل حمـاد ـ سلمـاً وحربـاً

باإلضافـة إلى كـل ذلـك؛ وضـح أنـه لـم يؤثـر في 
ومنعتهـا؛  كـل مـا حـدث  بـني يعـلىتماسـك إمـارة 

مـن الوقائـع واألحـداث؛ الـتي فرضـت عليهـم مـن قبـل 
أن  إذ. أعـراب بـني هـاللوحلفائهـم مـن  بـني حمـاد

بـني انتقلـوا ـ بعـد تغلبهـم عـلى  األعـرابهـؤالء 
؛ حيـث أنهكـوا المغـرب األوسـطـ إلى  إفريقيـةفي  زيـري
، وأحجروهـم في قلعتهـم؛ ولكـن هـؤالء الحمادييـنقـوى 

في استطاعـوا ـ فيمـا بعـد ـ ترويضهـم، واستخدامهـم 
بيـن فكانـت بينهـم و((: أغراضهـم، ومهامهـم الحربيـة

وكانـت . بـني يعـلى ـ أمـراء تلمسـان ـ حـروب ووقائـع
ـة أقـرب إليهـم بالمواطـن؛ وكـان األميـر بتلمسـان ـ بغْزِ

  2.))لعهدهـم ـ بخـتي؛ مـن ولـد يعـلى
بـني الـتي ميـزت إمـارة  ومـن العالمـات البـارزة

؛ أنهـا تعتبـر أول إمـارة مستقلـة بعـد تلمسـان فييعـلى 
ثـم أنهـا أول . في المدينـة ذاتهـا بـني سليمـانـارة إم

 المغـرب األوسـطإمـارة ـ في الجهـة الغربيـة ـ مـن 
: ؛ حيـث ثبـت حظـور قبيـلتيبـني هـاللاحتكـت بقبائـل 

                                                
  .93: ، ص7: العبـر، مج 1
  .94ـ  93: ، ص ص7: العبـر، مج 2
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في الوقـت ذاتـه؛ الـذي سجـل خاللـه  واألثبـج، غبـةزِ
في الحقـاً ـ  تلمسـانـ أصحـاب  بـني عبـد الـوادوجـود 

  .1تلـك النـواحي
بـني مـن ( تلمسـانوتقـول المصـادر أن أميـر 

في تلـك " زغبـة" الهالليـةـ أيـام ظهـور القبيلـة ) يعـلى
؛ بينمـا يسـمى "بخـتي" الجهـات الغربيـة ـ يسـمى 

". 2أبـو سعيـد بـن خليفـة اليفـرني"وزيـره وقائـد جيشـه 
 مغـراوةـل بيـن وهنـا يتضـع التوافـق والوئـام الحاص

كمـا يبـدو أن هـذا . آنـذاك تلمسـانفي  وبـني يفـرن
في  زناتـةالتوافـق امتـد أثـره إلى قبائـل عديـدة مـن 

وزيـر أي [فكـان كثيـراً مـا يخـرج : ((طالمغـرب الوسـ
بالعساكـر مـن تلمسـان؛ لقتـال عـرب األثبـج ] بخـتي

تـة؛ أهـل المغـرب وزغبـة؛ ويحتشـد مـن إليهـم مـن زنا
مغـراوة، وبـني يلـومي، وبـني عبـد : األوسـط؛ مثـل

وهلـك في بعـض تلـك . الـواد، وتجيـن، وبـني مريـن
؛ أعـوام ]أو سعيـد[المالحـم هـذا الوزيـر أبـو سعـدى 

. 3))خمسيـن وأربعمائـة 
   

                                                
 .94: ، صنفسھ 1
  .94: ، ص7: مج". أبو سعدى"و" أبو سعد: "في بعـض مواضع أخـرى 2
  .94: ص، 7: العبـر مج 3
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  ـ 
ي ف المغراويـة بـني يعـلىيبـدو أن حـظ دولـة 

ميـدان العمـران والثقافـة ال يرتـقي إلى منزلـة التنويـه 
وكـل مـا يمكـن ذكـره في هـذا المجـال؛ . واإلشـادة بـه

هـو اسـم أحـد العلمـاء الكبـار مـن أئمـة المذهـب 
في ظـل حكـم  بتلمسـانالمالـكي؛ الـذي اختـار اإلقامـة 

ن حكـام ؛ وواضـح أنـه لـقي مـيعـلى المغراوييـنبـني 
تلمسـان ـ آنـذاك ـ كـل حفـاوة وتكريـم؛ ففضـل البقـاء 

ثـم أثمـر وجـوده في هـذه . في المدينـة إلى نهايـة عمـره
المدينـة؛ فأعطاهـا علمـاء آخريـن؛ الزمـوه وتعلمـوا عـلى 

  :  وهـذا العالـم الجليـل هـو.  يديـه؛ سيـأتي ذكرهـم الحقـاً
فقيـه، وأحـد  1األسـدي المالـكي الـدوادي أبـو جعفـر ـ 1

درس في صغـره . أئمـة المذهـب المالـكي بالمغـرب
؛ أيـن تلمسـان؛ ثـم انتقـل إلى بطرابلـس الغـربوصبـاه 

لـه حـظ وافـر في . استقـر بهـا، واختـار اإلقامـة فيهـا
لـم يعـرف لـه شيخـاً أو . علـوم الحديـث واللغـة والكـالم

وكـان درسـه وحـده؛ لـم : ((ابـن فرحـونل معلمـاً؛ إذ قـا
يتفقـه في أكثـر علمـه عـلى إمـام مشهـور؛ وإنمـا 

                                                
الدیبـاج المذھـب في معرفـة أعیـان علمـاء المذھـب البـن : لـھ ترجمـة في 1

  فرحـون المالـكي، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد،
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بينمـا عـرف التالميـذ اآلخـذون . 1))وصـل بمـا أدركـه
لي ـن عـروان بـك مـالمل دـو عبـأب: عنـه؛ ومنهـم

 هـ440 ةـوفى سنـ، المت)العنـابي( ونيـان البـدي القطَّـاألس
د ـن أبي زيـد بـر محمـن أبي عمـد بـأحمر ـو بكـوأب
 .تيـاء السبـن الوفـبالي ـو عـوأب هـ،460ة ـوفى سنـالمت

، "النـامي في شـرح الموطـأ: "الـداودي اتـمـن مؤلف
النصيحـة في شـرح صحيـح "، و"الـوعي في الفقـه"و

ـ ويـرى بعضهـم أنـه أول شـرح لكتـاب " البخـاري
، ولـه "يضـاح في الـرد عـلى القدريـةاإل"البخـاري ـ ثـم

" أيضـاً تفسيـر القـرآن؛ ال عنـوان لـه؛ وسمـوه باسمـه 
م، 1011/هـ402سنـة  بتلمسـانتـوفي ". اوديتفسيـر الـد

 فيمـا بعـد بجـوارهأيـن دفـن . ودفـن عنـد بـاب العقبـة
  .ابـن غزلـون

ان ـلقطَّدي اـلي األسـن عـروان بـك مـالمل دـو عبـأبـ  2
؛ وهـو مـن أصـول قرطبيـة؛ درس في )العنـابي( ونيـالب

أبي محمـد األصيـلي، والقـاضي أبي المطـرف : بلـده عـن
ثـم . عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن فطيـس، وآخريـن

أيـن أخـذ عـن . رحـل إلى بـالد المغـرب والمشـرق
أخـذ عـن أبي : ((قـال ابـن بشكـوال. علمـاء آخريـن

                                                
  .166: ، ص1: الدیبـاج المذھـب، ج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


114 
 

لحسـن القابـسي، وأبي جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي، ا
وصحبـه خمسـة أعـوام، وأخـذ معظـم مـا عنـده؛ مـن 

ولكـن ابـن بشكـوال؛ لـم يذكـر . 1))رواياتـه، ووتواليفـه
أيـن أقـام معـه تلـك المـدة؛ أهي في تلمسـان أم في غيرهـا 

. وم الفائـدةمـن البلـدان؟ وعليـه فقـد أثبتنـاه هنـا لعمـ
مختصـر تفسيـر : مـروان بـن عـليومـن مؤلفـات 

  .م1048/هـ440 ةـسن في عنابـة قبـل وفىـتو. الموطـأ
  

     ***





  

                                                
  .616: ، ص2: كتـاب الصلـة، ج 1
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  :1ـ 
ظلـت الحـال مضطربـة والحـروب مشتعلـة في 

سنـة  ـ ؛ إلى أن حـّل بهـاالمغربيـةكامـل الديـار 
قـوم جـدد؛ يمتطـون الهجـن والمهـاري؛ ـ م 1053/هـ445

قدمـوا هـذه المـرة مـن جنـوب البـالد؛ فمهـدوا بـالد 
مفاسدهـم،  ا، ومحـوزناتـة، وكبحـوا قبائـل المغـرب

السياسيـة والدينيـة واالقتصاديـة، : وأصلحـوا األوضـاع
شجعـوا العلـم ورفعـوا مرتبـة الدولـة وسلطانهـا عاليـاً، و

والعلمـاء؛ ونشـروا نهـج السلـف، ودعمـوا المذهـب 
: مـن صنهاجـة الجنـوبهـؤالء القـوم هـم . المالـكي

، ثـم 2أوالً يحـيى بـن عمـر؛ بقيـادة لمتونـة ومسوفـة

                                                
  .جیـم المصریـة؛ بال"أو تاجـرارت" ـرارتڤتـ"تكتـب أیضـًا  1
. الّلمتـوني) تورقیـت(ھـو األمیـر یحـیى بـن عمـر بـن إبراھیـم بـن تورفیـت  2

سمـاه صاحـب األنیـس . م1055/ھـ447تـوفي یحـیى بـن عمـر في سنـة 
یحـیى بـن عمـر بـن تالكاكیـن الصنھـاجي : المطـرب بـروض القرطـاس

. ابـن الخطیـب، وابـن خلـدون: موأجمـع عـلى ھـذا االسـ. 80: ص. اللمتـوني
وقـد . 374: ، ص6: والعبـر، مج. 228: ، ص)قسـم المغـرب(إعـالم األعـالم 

ذكـر نسـب أمـراء الدولـة : ((خصـص ابـن عـذاري فصـال عنونـھ بـ
  .17: ، ص1: البیـان المغـرب، ج)). المرابطیـة
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؛ ثـم ـ مـن بعدهمـا ـ ابـن 1أبي بكـر بـن عمـرأخيـه 
سنـة  ـانتلمس؛ الـذي فتـح 2يوسـف بـن تاشفيـنعمهمـا 

 4العبـاس بـن يحـيى؛ أيـن قتـل أميرهـا 3م1075/هـ468
؛ بينمـا يـرى آخـرون أنـه 5في أحـد األقـوالالمغـراوي 

ورحـل : ((وأنعـم عليـه مـزدليصالحـه بواسطـة األميـر 
األميـر مـزدلي إلى تلمسـان؛ ودخلهـا ـ في مهلـة، وحـال 

ي، ورجـع إلى هدنـة ـ ثـم ولى ابنـه يحـيى بـن مـزدل
مراكـش؛ فكـان وصولـه إليهـا في نصـف ربيـع اآلخـر؛ 

؛ ومعـه العبـاس ]هـ468أي سنـة [مـن هـذه السنـة 
صاحـب تلمسـان؛ فأنعـم عليـه أميـر المسلميـن بكـّل 

                                                
تورقیـت أو (ورفیـت ھـو األمیـر أبـو بكـر بـن عمـر بـن إبراھیـم بـن ت 1

م بثـالث سنیـن؛ حیـث قتـل خـالل 1072/ھـ465كـان حیـًا بعـد سنـة . الّلمتـوني )توقـوت
  . 34. 31: الحلـل الموشیـة، ص ص. حـرب بینـھ وبیـن السودانییـن المجاوریـن لـھ

ھـو : ((سـرد صاحـب الحلـل الموشیـة نسـب یوسـف بـن تاشفیـن ھكـذا 2
بـن ورتاقطـن بـن ) تورقـوت(فیـن بـن إبراھیـم بـن تورقیـت یوسـف بـن تاش

منصـور بـن مصالـة بـن مانیـة بـن ونمـالي، الصنھـاجي الحمیـري، وفي 
أبـي زكریـاء وأبي : إبراھیـم یجتمـع مـع ابـني عّمـھ األمیریـن الّلذیـن كانـا قبلـھ

 .29: ص)). بكـر ابـني عمـر ابـن إبراھیـم بـن تورقیـت
بینمـا یـرى . 40: والحلـل الموشیـة، ص. 29: ، ص1: البیـان المغـرب، ج 3

ابـن أبي زرع، وابـن خلـدون أن یوسـف بـن تاشفیـن فتـح تلمسـان في سنـة 
  . 381. 359: ، ص ص6: والعبـر، مج. 92: أنظـر األنیـس المطـرب، ص. ھـ474

وفي البیـان . 381: ، ص6: أنظـر مج". العبـاس بـن بخـتي: "في العبـر 4
  .29: ، ص1: ج". العبـاس بـن یحـیى: :المغـرب

  .381: ، ص6: العبـر، مج 5
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خيـر، وأمـر لـه بظهائـر كريمـة، وانصـرف إلى 
  .1))وطنـه

وبذلـك غـدت هـذه المدينـة ثغـراً وحصنـاً 
لمرابطيـن؛ حيـث حظيـت بعنايـة خاصـة مـن قبـل ل

؛ الـذي باشـر ببنـاء مدينتـه الخاصـة يوسـف بـن تاشفيـن
االسـم القديـم ( ألغاديـرفي الناحيـة الغربيـة؛ ومالصقـة 

أو  رارتــڤتا( 2"تاكـرارت"ى مدينتـه ؛ وسـم)لتلمسـان
ـا ؛ ومعناهـا ـ كمTAGRART) بالجيـم المصريـة تاجـرارت
وهـو اسـم المحلـة بلسـان : ((ابـن خلـدونفسرهـا 
مكناسـة أخـرى في  ـرارتڤتـويبـدو أن ثمـة . 3))البربـر

 عنـدعبـد المؤمـن  وهي الـتي أبقاهـابالمغـرب األقـصى؛ 
  . 4م1148/هـ543سنـة لمكناسـة  فتحـه

؛ أضحـت بمثابـة تلمسـان للمرابطيـنومنـذ خضعـت 
األوسـط؛  المغـربح بقيـة مـدن المنطلـق؛ نحـو فتـ

  .كوهـران وتنـس والوانشريـس ومدينـة الجزائـر

                                                
  .29: ، ص1: البیـان المغـرب، ج 1
  .44: ، ص2: معجـم البلـدان، مج)). تافـرزت: ((كتبھـا یاقـوت الـرومي محرفـة ھكـذا 2
ع محلتـھ ألن ابـن تاشفیـن بناھـا في موضـ. 381: ، ص6: العبـر، مج 3
 . وعلیـھ فقـد سماھـا تكـرارت؛ باسـم المعسكـر. عنـد النـزول لقتـال تلمسـان) معسكـره(
، وقتـل أكثـر رجالھـا، وخمسـت أموالھـم؛ وبقیـت ]أي مكناسـة[وخربـت (( 4

  .134: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص)). تاجـرارت المدینـة إلى اآلن
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واليـة يوسـف بـن تاشفيـن وقـد أسنـد  ؛هـذا
 ؛ وخلفـه بعـدالمسـوفي 1محمـد بـن تينعمـرإلى  تلمسـان

وفي عهـد هـذا . 2تاشفيـن بـن تينعمـرمماتـه أخـوه 
سنـة  انتلمسـ الحمادييـناألخيـر؛ هاجمـت جيـوش 

؛ فاحتلهـا وعـاث جيشـه 4المنصـوربقيـادة  11023/هـ496
ثـم خـرج منهـا عائـداً إلى وطنـه؛ بعـد أن شفعـت . فيهـا

؛ المسمـاة تاشفيـنزوجـة أميرهـا  تلمسـانفي أهـل 
 تلمسـانحـدث ذلـك؛ رداً عـلى اكتسـاح والي . 5حـوا

متلكاتهـا؛ وم صنهاجـةلبـالد  المسـوفي محمـد بـن تينعمـر
ثـم سلـك . الجزائـرعندمـا توغـل شرقـاً حـتى نـازل 

النهـج نفسـه؛ حيـن غـزا  تاشفيـن بـن تينعمـرأخـوه 

                                                
، ومـرة ))ینعمـر((، ومـرة أخـرى ))یغمـر المسـوفي((وردت في العبـر مـرة  1

 )). تینعمـر((ثالثـة 
  .386: ، ص6: العبـر، مج)). ینعمـر: ((كتبھـا ابـن خلـدون في بعـض المـرات 2
بینمـا حـرف التاریـخ في . 97: ص) قسـم المغـرب(ھكـذا في إعمـال األعـالم  3

أمـا في ]. ئـةوأربعما[وسبعیـن سنـة سـت : ؛ إذ كتـب360: ، ص6العبـر، مج 
كمـا . ھـ؛ وھـذا أقـرب إلى الصحـة497: بالمجلـد نفسـھ فكتبـت 386: ص

ثـم نھـض إلى : ((؛ حیـث كتـب115: ، ص7: حـرف التاریـخ أیضـًا في مج
األثبـج، وریـاح، وزغبـة، ومـن : تلمسـان في العساكـر؛ واحتشـد العـرب مـن

  )). نـت الغـزاة المشھـورة سنـة سـت وثمانیـنلحـق بـھ مـن زناتـة؛ وكا
 ).م1104/ھـ498ـ  م 1081/ھـ481. (ناصـر بـن علنـاسھـو المنصـور بـن ال 4
ا؛ زوجـة وعاثـت عساكـر المنصـور في تلمسـان؛ فخرجـت إلیـھ حـّو(( 5

. تاشفیـن أمیرھـم؛ متذممـة، راغبـة في اإلبقـاء، متوسلـة بوشائـج الصنھاجیـة
 وانكفـأ. ـر قصدھـا إلیـھ، وأكـرم موصلھـا؛ وأفـرج عنھـم صبیحـة یومـھفأكب

 . 361: ، ص6: العبـر، مج)). راجعـا إلى حضرتـھ بالقلعـة
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المنصـور بـن األمـر الـذي أغضـب . ، وخربهـاأشيـر
؛ فبـادر إلى حشـد جيشـه، وجمـع دياالناصـر الحمـ
؛ )األثبـج، وريـاح، وزغبـة( أعـراب هـاللأنصـاره مـن 

؛ ثـم زحـف زناتـةباإلضافـة إلى بعـض األحيـاء مـن 
؛ أيـن استـولى عليهـا عنـوة، تلمسـانبهـم جميعـاً إلى 

وأطلـق العنـان لجيشـه كي ينهـب ويفسـد؛ ولكنـه أمسـك 
؛ كمـا ذُكـر تاشفيـنعـن ذلـك؛ بعـد شفاعـة زوجـة 

  .سابقـاً
؛ وعودتـه إلى لتلمسـان المنصـوروبعـد غـزو 

؛ الـذي كـان يوسـف بـن تشفيـنبـالده؛ تـدارك األمـر 
؛ فلـم يـرد فتـح جبهـة األندلـسمنشغـالً في تمهيـد 

؛ لـذا فقـد باشـر بالصلـح مـع بـني حمـادأخـرى ضـد 
؛ تاشفيـن المسـوفي تلمسـان؛ وعـزل أميـر الحمادييـن

؛ الـذي استقدمـه مـن إمـارة مـزدليوعيـن بـدالً منـه 
  . سيـة باألندلـسبلن

؛ كـان عـلى واليـة المرابطيـةوفي أواخـر الدولـة 
هـو . بانكمـارالمعـروف  يحـيى بـن إسحـاق؛ تلمسـان

 1عبـد المؤمـن بـن عـلي الكـوميالـذي التحـق بصفـوف 
                                                

ھـو أبـو محمـد عبـد : ((مـن بـن عـلي ھكـذااملؤسـرد ابـن أبي زرع نسـب عبـد  1
ن عامـر بـن مـن بـن عـلي بـن یعـال بـن مـروان بـن نصـر بـن عـلي بـاملؤ

بـن سطفـون بـن األمـني بـن مـوسى بـن عـون اللـھ بـن یحـیى بـن وزجائـع 
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؛ 1م1142/هـ537ـ سنـة  مسوفـةـ مـع جماعـة مـن 
حيـث  ؛لمتونـة ومسوفـةبعـد الفتنـة الـتي وقعـت بيـن 

تاشفيـن بـن عـلي فـولى . للموحديـنأعلنـوا طاعتهـم 
محمـد بـن وأحوازهـا ـ  تلمسـانـ عـلى  ابـن يوسـف

؛ ولكنـه قتـل في معركـة بينـه وبيـن يحـيى بـن فانـوا
أبي واليتهـا إلى  تاشفيـن بـن عـلي؛ فأسنـد الموحديـن

في  المرابطيـن؛ وهـو آخـر والة بكـر بـن مـزدلي
  . مسـانتل

كمـا شهـدت هـذه المدينـة ومحيطهـا بـوادر نهايـة 
 تاشفيـن بـن عـليألن عاهـل الدولـة . المرابطيـةالدولـة 

عبـد المؤمـن بـن ؛ حيـن زحـف إليـه تلمسـانكـان في 
في ظاهـر المدينـة؛  حيـث نـزل؛ الموحديـن أميـرعـلي 

مقابـل وبال. ؛ أي الجبليـنلصخرتيـنبا بيـن مـا يعـرف
في أرض منخفضـة؛ ولمـا التحـم  المرابـطينـزل الجيـش 

. ؛ بحكـم موقعهـم المرتفـعالموحـدونالجيشـان؛ تغلـب 
، اللمتونييـنفانصبـوا عـلى أعدائهـم؛ وكانـت هزيمـة 

؛ حيـث هلـك وهـرانإلى  تاشفيـن بـن عـليوفـرار 
                                                                                                 

بـن ھـود بـن مادغیـس بـن بربـر بـن قیـس عیـالن بـن مضـر نفـور بـن مطـاط 
 ھكـذا أثبـت نسبتـھ جماعـة المؤرخیـن لدولتـھ؛ وأصلـھ. ابـن نـزار بـن عدنـان

. حمـد عبـد الواحـد عـلى مـا ذكـروه؛ واللـھ أعلـممنقـول مـن خـط حفیـده أبي م
  .119: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص...)) فھـو زنـاتي األصـل

 . 474: ، ص6: العبـر، مج 1
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هنـاك؛ بسقوطـه مـن أعـلى جبـل في سنـة 
  . 1م1144/هـ539

؛ ابـن صاحـب الصـالةوثمـة روايـة أخـرى؛ ذكرهـا 
 تاشفيـنأيضـاً؛ ومفادهـا؛ أن  2ابـن أبي زرعونقلهـا عنـه 

؛ بهـدف الوصـول إليهـا تلمسـانطـوى المراحـل نحـو 
ولمـا . ؛ حيـن علـم برحيلـه نحوهـاعبـد المؤمـنقبـل 

 .؛ بـادر إلى تحصينهـا وضبـط أحوالهـاتاشفيـندخلهـا 
فقـد اكتـفى بمحاصـرة المدينـة؛ عنـد  عبـد المؤمـنأمـا 

وجـاء في . نزولـه بجيشـه بيـن الصخرتيـن؛ كمـا يقـال
عبـد هـذا الخبـر؛ أن جيشيهمـا اشتبكـا مـراراً؛ ثـم بـادر 

لفتحهـا؛ وتـرك قـوة مـن  وهـرانبالرحيـل نحـو  المؤمـن
ـلى إثـره عندهـا؛ خـرج ع. تلمسـانالموحديـن تحاصـر 

ـ بعـد أن استخلـف في  وهـرانـ لحمايـة  تاشفيـن
وهنـاك حـدث لـه مـا . المرابطيـنحاميـة مـن  تلمسـان

. حـدث؛ مـن هالكـه؛ بالسقـوط مـن المرتفـع إلى البحـر
وهـران ؛ فتـح عبـد المؤمـنعندئـذ سهـل عـلى 

                                                
. 477: ، ص6: العبـر، مج. 132. 108ـ  107: األنیـس المطـرب، ص ص 1

: الموشیـة، ص ص أنظـر خبـرا مفصـال عـن ھـذه الواقائـع كلھـا؛ في الحلـل
وجـاء في المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب؛ أن مھلـك . 164ـ  159

  .203: أنظـر ص. ھـ540تاشفیـن حـدث في سنـة 
  .132ـ  131: األنیـس المطـرب، ص ص 2
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وواضـح . 1م1144/هـ539في السنـة نفسهـا؛ أي  وتلمسـان
ا أن هـذه الروايـة األخيـرة؛ يشوبهـا ضعـف وعـدم هنـ

ـ بعـد رحيـل  تاشفيـنانسجـام مـع المنطـق؛ ألن خـروج 
ـ غيـر معقـول؛ خاصـة وأن  وهـرانإلى  عبـد المؤمـن

بـقي محاصـراً للمدينـة؛ وهـذا األمـر  الموحـديالجيـش 
عبـد كمـا أن خروجـه بعـد . للخطـر تاشفيـنيعـرض 
؛ وهـران؛ ال يمكنـه مـن الوصـول قبلـه إلى المؤمـن

خاصـة وأن المسافـة غيـر بعيـدة؛ وال تتجـاوز ثـالث 
  . مراحـل

؛ المرابطيـنظلـت في قبضـة  تلمسـانالمهـم؛ أن 
، ومماتـه فيهـا؛ ألنـه وهـرانإلى  تاشفيـنإثـر هـروب 

وبالمقابـل . بالشيـور الشهيـر ؛محمـدتـرك فيهـا األميـر 
بقيـادة  الموحديـنمفـرزة مـن جيـش  عبـد المؤمـنك تـر

                                                
ودخـل عبـد : ((أورد بـن أبي زرع خبـرًا آخـر عـن فتـح تلمسـان؛ جـاء فیـھ 1

؛  ئـةفي شھـر محـرم مـن سنـة أربعیـن وخمسما مـن وھـران عنـوة؛ وذلـكاملؤ
وفي شھـر صفـر دخـل تلمسـان؛ وملكھـا الموحـدون؛ وفـّر عنھـا لمتونـة؛ إلى 
أكادیـر؛ فحصـروا بھـا إلى سنـة أربـع وأربعیـن؛ فدخلھـا علیھـم الموحـدون 

األنیـس )). فتـح تلمسـان سنـة تسـع وثالثیـن: وقـال البرنـوسي. عنـوة
: وذكـر عبـد الواحـد المراكـشي أیضـًا خبـرًا جـاء فیـھ. 133: لمطـرب، صا

وخـرج تاشفیـن ـ بعـد وفـاة أبیـھ ـ قاصـدًا تلمسـان؛ فلـم یتفـق لـھ مـن أھلھـا ((
مراحـل مـن تلمسـان ـ  لى ثـالثـوھي عمـا یریـد؛ فقصـد مدینـة وھـران ـ 

علیـھ الحصـار؛ خـرج راكبـًا فرسـًا فلمـا اشتـّد . فحاصـره الموحـدون بھـا
المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، )).شھبـاء؛ فاقتحـم البحـر حـتى ھلـك

وھكـذا تعـددت الروایـات حـول فتـح الموحدیـن لتلمسـان وھـالك . 202: ص
  .أمیـر المسلمیـن تاشفیـن بـن عـلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


123 
 

المدينـة ؛ بغـرض التضييـق عـلى ابـن يحـيى بـن يومـر
ولكـن الحـال تغيـر بعـد وصـول خبـر . ومحاصرتهـا

عندهـا؛ سـارع كـل مـن . تلمسـان إلىتاشفيـن هـالك 
فدخـل عبـد المؤمـن . إلى الهـروب اللمتونييـنفيهـا مـن 

ذكـر ابـن ((: ـة؛ أيـن قتـل وسـبى، ونهـب وأبـلىالمدين
ـه بلـغ عـدد القتـلى بهـا إلى مائـة ألـف أو اليسـع أنّ

ورحـل  ،ولمـا ملكهـا أقـام بهـا سبعـة أشهـر، أزيـد
  . 1))منهـا إلى جهـة المغـرب

  
  :ـ 

؛ تلمسـانأبـرز اإلنجـازات العمرانيـة للمرابطيـن في 
القديمـة ـ  أغاديـربناؤهـم لمدينـة جديـدة ـ غيـر هي 

). رارتڤتـ( تكـرارتأحاطوهـا بسـور حصيـن؛ وسموهـا 
كمـا بـني في مركـز المدينـة المرابطيـة مسجـد جامـع 

م؛ ويقـال أن أسسـه وضعـت حيـث 1080/هـ473سنـة 
؛ عندمـا فتـح يوسـف بـن تاشفيـننُصبـتْ خيمـة 

  . تلمسـان

                                                
وبلـغ خبـر مقتـل (( :وجـاء في العبـر أیضـًا. 166: الحلـل الموشیـة، ص 1

أبـو بكـر بـن یحـیى، وسیـر بـن : تاشفیـن إلى تلمسـان مـع فـل لمتونـة؛ وفیھـم
الحـاج، وعـلي بـن فیلـو ـ في آخریـن مـن أعیانھـم ـ ففـر معھـم مـن كـان بھـا 

 . 477: ، ص6: مج)). مـن لمتونـة
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أيضـاً ـ بجـوار المسجـد ـ  المرابطـونوشيـد 
قصـراً لسكـنى أمـراء المدينـة؛ عـرف فيمـا بعـد باسـم 

عـلي بـن يوسـف بـن وفي أيـام األميـر . القصـر القديـم
رونقـاً وجمـاالً؛  تلمسـان؛ أضـاف للعمـارة في تاشفيـن

م ـ مهندسيـن 1135/هـ530حينمـا جلـب إليهـا ـ سنـة 
؛ قامـوا بتجديـد عمـارة األندلـسملـة وفنييـن مـن وع

مـن . بعـض المنشـآت بالمدينـة وتزيينهـا باألشكـال الفنيـة
المسجـد الجامـع؛ الـذي أضفيـت عليـه : تلـك المنشـآت

  .مسحـة رائعـة مـن األشكـال الفنيـة الجميلـة
 المصـادر التاريخيـة؛ أن جـّلويفهـم ممـا ورد في 

شهـد بـوادر ت أخـذت ـ المرابطيـنعصـر  ـ في نتلمسـا
إذ تمتَّنَـت الصـالت ـ في تلـك  النهضـة العلميـة واألدبيـة؛
؛ كمـا المغربيـة واألندلسيـة: الفتـرة ـ بيـن العدوتيـن

ازدادت الحركـة العلميـة ونمـت بيـن الضفتيـن؛ فكـان 
ز إذ بـر. نصيـب مـن تلـك الحركـة العلميـة لتلمسـان

غيـر أن . فيهـا بعـض العلمـاء والفقهـاء واألدبـاء الشعـراء
العصـر المرابـطي غلـب عليـه ـ أيضـاً ـ االعتنـاء 

كمـا أن تلمسـان في . بالعلـوم الدينيـة؛ ذات التوجـه المالـكي
هـذا العصـر؛ غلبـت عليهـا ظاهـرة التصـوف والميـل إلى 

  . الزهـد بيـن كثيـر مـن العلمـاء
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قـد أوردت المصـادر أسمـاء نخبـة مـن أولئـك و
العلمـاء والشعـراء؛ باإلضافـة إلى األوليـاء الصالحيـن 

المرابـطي، : ممـن عاشـوا في العصريـن. والدراويـش
وحـتى يسهـل تصنيفهـم؛ فقـد ُأخـذ باالعتبـار . والموحـدي

الوقـوف ـ في الفتـرة المرابطيـة ـ عنـد سنـة 
ألن الدولـة الموحديـة قبـل هـذا التاريـخ؛  م؛1164/هـ560

لـم يتسـن لهـا تقديـم شـيء في المجـال الثقـافي بتلمسـان؛ 
وكـل مـا وجـد في هـذه المدينـة؛ فقـد نمـا وترعـرع في 

وفيمـا يـلي بعـض األسمـاء مـن علمـاء . ظـّل المرابطيـن
تلمسـان وزهادهـا؛ عـلى أن يتـرك المجـال لألدبـاء 

  : والشعـراء في أجـزاء الكتـاب الالحقـة
، بـن الصقيـل ىيـأبـو زكريـاء يح الزاهـد الـوليـ  1

 ، ومحـدث وحافـظ للحديـث؛ يميـل إلى الزهـدفقيـه
المساجـد،  العبـادة، ال يكـاد يفـارق ومنغمـس في ؛رعالـوو

. النـاس ـنع ؛ ويفضـل العزلـةالقبـورويكثـر مـن زيـارة 
حمـه دفـن ر. واطالعـات صوفيـة الكرامـات نسبـت لـه

: قـال عنـه يحـيى بـن خلـدون اهللا خـارج بـاب العقبـة،
ولـه اآلن بتلمسـان ولـد عـلى غيـر هديـة، نجبـاء ((

قـال فيـه ابـن  .1))فيمـا ولـوه مـن أمـر السلطنـة

                                                
 .116: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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. 1روى عـن القـاضي أبي عـلي الصـدفي((الزبيـر أنـه 
بمـا أن الصـدفي . 2))د اللـه التلمسـانيذكـره أبـو عبـ
هـذا  ابـن الصقيـليكـون . م1120/هـ514تـوفي في سنـة 

عـاش في زمنـه ـ وفي عصـر المرابطيـن بالتحديـن ـ 
  .أمـا وفاتـه فـال تبعـد كثيـراً عنـه؛ واللـه أعلـم

بـن عيـسى بـن عـلي بـن  ىيـيح أبـو الحسـن ـ 2
). ابـن الصقيـل( ي التلمسـانيمحمـد بـن أحمـد المـرس

قـد يكـون مـن األبنـاء الذيـن أشـار إليهـم يحـيى بـن 
وهـو أحـد رواة الحديـث، . خلـدون؛ في الترجمـة السابقـة
. ال يعـرف تاريـخ وفاتـه .ومـن العـدول الصالحيـن

  .فألحقـت ترجمتـه بسلفـه
؛ يـ أبـو جعفـر أحمـد بـن عـلي  بـن غزلـون األمـو 3

أندلـسي مـن أهـل . م1129/هـ524تـوفي في عـام 
روى عـن  أبي الوليـد ((: قـال عنـه ابـن بشكـوال. تُطيلـة

سليمـان بـن خلـف البـاجي؛ وهـو معـدود في كبـار 
وكـان مـن أهـل الحفـظ والمعرفـة والذكـاء؛ . أصحابـه

وتـوفي بالعـدوة؛ في نحـو . وقـد أخـذ عنـه أصحابنـا
غيـر أن تعليقـا في هامـش . 3))ـن وخمسمائـةعشري

                                                
 .كَّـرةالشھیـر بلقـب ابـن ُس 1
  .356: صلـة الصلـة، رقـم الترجمـة 2
  .169: ، رقـم الترجمـة77: ، ص:1: الصلـة، ج 3
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 قبـره بتلمسـان بأجاديـر؛ منهـا: ((الصفحـة كتـب فيـه
. ببـاب العقبـة؛ وكثيـراً مـا زرت قبـره رحمـه اللـه

مـن . "ووفاتـه ـ بـال شـك ـ سنـة أربـع وعشريـن
هامـش األصـل المعتمـد عليـه؛ وقـد سقـط هـذا في 

  .وقبـره بجـوار قبـر أحمـد الـداودي .1))"نسخـة أوروبـا
أبـو (الصنهـاجي؛ " ـانڤيو"ـ يحـيى بـن يوغـان  4

وهـو أحـد أمـراء المرابطيـن؛ اختـار خلـوة  ).زكريـاء
يقـال أنـه . الصوفييـن؛ عـلى مجالـس الحكـم والرئاسـة

؛ وطلـب أبـا محمـد عبـد السـالم التونـسيزار يومـاُ 
إنّـك ال تقـدر : "فقـال لـه((ـذاً لـه؛ منـه أن يكـون تلمي

أقـدر إن شـاء : "؛ فقـال لـه أبـو زكريـاء"عـلى ذلـك
إن كنـت كمـا تقـول؛ فاذهـب إلى : "فقـال لـه: اللـه

الجبـل، واحتطـب حزمـة، وادخـل بهـا رحبـة القصـر 
وهي عـلى ظهـرك؛ حـتى يذهـب مـا فيـك مـن الكبـر 

مـا  ابـن يوغـانفنفـذ األميـر . 2))والنخـوة والزعامـة
؛ فذهـب إلى أبـو محمـد عبـد السـالماشترطـه عليـه 

الجبـل واحتطـب حطبـاً؛ جمعـه في حزمـة؛ ثـم حملهـا 
عـلى ظهـره، ودخـل بهـا رحبـة القصـر مـن بـاب 
وخـرج مـن بـاب آخـر ـ وهي مركـز إمارتـه في 

                                                
 .77: ، ص1: الصلـة، ج 1
    .123: التشـوف إلى رجـال التصـوف؛ ص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


128 
 

؛ صنهاجـة ـ فلمـا رآه بعـض الرؤسـاء مـن تلمسـان
وإشفاقـاً مـن رؤيتـه ، فـروا مـن أمامـه؛ حيـاء منـه

ولكنـه واصـل طريقـه إلى وسـط . عـلى تلـك الحـال
البلـدة؛ حيـث وضـع حزمـة الحطـب مـن عـلى ظهـره، 

. التونـسيوعرضهـا للبيـع؛ فباعهـا بدرهـم؛ ثـم عـاد إلى 
ن؛ فأنـا أمـا اآل: "ولمـا حـكى حكايتـه عليـه؛ قـال لـه

ثـم إنـه كـان يحيـل مـن يأتيـه ". استوهـب منـك الدعـاء
اذهـب : ((؛ ويقـول لـهابـن يوغـانفي طلـب الدعـاء إلى 

ابـن يوغـان، واستوهـب منـه الدعـاء؛ فإنـه ملـك  إلى
زهـد في الدنيـا؛ وأمـا أنـا فكنـت فقيـراً وبقيـت فقيـراً؛ 

  . م1142/هـ537سـان في تـوفي بتلم. 1))ومـا زدت شيئـاً
ـ أبـو عمـر عثمـان المعـروف باسـم ابـن صاحـب  5

مـن . ، وخطيبـب جامعهـاتلمسـانوهـو قـاضي  :الصـالة
قـام بشـرح . العلمـاء األجـالء، والفقهـاء المميزيـن

 عبـد المؤمـن بـن عـلىتلـقى عليـه . األحكـام الصغـرى
؛ الـذي تومـرت بـناقتلـه بأمـر العلـم في صغـره؛ ثـم 

: اقتلـه؛ فـإن صفيـر الصـاد مـن قولـه لي: ((قـال لـه
وكـان . 2))في أذني حـتى اآلن" صـة نفسـكياشتغـل بخو"

قـد وبـخَ ابـن تومـرت عـلى بعـض تصرفاتـه؛ خـالل 
                                                

 .123: التشـوف إلى رجـال التصـوف؛ ص 1
  .116: ، ص1: ج: بغیـة الـرواد 2
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مـع عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ عائـداً  بتلمسـانمـروره 
ثـر فتـح عبـد المؤمـن وتـم قتلـه إ. إلى المغـرب األقـصى

  .م1144/هـ539ابـن عـلي تلمسـان؛ في سنـة 
أبـو (؛ تلمسـانيالعثمـان بـن عـلي بـن الحسـن ـ  6

شيـخ فاضـل؛ ملتـزم بدينـه، صالـح في أقوالـه ). عمـرو
الكريـم؛ بحيـث  ـرآنقال مواضـب عـلى تـالوة ،وأفعالـه
؛ صحـراءالرحـل للحـج عبـر . يختمـه كـل ليلـةكـان 

فلمـا كـان عـلى : ((وقـال يحـيى بـن خلـدون. عـادثـم 
يقـول لـه  مسيـرة يـوم عـن تلمسـان، سمـع، هاتفـاً

وأدرك جنازتهـا  ،السيـر ذـك فقـد ماتـت، فأغـأدرك أم
مـن  اهللا في رمضـان هتـوفي رحمـ .1))عـلى شفيـر القبـر

  .م1147/هـ542 عـام
 عبـد الرحمـن التلمسـاني؛ بـن أبي القاسـم ـ عـلي 7

تـوفي  ).أبـو الحسـن(ّ؛ 2نّـونڤ" بابـن جنـونالمعـروف 
وتعلـم  بتلمسـانولـد ونشـأ . م1161/هـ557في عـام 

؛ أيـن روى عـلى بعـض األندلـسبهـا؛ ثـم عبـر إلى 
مـن . بتلمسـان ومراكـشتـولى القضـاء . علمائهـا
ار المستصـفى؛ في المقتضـب األشـفى في اختصـ: مؤلفاتـه

  . أصـول الفقـه
                                                

 .108: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
 )).ابـن عرجـون((ي بعـض النصـوص سـمي ف 2
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). أبـو يوسـف(ـ يعقـوب بـن حمـود التلمسـاني؛  8
أخـذ بمرسيـة عـن أبي . تعـود أصولـه األولى إلى أغمـات

عـاد إلى ثـم  .م1117/هـ511نـة عـلي الصـدفي س
؛ الـتي باشـر التعليـم بهـا؛ ومـن تالميـذه أبـو تلمسـان

. وال يعـرف تاريـخ وفاتـه .آخـرونعصفـور و يحـيى بـن
 ـهوإنمـا يدخـل في أعـالم العصـر المرابـطي؛ بحكـم أن

  .هـ511أخـذ العلـم عـن الصـدفي المتـوفي سنـة 
ـ في ذلـك العهـد ـ قـد  تلمسـانوهكـذا؛ تكـون 

احتلـت مكانـة مرموقـة بيـن العلمـاء؛ إذ أضحـت مركـزاً 
عبـد المؤمـن ل إليهـا وقـد انتقـ. هامـاً للفقـه المالـكي

القريبـة مـن  تاجـراـ في صغـره؛ مـن بلدتـه  ابـن عـلي
ـ بغـرض استكمـال تعليمـه عـلى يـد العلمـاء  ندرومـة

وعبـد السـالم ، ابـن صاحـب الصـالة: فيهـا؛ مـن بينهـم
  .التونـسي

***  
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لي عبـد المؤمـن بـن عـفي أشهـر األقـوال؛ يكـون 
م؛ حيـث 1144/هـ539في سنـة  تلمسـانإلى  قـد دخـل

 1:مباشـرة وهـرانتملكهـا عنـوة؛ إثـر عودتـه مـن فتـح 
ولمـا وصـل عبـد المؤمـن إلى تلمسـان؛ استبـاح أهـل ((

تاكـرارت؛ لمـا كانـوا أكثرهـم مـن الحشـم؛ وعفـا عـن 
؛ أهـل تلمسـان؛ ورحـل عنهـا لسبعـة أشهـر مـن فتحهـا

بعـد أن ولى عليهـا سليمـان بـن محمـد بـن وانديـن؛ 

                                                
: أورد ابـن خلـدون خبـرًا آخـر أیضـًا؛ حیـث قـال. 165: الحلـل الموشیـة، ص 1

وفیمـا نقـل بعـض المؤرخیـن؛ أنـھ لـم یـزل محاصـرا لتلمسـان؛ والفتـوح ((
ثـم اعتـزم عـلى الرحیـل إلى . وھنـاك وصلتـھ بیعـة سجلماسـة. تـرد علیـھ
وتـرك إبراھیـم بـن جامـع محاصـرا لتلمسـان؛ فقصـد فـاس سنـة  المغـرب؛
ولحـق بھـا مـن . ؛ وقـد تحصـن بھـا یحـیى الصحـراوي]ئـةوخمسما[أربعیـن 

مـن، وبعـث عسكـرًا لحصـار املؤفـلِّ تاشفیـن مـن تلمسـان؛ فنازلھـا عبـد 
ن عـلى فـاس؛ مكناسـة؛ ثـم رحـل في أتباعـھ؛ وتـرك عسكـرًا مـن الموحدیـ

وعلیھـم الشیـخ أبـو حفـص، وأبـو إبراھیـم مـن أصحـاب المھـدي العشـرة؛ 
وبلـغ خبـر فـاس إلى عبـد المؤمـن ـ وھـو بمكانـھ .... فحاصروھـا سبعـة أشھـر

وكـان .... مـن حصـار مكناسـة ـ فرجـع إلیھـا، وولى علیھـا إبراھیـم بـن جامـع
مـن وھـو محاصـر املؤفتتـح تلمسـان؛ ارتحـل إلى عبـد إبراھیـم بـن جامـع لمـا ا

لفـاس؛ فاعترضـھ المخضـب بـن عسكـر؛ أمیـر بـني مریـن بأكرسیـف؛ ونالـوا 
عامـل ) ؟..بـن(مـن إلى یوسـف بـن واندیـن املؤفكتـب عبـد . منـھ ومـن رفقتـھ

بـن َمَنْغفـاد تلمسـان؛ أن یجھـز إلیھـم العساكـر؛ فبعثھـا صحبـة عبـد الحـق ا
)). شیـخ بـني عبـد الـواد؛ فأوقعـوا ببـني مریـن، وقتـل المخضـب أمیرھـم

  .479ـ  478: ، ص ص6: العبـر، مج
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؛ ابـن خلـدونثـم أشـار . 1))وقيـل يوسـف بـن وانديـن
  .لتضـارب اآلراء في الروايـة

 عبـد المؤمـن بـن عـلىأن  ابـن أبي زرعوذكـر 
ببنـاء سـور تاجـرارت ((م 1145/هـ540أمـر ـ سنـة 

وبنـاء جامعهـا، مـن تلمسـان  ]ـرارتڤتكـرارت أو تـ[
  . 2))وتحصيـن المدينـة، وإعـالء سورهـا

 عبـد المؤمـن بـن عـليأسنـد  ؛إفريقيـةوبعـد فتـح 
السيـد أبي  إلى ولـده تلمسـانم واليـة 1152/هـ547سنـة 
أبـا محمـد بـن وانديـن  ؛ ثـم وضـع معـهعمـر حفـص

ككاتـب  األصبـغ بـن عيـاش اأبـو، مرتبـة وزيـرفي 
أنـه اتخـذ هـذا  ـ هنـاـ وواضـح . 3ـم ومـؤدب لـهومعل

؛ تمكنـه مـن السيطـرة في إطـار سياسـة جديـدة اتبعهـا
واليـة  ؛ إذ أنـه أسنـد أيضـاًوالتحكـم في أوضـاع الدولـة

أبي للسيـد  سبتـة، وواليـة أبي الحسـنالسيـد  هالبنـ فـاس
. اللـه أبي محمـد عبـدللسيـد  بجايـة، وواليـة 4سعيـد

 حيـث عـاد أخـواه ؛المهـديسـرة األمـر الـذي أغضـب أ

                                                
 .478: ، ص6: العبـر، مج 1
  .133: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 2
 .491: ، ص6: والعبـر، مج. 186: الحلـل الموشیـة، ص 3
  .186: ص)). غرناطـة: ((نفسھ 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


133 
 

 عبـد المؤمـنضـد  ك مؤامـرةـحب قصـد؛ مراكـشإلى 
  . 1؛ ولكنهمـا فشـال وقتـالوبنيـه

السيـد أبـا  ولـده عبـد المؤمـنوبعـد أن استـوزر 
تلمسـان للسيـد اليـة ؛ أسنـد وم1160/هـ555سنـة  حفـص

عبـد الواحـد وذكـر . 2د المؤمـنأبي عمـران بـن عبـ
أسنـد خطـة القضـاء  عبـد المؤمـن؛ أن المراكـشي
وهـذه الخطـة أسنـدت . 3أبي يعقـوبالبنـه  بتلمسـان

وتبيـن أن . طلحـة بـن أبي يعقـوبإلى  تلمسـانايضـاً في 
السيـد أبـو م هـو 1185/هـ581سنـة  هـذه المدينـةوالي 

أمـا في . 4عبـد المؤمـنالحسـن بـن أبي حفـص بـن 
مـن نصيـب  تلمسـانم فكانـت واليـة 1188/هـ584سنـة 

؛ ولكـن ابـن أخيـه أبي إسحـاق بـن عبـد المؤمـن
عزلـه ونكبـه في السنـة نفسهـا؛  يعقـوب بـن المنصـور

   5 .بعـد عودتـه مـن إفريقيـة ألمـر سمعـه عنـه؛ فأغضبـه
 تلمسـاناً عـلى م؛ كـان واليـ1207/هـ604وفي سنـة 

؛ الـذي أبـو الربيـع بـن عبـد اللـه بـن عبـد المؤمـن

                                                
امـرة في المعجـب ملؤأنظـر خبـر ھـذه ا. 492ـ  491: ، ص ص6: العبـر، مج 1

  .234ـ  233: في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص ص
 .500: ، ص6: العبـر، مج 2
 .246: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 3
  .507: ، ص6: العبـر، مج 4
   .510: ، ص نفسـھ 5
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هـذه  الناصـرحيـث أسنـد . 1تـوفي بهـا في السنـة نفسهـا
عمـران بـن م ـ ألبي 1208/هـ605الواليـة ـ سنـة 

أدال بـه مـن السيـد . ((يوسـف بـن عبـد المؤمـن
 يـن؛فوصـل إلى تلمسـان في عساكـر الموحد. الحسـن

وزحـف إليـه ابـن غانيـة هنالـك؛ . وتطـوف بأقطارهـا
فانفـض الموحـدون؛ وقتـل السيـد أبـو عمـران؛ وارتـاع 
أهـل تلمسـان؛ وأسـرع السيـد أبـو زكريـاء مـن فـاس 

خـالل مـا عقـد الناصـر ألبي . إليهـا؛ فسكـن نفوسهـم
؛ زيـد بـن يوجـان عـلى تلمسـان؛ وسرحـه في العساكـر

  .2))فنـزل بهـا؛ وفـر ابـن غانيـة
المستنصـر بـن م؛ عـزل 1214/هـ611وفي سنـة 

ـن ع )ـانڤيوغـان أو يو( بـا زيـد بـن يوجـانأ الناصـر
بي سعيـد بـن أل واليتهـا واسنـد تلمسـان؛ واليـة

محمـد ؛ ذكـر أن ولـده ابـن خلـدون ولكـن. 3المنصـور
؛ 4للمأمـون؛ بايـع )انـڤيو( بـن يوغـان بـن أبي زيـدا

. 5م1228/هـ626سنـة   تلمسـانبينمـا كـان واليـاً عـلى 

                                                
 .520: ، ص6: العبـر، مج 1
 .521ـ  520: نفسـھ، ص ص 2
 .524: ، صنفسھ 3
مـون بـن یعقـوب المنصـور بـن یوسـف بـن عبـد ملأھـو أبـو العـالء إدریـس ا 4
 .م1232/ھـ630م إلى سنـة 1226/ھـ624حكـم مـن سنـة . مـن بـن عـليملؤا
  .529: ، ص6: العبـر، مج 5
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غيـر أنـه يذكـر ـ في موضـع آخـر ـ أن الـوالي عـلى 
؛ 1أبـو سعيـدم؛ هـو 1226/هـ624في سنـة  تلمسـان

وهـذا األخيـر؛ هـو الـذي أجمعـت المصـادر عـلى أنـه 
بـني نـد ظهـور هـ؛ ع624في سنـة  تلمسـانكـان عـلى 
؛ الذيـن استبـدوا بهـذه المدينـة وأعمالهـا؛ عبـد الـواد

وشيـدوا دولتهـم بعـد اقتطاعهـا نهائيـا عـن الدولـة 
  .م1235/هـ633في سنـة  الموحديـة

مـن مراكـز الدولـة  تلمسـانوجملـة القـول؛ تعتبـر 
بـني الهامـة؛ بحيـث اختـص بهـا القرابـة مـن  الموحديـة

عبـد الرحمـان بـن ؛ وفي هـذا يقـول بـد المؤمـنع
وكانـت تلمسـان ـ لذلـك العهـد ـ نـزالً ((: خلـدون

للحاميـة، ومناخـاً للسيـد مـن القرابـة؛ الـذي يضـم 
  .2))نثرهـا، ويـذب عـن أنحائهـا

  
   

                                                
یـد أبـا سعیـد؛ وكـان غفـًال؛ مـون استعمـل عـلى تلمسـان أخـاه السملأوكـان ا(( 1

 . 152: ، ص7: نفسـھ، مج)). ضعیـف التدبیـر
  . 152ـ  151: ، ص ص7: العبـر، مج 2
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  : ـ 
شهـدت الفتـرة الزمنيـة ـ الـتي استظلـت فيهـا 

بحمايـة الدولـة الموحديـة ـ أهـم اإلنجـازات  تلمسـان
العمرانيـة؛ حيـث رفعـتْ بهـا األسـوار إلى مستويـات 
شاهقـة، وحصنـت بمـواد البنـاء الصلبـة المتينـة، وحفـرت 
حولهـا الخنـادق والحواجـز المائيـة، وأقيمـت عـلى 

 كمـا شجـع أمـراء الدولـة. أطرافهـا التحصينـات المنيعـة
الموحديـة السكـان عـلى إضافـة المزيـد مـن العمـران، 

ابـن وينسـب . والتوسـع في بنـاء المساكـن والقصـور
ـ في العهـد  بتلمسـانمعظـم المنجـزات العمرانيـة  خلـدون

أبي عمـران مـوسى بـن الموحـدي ـ إلى أميرهـا السيـد 
: م1160/هـ556؛ الـذي وِلي المدينـة سنـة يوسـف

واتصلـت أيـام واليتـه فيهـا؛ فشيـد بناءهـا، وأوسـع ((
كمـا اتبـع . 1))خطتهـا، وأدار سيـاج األسـوار عليهـا

أبـو الحسـن نهجـه ـ في البنـاء والعمـران ـ السيـد 
الـذي وِلي عـلي بـن أبي حفـص بـن عبـد المؤمـن؛ 

بعـده؛ إذ اضطرتـه األوضـاع السياسيـة  تلمسـان
ابـن ـة، واالضطرابـات والفتـن الـتي أشعلهـا والعسكري
 لبجايـةم ـ إثـر احتاللـه 1185/هـ581سنـة  غانيـة

                                                
    .160: ، ص7: العبـر، مج 1
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ـ إلى إضافـة المزيـد مـن األسـوار  والجزائـر ومليانـة
بإمعـان النظـر في تشييـد أسوارهـا، : ((والتحصينـات

واالستبـالغ في تحصينهـا، وسـد فروجهـا، وإعمـاق 
ـاً عليهـا؛ حـتى صيرهـا أمنـع معاقـل الحفائـر نطاق

وتقبـل والتهـا هـذا المذهـب . المغـرب، وأحصـن أمصـاره
ثـم تنـامى عمـران . 1))مـن بعـده في المعتصـم بهـا

ـ مـع الوقـت ـ وتعاظـم دورهـا السيـاسي  تلمسـان
والعسكـري؛ فاعتبـرت ـ بحكـم أهميتهـا وموقعهـا 

؛ بعـد تـالشي مغـرب األوسـطللوحصانتهـا ـ حاضـرة 
  . والمـدن األخـرى تيهـرتدور 

أمـا خبـر الحركـة العلميـة والثقافيـة عمومـاً في 
؛ فيتجـلى بمـا شهدتـه مـن نمـو وتطـور تلمسـانمدينـة 

؛ إذ فاقـت ـ في مجملهـا ـ األوضـاع الموحـديفي العهـد 
لـك مـن ويمكـن استشفـاف ذ. المرابطيـنالثقافيـة أيـام 

  . خـالل مـا ظهـر فيهـا مـن علمـاء وأدبـاء
وثمـة جـزء معتبـر ممـا هـو مثْبـت هنـا؛ يمكـن 
إدخالـه ضمـن الفتـرة المرابطيـة؛ ولكـن المنهـج ـ الـذي 
ذكـر سابقـاً ـ يجعـل كـل مـن مـات بعـد سنـة 

م مـن أعـالم الدولـة الموحديـة؛ بينمـا يعـود 1164/هـ560

                                                
    .160: ، ص7: العبـر، مج 1
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بقـون مـن الرجـال لهـذا التاريـخ إلى العصـر السا
  . المرابـطي

وفيمـا يـلي أهـم العلمـاء والمتصوفـة في العهـد 
الموحـدي؛ باستثنـاء الذيـن لهـم مشاركـة في فنـون األدب 
ونظـم الشعـرا؛ إذ خصصـت لهـم األجـزاء المتبقيـة مـن 

  :الكتـاب
 ـز الصنهـاجي،سليمـان بـن عبـد الرحمـن بـن المع ـ 1

 :مـن بيـن شيوخـه ).أبـو الربيـع(؛ بالتلمسـانيالمعـروف 
وأبـو العبـاس  ،أبـو بكـر بـن خلـف المعـروف بالمـواق
يميـل إلى  وكـان .أحمـد بـن محمـد المعـروف بالحصـار

؛ وانشغـل سـال مدينـة سكـن ؛رعبالـو ويتصـف الزهـد،
. العـدل  قيمـةإالّ يـه؛ ولـم يكـن يرضالنسـخ بحرفـة

  .1183/هـ579وتـوفي بسـال سنـة 
 ؛)أبـو يعقـوب(؛ يوسـف بـن عبـد المؤمـن الكـومي ـ 2

في العلـم  أحـد سالطيـن الدولـة الموحديـة العظمـاءهـو 
كـان ـ إلى جانـب منصبـه السيـاسي ـ  إذ .والسياسـة

الشرعيـة،  :شـتى؛ منهـا علـوم واسـع االطـالع عـلى
بالحكمـة،  همـامإل عنـه عـرف وقـد. ، والفلسفيـةيـةواألدب

جلـب إلى  حيـثللعلمـاء، وأهـل الفكـر؛  هـوالفلسفـة؛ وحب
ابـن : بالطـه نخبـة مـن علمـاء عصـره آنـذاك؛ مثـل

 ووصفـه. الطفيـل، وابـن رشـد، وابـن زهـر وغيرهـم
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كـان أحسـن النـاس : ((المراكـشي بقولـه عبـد الواحـد
بالقـرآن، وأسرعهـم نفـوذ خاطـر في غامـض  لفاظـاًأ

مـع إيثـار ... مسائـل النحـو، وأحفظهـم للغـة العربيـة
صـح عنـدي أنـه . للعلـم شديـد، وتعطـش إليـه مفـرط

إمـا : كـان يحفـظ أحـد الصحيحيـن ـ الشـك مـني
البخـاري، أو مسلـم؛ وأغلـب ظـني أنـه البخـاري ـ 

بعـد تعلـم القـرآن؛ هـذا مـع  ؛ة أبيـهحفظـه في حيـا
ذكـر جمـل مـن الفقـه؛ وكـان لـه مشاركـة في علـم 
األدب، واتسـاع في حفـظ اللغـة، وتبحـر في علـم النحـو 
 حسبمـا تقـدم؛ ثـم طمـح بـه شـرف نفسـه، وعلـو

مـن أجزائهـا؛  همتـه إلى تعلـم الفلسفـة؛ فجمـع كثيـراً
علـم الطـب؛ فاستظهـر مـن الكتـاب وبـدأ مـن ذلـك ب

المعـروف بالملـكي أكثـره؛ ممـا يتعلـق بالعلـم خاصـة؛ 
تخـطى ذلـك إلى مـا هـو أشـرف منـه  دون العمـل؛ ثـم

مـن أنـواع الفلسفـة؛ وأمـر بجمـع كتبهـا؛ فاجتمـع لـه 
للحكـم المنتصـر باللـه  منهـا قريـب ممـا اجتمـع

  .م1184/هـ580حمـه اللـه في عـام تـوفي ر. 1.))األمـوي
أبـو (؛ ميمـون بـن جبـارة بـن خلفـون الكتـاميـ  3

مـن العلمـاء الرؤسـاء؛ يتحـلى بخلـق حميـد، ). تميـم

                                                
  . 238ــ  237: المعجـب، ص ص 1
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عبـد اهللا بـن عبـد الحـق وكـرم فيـاض أخـذ عـن 
؛ بلنسيـةحـل إلى األندلـس؛ أيـن ولي قضـاء رو. التلمسـاني

باشـر إقـراء . ـه، وحمـدت سيرتـهفكـان عـادالً في أحكام
أبـو : الديـن؛ ومـن الذيـن أخـذوا عنـه أصـولالنـاس 

وبعـد عودتـه إلى . الذهـبي، وأبـو الحجـاج بـن مـرضي
ديـار المغـرب؛ ولي قضـاء بجايـة؛ ولكنـه أعـفي فيمـا 

م 1188/هـ584سنـة  بتلمسـان وتـوفي رحمـه اللـه. بعـد
   .قاصـداً مراكـشأثنـاء عبـوره بهـا 

مـن الفقهـاء  .1)أبـو محمـد(ـ عبـد السـالم التونـسي؛  4
 المرابطيـن والموحديـنعاصـر . واألوليـاء الصالحيـن

؛ حينمـا عبـد المؤمـن بـن عـليهـو أحـد مشائـخ . معـاً
وهـو . لتحصيـل العلـم تلمسـانانتقـل في صغـره إلى 

ستقـرار بجـواره؛ اال أبـو مديـن شعيـبالـذي اختـار 
: مـن شيـوخ عبـد السـالم .فدفـن بقربـه، وفي روضتـه

انتقـل إلى  ؛ ثـمبأغمـات؛ درس عليـه ـه عبـد العزيـزعم
يحيـد عـن ال  ؛زاهـداً ،عالمـاً فكـان راهبـاً،تلمسـان 

فضـل لبـس  .الحـق بأنملـة، وال يصـغي فيـه للومـة الئـم
 ،مـن حـرث يـدهتخـرج المس لصـوف وأكـل الشعيـرا

                                                
م ویمكـن اعتبـاره مـن أعـال. لقـد عـاش فتـرة طویلـة في العھـد المرابـطي 1

  .ذلـك العھـد؛ ولكـن المنھـج المتبـع ھنـا؛ یدخلـھ بیـن أعـالم العھـد الموحـدي
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تـوفي . عنـد الحاجـة السالحـف البريـةاكتـفى بأكـل و
   . م1193/هـ589سنـة  بالعبـاد

؛ المؤمـن الكـومي يعقـوب بـن يوسـف بـن عبـدـ  5
كـان مـن أعظـم سالطيـن  ).المنصـور أبـو يوسـف(

لـه إلمـام واسـع بالعلـوم الدينيـة  الدولـة الموحديـة؛
تـرك بصماتـه  وقـد. ـة، ولـه درايـة بفنـون اآلدابوالدنيوي
، ومؤسساتهـا الموحديـة في نظـام الدولـة جليـة بـارزة

 فقـد كـان ـ. اإلداريـة، والعسكريـة، والثقافيـة، والدينيـة
إلى جانـب حزمـه، ودهائـه، وحنكتـه السياسيـة، 

 ؛معتبـرةوثقافيـة يتمتـع بمزايـا علميـة،  ـ والعسكريـة
 .المالـكي؛ مذهـب الدولـة بـمذهلل ـهتعصب يعيبـه نـولك

اشتهـر بقمـع األفكـار المتجـددة النيـرة، وكمـا عـرف 
أو  بتجـدد المحـاوالت الـتي تـوحي كـلل ـه وقمعـهبكبح

شنـج ت في عهـده شهـدت الدولـة الموحديـةقـد و. اجتهـاد
 إحـراق كتـب الفـروع،: ذلـك نـبي خطيـر؛ مـمذه

؛ حيـث وغيرهـم والتضييـق عـلى الفقهـاء مـن المالكيـة
سطرهـا بنفسـه في  حـدوداً يعقـوب المنصـور ألزمهـم
جاعـالً حـدود اإلفتـاء ال تتجـاوز القـرآن الكريـم  اإلفتـاء؛
وقـد . ثبـت في الصحـاح مـن كتـب الحديـثأو مـا 
 ـ في كتابـه المعجـبـ المراكـشي  عبـد الواحـد تطـرق

وفي أيامـه انقطـع علـم الفـروع، : ((لتلـك األحـداث بقولـه
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وأمـر بإحـراق كتـب المذهـب؛ بعـد أن يجـرد مـا فيهـا 
مـن حديـث رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم، 
والقـرآن؛ ففعـل ذلـك، فأحـرق منهـا جملـة في سائـر 

ادر البـالد؛ كمدونـة سحنـون، وكتـاب ابـن يونـس، ونـو
 لبـراذعي،لابـن أبي زيـد، ومختصـره، وكتـاب التهذيـب  

جانـس هـذه الكتـب، ونحـا  وواضحـة ابـن حبيـب، وما
لقـد شهـدت منهـا وأنـا يومئـذ بمدينـة فـاس؛ . نحوهـا

يـؤتى منهـا باألحمـال؛ فتوضـع ويطلـق فيهـا النـار؛ 
ي، ال بعلـم الـرأـوتقـدم إلى النـاس في تـرك االشتغ

والخـوض في شئ منـه؛ وتوعـد عـلى ذلـك بالعقوبـة 
الشديـدة؛ وأمـر جماعـة ممـن كـان عنـده مـن العلمـاء 
: المحدثيـن بجمـع أحاديـث مـن المصنفـات العشـرة

الصحيحيـن، والترميـذي، والموطـأ، وسنـن أبي دود، (
وسنـن النسـائي، وسنـن البـرار، ومسنـد ابـن أبي شيبـة، 

في الصـالة، ومـا ) ن الدارقطـني، وسنـن البيهـقيوسنـ
يتعلـق بهـا؛ عـلى نحـو األحاديـث الـتي جمعهـا محمـد 

بـن تومـرت في الطهـارة؛ فأجابـوه إلى ذلـك؛ وجمعـوا ا
مـا أمرهـم بجمعـه؛ فكـان يمليـه بنفسـه عـلى النـاس، 
ويأخذهـم بحفظـه؛ وانتشـر هـذا المجمـوع في جميـع 

رب، وحفظـه النـاس مـن العـوام، والخاصـة؛ فكـان المغـ
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يجعـل لمـن حفظـه الجعـل السـني؛ مـن الكسـا، 
واألمـوال؛ وكـان قصـده في الجملـة محـو مذهـب مالـك، 
وإزالتـه مـن المغـرب مـرة واحـدة؛ وحمـل النـاس عـلى 
الظاهـر مـن القـرآن، والحديـث؛ وهـذا المقصـد بعينـه 

  .1))وجـده د أبيـه،كـان مقصـ
: ومـن منجـزات المنصـور التنظيميـة، والعمرانيـة

أنـه أول مـن خـط العالمـة بيـده مـن سالطيـن 
، وسـك الدنانيـر ))وحـده للـه الحمـد: ((الموحديـن؛ وهي

 اليعقوبيـة، وشيـد الجامـع األعظـم بمراكـش، وبـنى عـدداً
صوامـع، والقناطـر، مـن المـدارس، والمساجـد، وال كبيـراً

س، واألقطـار المغربيـة كلهـا؛ كمـا ـوالمستشفيـات باألندل
ـص للعلمـاء، وطلبـة العلـم حفـر آبـار الميـاه، وخص

. مرتبـات ثابتـة، وهـو الـذي بـنى مدينـة ربـاط الفتـح
  .م1198/هـ595سنـة تـوفي رحمـه اللـه في 

الشنـت  ـهعـلي بـن أحمـد سعيـد بـن عبـد الل ـ 6
أبـو (؛ )جنـون(أو  بقنـونالمعـروف  الكـومي مـري

يعـد مـن بيـن المحدثيـن الحفـاظ؛ لـه عنايـة ). الحسـن
البستـان في علـم ": مـن مؤلفاتـهو. بعلـم الحديـث خاصـة

الزلفـة "، و"فتـح المنغلـق وجمـع المفتـرق"، و"القـرآن

                                                
  .279ـ  278: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص ص 1
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إلى آخـره ، "ادواإلرشـاد إلى مـا قـرب وعـال مـن اإلسنـ
سنـة  وكانـت وفاتـه في. مـن كتـب أخـرى

  .م1202/هـ599
روى  .يوسـف بـن عـلي بـن جعفـر التلمسـانيـ  7

 ، محـدثأبي بكـر بـن العـربيعـن القـاضي  بإشبيليـة
ال يعـرف تاريـخ وفاتـه؛ غيـر أن خبـر تلقيـه  .جيـد

إذا عـرِفَ و. العلـم عـن ابـن العـربي؛ يفيـد أنـه عاصـره
م؛ 1148/هـ543أن وفـاة هـذا األخيـر حدثـت في سنـة 

فمعنـاه أن وفـاة صاحـب الترجمـة حدثـت في القـرن 
واللـه . السـادس؛ واألرجـح تكـون في العصـر الموحـدي

  .أعلـم
د ـن محمبـلي ـن عـن بـد الرحمـن عبـد بـمحمـ  8
مـن المحدثيـن ). أبـو عبـد اللـه(؛ التيجيـبي انـن سليمـبا

بشطـوال، وأبـو طاهـر السلـفي، : مـن شيوخـه. األكفـاء
أصلـه مـن إشبيليـة، وعبـر إلى المغـرب؛ . وأخـرون

هـ؛ ثـم سبتـة؛ وانتقـل بعـد 594فـدرس بفـاس سنـة 
ذلـك إلى تلمسـان؛ حيـث استقـر بهـا إلى أن وافـاه األجـل 

  .م1213/هـ610في سنـة 
؛ بالحبـاكالمعـروف  ـاس الصنهـاجيعمـر بـن العب ـ 9
حضـر جنـازة . مـن الزهـاد الصالحيـن ).أبـو عـلي(

قطـب الصالحيـن الغـوث أبي مديـن في العبـاد؛ فتأثـر؛ 
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وقـرر سلـوك سبيـل الفقـراء، وااللتـزام بطريـق الزهـاد 
الفقـراء،  والصالحيـن؛ فنـزع ثيابـه، وأعطاهـا ألحـد

عـاد إلى منزلـه؛ فلمـا رأتـه زوجتـه؛  ثـم. ولبـس مرقعـة
إن لـم توافقيـني عـلى : "فقـال لهـا ".يـا ويـاله: "صرخـت

؛ وتخـلى لهـا عـن كـل مـا "هـذا؛ وإالّ فعديـني ميتـاً
يملـك، وتـرك لهـا أمـر أوالده؛ ثـم سـاح في أرض اللـه؛ 
ولـم يعـد إلى تلمسـان؛ إالّ بعـد أربـع سنـوات؛ فالتـقى 
بزوجتـه في سويقـة أجاديـر؛ فتظاهـر بالدروشـة؛ فبكـت 

ثـم رحـل نحـو الحجـاز؛ فغـرق في البحـر . عـلى حالـه
  .  م1216/هـ613في حـدود سنـة 

 ).أبـو الطاهـر(؛ إسماعيـل بـن إبراهيـم التونـسي ـ 10
؛ ولكنـه مراكـش؛ ورحـل عنهـا إلى تونـسأصلـه مـن 

إلى آخـر عمـره؛ حيـث  ـانبتلمساختـار االستقـرار 
ثـم ترهـب وانعـزل عـن . اشتغـل بتدريـس العلـم بهـا

أخـذ  .ويعتبـر أبـو طاهـر مـن العلمـاء الحفـاظ. النـاس
ومـن الروايـات المنقولـة  .عبـد الرحمـن بـن محمـدعنـه 

عنـه؛ أنـه قـال؛ عندمـا دخـل عليـه في أحـد األيـام 
رأيتـك البارحـة في النـوم : ((بـاكعمـر بـن العبـاس الح

  :تنشـدني
  أجيـراني فـإني قـد وحلـت

  وفي نفـيي وإثبـاتي حصلـت
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  ذا  أنـزه خالـقي عن ذا وعن
  ن جهلـت ـكمس وأعرفـه ولي

  
في  سيـدي مـا وصلـت إليـك إالَّ": فمـم أجيـرك؟ فقـال

خـال بعمـر، فتشـاورا في  ؛، فلمـا فـرغ المجلـس"هـذا
ال يعـرف تاريـخ  .1))ينهمـا لـم يعرفـه أحـدحديـث ب

وفاتـه؛ وإنمـا يمكـن تحديـد الفتـرة الـتي عـاش فيهـا؛ إذا 
عمـر بـن العبـاس : مـا لوحـظ أن زميلـه المذكـور أعـاله

  .م1216/هـ613الحبـاك تـوفي غريقـاً في سنـة 
بـن عيـسى بـن عمـران بـن مـوسى  أبـو عمـرانـ  11

. مـن العلمـاء األجـالء. )ابـن عمـران( ردميـشيدافـال الو
وهـو . الناصـر والمستنصـر: تـولى القضـاء في عهـدي
الفـة الموحديـة في خقـاضي ال 2ابـن عيـسى بـن عمـران
نـوه بـه وبـأوالده ووقـد أشـار . أيـام أبي يعقـوب يوسـف

 مـا منهـم إالّ: ((عبـد الواحـد المراكـشي؛ وقـال في بنيـه
هـذا رجـالً . مـن ولي القضـاء؛ وهـم عـلي وكـان عـلي

صالحـاً؛ ولي في حيـاة أبيـه قضـاء مدينـة بجايـة؛ ثـم 
عـزل عنهـا، وولي مدينـة تلمسـان؛ وهـو عندنـا مـن 
المشهوريـن بالتصميـم والتبتـل في دينـه، وممـن ال تأخـذه 

                                                
 .130: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
 .توجـد ترجمتـھ في الجـزء الثـاني مـن ھـذا الكتـاب 2
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ضـاء طلحـة؛ ولي ق: ومـن أوالده. هـوادة في الحـق
ويوسـف؛ تركتـه قاضيـاً بمدينـة فـاس؛ بلغتـني . تلمسـان

وأبـو عمـران مـوسى؛ . هـ620وفاتـه؛ وأنـا بمكـة سنـة 
وتـوفي أبـو عمـران . 1))قـاضي الجماعـة في وقتنـا هـذا

  .م1221/هـ618سنـة  بمراكـشمـوسى 
محمـد بـن عبـد الحـق بـن سليمـان الكـومي  ـ 12

؛ ولـد بهـا في تلمسـانمـن أهـل . سـانياليعفـري التلم
ولي القضـاء في بلـده . م؛ فقيـه ومقـرئ1141/هـ536سنـة 
هـو مـن أئمـة . ؛ فأكـرم بهـااألندلـسعبـر إلى . مرتيـن

المختـار في : مـن مؤلفاتـه. الفقـة والحديـث وعلـم الكـالم
. الجمـع بيـن المنتـقى واالستذكـار؛ في عشريـن سفـراً

والتسـلي عـن الرزيـة . تـاب في غريـب الموطـأوك
ونظـم العقـود ورقـم . والتحـلي بـرضى بـاري البريـة

والفصـل . واالقنـاع في كيفيـة االسمـاع. الحلـل والبـرود
وفرقـان الفرقـان . الجـازم في فضيلـة العلـم والعالـم

  .م1227/هـ625تـوفي بتلمسـان عـام . وميـزان القـرآن
موفـق الديـن أبـو الحسـن أحمـد بـن محمـد بـن  ـ 13

عبـد العزيـز بـن إسماعيـل الخـزرجي األنصـاري 
فقيـه . م1236/هـ633سنـة  بالقاهـرةتـوفي . التلمسـاني

                                                
 .246: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 1
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، وسمـع القاهـرةسكـن . ومحـدث؛ سلـك نهـج المتصوفـة
مجاميـع : مـن مؤلفاتـه. وغيـره كالبصيـريمـن علمائهـا 
  .في التصـوف

أبـو زكريـاء يحـيى بـن محمـد بـن مـوسى  ـ 14
في عـام  باإلسكندريـةتـوفي . التجيـبي التلمسـاني

ووعاظهـا ومفسريهـا  تلمسـانأحـد فقهـاء . م1254/هـ652
، وحـج وجـاور؛ ثـم انتقـل إلى مكـةالبارزيـن زار 

تفسيـر القـرآن الكريـم، : مـن مؤلفاتـه. االسكندريـة
  .رقائـقوكتـاب في ال

محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد الرحمـن الخـزرجي  ـ 15
م، ونشـأ 1188/هـ584سنـة  تلمسـانولـد في . التلمسـاني

 مصـرفقيـه وعالـم؛ انتقـل إلى سبتـة ثـم . وتعلـم بهـا
وتـوفي بهـا سنـة  باإلسكندريـةأيـن استقـر 

  .مـن مؤلفاتـه شـرح الجـالب. م1258/هـ656
  

***  
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  :ـ 
هـؤالء؛ ينحـدرون عـن القبيلـة  1بنـو زيـانو
هـذه . 2عبـد الـواد ببـنيالكبيـرة؛ المعروفـة  الزناتيـة
الـتي كانـت مواطنهـا ـ في األصـل ـ ضمـن  القبيلـة
؛ ثـم انتقلـت إلى غـرب األوراس، وسفـوح الـزابأرض 

تيـار الحـروب، وجريـاً وراء الكـأل البـالد؛ انسياقـاً مـع 
الوفيـر، وبحثـاً عـن الغنائـم الثمينـة؛ وتـم ذلـك؛ منـذ 
الفتـح اإلسـالمي؛ حيـث تقـول بعـض الروايـات أنهـم 

                                                
ینتـمي بنـو زیـان إلى قبیـل بـني عبـد الـواد؛ وھـو أحـد أحیـاء زناتـة  1

كتـاب جمھـرة أنسـاب العـرب، : أنظـر نسبھـم في المصـادر التالیـة. األمازیغیـة
وكتـاب الذخیـرة السنیـة في تاریـخ الدولـة المرینیـة . 498ـ  495: ص ص

. 192ـ  175: ، ص ص6: العبـر، مج، وكتـاب 13ـ  9: العبـد الحقیـة؛ ص ص
 . 94ـ  898: ، ص ص1: وكتـاب بغیـة الـرواد، ج. 12ـ  4: ، ص ص7: ومج

)). رھبانیـة عـرف بھـا جدھـم((ینتسبـون إلى جّدھـم المسـّمى عابـد الـوادي  2
وقـال یحـیى بـن خلـدون أنھـم یتفرعـون إلى ). 186: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج(

أو (بنـو یاتكتـن : ؛ یشتمـل األول عـلى خمسـة أحیـاء؛ وھـمـنرئيسيفخذیـن 
أمـا الفخـذ . ، وبنـو وللـو، ومصوجـة، وبنـو تومـرت، وبنـو ورسطـف)یكنیمـن

وینقسمـون . الثـاني؛ فھـم بنـو القاسـم؛ وینتسبـون إلى إدریـس بـن إدریـس
 .بدورھـم إلى أحیـاء عدیـدة
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إلى تلـك الديـار؛ الـتي ربمـا عقبـة بـن نافـع رافقـوا 
  . 1اكتشفوهـا ألول مـرة

إلى  ـ قبـل وصولهـم عبـد الـواد ينـبومعـاش 
مرتبـة الملـك ـ عبـارة عـن معـاش بـدوي بسيـط؛ 
يرتكـز عـلى الرحلـة خلـف أنعامهـم المنتجعـة عبـر 

وكـان . الفيـافي والقفـار؛ بحثـاً عـن الكـأل والمـاء
يشاركهـم في حياتهـم البدويـة تلـك؛ إخوانهـم مـن أحيـاء 

؛ حيـث انطلقـوا عبـر السفـوح 2سجيـح بـن واسيـن
الجنوبيـة، وبالتحديـد؛ في أرض  أوراسجبـل نحـدرة مـن الم

؛ وعـلى امتـداد السهـوب القبليـة وجبـل مصـاب؛ الـزاب
وقـد . 3غربـاً وفقيـق سجلماسـة؛ وحـتى وسـطألللمغـرب ا

األولى؛ حيـث أشـار  زناتـةخلفـوا بقايـا لهـم في مواطـن 

                                                
یقیـة طائفـة مـن بـني عبـد الـواد؛ موطنـوه منـذ ومنھـم بجبـل أوراس بإفر(( 1

وقـد ذكـر بعـض األخبارییـن . العھـد األقـدم ألول الفتـح؛ معروفـون بیـن ساكنیـھ
أن بـني عبـد الـواد حضـروا مـع عقبـة بـن نافـع في فتـح المغـرب؛ عنـد إیغالـھ 

س؛ في والیتـھ الثانیـة ـ في دیـار المغـرب، وانتھائـھ إلى البحـر المحیـط بالسـو
وھي الغـزاة الـتي ھلـك في منصرفـھ منھـا ـ وأنھـم أبلـوا البـالء الحسـن؛ فدعـا 

: أنظـر أیضـًا. 124: ، ص7: العبـر، مج. 124: ، ص7: العبـر، مج)). لھـم
  .186: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج

بـني مریـن، : نمـط مـن الحیـاة؛ قبائـل زناتیـة أخـرى؛ كـتنـدرج في ھـذا ال 2
 .إلـخ... وتوجیـن، وبـني راشـد، ومغـراوة

  .121ـ  120: ، ص ص7: العبـر، مج 3
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قـة، بر؛ إلى فئـات منهـم في صحـراء ابـن خلـدون
  . 1الـزاب، وبـالد الحمـة، وبـالد وقصـور غدامـس

 المغـرب األوسـطعـلى  الموحـدونولمـا تغلـب 
، ووقفـوا في بنـو عبـد الـواد؛ انضـم إليهـم وإفريقيـة

بـل سارعـوا إلى تلبيـة . عبـد المؤمـن بـن عـليصـف 
فلحـق بهـم غنائمـه؛  بنـو مريـنطلبـه؛ حينمـا نهـب 

؛ عبـد الحـق بـن منَغْفـاد ؛ي عبـد الـوادبـنشيـخ 
بـني بعـد أن أثخـن في  الموحـديواستـرد أمـوال الخليفـة 

فغـدوا منذئـذ ضمـن حمـاة الدولـة وأتباعهـا . مريـن
أراضي التـل الخصبـة؛  عبـد المؤمـنالمخلصيـن؛ فأقطعـم 

 :2بـن يلـومي وبـني وامانـواالـتي كانـت مـن أمـالك 
 ـ مـن ذلـك ـ فيمـا بيـن بنـو عبـد الـوادن كـا((

  .3))؛ ساحلـه، وريفـه، وصحـراءهالبطحـاء والملويـة
عبـد الرحمـن أمـا بخصـوص دولتهـم؛ فقـد أتفـق 

 محمـد بـن عبـد اللـه، وىيـيح وأخـوه بـن خلـدونا
تقريبـاً؛ عرضـوا بهـا  4 ة واحـدةـلى روايـع ؛التنـسي

 .ملـكإلى ال بـني عبـد الـوادقبيـل  ـتوصلأالكيفيـة الـتي 
                                                

   . 123ـ  122: ، ص ص7: العبـر، مج 1
 . 151ـ  150: ص ص، نفسھ 2
 .189: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج. 159:، صنفسھ 3
. 200ـ  199: ، ص ص1: بغیـة الـرواد، ج .154ـ  151: ص ص نفسھ، 4

 . 113ـ  112: ، ص ص)نظـم الـدر والعقیـان(تاریـخ ملـوك تلمسـان 
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كـان عـلى رأس واليـة  :روايتهـم هكـذا وخالصـة
سعيـد  وـأب دـالسيم ـ 1226/هـ624 سنـةـ  تلمسـان

فاعتقـل ؛ 1ونـالمأم؛ الموحـديالخليفـة  شقيـق ؛انـعثم
بسعايـة ونميمـة مـن  .بـني عبـد الـوادبعـض مشائـخ 

عامـل ؛ كـومي المعابـديالحسـن بـن حيـون القبـل 
وأحوازهـا؛ الـذي يكـن حقـداً دفينـاً  تلمسـانالدولـة عـلى 

؛ بسبـب تغلبهـم العبـد الوادييـنوضغينـة ماكـرة ضـد 
. 2، وعـدم خضوعهـم لرغباتـهتلمسـانعـلى ضـواحي 

ن إسماعيـل بـن عـالن ـم بـإبراهيلفائدتهـم  عىـفس
 أبي السيـداً لهـم عنـد ؛ متشفعـالصنهـاجي اللمتـوني

 د؛ ولكـن هـذا األخيـر رتلمسـانوالي  الموحـدي سعيـد
، لذلـك اللمتـوني فغضـب ولـم يصـغ إليـه؛ شفاعتـه،

، اللمتونييـنوأنـف وتعصـب؛ ثـم جمـع أنصـاره مـن 
الحسـن بـن وبـادر ـ مـن حينـه ـ فقتـل عامـل الدولـة 

مـن االعتقـال؛  ـد الـوادبـني عب؛ وسـرح الكـومي حيـون
حـدث . أبـا سعيـد السيـدووضـع مكانهـم في السجـن؛ 

غيـر أنـه تـدارك . م1226/هـ624ذلـك كلـه في سنـة 
                                                

)). وكـان غفـًال، ضعیـف التدبیـر: ((یصفـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون بقولـھ 1
  .152: ، ص7: العبـر، مج

: ـن بـن خلـدونوقـال عنـھ أیضـًا عبـد الرحم. 199: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 2
وكانـت في نفسـھ مـن بـني عبـد الـواد ضغائـن؛ جّرھـا مـا حـدث لھـم مـن ((

 . 152: ، ص7: العبـر، مج)). التغلـب عـلى الضاحیـة وأھلھـا
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األمـر بعـد فتـرة؛ إذ تطلـع إلى أفـق أبعـد؛ حيـث طمـع 
؛ ولكنـه علـم أنـه ال 1الدولـة اللمتونيـةفي إعـادة إحيـاء 

مـن الساحـة؛  بـني عبـد الـوادـة يمكنـه ذلـك إالّ بإزاح
. ، ووفائهـم لحكامهـاالموحديـةبحكـم والئهـم للدولـة 

وعندئـذ؛ أخـذ يتدبـر في مكيـدة يتخلـص بهـا منهـم؛ إذ 
أرسـل إلى مشائـخ ذلـك القبيـل؛ يدعوهـم إلى وليمـة 

؛ وكـان غرضـه؛ هـو قتلهـم بمجـرد تلمسـانداخـل 
فشـل في خطتـه؛ عندمـا سبقـه  ولكنـه. دخولهـم البلـد

إلى اإلجهـاز عليـه؛ بعـد أن علمـوا بمـا  بنـو عبـد الـواد
فقبضـوا عليـه وعـلى مرافقيـه؛ حيـن خـرج إليهـم . دبـره

  . ليرافقهـم إلى داخـل المدينـة
ـ في تلـك الفتـرة ـ هـو  بـني عبـد الـوادوشيـخ 

؛ )زيـدانأو ( زكـدان بـن جابـر بـن يوسـف بـن محمـد
الـذي ينتـمي إلى فـرع مـن القبيـل المذكـور يعـرف 

؛ بمجـرد تلمسـانأمـر  جابـرتـولى  .بـني عطـاء اللـهب
 عـلى المنابـر الدعـوة دخولـه إليهـا؛ حيـث رفـع

لـم ف ؛طاعتـه ، وبعـث إليـه معلنـاًالموحـدي مـونأللم
 واليـةب ـهيلإ هعهـدبـداً مـن إسنـاد  المأمـونيجـد 

                                                
وأجمـع االنتقـاض، والقیـام بدعـوة ابـن غانیـة؛ ُمَجـدِّد ملـك المرابطیـن مـن (( 1

)). الخبـر إلى ابـن غانیـة؛ فأغـّذ الّسْیـر إلیـھفطّیـر ... قومـھ بقاصیـة الشـرق
 . 152: ، ص7: العبـر، مج
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 حـدث هـذا فيو. زناتـةومـا يليهـا مـن بـالد  ،تلمسـان
بنـو عبـد فاكتسـب ـ بذلـك ـ  .م1229/هـ627عـام 
. الموحديـةشرعيـة مستمـدة مـن دار الخالفـة  الـواد
 تلمسـانلى ـسـادة ع بنـو عبـد الـوادأصبـح  ؛ذاوبهـ

في منصبـه إلى  جابـر بـن يوسـفبـقي و .وضواحيهـا
وهي السنـة الـتي قتـل فيهـا؛ أثنـاء . م1231/هـ629ة سنـ

لـده وخلفـه ـ بعـد وفاتـه ـ و. ندرومـة لمدينـةحصـاره 
ـ بعـد  الحكـم عـنتخـلى ؛ ولكنـه بـن جابـر الحسـن

فلـم يبـق  .1عثمـان بـن يوسـف لعمـهستـة أشهـر ـ 
هـذا األخيـر في واليتـه سـوى عاميـن تقريبـاً؛ إذ عـزل 

؛ ابـن تلمسـانوخلفـه عـلى . م1233/هـ631ي سنـة ف
بـن زيـان بـن  )زيـدان أو( زكـدان زةـع ـوأب عمـه

م؛ 1235/هـ633ولكنـه قتـل سنـة . ثابـت بـن محمـد
جـراء فتنـة عشائريـة؛ بيـن عشيرتـه مـن جهـة، وبيـن 

مـن جهـة وبـني عـلي، وبـني راشـد  بـني مطهـر
  .2أخـرى

***  

  
                                                

 .153: ، ص7: العبـر، مج 1
بنـو راشـد؛ أوالد عمومـة لبـني عبـد الـواد؛ وجدھـم ھـو مطھـر بـن یمـل بـن  2

  .150: ، ص7: أنظـر العبـر، مج. یزكـن بـن القاسـم بـن عبـد الـواد
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 ن؛بـن زيـا )زيـدان أو( زكـدان زةـع يأبوبمقتـل 
 أخـوه  ـ ؛م1235/هـ633سنـة  ـ تلمسـانر ـأم ولىـت
غَيمرفقهـر  ؛دـن محمـن ثابـت بـن زيـان بـب 1ـناس

المعارضيـن، وأثخـن في العشائـر المتمـردة؛ األمـر الـذي 
يـان؛ وبعـد ذلـك؛ ساعـد عـلى إخمـاد نـار الثـورة والعص

طيـب الخواطـر، وهـدأ النفـوس، واستـرضى اإلخـوة 
؛ فسكنـت بـني عبـد الـوادواألقـارب مـن مختلـف أحيـاء 

كلمتهـم في  ـتمعتجا، ووبـني راشـد ،بـني مطهـر ثـورة
 بيغمراسـنلـم يطـل و .2عبـد الواديـةالالسلطـة  ظـّل

نصـل ـ شيئـاً فشيئـاً ـ الحـال؛ حـتى قـرر االستبـداد والتَّ
إذ قطـف الثمـرة المواتيـة عنـد  ؛ةالموحديـدولـة العـن 

؛ واالستبـداد نضوجهـا؛ وذلـك بإعـالن استقـالل دولتـه
سـوى  لبـني عبـد المؤمـنباألمـر؛ ولـم يتـرك حينهـا 

                                                
أو  1206ھجریـة؛ الموافـق لعـام  ئـةث أو خمـس وستماولـد في سنـة ثـال 1

 96وربمـا . سنـة 76ومـات في سـن متقدمـة؛ وصـل بھـا إلى سـن . م1208
: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج: أنظـر. سنـة
 .  129: ، ص)نظـم الـدر والعقیـان(وتاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان . 207

فوقـع التسلیـم والـرضى بـھ مـن سائـر القبائـل، ودان لـھ بالطاعـة جمیـع (( 2
األمصـار، وكتـب لـھ الخلیفـة الرشیـد بالعھـد عـلى عملـھ؛ وكـان ذلـك ُسلَّمـًا  

 .154: ، ص7: العبـر، مج)). إلى الملـك؛ الـذي أورثـھ بنیـھ؛ سائـر األیـام
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الدعـاء عـلى المنابـر تأنيسـاً للكافـة، ومرضـاة لألكفـاء؛ 
  . 1الرحمـن بـن خلـدون عبـدكمـا قـال 

االستبـداد واإلستقـالل عـن  يغمراسـنومنـذ أن قـرر 
؛ بـني عبـد الـواد الزيانيـةن؛ ولـدت دولـة الموحديـ
حاضـرة لهـا؛ فجعلـت منهـا مركـزاً تلمسـان متخـدة 

وقـد . كلـه المغـرب األوسـطإداريـاً وسياسيـاً؛ شمـل 
امتـداد  ا حظيـت بـه مـنمـ عـزز مكانـة هـذه الدولـة؛

هـا فتـرة طويلـة؛ بحيـث امتـدت حياتهـا ئعمرهـا، وبقا
م؛ خـالل 1554/هـ962م إلى سنـة 1235/هـ633مـن سنـة 

وبذلـك؛ فقـد تواجـدت في . بالجزائـر العثمـانيالعهـد 
خصوصـاً زهـاء  والجزائريـةعمومـاً،  المغربيـةالخارطـة 

  . قـرون ثالثـة كاملـة
ا حـددت المصـادر التاريخيـة الفتـرة الـتي حكـم كمـ

؛ بـ  يغمراسـن بـن زيـانخاللهـا مؤسـس الدولـة األول؛ 

                                                
ب الجنـود والمسالـح، واستلحـق العساكـر مـن الـروم واتخـذ اآللـة، ورتـ(( 1

والغـز؛ رامحـة وناشبـة، وفـرض العطـاء، واتخـذ الـوزراء والكتـاب، وبعـث 
في الجھـات العمـال، ولبـس شـارة الملـك والسلطـان، واقتعـد الكـرسي؛ ومحـا 

لـم یتـرك مـن منیـة وعطـل مـن األمـر والنـھي دستھـا؛ واملؤمـن آثـار الدولـة 
رسـوم دولتھـم، وألقـاب ملكھـم إّال الدعـاء عـلى منابـره للخلیفـة بمراكـش؛ 
وتنـاول التقلیـد والعھـد مـن یـده تأنیسـًا للكافـة، ومرضـاة لألكفـاء مـن 

  . 163ـ  162: ، ص ص7: العبـر، مج)). قومـھ
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 633مـن . (1سنـة وخمسـة أشهـر واثـني عشـر يومـاً 48
هـذه السنـوات علمـاً بـأن ). م1283/هـ681م إلى 1236/هـ

ـ في  )الزيانيـة( العبـد الواديـةكلهـا؛ لـم تفـد الدولـة 
ـ ولـم تضـف إليهـا أي شكـل مـن  يغمراسـنعهـد 

أشكـال الرفاهيـة الممكنـة، أو فتـرة مـن فتـرات الهنـاء 
الممتعـة، أو لحظـة استرخـاء وأمـان؛ بـل عانـت الدولـة 
ـ طـوال عهـده ـ مـن أهـواٍل وحـروبٍ؛ ألهبـت الديـار 

زجـت  كافـة بنـار الفتـن والدمـار؛ حيـث المغربيـة
الدولـة المذكـورة في مواجهـات داميـة مـع خصـوم 

بـني مريـن، وبـني أبي حفـص، والموحديـن، : أقويـاء؛ كـ
  . إلـخ.. وبـني توجيـن، ومغـراوة، وأعـراب بـني هـالل

ـ كغيرهـا  بـني عبـد الـوادوجملـة القـول؛ فدولـة 
دولـة مـن دول المنطقـة في ذلـك العصـر ـ تكـاد تكـون 

قبليـة؛ تهيمـن عليهـا روح القبيلـة، وتتميـز بالطابـع القبـلي 
وعليـه فقـد أضحـت ساحـة للصـراع بيـن . الواضـح

نظـام قبـلي متحجـر؛ رافـض لكـل جديـد يقـضي عـلى 
مصلحـة القبيلـة وأبنائهـا، ومانـع ألي نظـام يسـعى 

الـتي تسهـر لتوحيـد القبائـل، وإخضاعهـا لسلطـان الدولـة 
                                                

لتنـسي؛ ألنـھ نقـل سنـة؛ وسـار عـلى قولـھ ا 44: جعلھـا یحـیى بـن خلـدون 1
وقـد صحـح ذلـك الخطـأ محمـود بـو عیـاد محقـق البـاب السابـع مـن نظـم . عنـھ

: أنظـر بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج. الـدر والعقیـان
  .129: ، ص)نظـم الـدر والعقیـان(وتاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان . 207: ، ص1
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عـلى المصلحـة الجماعيـة للفئـات المتواجـدة بهـا؛ سـواء 
  .1كانـوا قبائـل أو أفـرادا

 العبـد الواديـةوبسبـب ذلـك؛ مـرت الدولـة 
بظـروف قاسيـة، وشديـدة االضطـراب؛ لـم ) الزيانيـة(

تمكنهـا مـن االستقـرار واالزدهـار؛ ألنهـا ربطـت 
بـلي؛ ال يقبـل التغييـر مصيرهـا بمصيـر نظـام ق

المنتميـة  القبائـلجـّل ت دـعـلى هـذا؛ فقـد غو. والتجديـد
 للدولـة؛ تؤثـر في مؤسساتهـا، وتتحكـم في حركـة نموهـا،

حيـاة  حصـر أدوارومـن هنـا؛ يمكـن . ومقـاس نجاعتهـا
  :أربعـة أدوار تاريخيـة كبـرى هي ضمـن هـذه الدولـة؛

  

***  
  

 
  

                                                
  ).أوضـاع سیاسیـة ونظـم(دولـة بـن زیـان : كتـابأنظـر  1
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هـذا الـدور مائـة  دام. هـو دور النشـأة والعنفـوانو
بـدءاً  ).1336/هـ737ـ  م1235/هـ633(ع سنـوات ـوأرب
المعنيـة؛ وحـتى  دولـةُأعلـن فيـه قيـام ال الـذي تاريـخبال

 أبي الحسـن المريـنيفي قبضـة  تلمسـانسقـوط  تاريـخ
ـوادى أبي العبـد الالسلطـان  مقتـلوم؛ 1336/هـ737سنـة 

   .و مـوسى األولـن أبي حمـبا األول نـعبـد الرحم تاشفيـن
ـ خـالل هـذا  تلمسـانوتـداول عـلى الحكـم في 

يغمراسـن بـن : الـدور التاريـخي ـ خمسـة ملـوك؛ هـم
، )م1283/هـ681 إلى م1235/هـ633 حكـم مـن( زيـان
 م1283/هـ681مـن ( سعيـد عثمـان بـن يغمراسـن وأبـو

ن محمـد بـن عثمـان بـن ا، وأبـو زيـ)م1303/هـ703ى إل
، وأبـو )م1308/هـ707م إلى 1303/هـ703مـن ( يغمراسـن

مـن ( حمـو مـوسى بـن عثمـان بـن يغمراسـن
، وأبـو تاشفيـن عبـد )م1318/هـ718م إلى 1308/هـ707

مـن ( الرحمـن بـن مـوسى بـن عثمـان بـن يغمراسـن
  .)م1337/هـ737م إلى 1318/هـ718
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العبـد هـذا الـدور بـروح العصبيـة كمـا يتميـز أن 
 وة وتماسكـاًـت الدولـة قـالـتي منح الجياشـة؛ الواديـة
 ي، وفءا في المقاومـة الشديـدة لألعـداـرهظَ ؛عظيميـن

اني في الدفـاع عـن سالمـة الدولـة، ــف، والتفوحـدة الص
الدولـة ـ هنـا ـ  ألن .راز كيانهـاـرض وجودهـا، وإبـوف

في مقتبـل عمرهـا، وقمـة عزهـا؛ إذ كانـت تتميـز 
بعصبيـة فياضـة؛ تمتـن اللُّحمـة، وتثيـر النُّعـرة، وتشحـذ 

ـ في هـذا الـدور ـ  العبـد الواديـونحيـث كـان . الهمـم
غيـر بعيديـن عـن طبيعتهـم األولى؛ المتشبعـة بـروح 

عـلى التكيـف مـع شدائـد البـداوة الخشنـة؛ والقـدرة 
الحيـاة، والصبـر في الخطـوب، واالكتفـاء بالضـروري مـن 

  . وسائـل العيـش ولـوازم الحيـاة
  

***  
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يغمراسـن بـن (أمـا بخصـوص أول ملوكهـم؛ 
؛ مؤسـس هـذه الدولـة؛ فقـد كـان يتحـلى بخـالل )زيـان

ـظى بخلـق حميـدة جليـة، وبساطـة وصفـات عاليـة، ويح
مظهـر باديـة، وسذاجـة في الحيـاة سائـدة؛ وشجاعـة 
صادقـة، ورئاسـة فاعلـة، وحماسـة جامحـة، ومواهـب 
قياديـة ساميـة، ويـد مبسوطـة بالجـود جاريـة، وفروسيـة 

  1.بالعظائـم سائـرة، وبطولـة غالبـة، وبسالـة فائقـة
 أبية؛ بعـد مقتـل أخيـه الرئاسـ يغمراسـنتـولى 

جـراء الفتـن ؛ بـن زيـان )زيـدان( أو زكـدان عـزة
فتمكـن  .بـني عبـد الـواد المتواليـة المشتعلـة بيـن بطـون

بفضـل حزمـه وبسالتـه مـن ضبـط األمـور؛ والتغلـب 
عـلى الصعـاب والموبقـات كلهـا؛ حيـث أخضـع ـ بالقـوة 

ـر ـ كـل المتمرديـن والمنشقيـن حينـاً، وبالليـن حينـاً آخ
ولمـا حقـق مبتغـاه في جمـع الشمـل، . عـن القبيلـة األم

                                                
كـان َیُغْمَراَسـْن بـن زیـان : ((وقـد وصفـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون بقولـھ 1
بـن ثابـت بـن محمـد مـن أشـد ھـذا الـحي بأسـًا، وأعظمھـم في النفـوس مھابـة ا

حمـل الملـك وجاللـة، وأعرفھـم بمصالـح قبیلـھ، وأقواھـم كاھـًال عـلى 
واضطالعـًا بالتدبیـر والرئاسـة؛ مھـدت لـھ بذلـك آثـار قبـل الملـك وبعـده؛ 

مـًال لألمـر عنـد المشیخـة، وَتْعِظَمـة مـن أمـره مؤوكـان مرموقـًا بعیـن التجلـة، 
  .162: ، ص7: العبـر، مج)). عنـد الخاصـة، وُیْفـَزع إلیـھ في نوائـب العامـة
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كلهـم؛  بـني عبـد الـوادونجـح في استرضـاء أحيـاء 
تحـول إلى بنـاء دولتهـم الخاصـة؛ حيـث شـرع في 

وبـدأ بالخطـوة األولى؛ . تعزيـز أسسهـا، وبلـورة شكلهـا
 نهائيـاً، وانفـراده بالحكـم دونه الـتي تجلـت باستبـداد

حاضـرة  تلمسـان؛ جاعـالً مـن ديـالموحالخليفـة 
عمالـة أو  مقـر للمملكـة، ونقـل مرتبتهـا مـن مجـرد

سـوى  الموحديـنواليـة إلى دولـة سيـدة؛ ال تربطهـا مـع 
خيـوط رفيعـة مـن الـوالء؛ تتمثـل في الخطبـة عـلى 

مرضـاة لألكفـاء ((يـد الشكـلي؛ التقل وكتـابالمنابـر، 
ومـع هـذا فقـد وجـد تفهمـا ـ عـن . 1))وتأنيسـاً للكافـة

؛ الـذي الموحـدي الرشيـدمضـض ـ مـن قبـل الخليفـة 
اضطـر إلى مسايـرة التيـار؛ والحفـاظ عـلى مـا بـقي 

. تلمسـان فيوبـني عبـد الـواد مـن روابـط بيـن دولتـه 
مستـوى  إلى يغمراسـنمـع  بـل تطـورت عالقتـه

هـذا أن  غيـر. التراسـل وتبـادل الهدايـاو المجاملـة
؛ أبـا زكريـاغضـب السلطـان الحفـصي  السلـوك أثـار

                                                
منیـة، وعطـل مـن املؤومحـا مـن آثـار الدولـة : ((ول ابـن خلـدونوفي ھـذا یقـ 1

األمـر والنـھي دستھـا؛ ولـم یتـرك مـن رسـوم دولتھـم، وألقـاب ملكھـم إّال 
نیسـًا تأالّدعـاء عـلى منابـره للخلیفـة بمراكـش؛ وتنـاول التقلیـد والعھـد مـن یـده 

  .163ـ  162: ، ص ص7: العبـر، مج. ))كفـاء مـن قومـھلألللكافـة، ومرضـاة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


163 
 

 ، واالنتصـابمراكـشلطمعـه وطوحـه في امتـالك  نضـراً
  .الموحديـة عـلى سـدة الخالفـة

  
  :ـ 

ادر الخصومـة واالختـالف ومـن هنـا؛ انطلقـت بـو
؛ الـذي أصـر عـلى ويغمراسـنبيـن هـذا األخيـر 

فانجـر عـن ذلـك . الرشيـدالتمسـك بعهـوده مـع الخليفـة 
كلـه؛ نشـوب حـرب حاميـة الوطيـس بيـن السلطـان 

انتهـت باستيـالء . بـني عبـد الـوادالحفـصي وسلطـان 
زوا عـن حمايتهـا ؛ ولكنهـم عجـتلمسـانعـلى  الحفصييـن

إلى عقـد صلـح  أبـو زكريـاءبصـورة دائمـة؛ فاضطـر 
رفـع الدعـوة عـلى منابـر  في مقابـل؛ يغمراسـنمـع 

أسهمـا وإقطاعـات  ليغمراسـنكمـا قـدم  .ـهباسم تلمسـان
؛ تصـل قيمـة جبايتهـا إلى مائـة ألـف دينـار؛ بإفريقيـة

عـن  يغمراسـند ترضيـة لـه، ورغبـة منـه في إبعـا
  . بمراكـشالخليفـة 
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  :ـ 
يغمراسـن وأبي أدى هـذا االتفـاق بيـن .. هكـذاو
حـرب أخـرى بيـن الخليفـة الموحـدي نشـوب  إلى زكريـاء
؛ انتهـت بمقتـل السعيـد ويغمراسـن بـن زيـانالجديـد 

  . العبـد الوادييـنالخليفـة المذكـور، وانتصـار 
 ومصيريـة ويبـدو أن لعبـة الحـرب أضحـت حيويـة

لـم يعـد و أدمـن الحـرب؛ ؛ الـذيليغمراسـنبالنسبـة 
، وعويـل الـوغى؛ القتـاليشغلـه شـيء عـن مياديـن 

فانغمـس في يمهـا راضيـاً أم مرغمـاً؛ حيـث توالـت 
الوقائـع بينـه وبيـن خصومـه ومنافسيـه غربـاً وشرقـاً 

 مريـن وبـني توجيـن، ومغـراوة، ببـنيممثليـن  وجنوبـاً؛
  . لتلمسـانالمجاوريـن  بـني هـاللثـم أعـراب 

 1،بـني عبـد الـوادوعـلى الرغـم مـن قلـة عـدد 
وضعـف مواردهـم االقتصاديـة؛ فقـد صمـدوا بإصـرار 

ن، ودـالموح: منهـم بالخصـوص أمـام أعدائهـم األقويـاء؛

                                                
ثـم اْعَتِبـر بعـد ذلـك : ((أشـار عبـد الرحمـن بـن خلـدون إلى ھـذا؛ حیـن قـال 1

بـني مریـن، وبـني عبـد الـواد؛ لّمـا كـان : حـال الدولتیـن ـ لھـذا العھـد ـ لزناتـة
انـت دولتھـم عـدد بـني مریـن ـ ألول ملكھـم ـ أكثـر مـن بـني عبـد الـواد؛ ك

یقـال أن عـدد بـني . أقـوى منھـا؛ وكـان لھـم علیھـم الغلـب؛ مـرة بعـد أخـرى
مریـن ـ ألول ملكھـم ـ كـان ثالثـة آالف؛ وإّن بـني عبـد الـواد كانـوا ألفـًا؛ إّال أن 

  . 645: ، ص2: المقدمـة، ج)).  الدولـة، وكثـرة التابـع؛ كثـرت مـن أعدادھـم
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بعـد  الموحديـنجمـاح  يغمراسـن كبـح إذ .نووالمرينيـ
؛ كمـا صـد السعيـدومقتـل خليفتهـم  أمامـه، هزيمتهـم

، ومنعهـم مـن االستيـالء المرينييـنتحرشـات وهجمـات 
أفقدهـم روح الحسـم في فوالتوسـع شرقـاً؛  تلمسـانعـلى 

وة اتأججـت العـدف ـم؛معه ربـحبإطالـة فتـرة الالقتـال؛ 
 إلى أن تـوفي وتوالـت الوقائـع بينهـم؛ ـن القبيلتيـنيب

أثنـاء خروجـه الستقبـال . م1283/هـ681سنـة  يغمراسـن
  .أبي سعيـد عثمـانعـروس ابنـه 

  
  :ـ 

ومـن جهـة أخـرى؛ ال بـد مـن اإلشـارة إلى بعـض 
لـتي اإلنجـازات المدنيـة ذات الطابـع الحضـاري والثقـافي؛ ا

؛ عـلى الرغـم مـن يغمراسـنشـارك في تحقيقهـا السلطـان 
انهماكـه التـام في ترتيـب الشئـون العسكريـة لدولتـه، 
وانشغالـه المستمـر في حبـك الحـروب واالنغمـاس في 

ومـن بيـن تلـك المنشـآت الـتي . معامعهـا الصاخبـة
 شـوطأسـوار بـاب ك: تلمسـاني ف هـذا السلطـانأنجزهـا 

م، ثـم 1265/هـ665في سنـة  الشامخـة الـتي شيدهـا
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تكـرارت، : لجامعيـن األعظميـن بـبا ـان الخاصتـانصومعتال
  . 1وأغاديـر

كمـا عـرف عنـه تعظيمـه للعلمـاء، وإجاللـه 
لألوليـاء والصالحيـن؛ حـتى قيـل أنـه يسافـر إليهـم حيـث 

تباتهـم؛ ويتبـرك يعتكفـون، ويستجـدى دعاءهـم، ويتمسـح بع
وثبـت أيضـاً تنقلـه بنفسـه إلى مجالـس العلمـاء؛ . 2بهـم

وهـذا السلـوك ورد في . تعظيمـا لمرتبتهـم وتقديـراً لعلمهـم
أبي مـن ذلـك؛ ركوبـه للشيـخ الفقيـه . بعـض المصـادر

 ؛إسحـاق إبراهيـم بـن يخلـف بـن عبـد السـالم التنـسي
لمـاء والطلبـة؛ طالبـاً منـه ـ وجلوسـه أمامـه بيـن الع

؛ حيـث أقطعـه تلمسـانفي  واإلقامـة بإلحـاح ـ البقـاء
3ـه بسفارتـهإقطاعـات ثمينـة؛ وقربـه، وخص.   

                                                
؛ أي "یسنـت ربي: "ذن في كتـب اسمـھ بھمـا؛ فقـال بالزناتیـةستـؤاوقـد (( 1

عرفـھ اللـھ؛ علـّو ھمـة، وحسـن ظـن بالخالـق، وإعراضـًا عـن التفاخـر 
 .207: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج)). الدنیـوي

ـن زیاراتھـم؛ وارتحـل لزیـارة وكـان كثیـرًا مـا یجالـس الصلحـاء، ویكثـر م(( 2
الـولي الشھیـر أبي البیـان واضـح في موضعـھ بجبـل آفرشـان؛ متلمسـًا بركتـھ، 

  .126: ، ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان )). والدعـاء لـھ ولعقبـھ
ولـھ في أھـل العلـم رغبـة عالیـة؛ یبحـث علیھـم أیـن مـا كانـوا، (( 3

ومـن أعلـم مـن كـان في زمانـھ . ه، ویقابلھـم بمـا ھـم أھلـھویستقدمھـم إلى بلـد
أبـو إسحـاق إبراھیـم بـن یخلـف بـن عبـد السـالم التنـسي؛ كانـت الفتـوى تأتیـھ 
مـن إفریقیـة وتلمسـان إلى تنـس؛ فكـان أمیـر المسلمیـن یغمراسـن یكاتبـھ 

ت فتنـة مغـراوة؛ نشـأأن كثیـرًا، ویرغبـھ في سكـنى تلمسـان؛ ویمتنـع؛ إلى 
فبلـغ خبـره أمیـر المسلمیـن؛ فركـب بنفسـھ، ... فـورد مـرة عـلى تلمسـان

نحـن ال ندعـك ترجـع؛ ولكـن نرسـل : "فقـال لـھ أمیـر المسلمیـن... وجـاء إلیـھ
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ونظـراً لتقديـره ألهـل العلـم؛ فقـد سـعى إليـه 
ومنذئـذ أضحـت . بتلمسـانبعضهـم، واختـاروا االستقـرار 

: العلمـاء واألدبـاء؛ كـ هـذه المدينـة تستقطـب مشاهيـر
 بـن عبـد اللـه بـن داود بـن خطـاب الغافـقي محمـد

خطـة الكتابـة لديـه، يغمراسـن  ؛ الـذي والهالمـرسي
؛ حـتى أنـه يغمراسـنورفـع منزلتـه؛ فاستأنـس بجـوار 

المستنصـر رفـض عرضـاً مغريـاً؛ قدمـه إليـه 
يـن وهـذه بعـض أسمـاء علمـاء الد. 1الحفـصي

  : والمتصوفـة في عصـر يغمراسـن بـن زيـان
 محمـد بـن عبـد اللـه الكتـامي أبـو عبـد اهللا ـ 1

. م1212/هـ609ولـد بتلمسـان في عـام . الخضـاربالشهيـر 
: بيـهاوسمـع بسبتـة عـلى الرئيـس أبي القاسـم العـزفي كت

والـدر "، "سيـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم"
رحـل إلى األندلـس والمشـرق؛ أيـن أخـذ العلـم . ظـومالمن

                                                                                                 
؛ فكـان كذلـك؛ وأقطعـھ أمیـر المسلمیـن إقطاعـات "إلى أھلـك مـن ینقلھـم إلینـا

. ؛ الـتي أقطعـت ـ بعـد انقـراض عقبـھ ـ البـني اإلمـام"تیرشـت"ـا مـن جملتھ
تاریـخ بـني زیـان )). غیـره ئـلوكـان عنـده أثیـر المنزلـة؛ ال یوجـھ في الرسا

  .127ـ  126: ، ص ص)نظـم الـدر(
زعمـوا أن المستنصـر أبـا عبـد : ((قـال لسـان الدیـن بـن الخطیـب في ذلـك 1

ألمیـر أبي زكریـا استقدمـھ ـ عـلى عادتـھ في استدعـاء الكتـاب اللـھ ابـن ا
المشاھیـر والعلمـاء ـ وبعـث إلیـھ ألـف دینـار مـن الذھـب العیـن؛ فاعتـذر، ورد 

نـھ، شأوكانـت أشـق مـا مـّر عـلى المستنصـر؛ وظھـر لـھ علـوُّ . علیـھ المـال
  . 90: القسـم الثالـث، ص اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة؛)). وبعـد ھمتـھ
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وتـوفي بسبتـة . عـن بعـض الشيـوخ في تلـك الديـار
  .  م1268/هـ667سنـة 

وهـو : يانـتلمسار الـن الخضـلي بـن عـو الحسـأبـ  2
قالـت المصـادر أنـه . أخٌ ألبي عبـد اللـه السابـق الذكـر

 .حكـم القـراءات؛ وصفـه بأنـه حافـظ، ويرئـمقوام ـإم
ل ـانتق ؛ ثـميانـتلمسم الـالكري دـن عبـب ليـلى عـعأخـذ 
بيـن  وفِّيـوت .اـبه ؛ أيـن تـولى اإلقـراءةتـسب مدينـة إلى

   .م1278/هـ677ة ـسن أحضانهـا في
. أبـو اسحـاق بـن يخلـف بـن عبـد السـالم التنـسيـ  3

 ـاءاألولي، والصالحيـن مـن العلمـاء أفاضـل مـن وهـو
اتـه حيوالزهـاد؛ لـه منزلـة جليلـة، وقـدر عظيـم؛ في 

. واألمـراء الملـوكاحتـل مكانـة ساميـة لـدى ، تـهاممو
عـاد إلى  ، ثـمحـجرحـل إلى ال .لـه تآليـف عديـدة

م؛ 1281/هـ680سنـة تـوفي في حـدود ؛ أيـن تلمسـان
  .بالعبـاد ودفـن

ـد عبـدون بـن الفقيـه القـاضي الرئيـس أبـو محمـ  4
واله يغمراسـن . خطيـبوفقيـه  .الصنهـاجي محمـد الحبـاك

أبي في الدولـة؛ فكـان لـدى  ـةباحجابـن زيـان خطـة ال
 .بمثابـة رئيـس للـوزراء يغمرايسـن بـن زيـان ىيـيح

فكـان الرجـل المناسـب في المكـان المناسـب؛ إذ اتصـف 
واعتبـره يحـيى بـن  .ـةيسياسال والحنكـة سديـدالرأي بالـ
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خلـدون المستشـار األنصـح والحاجـب األقـرب للسلطـان 
ولـه بالبلـد خلـف : ((وقـال أيضـاً. يغمراسـن بـن زيـان

. 1))نمـط التجـار أخيـار، رحمـة اهللا عليـه وبـرد ضريحـه
ال يعـرف تاريـخ وفاتـه؛ كمـا لـم تشـر المصـادر؛ أن 

وكـل مـا في األمـر أنـه لـم ، استبـدل حاجبـه يغمراسـن
يتـول هـذا المنصـب في عهـد عثمـان بـن يغمراسـن؛ 

أي قبـل . ممـا يـدل أنـه تـوفي في عهـد يغمراسـن
  .م1282/هـ681

فقيـه وصـوفي  .ـ أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عيـسى 5
؛ وعاصـر اديـر بتلمسـانڤأمـن أهـل الصـالح؛ نشـأ في 

ويقـول . في القـرن السابـع الهجـري يغمراسـن بـن زيـان
يحـيى بـن خلـدون أن يغمراسـن كـان يـزوره في داره؛ 

رحـل إلى الحـج مـرات . تبركـاً بـه، والتماسـاً لدعائـه
ال يعـرف يـوم . عديـدة؛ قـدرت بخمـس وعشريـن حجـة

  .مماتـه بالضبـط
. يانـتلمسم الـالكري دـن عبـلي بـن عـو الحسـأبـ  6

أشـاد بـه كـل مـن . أهـل تلمسـان؛ مقـرئهـو مـن 
وقالـوا أنـه أخـذ . ونوهـوا بقدراتـه في القـراءات. عرفـه

القـراءات عـن فتـح بـن عبـد اللـه المـرادي صاحـب 

                                                
 .205:  ص: أنظـر أیضـًا. 125: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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لي ـن عـو الحسـظ أبـالحافابـن هذيـل؛ كمـا قـرأ عليـه 
ونظـراً . ارـن الخضـروف بابـي المعانـتلمسد الـن محمـبا

احـب الترجمـة قـد قـرأ عـلى أبي الحسـن عـلي لكـون ص
م؛ 1278/هـ677ابـن الخضـار؛ الـذي تـوفي في عـام 

يكـون قـد عـاش في زمنـه أي في الفتـرة الـتي حكـم 
  .فيهـا يغمراسـن بـن زيـان

الشيـخ الصالـح أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد ـ  7
ولـد  .مسـانيبـن أبي بكـر بـن مـرزوق بـن الحـاج التلا

استوطـن جـده ـ المدعـو . م1231/هـ629عـام  في حـدود
فسكنهـا، وخلـف . في عهـد المرابطيـن تلمسـانمـرزوق ـ 

نسلـه في ثراهـا؛ فنشـأوا بهـا، وتعلمـوا فيهـا؛ كمـا 
فكانـوا جميعـاً . احترفـوا الفالحـة في أراضيهـا الخصبـة

الفقيـه أبـو عبـد  وكـان .ديـن، وتأهـل صـالح ووجاهـة
 األوليـاء وأهـل مـن ـ صاحـب هـذه الترجمـة ـ اهللا
 ،فـاًمتصوو فقيهـاًو محدثـاًالفضـل؛ وكـان وح ـاللصا

لـه كرامـات  ؛ ويقـال أن، مجـاب الدعـاءعابـداً ،زاهـداً
وممـن . ومكاشفـات وآثـار في الترهـب والعلـم شهيـرات

بـن محمـد بـن  ىيـزكريـاء يح ـوأب :أخـذ عنهـم
براهيـم بـن يخلـف إسحـاق إ ـوعصفـور العبـدري، وأب

عبـد اهللا  ـوبـن عبـد السـالم التنـسي، والشيـخ الصالـح أبا
عبـد اهللا  ـوعبـد اهللا المالـقي، والفقيـه أب ـوالكفيـف، وأب
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 لـوك .زيـد اليزناسـني ـومحمـد بـن اللجـام، والفقيـه أب
 .العلـم والديـنب ؛ شُهِـد لهـملمسـانتؤالء مـن أبنـاء هـ

 أوائـل رجـب الفـرد سنـةفي  صاحـب الترجمـة وتـوفي
م؛ أي بعـد أشهـر مـن وفـاة يغمراسـن بـن 1282/هـ681

دار الراحـة مـن الجامـع  يف بجـوارهفدفـن  زيـان؛
تبركـا  ؛بذلـكهـذا السلطـان لوصيـة تطبقـاً  ؛األعظـم
  .بجـواره

ذو  .الصالـح أبـو الحسـن عـلي بـن النجاريـةالـولي ـ  8
الزهـادة في الدنيـا واإلقبـال عـلى اآلخـرة، قبـره إزاء قبـر 

يغمراسـن بـن زيـان، قصـد  ىيـأميـر المسلميـن أبي يح
. ال يعـرف تاريـخ وفاتـه بالضبـط .التبـرك بجـواره

   .وربمـا تكـون حدثـت قبـل وفـاة ذلـك السلطـان الزيـاني
ـ الشيـخ الخطيـب أبـو عثمـان سعيـد بـن بـن  9

اختـار . بابـن سبعيـنعـرف . إبراهيـم بـن عـلي الخيـاط
سبيـل التصـوف؛ فلبـس الخرقـة ضمـن طريقـة أبي 
العبـاس الرفـاعي، كمـا اختـار طريقـة أبي مديـن شعيـب 

  .ال يعـرف تاريـخ وفاتـه. في التصـوف
وهـو أخ . بـن الخيـاط ـاس أحمـدو العبـالصالـح أبـ  10

 مـن ويعتبـر). أبي عثمـان(لصاحـب الترجمـة السابقـة 
كتـاب  الوة تـعـرف بمداومـة . الصلحـاء االعـالم بيـن
: قـال يحـيى بـن خلـدون. تعـالى؛ وكـان عالمـاً بـه اهللا
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ـل بثقفـه السلطـان أبـو يعقـوب المريـني، فلمـا كُ((
السجـن أزيـد مـن بى ـفَقيـود، وألْتكسـرت عنـه ال

فكـان  ؛فأخذهـم بالقـراءة، والصـالة ؛ئـة رجـلاسبعم
وكـان النـاس يقصدونـه بالسجـن  .أمرهـم في ذلـك عجبـاً

  .1))لتجويـد القـرآن
. الشيـخ أبـو اسحـاق ابراهيـم بـن عـلي الخيـاطـ  11

ن كـا ).أبي عثمـان(هـو ولـد صاحـب الترجمـة األولى 
ويحـب . الخياطـةستـرزق مـن مهنـة ، يـاًصالح الرجـ

فكـان . عمـل الخيـر، كمـا يشفـق عـلى أصحـاب الحاجـة
يسـعى لقضـاء حاجاتهـم لـدى السلطـان يغمراسـن؛ 

فامتعـض بعضهـم منـه؛ ألنـه كمـا قـال . فيقضيهـا لـه
كـان يكثـر الدخـول عـلى أميـر : ((يحـيى بـن خلـدون

ـن أبي يحـيى يغمراسـن بـن زيـان؛ لقضـاء المسلمي
حوائـج النـاس ـ فربمـا دخـل عليـه في اليـوم الواحـد 
 :سبعيـن مـرة ـ فقيـل ألميـر المسلميـن في ذلـك؛ فقـال

دعـوه؛ فهـو رحمـة للنـاس؛ ومـا قـضى اللـه تعـالى 
رحـم اللـه السلطـان، ونفـع . يقضيـه؛ واللـه ال أبرمتـه

. في تاريـخ غيـر معلـوم بتلمسـانتـوفي . 2))بالشيـخ
  .المهـم أنـه في عهـد يغمراسـن بـن زيـان

                                                
 . 118ـ  117: ، ص ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
 .118: ، صنفسھ 2
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. ابـن البلـد  الفقيـه الصالـح العاكـف أبـو عبـد اهللاـ  12
كبـار األوليـاء  ذكـره يحـيى بـن خلـدون؛ وصنفـه بيـن

يعـد لبـاس الصـوف  لـم: ((وقـال أنـه المتقشفيـن،
مـن فضـل صدقتـه بثمـن مـا  شعيـرالخشـن، وأكـل ال

وقبـره رحمـه اهللا بمسجـد صالـح مـن  .1))ينتسخـه بيـده
  . تاريـخ وفاتـه غيـر معـروف .العبـاد
  

***  

 

  

                                                
  .119: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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؛ بـن يغمراسـن عثمـان سعيـد ـوأبأمـا السلطـان 
م؛ 1282/هـ681فقـد خلـف والـده بعـد وفاتـه؛ سنـة 

وتمهيـد الجهـات  ضبـط أمـور دولتـه، عـلىص حـرف
م 1285/هـ684في سنـة و. بجايـةالشرقيـة؛ حـتى أسـوار 

بـني مريـن يعقـوب بـن عبـد لى مخاطبـة ملـك بـادر إـ 
؛ عارضـاً عليـه السلـم والمصالحـة؛ عمـالً بوصيـة الحـق
بـني الـذي حثّـه عـلى مسالمـة سالطيـن  يغمراسـنوالـده 

، وتجنـب االحتكـاك بهـم واالبتعـاد عـن ـنمري
فاتخذهـا . 1الشـرقمخاصمتهـم؛ واالكتفـاء بالتوسـع نحـو 

                                                
: حدثنـا شیخنـا العالمـة أبـو عبـد اللـھ اآلبـلي؛ قـال: ((قـال ابـن خلـدون 1

طـان أبي حمـو مـوسى بـن عثمـان ـ وكـان قھرمانـًا بـداره ـ سمعـت مـن السل
أوصى دادا یغمراسـن لـدادا عثمـان ـ ودادا حـرف كنایـة عـن غایـة : قـال

یـا بـني؛ إن بـني مریـن؛ بعـد استفحـال ملكھـم، : التعظیـم بلغتھـم ـ فقـال لـھ
فـة بمراكـش؛ ال طاقـة عـلى األعمـال الغربیـة، وعـلى حضـرة الخال ئهـمواستیال
وال یمكنـني أنـا القعـود عـن لقائھـم؛ . ؛ إذا جمعـوا لوفـود مددھـمئهـملنـا بلقا

؛ ئهـمیـاك واعتمـاد لقافإ. لمعـرة النكـوص عـن القـرن؛ الـتي أنـت بعیـد عنھـا
وعلیـك باللیـاذ بالجـدران؛ مـتى دلفـوا إلیـك؛ وحـاول مـا استطعـت في 

عـلى مـا جـاورك مـن عمـاالت الموحدیـن وممالكھـم یستفحـل بـھ  االستیـالء
حشـد العـدو بحشـدك؛ ولعلـك تصیِّـر بعـض الثغـور الشرقیـة  فئملكـك، وتكـا

 ه،ئـرفعلقـت وصیـة الشیـخ بقلبـھ، واعتقـد علیھـا ضما. معقـًال لذخیرتـك
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ه؛ ولكـن النزعـة ـنهجـاً واستراتيجيـة التـزم ب عثمـان
إذ هادنـوه في . أفسـدت مسعـاه لبـني مريـنالتوسعيـة 

أيـام انشغالهـم فيـه إلى المهادنـة؛  هـم وقـت احتاجـوا
ولمـا زالـت الحاجـة إلى ذلـك . باألندلـس توسـع فيبال

يوسـف بـن ؛ حيـث قـام ببـني زيـانعـاودوا التحـرش 
؛ تلمسـانبخمـس غـزوات ضـد  يعقـوب بـن عبـد الحـق

انتهـت كلهـا بالفشـل؛ وانجلـت عـن مهلكـه بيـد أحـد 
  .1لتلمسـانعبيـده أثنـاء حصـاره الطويـل 

  
  :ـ 

وبـدأت حكايـة حصـار هـذا السلطـان المريـني 
أهمهـا أنـه طلـب . باختـالق ذرائـع ومسوغـات لتلمسـان

تسليمـه  عثمـان بـن يغمراسـنمـن السلطـان الزيـاني 
السلطـان فـأبى . تلمسـانإلى  المرينييـنبعـض الالجئيـن 

أبـداً، واللـه؛ ال أسلمـه : ((وقـال ؛إخفـار ذمتـه الزيـاني
وال أبيـع حرمـتي، وأتـرك مـن استجـارني حـتى أمـوت؛ 

  . 2))لـهفليصنـع مـا بـدا 

                                                                                                 
، ص 7: العبـر، مج. ))وجنـح إلى السلـم مـع بـني مریـن؛ لیفـرغ عزمـھ لذلـك

  .444ـ  443: ص ص: أنظـر أیضـًا. 190ـ  189: ص
   .201ـ  196: ، ص ص7: العبـر، مج 1
  .  393: األنیـس المطـرب، ص 2
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؛ أن رسـول عبـد الرحمـن بـن خلـدونويقـول 
: عثمـانالسلطـان المريـني أغلـظ في القـول إلى السلطـان 

فسطـا بـه، واعتقلـه؛ فثـارت مـن السلطـان الحفائـظ ((
ن القديمـة والتوتـرات المتواتـرة؛ الكامنـة، وتحركـت اإلحـ

وهـذه الحادثـة تثيـر . 1))واعتـزم عـلى غـزو تلمسـان
في عصـر آخـر؛ عرفـت  الذاكـرة، وتحيلهـا إلى قصـة

 ؛الفرنـسيوالقنصـل  الجزائـربيـن داي  ؛المروحـة بقصـة
وتوكـد أن مـن أراد الحـرب، ونـوى الغـزو؛ لـن يعـدم 

  .ـن بهـا عـن قـرارهحيلـة أو ذريعـة يعل
وكانـت هـذه هي الشـرارة الـتي أشعلـت فتيـل 

. المرينيـة والزيانيـة: الحـرب مـن جديـد بيـن الدولتيـن
كـان  عبـد الحـق يعقـوب بـن يوسـف بـنويبـدو أن 

بـني عبـد ينتظـر الفرصـة المواتيـة إلعـادة الكـرة مـع 
ـة الذهبيـة ـ ولـو ؛ لـذا فقـد اختطـف هـذه المناسبالـواد

لـم تتوفـر؛ لحـاول إيجـاد ذريعـة أخـرى لتحقيـق أهدافـه 
ـ ألن نزعـة التوسـع شرقـاً مسيطـرة عـلى السالطيـن 

؛ بـل تتحكـم في نواياهـم وأهدافهـم؛ فـهي المرينييـن
استراتيجيتهـم الـتي يتطلـع إلى تحقيقهـا سالطينهـم كافـة؛ 

هـذا؛ فقـد كـرر الغـزو نحـو وعـلى . صغيرهـم وكبيرهـم

                                                
 .442: ، ص7: العبـر، مج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


177 
 

م؛ 1290/هـ689خمـس مـرات؛ بدأهـا بسنـة  تلمسـان
حيـث حاصـر المدينـة مـدة أربعيـن يومـاً دون جـدوى؛ 
فصـب جـام نقمتـه عـلى الـزرع والعمـار؛ فقطـع 
األشجـار؛ وهـدم اآلثـار، وخـرب القـرى في األريـاف؛ 

وكـان . ب األقـصىبالمغـرثـم عـاد إلى حاضـرة ملكـه 
. الوافديـن عليـه مغـراوةقـد استعـان في عيثـه بقبائـل 
إلى  عثمـان بـن يغمراسـنفلمـا عـاد إلى بـالده؛ خـرج 

؛ فشـن عليهـا حملـة انتقـام؛ أتـت عـلى مغـراوةديـار 
؛ بعـد أن تـرك متيجـةاألخضـر واليابـس؛ وأجالهـم إلى 

  .؛ لمراقبتهـم، وكبحهـمشلـف فيأبـا حمـو مـوسى ابنـه 
 يوسـف بـن يعقـوب المريـنيونظـراً إلى رغبـة 

؛ فقـد تكـررت تلمسـانالملحـة إلى االستيـالء عـلى 
غزواتـه نحوهـا؛ حيـث توالـت واحـدة بعـد أخـرى دون 

في تحقيـق  هـذا السلطـان المريـنيجـدوى، إذ فشـل 
 :أوالهـا سنـة: مـراده خـالل غزواتـه الخمـس

م، والثالثـة 1295/هـ695م، والثانيـة سنـة 1290/هـ689
م، 1297/هـ697م، والرابعـة سنـة 1296/هـ696سنـة 

كلهـا خابـت، ولـم . م1298/هـ698والخامسـة سنـة 
المحصنـة  تلمسـانيتمكـن بهـا مـن اختـراق جـدران 

  .باألسـوار العاليـة، واألبـراج الشامخـة المتينـة
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األخيـرة؛ الـتي بـدأت في سنـة  غيـر أن الحملـة
كثيـراً؛ حيـث لحـق  بتلمسـانم؛ أضـرت 1298/هـ698

ضـرراً عظيمـاً؛ إذ دام الحصـار خاللهـا  عبـد الـوادببـني 
. ثمـاني سنـوات وثالثـة أشهـر متواليـة وبـدون انقطـاع

فكـان هـذا الحصـار فريـداً في نوعـه؛ إذ اتصـف بطـول 
العبـد وبالمقابـل؛ تميـز بشـدة  صبـر . أمـده وضراوتـه

، وصرامتهـم، وإبائهـم، وصـدق مقاومتهـم، الوادييـن
فضربـوا بذلـك رقمـاً قياسيـاً . وتفانيهـم في صـد عدوهـم

واستمـر حصـاره ((: في شـدة االحتمـال، وصـدق النضـال
إياهـم إلى تمـام ] أي يوسـف بـن يعقـوب المريـني[

نالهـم . لـهوالثـة أشهـر مـن يـوم نزثمـاني سنيـن وث
فيهـا مـن الجهـد والجـوع مـا لـم ينـل أمـة مـن 

  .1))األمـم
أمـا شكـل الحصـار وخطتـه؛ فيمكـن تلخيصهـا 

 تلمسـانقـام السلطـال المريـني بتطويـق مدينـة : هكـذا
مـن جميـع جهاتهـا؛ ثـم شـرع في بنـاء مدينـة محاذيـة 

. ؛ جعلهـا مستقـراً لـه ولجيشـهنصـورةالملهـا سماهـا 
والهـدف مـن ذلـك هـو التمكـن مـن مطاولـة 

. ؛ حـتى تستلـم مـع الزمـنتلمسـانالمحاصريـن، وخنـق 
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؛ تلمسـانومـع هـذا؛ لـم يبـق مكتـوف األيـدي أمـام 
حـتى تفتـح أبوابهـا؛ بـل قـام ـ خـالل إنجـاز مدينـة 

ات الشرقيـة، وإخضـاع أتبـاع ـ بتمهيـد الجهـ المنصـورة
في تلـك الديـار؛ فلـم يتـرك مدينـة إالّ  بـني عبـد الـواد

؛ بجايـةواستسلمـت لـه، وبلـغ في زحفـه إلى مشـارف 
. كلهـا ، ومغـراوةكافـةبـني توجيـن حيـث ضمـن طاعـة 

وبذلـك وسـع نطـاق الحصـار إلى أبعـد مـدى، وعـزل 
طهـا الحيـوي؛ فشمـل بذلـك عـن محي تلمسـانمدينـة 

ندرومـة، وتامززدكـت، وهنيـن، : االستقطـاب والهيمنـة
ووهـران، والقصبـات، ومزغـران، ومستغانـم، ومازونـة، 
وتنـس، وبرشـك، وشرشـال، والبطحـاء، ووانشريـس، 

 وحـذره(( :1ومليانـة، ولمديـة، والجزائـر، وتافركنيـت
ة ملـوك بجايـة، وملـوك مـن ورائهـم بإفريقيـ الموحـدون

تونـس؛ فمـدوا إليـه يـد المواصلـة والطفـوه بالمتاحفـة، 
والمهـاداة؛ وخاطـب صاحـب الديـار المصريـة ـ ملـك 

ووفـد عليـه . التـرك ـ وهـاداه، وراجعـه كمـا نذكـره
وهـو في خـالل . شرفـاء مكـة بنـو أبي نـمي كمـا نذكـر

  .  2))ـار والتضييـقذلـك مستجمـع لمطاولـة الحص

                                                
 .367: األنیـس المطـرب، ص 1
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يوسـف بـن ولكـن اللـه شـاء بغيـر مـا حلـم بـه 
؛ حيـث قتلـه ـ في ليلـة مـن الليـالي ـ يعقـوب المريـني

ـ  بواسطـة خنجـر؛ بعـد  سعـادةأحـد خصيانـه ـ اسمـه 
أن تسلـل إلى مخدعـه؛ فهلـك لوقتـه؛ وفي سنـة 

ض وبموتـه تفـرق الجمـع، وانفـ. 1م1306/هـ706
الحصـار؛ إذ سـارع المتنافسـون عـلى العـرش المريـني 

  . 2؛ لترتيـب شئـون الحكـمبفـاسلاللتحـاق 
ومـن غرائـب الصـدف؛ أن السلطـان الزيـاني 

تـوفي هـو اآلخـر أثنـاء هـذا  عثمـان بـن يغمراسـن
الحصـار؛ وقبـل السلطـان المريـني بسنـوات ثـالث 

ادر أنـه تـوفي في سنـة إذ ورد في المصـ. تقريبـاً
  .م؛ عـن عمـر حـدد بأربـع وستيـن سنـة1303/هـ703

عثمـان بـن أمـا مـوت السلطـان الزيـاني 
. ؛ فقـد اختلـف المؤرخـون في سببهـا المباشـريغمراسـن

فبينمـا يعتقـد بعضهـم بأنـه تـوفي جـراء نزلـة بـرد؛ 
انتحـر؛ بعـد خروجـه مـن الحمـام؛ يقـول آخـرون أنـه 

وإذا مـا صـح هـذا السبـب األخيـر؛ فـإن . واللـه أعلـم
السلطـان الزيـاني هـذا؛ يكـون قـد سلـك النهـج نفسـه 

. األمازيـغالـذي اختـاره مـن قبـل أسالفـه مـن الملـوك 
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الذيـن اختـاروا وضـع نهايـة لحياتهـم؛ منعـاً للعـار؛ 
وبذلـك . ل العـدوالـذي سيلحـق بهـم لـو أسـروا مـن قبـ

قـد انسجـم مـع غيـره مـن  عثمـان بـن يغمراسـنيكـون 
  : بـني جنسـه مـن الملـوك في سالـف الدهـر؛ مثـل

؛ الـذي أنـهى حياتـه؛ بعـد هزيمتـه أمـام يوبـا األولـ 
  .قبـل الميـالد 47سنـة  القيصـر سيـزار

عـد ميالديـة؛ ب 375الـذي قتـل نفسـه سنـة  ؛فيرمـوسوـ 
، وخيانـة أصحابـه تيـودوزهزيمتـه أمـام القائـد الرومـاني 

  .لـه
ميالديـة؛ بعـد أن تغلـب عليـه  395سنـة  جيلـدونوـ 

؛ مـن أجـل مقزيـل؛ الـذي قـاده أخـوه رومـاجيـش 
  . رومـا

مغـراوة محمـد بـن الخيـر بـن محمـد بـن ـ وأميـر 
ه؛ بعـد م؛ الـذي ذبـح نفسـ873/هـ260سنـة  خـزر

  .بلكيـن بـن زيـري بـن منـاد الصنهـاجيهزيمتـه أمـام 
؛ فقـد عثمـان بـن يغمراسـنأمـا السلطـان الزيـاني 

 يحـيى بـن خلـدون، والتنـسياتفـق ـ بخصوصـه ـ 
عـلى روايـة واحـدة؛ مفادهـا أنـه أصيـب بنوبـة بـرد؛ 

بـن عبـد الرحمـن بينمـا أورد . بعـد خروجـه مـن الحمـام
أنـه هلـك بالسـم؛ : روايـة مغايـرة؛ جـاء فيهـاخلـدون 
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حـدث ذلـك في السنـة . 1بعـد خروجـه مـن الديمـاس
الخامسـة مـن سنـوات الحصـار؛ وبالتحديـد؛ في يـوم 

  .م1303/هـ703السبـت؛ غـرة ذي القعـدة مـن عـام 
  

  : ـ 
استفـاد  ـانعثم أبـا سعيـدوواضـح أن السلطـان 

ممـن كانـوا في خدمـة أبيـه مـن العلمـاء واألدبـاء 
والكتـاب؛ غيـر أنـه اختـص بشاعـر المائـة السابعـة 

أبي عبـد اللـه محمـد بـن عمـر بـن الفقيـه األديـب 
ومـع هـذا فقـد . ؛ الـذي والّه كتابـة اإلنشـاءخميـس

في  الحيـحي أبـو عبـد اللـه محمـد العبـدريوصـف 
ـ الـتي  تلمسـانرحلتـه األوسـاط العلميـة واألدبيـة في 

ـ بالضحالـة  أبي سعيـد عثمـانزارهـا في عصـر 
المغـرب والجـدب؛ وهـذه الصفـة نعـت بهـا مـدن 

كافـة؛ وواضـح أنـه لـم يكـن منصفـاً في  األوسـط
                                                

أخبـرني : ((وقـال عبـد الرحمـن بـن خلـدون. ھـو الحمـام: الدیمـاس ھنـا 1
شیخنـا العالمـة محمـد بـن إبراھیـم اآلبـلي ـ وكـان في صبـاه قھرمـان دارھـم ـ 

وكـان قـد أعـد لشربـھ لبنـًا؛ فلمـا . ھلـك عثمـان بـن یغمراسـن بالدیمـاس: قـال
أخـذ منـھ الدیمـاس، وعطـش؛ دعـا بالقـدح، وشـرب اللبـن، ونـام؛ فلـم یكـن 

 أنـھ داف فیـھ السـم؛ ئـعوكنـا نـرى معشـر الصنا. وشـك أن فاضـت نفسـھبأ
. 197ـ  196: ، ص ص7: العبـر، مج)). تفادیـًا مـن معـّرة غلـب عدوھـم إیـاه

وتاریـخ بـني زیـان ملـوك . 201: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج: أیضـًاأنظـر 
 .131: ، ص)نظـم الـدر(تلمسـان 
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رض ألسمـاء بعـض وفيمـا يـلي عـ. أحكامـه التعسفيـة
والمتصوفـة؛ الذيـن عاشـوا في عهـد أبي  علمـاء الديـن

. سعيـد عثمـان بـن يغمراسـن وابنـه أبي زيـان محمـد
عـلى أن يتـرك أمـر الشعـراء واألدبـاء لألجـزاء الالحقـة 

 .مـن الكتـاب

مـن  يعـد ).سحـاقإأبـو ( ـ إبراهيـم الطيـار الغـوث؛ 1
كتـاب ليـم مـن العامليـن بجـد عـلى تعكبـار األوليـاء، و

وعشريـن  يضطجـع أربعـاًقالـوا أنـه لـم . اهللا عـز وجـل
. النهـار صـوم؛ اقتصـر فيهـا عـلى قيـام الليـل، وسنـة

وقـال المقـري نقـال عـن محمـد بـن مـرزوق عـن 
إن أبـا إسحـاق أقـام : (("أصحـابٍ لصاحـب الترجمـة

فسألـت ابـن ". خمسـاً وعشريـن سنـة ال ينـام إالّ قاعـداً
لـم لقـب بالطيـار؟ فحدثـني عـن بعـض : مـرزوق

أصحابـه؛ أنـه نَشَـر ذات يـوم ثوبـه في الشمـس عـلى 
فمـر بـه رجـل؛ . بعـض السطـوح؛ ثـم قعـد هنالـك

؛ "نعـم: "؛ قـال"أعـن أمـرك؟: "؛ فقـال"طـرِ: "فقـال لـه
    .  1))فطـار حـتى وقـع عـلى األرض ومـا بـه بـاس

  .بالعبـاد هـ؛ فدفـن700قبـل دخـول سنـة  مـاتو

                                                
  .260: ، ص5: نفـح الطیـب، ج 1
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تـولى  .بـن عصفـور ىيـالفقيـه أبـو زكريـاء يحـ  2
مـن  وهـو. القضـاء في عهـد عثمـان بـن يغمراسـن

؛ احتـل مكانـة مرموقـة بيـن قضـاة العـدل والفضـل
وهـو  .المتصفيـن بالفضـل والديـن مـن القضـاة الرؤسـاء؛

كشيـخ لسـان " ابـن عصفـور"ن عرفـوا باسـم غيـر الذيـ
الديـن بـن الخطيـب المدعـو باسـم أبي زكريـاء يحـيى 

أو أبي زكريـاء . ابـن عصفـور؛ المحـدث الساكـن بتونـس
يحـيى بـن أبي بكـر بـن  عصفـور العبـدري تلميـذ أبي 
عبـد اللـه بـن عبـد الحـق، وشيـخ أبي العبـاس الصـدفي 

  1.، وابـن األبـار، وأبي عبـد اللـه بـن مـرزوقالشاطـبي
وهـو أخـو الشيـخ أبي . التنـسي الشيـخ أبـو الحسـنـ  3

مـن كبـار ويعتبـر . إسحـاق؛ أثيـر يغمراسـن بـن زيـان
بمكانـة  حـظي لـدى الملـوك والعامـة. العلمـاء العامليـن

 كلـف بالسفـارة بيـن. يتصـف بالـورع والتـقى. جليلـة
ملـوك المغـرب والمشـرق؛ فلحقتـه أضـرار مـن هـذه 

وقـع في ( المهمـة؛ إذ اتهـم أيـام الحصـار األول لتلمسـان
مـن  فخـرجبالميـل إلى األعـداء؛  )م1290/هـ689سنـة 

؛ يوسـف بي يعقـوبأ المدينـة، والتحـق بالسلطـان المريـني

                                                
أنظـر تعلیـق محقـق الجـزء األول مـن كتـاب بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك  1

 . 153: مـن بـني عبـد الـواد، ص
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ديـه إلى أن وبـقي ل  .الـذي أكرمـه وبالـغ في االحتفـاء بـه
  . مـات؛ فدفـن بالعبـاد

 ***  
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أبـو ؛ خلفـه ولـده عثمـانوبعـد وفـاة السلطـان 

عثمـان بـن ؛ الـذي يتحـلى بمزايـا أبيـه زيـان محمـد
مـن حيـث الصرامـة، والحـزم، والصبـر عـلى  يغمراسـن

تـولى األمـر بعـد . المكـاره، واإلصـرار في المواقـف
وفـاة والـده في مخدعـه؛ أيـن بعثـت محظيتـه بنـت 

أبي زيـان : إلى ولديـه الحفـصي أبي إسحـاقالسلطـان 
؛ فأعلمتهمـا بوفاتـه؛ فبـدارا إلى محمـد، وأبي حمـو مـوسى

؛ للنظـر في األمـر؛ بـني عبـد الـوادإحضـار مشيخـة 
فاتـه؛ وظهـر عليهمـا ولكنهمـا لـم يصرحـا في البدايـة بو

الحـرج؛ فارتـاب الجمـع في األمـر؛ فتسـاءل أحدهـم نيابـة 
السلطـان معنـا آنفـاً؛ ولـم : ((عـن بقيـة المشيخـة؛ قائـالً

يمتـد الزمـن لوقـوع المـرض؛ فـإن يكـن هلـك فخبرونـا؛ 
وإذا هلـك؛ فمـا أنـت صانـع؟ : فقـال لـه أبـو حمـو

مـن مخالفتـك؛ وإالّ فسلطاننـا أخـوك  إنمـا نخـشى: فقـال
فقـام أبـو حمـو مـن مكانـه، وأكـب . األكبـر أبـو زيـان

عـلى يـد أخيـه يقبلهـا، وأعطـاه صفقـة يمينـه، واقتـدى 
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أبي زيـان محمـد وهكـذا عقـدت بيعـة  .1))بـه المشيخـة
؛ وفي يـوم األحـد الثـاني مـن بـن عثمـان بـن يغمراسـنا

م؛ فواصـل جهـود المقاومـة، 1303/هـ703لقعـدة سنـة ذي ا
؛ دون أن يظهـر عليـه الجـزع، أو لبـني مريـنوالتصـدي 

يبـدي أي تراجـع أو تـراخي؛ بحيـث لـم يشعـر أحـد مـن 
. عثمـانخصومـه أن شيئـاً مـا قـد تغيـر بعـد وفـاة 

وبلـغ الخبـر إلى يوسـف بـن يعقـوب ـ بمكانـه مـن ((
رهـم ـ فتفجـع لـه، وعجـب مـن صرامـة قومـه حصا

أبي وظـل الحصـار مستمـراً في عهـد  .2))مـن بعـده
؛ وبـقي عـلى حالـه زهـاء ثـالث سنـوات زيـان محمـد

. 3بيـد خصيـه المريـنيالسلطـان  قُتـلتقريبـاً؛ إلى أن 
عندهـا؛ اندلعـت بيـن إخـوة السلطـان المريـني وأبنائـه 

منافسـة ضاريـة عـلى السلطـة؛ فتسابقـوا إلى  وأحفـاده
حافـد ؛ أبـو ثابـت ؛ ومـن بينهـمبفـاسامتـالك العـرش 

الـذي بعـث رسـوالً إلى السلطـان الزيـاني؛  ؛السلطـان
يعـرض عليـه الصلـح؛ عـلى أن يـؤازره في مسعـاه، 

                                                
 .197: ، ص7: العبـر، مج 1
  .197: ، صھنفس 2
ابـن خلـدون عـلى ھـذا؛ بینمـا خالفھمـا التنـسي؛ حیـث نقـل : اتفـق األخـوان 3

قولـھ بـأن أبـا زیـان مـات أثنـاء الحصـار؛ ) درر الغـرر(عـن صاحـب كتـاب 
أنظـر . وأن یوسـف بـن یعقـوب المریـني ھلـك في عھـد أبي حمـو مـوسى األول

  .135: ، ص)نظـم الـدر(مسـن تاریـخ بـني زیـان ملـوك تل
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ويقـف معـه ضـد بقيـة أعضـاء األسـرة المالكـة 
قـه، وعقـد معـه معاهـدة صلـح ومسانـدة؛ فواف. 1المرينيـة

بـني أنهـت الحصـار، وأعـادت األمـل، وفتحـت أمـام 
ـ مـن جديـد ـ أبـواب الملـك واسعـة عـلى  زيـان

مصراعيهـا؛ فأعـادوا الكـرة، واجتاحـوا معظـم البـالد 
  .الشرقيـة

ـ في السنـوات  أبـو زيـان محمـدوقـام السلطـان 
م؛ 1305/هـ705يتـه، وبالتحديـد في سنـة األولى مـن وال

ـ قـام بإجـراء أول  تلمسـانوقبـل رفـع الحصـار عـن 
حيـث  البـالط الزيـاني، والدولـة الحفصيـة؛قطيعـة بيـن 

؛ بعـد أن تلمسـانأسقـط الدعـاء لهـذه الدولـة مـن منابـر 
 بـن الواثـق 2أبي عصيـدةوصلتـه أخبـار دعـم سلطانهـا 

                                                
وكـان مـن خبـر ھـذه الرسالـة؛ أن یوسـف بـن یعقـوب ـ : ((قـال ابـن خلـدون 1

لمـا ھلـك ـ تطـاول لألمـر األعیـاص مـن إخوتـھ وولـده وحفدتـھ؛ وتحیـز أبـو 
لـة كانـت لـھ فیھـم؛ فاستجـاش بھـم؛ خلؤثابـت حافـده إلى بـني ورتاجـن؛ 

علیـھ؛ وبعـث إلى أوالد عثمـان بـن یغمراسـن؛ أن یعطـوه اآللـة، فاعصوصبـوا 
منـًا إن أخفـق مسعـاه؛ عـلى أنـھ إن تـم أمـره قـوض مأویكونـوا مفزعـًا لـھ و

فعاقـدوه علیھـا؛ ووفى لھـم؛ لمـا تـم أمـره؛ ونـزل . عنھـم معسكـر بـني مریـن
یعقـوب استـولى علیھـا مـن  لھـم عـن جمیـع األعمـال الـتي كـان یوسـف بـن

الـتي أنزلھـا في ثغورھـم؛ وقفلـوا إلى  ئـببجمیـع الكتا جأجـأبالدھـم، و
أعمالھـم بالمغـرب األقـصى؛ واستمكـن السلطـان أبـو زیـان مـن ثغـور المغـرب 

  . 201: ، ص7: العبـر، مج)). األوسـط كلھـا
ق؛ المعـروف بـأبي عصیـدة، ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد الواثـ 2

م إلى سنـة سنـة 1294/ھـ694حكـم مـن سنـة . والملقـب بالمستنصـر باللـھ
  .م1309/ھـ709
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. بـن عبـد الحـق بـن يعقـوب المريـني يوسـفان للسلطـ
لمساعدتـه عـلى تمهيـد  حفـصيوذلـك بإرسـال أسطـول 

بـني وعندهـا اقتصـر ملـوك . 1المغـرب األوسـطسواحـل 
  .عـلى الدعـاء ألنفسهـم زيـان

ـ رفقـة  أبـي زيـانكانـت أول خطـوات السلطـان 
ي آخـر ذي ف؛ وبعـد رفـع الحصـارأبي حمـو؛ أخيـه 

م ـ هي الزحـف نحـو 1306/هـ706الحجـة مـن سنـة 
؛ فسلـط عليهـم سيـف انتقامـه؛ إذ عاقبهـم عـلى 2مغـراوة

، ووقوفهـم إلى جانبهـم أثنـاء لبـني مريـنمساندتهـم 
 فـدوخ أرضهـم، ونسـف عمارتهـم،. لتلمسـانحصارهـم 
ـه عـلى ديارهـم؛ كمـا توج) مـواله( حـمساملثـم عقـد 

سويـد ؛ حيـث تتواجـد أعـراب السرسـوا سهـلإلى 
؛ فأوقـع بهـم والديالـم وبـني يعقـوب بـن عامـر

 زناتـةوأخرجهـم مـن تلـك الجهـات الـتي غلبـوا عليهـا 
؛ أيـن توجيـنثـم تحـول إلى بـالد . أيـام الحصـار

  . الحشـمألزمهـم الطاعـة، وضبـط فيهـم أمـر 
                                                

  .467ـ  463. 203ـ  202: ، ص ص7: العبـر، مج 1
یخالـف التنـسي ھـذا الـرأي؛ حیـث یـرى أن أول مـا قـام بـھ السلطـان الزیـاني  2

س أبـا زیـان ـ أنـھ بـدأ مباشـرة بعـد فـك الحصـار؛ ـ وھـو أبـو حمـو عنـده ولیـ
بینمـا یقـول صاحـب . بتخربیـب المنصـورة الـتي شیدھـا یوسـف بـن یعقـوب

األنیـس المطـرب؛ أن أبـا ثابـت المتـولي عـلى بـني مریـن بعـد جـده یوسـف 
ـا، وأّال بـن یعقـوب اشتـرط عـلى بـني زیـان أن یبقـوا المنصـورة عـلى حالھا

  . 369: أنظـر ھـذا في ص. یدخلوھـا، وأن یتعاھـدوا مساجدھـا وقصورھـا باإلصـالح
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  :ـ 
وبعـد تسعـة أشهـر مـن بـدء تمهيـد البـالد 

؛ تلمسـان إلىأبـو زيـان محمـد الشرقيـة؛ عـاد السلطـان 
حيـث انصـرف إلى إصـالح حاضـرة ملكـه، وبنـاء مـا 
انثلـم مـن األسـوار، ومـا فسـد مـن عمـار؛ كمـا انهمـك 
في ترميـم قصـوره ورياضـه؛ إلى أن تسـرب إليـه 

اشتـدت علتـه؛ ثـم مـات في آخـر شـوال مـن المـرض، و
م؛ عـن عمـر يقـدر بثمـان وأربعيـن 1307/هـ707سنـة 

  . 1سنـة؛ ودام في الحكـم أربـع سنـوات إالّ سبعـة أيـام
  

***  


  

                                                
، وابـن أبي )ابـن خلـدون(انفـرد التنـسي بـرأي آخـر؛ خالـف بـھ األخویـن  1

زرع؛ إذ یـرى أن أبـا زیـان مـات أثنـاء الحصـار؛ ولكنـھ صمـت عـن ذكـر 
ـا تجاھـل التاریـخ الـذي انتصـب فیـھ خلیفتـھ أبي التاریـخ الـذي ھلـك فیـھ؛ كم

تاریـخ بـني : أنظـر. حمـو مـوسى األول عـلى سـدة الحكـم بعـد مـوت أخیـھ
. 197: ، ص7: العبـر، مج. 131: ، ص)نظـم الـدر(زیـان ملـوك تلمسـان 

  .367: واألنیـس المطـرب، ص.  212: ، ص1: وبغیـة الـرواد، ج
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مـوسى ؛ خلفـه أخـوه أبي زيـان محمـدوبعـد وفـاة 
الـذي انتصـب عـلى . )أبـو حمـو األول(ـان مبـن عثا

ـ في معظـم األقـوال ـ يـوم  تلمسـانسـدة الحكـم في 
األحـد الحـادي والعشريـن مـن شهـر شـوال سنـة 

فنقـل الدولـة الزيانيـة مـن عهـد السذاجـة . م1307/هـ707
القبليـة، والبساطـة في األحكـام إلى الملـك العضـوض؛ 

وكـان : ((ولـهبق؛ عبـد الرحمـن بـن خلـدونوصفـه و
صارمـاً، يقظـاً، حازمـاً، داهيـة، قـوي الشكيمـة، صعـب 

وهـو . العريكـة، شـرس األخـالق، مفـرط الذكـاء والحـدة
رتـب مراسـم الملـك، وهـذب قواعـده، . أول ملـوك زناتـة

وأرهـف لذلـك ألهـل ملكـه حـده، وقلـب لهـم مجـن 
أدبـوا بـآداب بأسـه؛ حـتى دلـوا لعـز الملـك، وت

  . 1))السلطـان
   

                                                
أمیـر سویـد مـن زغبـة وشیـخ (سمعـت عریـف بـن یحـیى : ((ثـم أضـاف 1

یقـول ـ ویعنیـھ ـ مـوسى بـن عثمـان ھـو معلـم ) المجالـس الملوكیـة لزناتـة
السیاسـة الموكیـة لزناتـة؛ وإنمـا كانـوا رؤسـاء بادیـة؛ حـتى قـام فیھـم مـوسى 

ذلـك أقتالـھ،  بـن عثمـان؛ فحـّد حدودھـا، وھـذب مراسمھـا، ولقـن عنـھا
  .204: ، ص7: العبـر، مج)). وأنظـاره منھـم؛ فتقبلـوا مذھبـھ، واقتـدوا بتعلیمـھ
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ـ منـذ توليـه ـ إلى تجديـد  أبـو حمـو األولبـادر 
؛ اتباعـاً بـني مريـنمعاهـدة الصلـح بينـه وبيـن سلطـان 

؛ يغمراسـن، وتطبيقـاً لوصيـة جـده عثمـانلنهـج والـده 
وبعدهـا؛ انطلـق إلى تمهيـد . الـتي ورد ذكرهـا فيمـا سبـق

؛ حيـث يكـون قـد واصـل 1ـة مـن مملكتـهالبـالد الشرقي
؛ فجـرد أبـو زيـان محمـدالمجهـود الـذي بـدأه أخـوه 

 ؛ فأثخـن بـني توجيـن ومغـراوةحمـالت متتابعـة ضـد
فيهـم، وسلبهـم المـال واألرواح؛ ثـم انتقـل إلى بقيـة 
القبائـل المتواجـدة في تلـك الديـار؛ حـتى أخضعهـم، 

ستكانتهـم، وطاعتهـم؛ وبذلـك تمكـن مـن واطمـأن إلى ا
م ـ عـلى 1314/هـ714السيطـرة ـ منـذ توليـه إلى سنـة 

شلـف، وجبـل وانشريـس، : المـدن والمناطـق التاليـة
والسرسـو، ومازونـة، مليانـة، ولمديـة، والجزائـر، 

هـذا؛ ولـم  .وبرشـك، وتنـس، ومستغانـم، ووهـران
ـة ضـد القبائـل المتواجـدة بيـن تشغلـه عملياتـه العسكري

                                                
خالـف التنـسي بقیـة الروایـات ـ عـلى اعتبـار أنـھ تـولى الحكـم أثنـاء  1

الحصـار كمـا سبقـت اإلشـارة إلیـھ ـ حیـث ذكـر أن أول عمـل قـام بـھ أبـو حمـو 
مدینـة المنصـورة الـتي بناھـا السلطـان المریـني یوسـف بـن األول ھـو ھـدم 
كـان أول مـا بـدأ بـھ الملـك أبـو حمـو؛ ھـدم مدینـة یوسـف، : ((یعقـوب؛ فقـال

وإصـالح مـا تثلـم مـن تلمسـان، وبـنى األسـوار والستائـر، وحفـر الخنـادق، 
الحطـب مـا ال حـد لـھ وال وخـزن فیھـا مـن الطعـام واألدام والملـح والفحـم و

نظـم (تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان )). حصـر؛ ثـم اشتغـل بتمھیـد الملـك
  .   136ـ  135: ، ص ص)الـدر
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عـن نقـل عملياتـه الحربيـة إلى ديـار  تلمسـان والجزائـر
؛ إذ شـدد ضغطـه عليهـم بعـد إفريقيـةفي  الحفصييـن

؛ جـراء بـني زيـانسقـوط حجـاب الثقـة بينهـم وبيـن 
وقـد . لتلمسـانأثنـاء حصارهـم  لبـني مريـنمساندتهـم 

الظـروف السيئـة الـتي  مـوسى األولأبـو حمـو استغـل 
في تلـك الفتـرة؛ فاستفـاد  الحفصيـةمـرت بهـا الدولـة 

مـن االضطرابـات والفتـن المشتعلـة بيـن أمـراء األسـرة 
؛ كمـا استثمـر نتائـج األوضـاع تونـسالمالكـة في 

السياسيـة واالجتماعيـة المتدهـورة؛ المتمثلـة في تطـاول 
، وتغلبهـم الحفصيـةستقوائهـم عـلى الدولـة وا األعـراب

لـذا فقـد جـرد مجموعـة . كلهـا إفريقيـةعـلى ضـواحي 
مـن الفـرق المقاتلـة لمحاصـرة المراكـز الرئيسـة في 

: ؛ التابعـة لتلـك الدولـة؛ مثـلالمغـرب األوسـط وإفريقيـة
وهكـذا؛ شـرع السلطـان . بجايـة، وقسنطينـة، وبونـة

في خطتـه بالتقـدم نحـو الشـرق؛ واالقتـراب مـن  نيالزيـا
م 1311/هـ711خطوطـه األماميـة؛ حيـث شيـد سنـة 

بالقـرب مـن  1وادي نهـلقصـره المعـروف باسمـه في 
  .؛ الـذي اتخـذه مركـز قيـادة أمـامي لـهماوزنـة

                                                
وفي ھـذا . أحـد روافـد واد الشلـف؛ وھـو قریـب مـن مازونـة: وادي نھـل 1

سمـھ؛ الموقـع شیـد السلطـان أبـو حمـو مـوسى األول قصـره المسـمى با
 .وعـرف اآلن باسـم عـمي مـوسى
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الـتي  م ـ1310/هـ710حملتـه األولى سنـة  وبعـد
يوسـف  نصـبو؛ ومغـراوة، جيـنبـني توأخضـع خاللهـا 

ثـم أقـام  ،وانشريـسعـلى عمالـة  بـن حيـون الهـواريا
عـاد إلى  ـ مغـراوةعامـالً عـلى بـالد  مسامحـاًمـواله 
 ةولكنـه مـا فـتئ أن عـاود الكـرة سنـ. تلمسـان

؛ بـوادي نهـل؛ أيـن ربـض في قصـره م1311/هـ711
؛ فبدأهـا بحملـة مـواله وبعـث البعـوث نحـو شـرق البـالد

؛ الـذي ضيـق ـ بحصـاره ـ عـلى مدينـة مسامـح
أبي إلى جيـش  ابـن عـالنحـتى سلمهـا صاحبهـا  الجزائـر
 متيجـةوبذلـك أضحـت . م1312/هـ712سنـة  حمـو

  .ضمـن ممتلكـات الدولـة الزيانيـة
، وتضايقـوا مـن المرينيـونوكالعـادة؛ تملمـل 

شرقـاً؛  الحفصييـنعـلى حسـاب  الزيـانيالتوسـع 
وكمـا جـرت . أبي حمـو األولفحالولـوا كبـح طمـوح 

. العـادة؛ لـم يفتقـروا إلى الوسائـل والمسوغـات الالزمـة
إلى  المرينيـونم رجـع 1314/هـ714وهكـذا؛ فـفي سنـة 

، ومحاصـرة بالزيانييـنعادتهـم القديمـة؛ في التحـرش 
لعـادة ـ هـو لجـوء أفـراد مـن والسبـب ـ كا. تلمسـان

؛ جـراء خالفـات تلمسـان إلىالمرينيـة العائلـة المالكـة 
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وتبعـاً إلصـرار الملـك الزيـاني . وخصومـات عـلى الحكـم
عـلى منـح الحمايـة لالّجئيـن؛ تنشـب الحـرب بيـن 

أبـو وقـد حـدث هـذا في عهـود سبقـت؛ فاتبـع . الدولتيـن
أسالفـه في ذلـك األمـر؛ بحجـة أنـه  نهـجحمـو األول 

وكسابـق العهـد؛ أدى . لـن يكسـر جـواره أو يخفـر ذمتـه
المريـني أبي سعيـد موقفـه هـذا إلى غضـب السلطـان 

؛ الـذي سـارع إلى غـزو عثمـان بـن عبـد الحـق
، وحصارهـا؛ ولكنـه فشـل في مسعـاه؛ بعـد أن تلمسـن
ـوال إلى وزرائـه؛ وتبـادل األم أبـو حمـو األولسـرب 

بمؤمراتهـم  المريـنيمعهـم الخطابـات؛ ثـم أعلـم السلطـان 
العاقبـة؛ وانسحـب عائـداً إلى  أبـو سعيـدفخـاف . معهـه

  . المغـرب األقـصى
أبـو إلى بالدهـم؛ نهـض  المرينييـنوبعـد انسحـاب 

لتطويـع البـالد المشرقيـة مـن جديـد؛ واهتـم ـ  حمـو
في نـواحي  مغـراواةتحديـد ـ بالخارجيـن عنـه؛ مـن بال

بـوادي ؛ حيـث باشـر ـ بعـد أن التحـق بقصـره شلـف
راشـد بـن محمـد بـن ثابـت بـن بإخمـاد فتنـة  ـ نهـل

ثـم . شلـف، وطـارد أتباعـه في جبـال منديـل المغـراوي
شكَّـل فرقـاً عسكريـة؛ أسنـد قيادتهـا إلى بعـض أقاربـه 

إلى  بجايـةفأسنـد قيـادة الفرقـة المكلفـة بحصـار . مواليـهو
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. مسعـود بـن أبي عامـر برهـوم أبـي سرحـانابـن عمـه 
 حصـن أزفـونفضيـق عليهـا، وشيـد بالقـرب منهـا 

؛ فاتخـذه بمثابـة )بالصـاد أصفـون بـن خلـدونسمـاه (
ل في فكـان يسـرح الجيـوش لقتالهـا؛ فتجـو((: المعسكـر

ثـم وضـع ابـن عمـه . 1))ساحتهـا ثـم رجـع إلى الحصـن
عـلى رأس فرقتيـن  مسامحـاً، ومـواله محمـد بـن يوسـف

وبعدهـا عقـد . بجايـةأخرييـن؛ وكلفهمـا بتدويـخ مـا وراء 
عـلى جيـش ضخـم بمشاركـة  لمـوسى بـن عـلي الكـردي

؛ ةعـرب الـدواود مـنوبـني سبـاع ، زغبـةفئـة مـن 
؛ بغـرض إفريقيـةوبعثهـم عبـر طريـق الصحـراء؛ نحـو 

، وتهديـد ممتلكاتهـم، وترويـع الحفصييـنكسـر شوكـة 
؛ ثـم تخطوهـا بونـةفوصلـوا بزحفهـم الكاسـح إلى . أمنهـم

؛ أيـن ضيقـوا عليهـا أيامـاً، كمـا استباحـوا قسنطينـةإلى 
ا الضـواحي المطـل عليهـا؛ وأحرقـوجبـل بـني ثابـت 
ولـم يـدم نجاحهـم وظهورهـم ـ بعـد . والمـدن المجـاورة

 الحفصييـننجاحهـم األول في مسعاهـم، وتوغلهـم في ديـار 
وحدثـت بينهـم : ((ـ حيـث دبـت ريـاح الخـالف بينهـم

المنافـرة حسـداً ومنافسـة؛ فافترقـوا، ولحقـوا 
الفتيـل الـذي  وكـان الشنئـان هـذا؛ بمثابـة. 2))بالسلطـان

                                                
  . 213: ، ص7: العبـر، مج 1
  . 213: ، صنفسھ 2
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؛ الزيانيـةأشعـل نـار الفتنـة بيـن أفـراد األسـرة المالكـة 
أبي بـل ظـل مشتعـالً حـتى انفجـر في وجـه السلطـان 

  .؛ فقـضى عليـهحمـو األول
أبي حمـو ـ في عهـد  الزيانيـةويبـدو أن الدولـة 

ـ سلكـت طريـق االنحـدار والسقـوط؛ جـراء مـا  األول
ن هـرم، وشيخوخـة، وفسـاد حالهـا مـن أصابهـا مـ

في حكمـه عـن  ابـن خلـدونوقـد صـدق . الداخـل
صاحـب الدولـة الـذي يضـع ثقتـه الكليـة في المـوالي 

وبالطبـع حـدث ذلـك في مرحلـة متأخـرة . والمصطنعيـن
قـد تولـد عـن هـذه الفتـن المتواليـة؛ . 1مـن عمـر الدولـة
األسـرة المالكـة؛ تضعضـع أركـان  وهـذا االنقسـام في

؛ حيـث تسـرب الوهـن القاتـل إلى بيـت الزيانيـةالدولـة 
فـدب خـالف مكتـوم بينـه وبيـن ابنـه . نفسـه أبي حمـو

استغـّل هـذا الخـالف . األول عبـد الرحمـن أبي تاشفيـن
بعـض المـوالي والمصطنعيـن في بـالط الدولـة؛ فألهبـوا 

ينـة في نفـس ولي العهـد ضـد أبيـه؛ بحجـة أنـه النـار الدف
مسعـود بـن أبي عامـر يفضـل عليـه ابـن عمـه 

                                                
، فصـل في أن الدولـة لھـا 657ـ  656: ، ص ص2: أنظـر المقدمـة، ج 1

  . أعمـار طبیعیـة كمـا لألشخـاص
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وقـد تـولى إشعـال نـار الفتنـة أحـد المـوالي . 1برهـوم
بـأن  أبـا تاشفيـن؛ الـذي أوهـم هـالل القطـالنيالمسـمى 

أبي سرحـان أبيـه سيحـول واليـة العهـد إلى ابـن عمـه 
وتطـورت المؤامـرة مـن مرحلـة الشحـن  .مسعـود

بالكـالم إلى طـور التنفيـذ؛ حيـث نفـذوا مؤامرتهـم بقتـل 
معـاً في يـوم  ومسعـوداألول،  أبي حمـوالسلطـان 
  .م1318/هـ718جمـادى األولى مـن عـام  22األربعـاء 

  
  :ـ 

 أبي حمـو األولوعـلى الرغـم مـن انشغـال 
حـروب؛ وتصديـه لعيـث القبائـل المختلفـة في ربـوع بال

بـالده؛ فإنـه لـم يتجاهـل المنجـزات العمرانيـة وإنشـاء 
. المؤسسـات الثقافيـة، ورفـع مراتـب العلمـاء في مملكتـه

المدرسـة الشهيـرة بمدرسـة  تلمسـانفهـو الـذي أنشـأ في 
أبـو زيـد عبـد : وهمـا العالمـان الجليـالن: 2ابـني اإلمـام

                                                
ـرًا البـن عمـھ أبي سرحـان مسعـود بـن أبي عامـر ِثْمؤوكـان ـ رحمـھ اللـھ ـ (( 1
ن یغمراسـن بـن زیـان عـن ابنـھ السلطـان أبي تاشفیـن؛ ومفضـًال إیـاه علیـھ بـا

في  فكثیـرًا مـا كـان یعیـره بـھ ویوبخـھ. في السـر والجھـر، والنـھي واألمـر
بغیـة الـرواد )). بسببـھ؛ وربمـا أسمعـھ ھجـر القـول؛ غیـر مبـال بعاقبتـھ ألاملـ

  .214: ، ص1: د الـواد، جفي ذكـر الملـوك مـن بـني عبـ
وأبـو /) ھـ743المتـوفي سنـة (أبـو زیـد عبـد الرحمـن : األخـوان: ھمـا 2

؛ والدھمـا ھـو محمـد بـن )م1348/ھـ749المتـوفي سنـة (مـوسى عیـسى 
  .عبـداهللا التلمسـاني البرشنـكي التنـسي
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؛ كمـا أسنـد خطـة الرحمـن، وأبـو مـوسى عيـسى
؛ 1هديـة نـباالكتابـة في بالطـة للكاتـب الشهيـر واألديـب 

أبي عبـد اللـه العالمـة المتفنـن  احتضـان باإلضافـة إلى
هـو أول  األول أبـو حمـو مـوسىوبذلـك يكـون  2.اآلبـلي

ـان ـ بالعلـم النافـع مـن اعتـنى ـ مـن سالطيـن بـني زي
إذ قـرب . النبيـل؛ واألدب الرفيـع ذي القيمـة الفنيـة السليمـة

النقليـة والعقليـة؛ إليـه العلمـاء المتميزيـن بمختلـف العلـوم 
الذيـن ازدهـرت بهـم تلمسـان في عصـر هـذا السلطـان 

كمـا استعـان في بالطـه بكفـاءات عاليـة في . المجتهـد
ولذلـك؛ لوحـظ في عصـر هـذا . لفنـون األخـرىاآلداب وا

السلطـان ترجـع تهافـت النـاس عـلى المتصوفـة 
أمـا . والدراويـش، وحـّل محلهـم علمـاء العمـل والتنويـر

في ميـدان البنـاء وتشييـد المنشـآت والقصـور؛ فقـد جلـب 
مـن األندلـس مجموعـة متنوعـة مـن الفعلـة والبنائيـن؛ 

بنـاء المنـازل والقصـور، وتخطيـط البساتيـن بغـرض 
وفي مـا يـلي بعـض أسمـاء العلمـاء الذيـن . 3وزراعتهـا

                                                
  )م1335/ھـ736تـوفي سنـة (ھـو محمـد بـن منصـور بـن عـلي بـن ھدیـة  1
ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن إبراھیـم اآلبـلي؛ عالـم واسـع االطـالع؛ یھتـم  2

م؛ ترجـع 1280/ھـ681ولـد في تلمسـان سنـة . بعلـوم المنطـق والریاضیـات
وكـان والـده في خدمـة السلطـان . أصولـھ إلى مدینـة آبلـة األندلسیـة

 . ھرمانـا ببـالط الدولـة الزیانیـةیغمراسـن، بینمـا كـان ابنـھ محمـد ق
  .297: ، ص7: العبـر، مج 3
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؛ بينمـا يستثـنى منهـم أبـا حمـو مـوسى األولعاصـروا 
الذيـن تعاطـوا نظـم الشعـر؛ ألن مكانهـم في األجـزاء 

  .التاليـة مـن الكتـاب
ابـن اإلمـام  ـ الشيـخ أبـو زيـد عبـد الرحمـن 1

  .الخطيـب أبي عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه اإلمـام
والشيـخ أبـو مـوسى عيـسى ابـن اإلمـام الخطيـب ـ  2

  :أبي عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه اإلمـام
 انمشهـور ـاناموهمـا إم .برشـكمـن أصلهمـا 
مـا قـال فيه. لـف صالـحينتميـان إلى س .بالعلـم والرئاسـة

أخبـرني مـن ثقاتـه؛ أن جدهمـا : ((يحـيى بـن خلـدون
وكانـت لـه أريضـة . مـن أوليـاء اهللا األبـراركـان 

فعمـد إليهـا ليلـة لصـان . يعمرهـا بالخضـر لمعاشـه
وأصبحـا  ،همـا أرضهـاتفأوثق ؛ليحتفـرا منهـا اللفـت
في  قـدم اإلمامـان إلى تلمسـان .1))عبـرة، ونفـع اهللا بـه

فاحتـفى بهمـا ورفـع  ؛عهـد أبي حمـو مـوسى األول
اسمهمـا؛ ني لهمـا المدرسـة المسمـاة بتـابمنزلتهمـا؛ ثـم 

وكانـت لهمـا رئاسـة . داخـل بـاب كشوطـةوموقعهـا 
ولهمـا في . س الملـوكـجالمقامـا محفوظـاً في مووحظـوة؛ 

تلمسـان خلـف صالـح؛ ينتحلـون العلـم؛ وقـد وصـل 

                                                
 .130: ، ص1: بغیة الرواد، ح 1
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تـوفي  .بعضهـم إلى مراتـب التدريـس والفتيـا في النـوازل
م؛ أمـا 1342/هـ743سنـة أبـو زيـد عبـد الرحمـن في 

  .م1348/هـ749أبـو مـوسى عيـسى؛ فقـد تـوفي في سنـة 
الشيـخ أبـو عبـد اهللا محمـد بـن ابراهيـم  ـ العالمـة 3

م ـعال وهـو. المعلـم األصغـر يطلـق عليـه اسـم. األبـلي
 في سنـة انـبتلمسد ـول ؛اضيـقي وريـمنط

ة ـآبل بينمـا يعـود في أصولـه األولى إلى. م1280/هـ681
 إذ كـان. الجنـد مـنبيـت نباهـة  وينتـمي إلى. سـباألندل
 .بـن زيـان نـيغمراس السلطـاندي ـمساع بيـن نـده مـوال

الشيخيـن فكانـت البنـه محمـد حظـوظ التعلـم لـدى 
 عيـسى؛ وأبي مـوسى عبـد الرحمـن، أبي زيـد :ماميـناإل

ثـم أخـد العلـم . في مدرسـة تلمسـان المسمـاة باسمهمـا
. أبي العبـاس أحمـد بـن البنـاء كذلـك بمراكـش عـن

؛ أيـن التـقى بجمـع مـن رحـل إلى العـراق وبعدهـا
ولمـا عـاد مـن المشـرق؛ . أخـذ عنهـمعلمـاء المشـرق؛ ف

ولكنـه  .دة بـني راشـداقيـمـوسى األول أبـو حمـو  واله
كـره العمـل في الوظائـف السلطانيـة؛ وفضـل االنشغـال 

باألطلـس؛ أيـن أقـام  رةوجبـال هسكـإلى  ففـربالعلـم؛ 
واعتكـف هنـاك  .عنـد عـلي بـن محمـد بـن تروميـت

 وكـان اعتكافـه هـذا؛ سببـاً في. عـلى القـراءة والتأمـل
سمـو فكـره وتفوقـه في مجـاالت العلـوم العقليـة؛ بحيـث 
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حـتى . بـز كـل مـن عـرف في زمانـه في هـذا الميـدان
أنـه أضـحى شيخـاً ومعلمـاً لمعظـم العلمـاء في عصـره؛ 
وإذا مـا تصفحـت تراجـم ذلـك العصـر؛ ستتبيـن أن جـّل 

أخـذوا عنـه  الفقهـاء والعلمـاء ببـالد المغـرب وإفريفيـة
عبـد الرحمـن بـن : العلـوم العقليـة بالخصـوص؛ ومنهـم

وممـا قالـه . خلـدون، وأخـوه يحـيى وغيرهـم كثيـرون
أصلـه : ((عبـد الرحمـن بـن خلـدون في أستـاذه اآلبـلي

وبهـا نشـأ، وقـرأ، وكتـب التعاليـم،  مـن تلمسـان؛
سـان؛ أعـوام وأظلـه الحصـار الكبيـر بتلم. وحـذق فيهـا

المائـة السابعـة؛ فخـرج منهـا وحـج؛ ولـقي أعـالم 
المشـرق يومئـذ؛ فلـم يأخـذ عنهـم؛ ألنـه كـان مختلطـاً 

ثـم رجـع مـن المشـرق؛ . بعـارض عـرض عقلـه
وأفـاق، وقـرأ المنطـق، واألصليـن عـلى الشيـخ أبي 

ثـم خـرج مـن تلمسـان؛ ... مـوسى عيـسى ابـن اإلمـام
هاربـاً إلى المغـرب؛ ألن سلطانهـا ـ يومئـذ ـ أبـو حمـو؛ 
مـن ولـد يغمراسـن بـن زيـان؛ كـان يكرهـه عـلى 

إلى  التصـرف في أعمالـه، وضبـط الجبايـة بحسبانـه؛ ففـر
المغـرب، ولحـق بمراكـش، ولـزم العالـم الشهيـر أبـا 
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اللـه  أبـو عبـدالعالمـة  تـوفي. 1))العبـاس بـن البنـاء
  .م1356/هـ757بفـاس في ذي القعـدة سنـة  اآلبـلي

 .عبـد الرحيـم بـن أبي العيـش الخـزرجيأبـو زيـد  ـ 4
هـو ولـد محمـد بـن أبي زيـد عبـد الرحيـم بـن محمـد 

يـأتي ذكـره مـع الشعـراء في (ابـن أبي العيـش الخـزرجي 
التوثيـق ـب الترجمـة هـذه درايـة بحلصا). الجـزء الثـاني

. والفرائـض والحسـاب والهندسـة؛ ولـه أيضـاً خـط جميـل
. بتلمسـانتـولى الخطابـة واإلمامـة بالجامـع األعظـم 

أبي زكريـاء أنـه جـد الفقيـه : وقـال يحـيى بـن خلـدون
؛ صاحـب األشغـال يحـيى بـن محمـد بـن عبـد الرحيـم

 ن هـذا الجـدوعليـه؛ يكـو. أبي حمـو الثـانيفي بـالط 
عـاش في زمـن أبي حمـو األول  أبـو زيـد عبـد الرحيـم؛
  . أو ابنـه أبي تاشفيـن األول

  

***  
 

  

                                                
  .21: التعریـف بابـن خلـدون ورحلتـھ غربـًا وشرقـًا، ص 1
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غـدراً؛ بيـن جلسائـه؛  أبـو حمـو األولولمـا قتـل 

أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن بـن انتقـل الحكـم إلى ولـده 
هـالل أسنـد وزارتـه إلى قاتـل أبيـه ؛ الـذي مـوسى

وهنـا أصبـح للمـوالي والمصطنعيـن ـ ألول . القطـالني
؛ عـلى خـالف بـني زيـانمـرة ـ دوراً خطيـراً في دولـة 

باشـر شئـون الدولـة  يغمراسـن بـن زيـانألن . مـا سبـق
والجيـش بنفسـه؛ وكذلـك الحـال بالنسبـة إلى ولـده 

أمـا في . تـولى بنفسـه شئـون الدولـة كلهـا؛ الـذي عثمـان
فقـد أسنـد ـ ألول مـرة ـ  محمـد أبي زيـانعهـد ولـده 

. ًمسامحـاالقيـادة في الجيـش إلى أحـد مواليـه المسـمى 
توسـع في االعتمـاد أبـو حمـو مـوسى األول ولمـا حكـم 

عـلى المـوالي والمصطنعيـن؛ فكانـت نهايتـه بيدهـم؛ 
وقتلـوا أبي تاشفيـن قتحمـوا القصـر بمساعـدة ابنـه حيـث ا

حـدث . السلطـان ومـن معـه مـن الـوزراء والجلسـاء
ذلـك في يـوم األربعـاء الثـاني والعشريـن لجمـادى األولى 

  .م1318/هـ718مـن سنـة 
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نهـج أبيـه في تجهيـز البعـوث  أبـو تاشفيـنسلـك 
لي والمصطنعيـن في العسكريـة، واالعتمـاد عـلى المـوا

فأظـفى عـلى دولتـه هالـة مـن القـوة . قيـادة الجيـوش
المصطنعـة؛ ال تتناسـب مـع حقيقـة حالـه، وال قـدرة 

ومـع هـذا؛ فقـد ضيقـت جيوشـه عـلى . دولتـه
؛ واستولـت عـلى مواقـع هامـة مـن أرضهـم؛       الحفصييـن

أبي  الحفـصيان بـل تمكنـت مـن إلحـاق الهزيمـة بالسلطـ
ـ سنـة  تونـسنفسـه، ودخـول عاصمـة الدولـة  1يحـيى

محمـد بـن م ـ وتنصيـب منافسـه األميـر 1329/هـ730
عـلى سـدة الحكـم ) ابـن أبي عمـران الحفـصي(أبي بكـر 

أربعيـن يومـاً؛ وبعدهـا  تونـسفيهـا؛ ثـم أقامـوا في 
  . عـادوا أدراجهـم

؛ تونـسفي  بـني زيـانجيـش ويبـدو أن مـا أنجـزه 
؛ الـذي المريـني أبي الحسـنأثـار حساسيـة السلطـان 

عاصمـة الحفصييـن؛  إلىأبي تاشفيـن اعتبـر دخـول جيـش 
بـني بمثابـة إنـذار بالخطـر؛ ألنـه ـ كغيـره مـن ملـوك 

ـ لـن يسمحـوا بتعاظـم قـوة الدولـة الزيانيـة؛ إلى  مريـن
. أن تستعـصى عـلى الدولـة المرينيـةالحـد الـذي يمكـن 

ولهـذا فقـد أخـرج مـن الـدرج الذرائـع المطلوبـة؛ 
                                                

م 1318/ھـ718حكـم الدولـة الحفصیـة ـ مـن تونـس وقسنطینـة ـ مـن سنـة  1
  .م1345/ھـ746إلى سنـة 
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وأول الذرائـع؛ . أبي تاشفيـنورفعهـا في وجـه السلطـان 
تتمثـل في التظاهـر بحميتـه وغيرتـه عـلى صهـره 

؛ وثـاني الذرائـع؛ سرعـة الحفـصي أبي يحـيىالسلطـان 
 أبي تاشفيـنصـادر عـن السلطـان استثمـار رد الفعـل ال

وسيـأتي . وبالفعـل؛ تـم مـا خطـط لـه. بفعـل استفـزازه
ال حقـاً شـرح ذلـك، وشـرح الكيفيـة الـتي هجـم خاللهـا 

، وتمكنـه تلمسـانبجيوشـه الجـرارة عـلى  أبـو الحسـن
مـن احتاللهـا ـ ألول مـرة في تاريـخ المرينييـن ـ وقتلـه 

رمضـان  28أو  27يـوم األربعـاء  ي تاشفيـنأبللسلطـان 
  . م 1337/هـ737مـن سنـة 

  
  :ـ 

تلـك هي خالصـة للوضـع السيـاسي والعسكـري أيـام 
؛ أمـا إنجـازات أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن األولالسلطـان 

هـذا السلطـان في الجوانـب العمرانيـة والحضاريـة؛ فـهي 
عـة؛ واصـل بهـا مـا شـرع فيـه والـده عديـدة ومتنو

وقـد ذكـرت إنجازاتـه العمرانيـة في . أبـو حمـو األول
بعـض المصـادر التاريخيـة؛ مثـل كتـاب العبـر الـذي ورد 

 ]أبـو العبـاس بـن أبي سالـم المريـني[ونـزل : ((فيـه
عـلى مرحلـة مـن تلمسـان؛ بعـد أن أغـراه ونزمـار بـن 
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ميـر سويـد ـ بتخريـب قصـور الملـك عريـف ـ أ
ال يعبـر عـن حسنهـا؛ اختطهـا  تبتلمسـان؛ وكانـ

السلطـان أبـو حمـو األول وابنـه أبـو تاشفيـن؛ واستـدعى 
لهـا الصنـاع والفعلـة مـن األندلـس؛ لحضارتهـا وبـداوة 

فبعـث إليهمـا السلطـان أبـو . دولتهـم يومئـذ بتلمسـان
ب األندلـس ـ بالمهـرة والحـذاق مـن الوليـد ـ صاحـ

أهـل صناعـة البنـاء باألندلـس؛ فاستجـادوا لهـم القصـور 
والمنـازل والبساتيـن؛ بمـا أعيـا عـلى النـاس بعدهـم أن 

ومـن بيـن تلـك القصـور والمنشـآت؛  1)).يأتـوا بمثلـه
أبي (دار الملـك، ودار السـرور، و: عـلى سبيـل المثـال

   2..والصهريـج، )فهـر
كمـا اهتـم أيضـاً بنشـر العلـم ورعايـة العلمـاء؛ 

عرفـت باسـم  3حيـث شيـد ـ بـدوره ـ مدرسـة جديـدة
أبي مـوسى ؛ خصصهـا للفقيـه الشيـخ المدرسـة التاشفينيـة

                                                
  .297: ، ص7: العبـر، مج 1
كـان ـ رحمـھ اللـھ ـ جانحـًا للـذات، ممتعـًا بالنعیـم : ((قـال یحـیى بـن خلـدون 2

العاجـل، مغتبطـًا بلھـو الدنیـا ولعبھـا؛ ولـع ببنـاء الـدور وتحبیـر القصـور، 
وتشییـد المصانـع، واغتـراس المنتھزھـات؛ مستظھـرًا عـلى ذلـك بآالف عدیـدة 

نجاریـن، وبنائیـن، وزلیجیـن، وزواقیـن، : م؛ بیـنمـن فعلـة أسـرى الـرو
وغیـره؛ مـع حذقـھ ـ رحمـھ اهللا ـ باالختـراع، وبصـره في التشكیـل واالبتـداع؛ 
فخلـد آثـارًا لـم تكـن قبلـھ لملـك، وال عـرف لھـا بمشـارق األرض ومغاربھـا 

  .  216: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج)). نظیـر

النظیـر؛ الـتي بناھـا بـإزاء  المدرسـة الجلیلـة العدیمـة ئـهـھ ببناوحسـن ذلـك كل(( 3
  .141: ، ص)نظـم الـدر(أنظـر تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان )). الجامـع األعظـم
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أبياتـاً شعريـة؛ قـال  المقـريوأورد . اليدعمـران المشـ
ـاء في تلـك المدرسـة أنـه رآهـا مكتوبـة عـلى مجـرى الم
وهي مـن بدائـع : ((التاشفينيـة؛ الـتي وصفهـا قائـالً

  :وجـاء في تلـك األبيـات. 1))الدنيـا
  أنْظُـر بِعينـك بهجـتي  وسنَـائي

  وبديـع إتْقَـاني  وحسـن  بِنَـائي
  وبديـع شَكْلي واعتَبِـر فيما تَـرى
ي بنَشْـَأت نـاِئيمم  فُّـقتَد نْل م  

الَنُـهيس  يـفٌ  ذَاِئـبلَط  ـمجِس  
ـاءضيالب  ـةضبِ الفكَـذَو افص  

  قَد حـفَّ بِي أزهـار وشْيٍ نمقَـتْ
ـاءمس  ـبضِ غوثِْل الرتْ كَمفَغَد  

  
ـدوا ومـن العلمـاء الوافديـن عـلى تلمسـان؛ ووج 

:  ام وترحـاب مـن قبـل السلطـان أبي تاشفيـنكـل إكـر
  .أبي العبـاس أحمـد بـن عمـران البجـائيالشيـخ الفقيـه 

كمـا نقـل صاحـب نفـح الطيـب عـن جـده؛ حديثـاً 
ممـا . أبي تاشفيـنحـول مجالـس العلـم المنعقـدة في بـالط 

يفيـد أن هـذا السلطـان يعتـني بالعلـم والعلمـاء، ويعقـد 

                                                
  .47: ، ص6: نفـح الطیـب، ج 1
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مجالـس لهـم في بالطـه؛ يحضرهـا بنفسـه؛ حيـث تـدور 
في تلـك المجالـس حـوارات ومناقشـات علميـة في مختلـف 

  .1الفنـون
ومـن المبتكـرات الجميلـة، والحيـل الهندسيـة ـ في 
ذلـك العصـر ـ امتـالك أبي تاشفيـن في بالطـه لشجـرة 

الطيـور  مـن الفضـة؛ ثُبتـت عـلى أغصانهـا عـدد مـن
الناطقـة؛ وثُبـت في أعـلى الشجـرة صقـر؛ ولهـذه الشجـرة 
منفـاخ موجـود في أصلهـا؛ فـإذا نفـخ فيـه، ووصـل 
الريـح إلى موضـع الطيـور؛ صوتـت بمختلـف األصـوات؛ 
حسـب صنْفهـا؛ أمـا إذا وصـل الريـح إلى موضـع 
الصقـر؛ فإنـه يصـوت بمنطقـه؛ فتصمـت أصـوات 

وفيمـا يـلي أسمـاء بعـض . 2لطيـور كلهـا وتنقطـعا
علمـاء الديـن والمتصوفـة الذيـن عاشـوا في تلمسـان أيـام 

؛ عـلى أن يتـرك األدبـاء والشعـراء؛ لألجـزاء أبي تاشفيـن
  .الالحقـة

 مـن كبـاريعـد  .المديـوني ىـلَأبـو الع الشيـخ ـ 1
لنـاس المـرضى طلبـاً يهـرع إليـه ا. نـيحالالص األوليـاء

اهللا في حـدود  هتـوفي رحمـ. قيـة مـن أجـل الشفـاءرلل
  . العبـادفي بمسجـد الرحمـة  م؛ ودفـن1234/هـ735

                                                
 .219ـ  218: ، ص ص5: أنظـر خبـر ذلـك في نفـح الطیـب، ج 1
  .141: ، ص)نظـم الـدر(ملـوك تلمسـان أنظـر تاریـخ بـني زیـان  2
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أحـد . الفقيـه الحافـظ أبـو مـوسى عمـران المشـداليـ  2
 الصلحـاء األخيـار العلمـاء ومـن ،أئمـة الفقـه المالـكي

 تلمسـان في ؛ وفـد إلىجايـةمـن زواوة ب أصلـه. األبـرار
 .ـهأكرمو األول؛ فرحـب بـه، السلطـان أبي تاشفيـن عهـد

ببجايـة عـن الشيـخ أبي عـلي ناصـر كـان قـد أخـذ 
أخـذ عنـه الفقيـه أبـو العبـاس  وبالمقابـل .الديـن، وغيـره

أحمـد بـن أحمـد المشـوش، والفقيـه أبـو البركـات 
قـال  .آخـرونـو عثمـان العقبـاني والبـاروني، والفقيـه أب

ولـم يكـن في معاصريـه أحـد : ((فيـه يحـيى بـن خلـدون
 ،ألقـوال أصحابـه وحفظـاً ،بمذهـب مالـك مثلـه علمـاً

 ولقـد بـذّ ؛في الفتيـا وصوابـاً ،بنـوازل األحكـام وعرفانـاً
جميـع فقهـاء المغـرب في مسألـة الركـاب الممـوه 

أمـا وفاتـه؛  .1))ابـة نقـل، واستـدالل عقـلغر ؛بالذهـب
م؛ أثنـاء عودتـه مـن 1344/هـ745فقـد وقعـت في سنـة 

  .مراكـش
الشيـخ الفقيـه العالمـة أبـو عبـد اهللا محمـد بـن ـ  3

 ندرومـةهـو أصـالً مـن . الصنهـاجي عبـد النـور
ويعتبـر مـن أئمـة الفقـه المالـكي  ؛التابعـة لتلمسـان

درس عـلى . الديـن المتيـن ؤهليـن للفتيـا؛ ومـن رجـالالم

                                                
 .131: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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ابـني اإلمـام في مدرستهمـا بتلمسـان؛ ولمـا اشتـد ساعـده 
 ةرـسياتصـف بالف؛ ولي قضـاء بلـده .غـدا مـن أصحابهمـا

ولمـا استـولى أبـو . خلـقالوحسـن  ل،عـدوال الحميـدة
ـا أبـا ، وقَتَـل سلطانهتلمسـانالحسـن المريـني عـلى 

تاشفيـن؛ ضـم إلى مجلسـه جملـة مـن علمائهـا؛ مـن 
بينهـم محمـد عبـد النـور هـذا؛ بتوصيـة مـن ابـني 

ولمـا قـرر السلطـان المريـني الزحـف إلى . اإلمـام
إفريقيـة؛ أصطحـب معـه مجموعـة مـن كبـار العلمـاء؛ 

ينَـه أبـو مـن بينهـم صاحـب هـذه الترجمـة؛ الـذي ع
وكانـت وفاتـه . الحسـن قاضيـاً للعسكـر في حملتـه تلـك

  . م1348/هـ749بالطاعـون في تونـس سنـة 
 الفقيـه أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد النـورـ  4

عـرف بعلمـه . وهـو أخـو أبي الحسـن. الصنهـاجي
كـان . واتصـف بالسماحـة والسخـاء والفضـل. وفضلـه

في واليـة القضـاء؛ ثـم استقـل بتلـك  نائبـاً عـن أخيـه
كمـا تـولى القضـاء أيضـاً في . المرتبـة بعـد مـوت أخيـه
فكـان عـدالً ومواضبـاً عـلى . بعـض  حواضـر المغـرب

: قـال فيـه عبـد الرحمـن بـن خلـدون. مجالـس الملـوك
بتلمسـان أخـاه عليـاً؛ رفيقـه  ]أبـو عبـد اللـه[خلـف ((

ابـن اإلمـام؛ إالّ أنـه أقصـر باعـاً منـه في في دروس 
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استخدمـة أبـو عنـان عـلى قضـاء مكناسـة . 1))الفقـه
ولكنـه . بعـد أن ضمـه إليـه حينمـا خـرج عـلى أبيـه

سـرح مـن قبـل الوزيـر عمـر بـن عبـد اللـه المتغلـب 
فقـرر الرحيـل إلى . عـلى الدولـة بعـد مـوت أبي عنـان

ولكنـه مـات . ـج؛ حيـث اصطحـب معـه أهلـه وأوالدهحال
ـيى بـن حقـال ي. لمـا أشـرف عـلى البيـت العتيـق

أخذتـه حالـة صوفيـة؛ فصعـق مغشيـاً عليـه؛ : ((خلـدون
وطيـف بـه ـ عـلى تلـك الحـال ـ طـواف القـدوم؛ 

وقـال . فدفـن بمكـة المكرمـة. 2))فقـضى نحبـه أثنـاءه
ولـه اآلن بمصـر ولـد مـن أعـالم : ((خلـدونيحـيى بـن 

  . 3))فقهـاء المالكيـة هـو أبـو عبـد اهللا محمـد
بـن منصـور بـن عـلي  الفقيـه أبـو الحسـن عـليـ  5

أبي عـلي منصـور وزيـر أبي  ابـن وهـو. ابـن هديـة
 الجامـع األعظـمب ةـابخطتـولى هـو اآلخـر ال. حمـو األول

فسـار عـلى . مـوسى الثـاني ابـن يوسـفيـام أبي حمـو أ
 ؛ فالتـزم بالديـن وتشبـث بالعلـمسلفـه الصالـح نهـج

 اًصـدر فكـان. الهمـة ورفعـة نزاهـةالالفضـل وتحـلى بو
 .مـن صـدور الدرايـة والتدريـس والخلـق العظيـم

                                                
  .46: كتـاب التعریـف بابـن خلـدون ورحلتـھ غربـًا وشرقـًا، ص 1
فلّمـا قـدم إلى مكـة؛ وكـان بـھ بقیـة : ((أمـا عبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ فقـال 2

 . 47: دون، صالتعریـف بابـن خلـ)). مـرض؛ ھلـك في طـواف القـدوم
 .122: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 3
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ويبـدو أنـه تـوفي بعـد وفـاة . اليعـرف تاريـخ وفاتـه
  .  هـ781الـذي تـوفي في سنـة يحـيى بـن خلـدون 

ـ أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي بـن عبـد النـور  6
كـان رفقـة أبيـه وأهلـه في رحلـة الحـج : الصنهـاجي

وقبـل مـوت . الـتي هلـك فيهـا أثنـاء طـواف القـدوم
أبيـه؛ أوصى أميـر الحـج أن يوصـل ابنـه محمـد إلى 

. اللـه الخاصـكي الناصـريأميـر مصـر يلبغـا بـن عبـد 
فأحسـن : ((وفي هـذا يقـول عبـد الرحمـن بـن خلـدون

خالفتـه فيـه، وواله مـن وظائـف الفقهـاء؛ مـا سـد بـه 
وكـان لـه ـ . خَلَّتَـه، وصـان عـن سـؤال النـاس وجهـه

عفـا اللـه عنـه ـ كلـف بعمـل الكيميـاء؛ تابعـاً لمـن 
ه؛ فلـم يـزل يعـاني مـن ذلـك غلـط في ذلـك مـن أمثالـ

مـا يورطـه مـع النـاس في دينـه وعرضـه؛ إلى أن دعتـه 
الضـرورة للترحـل عـن مصـر؛ ولحـق ببغـداد؛ ونالـه 
مثـل ذلـك؛ فلحـق بمارديـن؛ واستقـر عنـد صاحبهـا، 
وأحسـن جـواره؛ إلى أن بلغنـا ، بعـد التسعيـن ـ أنـه 

  .1))والبقـاء للـه وحـده. ههلـك هنالـك حتـف أنفـ
؛ وهـو أخـو أبي مـوسى عمـران ـ أحمـد المشـدالي 7

سـار عـلى نهـج أخيـه؛ في العلـم، . السابـق الذكـر

                                                
 . 47: التعریـف بابـن خلـدون، ص 1
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تـولى . لفضـالو ،ديانـةالروايـة، وال واالستنـارة، وحفـظ
ال  .؛ فنفـع وأفـادلتدريـس بتلمسـان بعـد وفـاة أخيـها

  .يعـرف تاريـخ وفاتـه
 القـاضي أبـو محمـد عبـد الحـق بـن ياسيـن الفقيـه ـ 8
زول دراستـه العلميـة إلى . بـن عـلي المليـتي المسنـاويا

أن تفقـه في بـالد المشـرق؛ فحـج ثـم رجـع إلى بـالد 
المغـرب؛ فقعـد للتدريـح أيـن أخـذ عنـه أبـو الحسـن 

 ان،تلمسـودخـل إلى . ىيـوالقـاضي ابـن أبي يحالصغيـر، 
ولي فـ ؛بالعلـم والديـن والـورع وهـو في كامـل شهرتـه

: وقـال عنـه يحـيى بـن خلـدون. القضـاء خطـة بهـا
ـل توفي أيامـه قُ .فلـم يعـرض ألخـذ الجرايـة عليـه((
جـٌلر وكـان يخـدم نفسـه بحمـل خبـزه إلى  .ـداًح

الفـرن، وشـراء نفقتـه مـن السـوق، ومـات في أيـام 
لسلطـان أبي تاشفيـن، فاحتفـل النـاس في حضـور ا

جنازتـه، وحضرهـا السلطـان وقبـره عنـد بـاب زيـزي، 
  .1))مـن داخـل تلمسـان، حرسهـا اهللا،  رحمـة اهللا عليـه

***  
  

                                                
 . 129: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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د أبـو سعيـالسلطـان : تـولي الحكـم في هـذا الـدور
؛ عثمـان بـن عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن

كمـا أن . أبـو ثابـت الزعيـموشاركـه في الحكـم أخـوه 
هـذا الـدور ال يمثـل إالّ فتـرة قصيـرة مـن حيـاة الدولـة 

ربـع ـذه الفتـرة؛ ال تتجـاوز أوه). الزيانيـة( العبـد الواديـة
مـع و). م1352/هـ753م إلى 1348/هـ749مـن (سنـوات 

 ـهفالخت؛ بسـب ا"الـدور"ة بحملهـا اسـم جديـرهـذا؛ فـهي 
 غيـاب د فتـرةـفي كونـه بـدأ بع ؛عـن الـدور األول

بـني عبـد انمحـت خاللهـا دولـة  سنيـن؛ عـت تسـدام
اإلسـالمي  المغـربمـن الخارطـة السياسيـة لبـالد  الـواد
   .تمامـاً

 تـولى الـذي يـة ـالوادالعبـد األسـرة ثـم أن فـرع 
السلطـان ب تسلسليـاً تصـلال ي ـ الـدور الحكـم في هـذا

 ، كمـا هـو الحـال فين يغمراسـن بـن زيـانـعثمـان ب
عثمـان بـن مـن بـني ( أصحـاب الـدور السابـق

 إلى نتـمي حكـام الـدور الثـاني هـذال يـب ).يغمراسـن
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وولي  ـعثمـان لـ األخ األكبـر  يحـيى بـن يغمراسـن
  . قبـل مماتـه العهـد

عـن الـدور  هـذا الـدور الثـاني أيضـاً يختلـفكمـا 
قـد  ؛بـني عبـد الـوادأن دولـة في  المـوالي؛ الثالـث

 اإلسـالمي للمغـربالخارطـة السياسيـة مـن  انمحـت كذلـك
شكـل النظـام في باإلضافـة إلى أن . مـدة سبـع سنـوات

الل ـخ عليـه انـعمـا ك يختلـف كثيـراً الـدور الثالـث
؛ إذ يتميـز باألبهـة، ويتصـف بالمراسيـم انيـدور الثـال

السلطانيـة الواضحـة؛ هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
أخـرى؛ يالحـظ أن سالطيـن الـدور الثالـث؛ ال يتنحـدرون 

 عبـد الرحمـن بـن أبي سعيـد عثمـانعـن فـرع 
يوسـف بـن عبـد إلى سلسلـة أخيـه  بـل ينتمـون مباشـرة؛
  . الرحمـن

تـولى الحكـم في هـذا الـدور الثـاني؛ ملـك واحـد 
أبـو سعيـد عثمـان بـن عبـد فقـط؛ وهـو السلطـان 

؛ الـذي وصـل إلى سـدة الملـك سنـة الرحمـن
؛ القيـروان فيأبي الحسـن م؛ جـراء هزيمـة 1348/هـ749

ـ المتواجـد حينهـا ضمـن  أبي سعيـدحيـث اجتمـع مـع 
، بـني عبـد الـوادالجيـش المريـني ـ جماعـة مـن 

بـني توجيـن ومغـراوة وبـني  :كـ زناتـةوأحيـاء مـن 
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 عـلى أعـراب إفريقيـةحينمـا تحالفـوا جميعـاً مـع . راشـد
، وكسـر شوكتـه، وطـرد جيشـه مـن أبي الحسـنحـرب 
المذكـور؛ اتجهـوا إلى  ولمـا هزمـوا السلطـان. إفريقيـة
، ثـم انضـم بـني عبـد الـواد؛ أيـن التـأم جمـع تونـس

، وخرجـوا إلى األعـرابإليهـم مـن ناصرهـم مـن 
عثمـان بـن عبـد الضاحيـة؛ فاتفقـوا عـلى تقديـم األميـر 

، ومبايعتـه ملكـاً عـلى الرحمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن
قـد البيعـة؛ انطلقـوا نحـو وإثـر ع  1.بـني عبـد الـواد

وسـار معهـم بقيـة . ؛ الستعـادة حاضـرة ملكهـمتلمسـان
؛ اتجـه كـل فريـق إلى شلـف؛ فلمـا وصلـوا إلى زناتـة

زحفهـم نحـو  بنـو عبـد الـوادموطنـه؛ بينمـا واصـل 
وكانـت هـذه المدينـة ـ خـالل تلـك . تلمسـانموطنهـم 

بـن يعـلى بـن  ن بـن جـرارعثمـااألحـداث ـ في قبضـة 
مـن  فـرع إلى ينتـمي وهـو؛ تيدكسـن بـن طاعـة اللـه

ـ في أول  أعضـاؤه ظـلـم يح؛ بـني عبـد الـواد فـروع

                                                
منھـم نجیـًا في شـأن أمرھـم؛ ومـن یقدمـون علیھـم؛  املـألوخلـص (( 1

فأصفقـوا ـ بعـد الشـورى ـ عـلى عثمـان بـن عبـدالرحمـن، واجتمعـوا علیـھ؛ 
؛ وقـد خرجـوا بـھ إلى الصحـراء، وأجلسـوه ـ ببـاب مصـلى مئـذھـم یولعھـده ب

ثـم ازدحمـوا علیـھ ـ بحیـث تـوارى شخصـھ . العیـد مـن تونـس ـ عـلى درقـة
عـن النـاس ـ یسلمـون علیـھ باإلمـارة، ویعطونـھ الصفقـة عـلى الطاعـة 

: العبـر، مج)). لى رجالھـموالبیعـة؛ حـتى استكملـوا جمیعـًا؛ ثـم انطلقـوا بـھ إ
 .  240ـ  239: ، ص ص7
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أمرهـم ـ باالحتـرام المطلـوب؛ مـن قبـل إخوانهـم مـن 
وظلـوا عـلى . بـني زيـان بـن محمـد بـن زكـدان

 فكانـوا. الواديـة العبـدبعـد قيـام الدولـة  ؛حالهـم
أمـا  .واالقصـاء يشعـرون ـ نتيجـة لذلـك ـ بالتهميـش

بـني مريـن هـذا؛ فقـد التحـق بخدمـة  عثمـان بـن جـرار
؛ إذ لجـأ أبي الحسـن والـد عثمـان؛ أبي سعيـد في عهـد

؛ الـذي سخـط عليـه أبي تاشفيـنإليـه هاربـاً مـن سجـن 
. سـة، والتطـاول في طموحـهبسبـب اتهامـه بالتطلـع للرئا

وبـقي . فأسنـد إليـه السلطـان المريـني قيـادة ركـب الحـج
؛ وقـرر غـزو أبي الحسـنعـلى ذلـك؛ إلى أن حـّل عهـد 

ولكنـه طلـب مـن السلطـان . فرافقـه في حملتـه؛ إفريقيـة
؛ فـأذن لـه؛ فعـاد إلى بالقيـروانالعـودة؛ حينمـا كـان 

؛ فأوهمـه بقدراتـه بـأبي عنـانتصـل ا أيـن؛ تلمسـان
بنكبـة أبيـه وأخبـره أيضـاً . التنجيميـة، وعلْمـه بالحدثـان

 أغـراهالـذي  كمـا أنـه هـو. قبـل أن يسمـع بهـا
قبـل أن يسبقـه غيـره مـن  ؛الوثـوب عـلى العـرشب

ن عليـه شـأن أبيـه؛ وأوهمـه هـو ثـماألسـرة المالكـة؛ 
؛ عنـان اأبــت أقوالـه راحألهـذا؛ . ل بموتـهبـ ؛بنهايتـه

مـن  تلمسـانبـه واليـاً عـلى ينصقـرر تأودعـه ثقتـه؛ وف
مـن جهـة؛  بـني عبـد الـواداسرتضـاء لعصبيـة  .قبلـه
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ومحاولـة لتقسيمهـا إلى شقيـن متنافسيـن؛ فتضعـف 
  . عصبيتهـم، ويـزول خطرهـم

ابـن ر؛ نصـب إلى هـذا القـرا أبي عنـانوبوصـول 
وأحوازهـا، وأسكنـه في  المدينـةواليـاً عـلى  جـرار

؛ حاضـرة فـاسالقصـر الملـكي القديـم؛ ثـم نهـض إلى 
 عثمـان بـن جـرارولكـن  .، ومقـر ملكهـمبـني مريـن

خيـب ضنّـه؛ إذ نقـض اتفاقـه معـه بمجـرد خروجـه مـن 
ن م ـ إذ أعلـن عـ1348/هـ749ـ في سنـة  تلمسـان

لبـني استبـداده بالحكـم، وجاهـر بالدعـوة لنفسـه؛ وأعـاد 
بـني دولتهـم؛ ولكـن في فـرع أخـر غيـر  عبـد الـواد

إالّ أنـه لـم ينعـم طويـالً بذلـك؛ حيـث انقضـت . 1زيـان
؛ بعـد أشهـر قالئـل؛ قادميـن بـني زيـانعليـه صقـور 

مشاركتهـم  ؛ مـع أنصارهـم وحلفائهـم؛ إثـرإفريقيـةمـن 
ولمـا سمـع سكـان مدينـة . وهزيمتـه أبي الحسـنفي نكبـة 
وأنصارهـم نحوهـم؛ ثـاروا  بـني زيـانباقتـراب  تلمسـان

الزيـاني ؛ الـذي استأمـن السلطـان بعثمـان بـن جـرار
فقبـل توبتـه عـن مضـض؛ . عثمـان بـن عبـد الرحمـن
                                                

؛ دعـا عثمـان لنفسـھ، ]أبـو عنـان[ولمـا فصـل : ((قـال ابـن خلـدون في ھـذا 1
وانتـزى عـلى كرسّیـھ، واتخـذ اآللـة، وأعـاد مـن ملـك بـني عبـد الـواد رسمـا 

یـھ مـن آل زیـان؛ لـم یكـن آلل جـرار؛ واستبـد أشھـرًا قالئـل؛ إلى أن خلـص إل
مـن ولـد عبـد الرحمـن بـن یحـیى بـن یغمراسـن؛ مـن طمـس معالمـھ، وخسـف 

  . 238: ، ص7: العبـر، مج)). بـھ وبـداره، وأعـاد أمـر بـني عبـد الـواد إلى نصابـھ
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وس عـلى ، والجلـتلمسـانثـم اعتقلـه عنـد دخولـه 
عـرش أجـداده في آخـر جمـادى اآلخـرة مـن سنـة 

في المطبـق إلى أن مـات في  هـبوزج . م1348/هـ749
  .شهـر رمضـان مـن السنـة نفسهـا

أبـو إلى المدينـة؛ انتصـب  بـني زيـانوبدخـول 
ملكـاً عليهـا؛ وشاركـه في الحكـم أخـوه  سعيـد عثمـان

ـ مـن فـوره ـ إلى تنظيـم ؛ فبـادر 1أبـو ثابـت الزعيـم
فاقتعـد الكـرسي، وأصـدر أوامـره، : ((شئـون الدولـة

واستـوزر واستكتـب، وعقـد ألخيـه أبي ثابـت الزعيـم 
ـلى مـا وراء بابـه؛ مـن شئـون ملكهمـا، وعـلى ع

القبيـل والحـروب، واقتصـر هـو عـلى ألقـاب الملـك 
 أبـا عنـانـا؛ أن وواضـح هن. 2))وأسمائـه؛ ولـزم الدعـة

؛ ألنـه تلمسـانغـض الطـرف عـن كـل مـا جـرى في 
  :انشغـل بمـا هـو أهـم؛ مـن ذلـك

   

                                                
واستشعـر كـل واحـد منھمـا زي الملـك، ودان لـھ النـاس بالبیعـة؛ ومضـت (( 1

جبایـات أوامـره؛ إّال أن السریـر والمنبـر والدینـار للسلطـان أبي في األحكـام وال
سعیـد، والجیـوش واأللویـة والحـروب للسلطـان أبي ثابـت؛ مـع تعظیمـھ ألخیـھ 

  .241: ، ص1: بغیـة الـرواد ، ج)). وبـروره بـھ
  .244ـ 243: ، ص ص7: العبـر، مج 2
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ـ مغالبـة المنافسيـن مـن األبنـاء واألحفـاد عـلى عـرش 
  .بـني مريـن

وحمايتهـا مـن  المرينيـةـ المحافظـة عـلى بقـاء الدولـة 
  .األخطـار الـتي تترصـد بهـا

مـن العـودة إلى سـدة  الحسـن أبينـع والـده ـ السـعي لم
  .الحكـم بـأي ثمـن كـان

إلى عقـد اتفـاق  أبـو عنـانوعليـه؛ فقـد اضطـر 
؛ الزيـاني عثمـان بـن عبـد الرحمـنمـع السلطـان 

ومنـع رجوعـه إلى  أبي الحسـنبغـرض التصـدي لوالـده 
ي إعانـات وبالفعـل؛ فقـد بعـث إلى السلطـان الزيـان .فـاس

خـالل فتـرات  فـاسماديـة، ومـدداً بشريـاً؛ مـن 
. ومـن معهمـا الناصـرمتتابعـة؛ لمواجهـة أبيـه وأخيـه 

ـ صاحـب الجيـش والحـرب  ثابـت الزعيـم وأبفتـولى 
ـ قيـادة الجميـع؛ حيـث اشتبـك أوالً  بـني زيـانبدولـة 

نهـم وأنصـاره؛ ونـال م الناصـر بـن أبي الحسـنمـع 
: مرفوقـاً بأحيـاء مـن الحسـن أبـوولمـا قـدم . جميعـاً

؛ توجيـن، وفئـة مـن الثعالبـة، ومليكـش، وسويـد
؛ الـذي التحـق بأبيـه مـع ـهبناالناصـر باإلضافـة إلى 

المعركـة  انتهـتزناتـة واألعـراب؛ وجمـع مـن أحيـاء 
ه ابنـومـن معـه، وقتـل  أبي الحسـنأيضـاً بهزيمـة 
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كمـا قبـض عـلى . ؛ إثـر جـراح ألمـت بـهالناصـر
بإرسالهـن معـززات  أبـو ثابـت الزعيـمبناتـه؛ فتـولى 
أبـو أمـا السلطـان . بفـاس أبي عنـانمكرمـات إلى 

إلى  سويـدشيـخ  ونزمـار؛ فقـد هـرب بـه الحسـن
؛ أيـن استؤنفـت مآسيـه، وفـراره مـن مكـان سجلماسـة

ى استقـرت بـه األحـوال عنـد شيـخ إلى آخـر؛ حـت
؛ أيـن بـقي هنتاتـة عبـد العزيـز بـن محمـد بـن عـلي

  .في ذلـك الجبـل إلى أن حـّل أجلـه بعـد مـرض عضـال
؛ وفـراغ الساحـة مـن أبي الحسـنوبمـوت السلطـان 

؛ حينهـا؛ أحـس أنـه لـم أمـام أبي عنـانجميـع المنافسيـن 
وتقلبـات األيـام، وشعـر برسـوخ  يعـد عرضـة لألخطـار

قدميـه عـلى األرض الـتي يقـف عليهـا، وأيقـن بقـوة 
قـوة يمثلهـا حجـم الجيـوش الـتي .. فعالـة تحـمى ظهـره

بـني حينئـذ؛ أدرك أنـه لـم يعـد في حاجـة إلى . تشـد أزره
لغيرهـم ممـن وقفـوا حاجـزاً لمنـع  وال، تلمسـان فيزيـان 

عندئـذ شمـر عـلى  .فـاسن العـودة إلى والـده مـ
ساعديـه، وهيـأ نفسـه لالنقضـاض عليهـم في عقـر 

ولكنـه؛ بحـثَ ـ كعادتـه ـ عـن ذريعـة تخـول . 1دارهـم

                                                
واد، الرتجـاع مـا بأیدیھـم مـن الملـك وأجمـع أمـره عـلى غـزو بـني عبـد الـ(( 1

؛ ]ئـةوسبعما[ولمـا كـان فاتـح سنـة ثـالث وخمسیـن . الـذي سمـوا الستخالصـھ
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؛ فلـم يجـد تلمسـانلـه إعـالن الحـرب عـلى جيرانـه في 
؛ القبيلـة المتمـردة ـ التابعـة مغـراوةأمامـه سـوى قضيـة 

قـد ضيـق  أبـو ثابـتالدولـة الزيانيـة ـ كـان لسلطـان 
أبـو عليهـم، واكتسـح بالدهـم؛ فشفـع فيهـم السلطـان 

ـ في الوقـت المناسـب ـ بعـد أن تغـاضى عنهـم  عنـان
ولمـا . بـني زيـانطـوال الفتـرة الـتي احتـاج خاللهـا إلى 

تـراخى السلطـان الزيـاني عـن االستجابـة لمطلبـه؛ 
وتحقـق مـا خطـط لـه . ـا حجـة لغـزو بـالدهوجده

فأعلـن عـن التعبئـة العامـة، واستنفـر جيوشـه . بالفعـل
وقبائلـه الـتي ال تحـصى؛ وبـادر بالزحـف حثيثـاً نحـو 

  . تلمسـان
  

  :ـ 
أبي بمصيـر والـده  أبـو عنـانوهكـذا؛ لـم يرتـدع 

ـه مـن هزيمـة وانهيـار لسلطانـه، ؛ ومـا جـرى لالحسـن
وتـالشي أحالمـه؛ بـل تحركـت في داخلـه الجرثومـة 
المتوارثـة في أسرتـه؛ والـتي تدفعهـم دومـاً للمزيـد مـن 

وعـلى هـذا؛ فبمجـرد . التوسـع عـلى حسـاب جيرانهـم
وصـول الخبـر بوفـاة والـده، واالطمئنـان ـ حينمـا دفنـه 
                                                                                                 
نـادى بالعطـاء، وأزاح العلـل، وعسكـر بساحـة البلـد الجدیـد، واعتـرض 

  .598: ، ص7: العبـر، مج)). العسكـر، وارتحـل یریـد تلمسـان
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م إلى 1352/هـ753مـن فـوره سنـة بنفسـه ـ بـادر 
؛ ثـم االنطـالق إلى أوالً تلمسـانالزحـف شرقـاً؛ نحـو 

ويبـدو أنـه لـم يجـد صعوبـة كبيـرة؛ في . إفريقيـة
؛ نظـراً لحداثـة عهدهـا الجديـد؛ بـني زيـانإسقـاط دولـة 

ـ إذ مـر عـلى استرجاعهـا أربـع سنـوات فقـط ـ فلـم 
. بنـاء مؤسساتهـا بالشكـل المطلـوب يستكمـل أصحابهـا

معاركـه المتواليـة  بـني زيـانلـذا؛ فقـد خسـر سلطـان 
م؛ بـل قتـل هـو 1352/هـ753سنـة  أبي عنـانمـع 

ـ مـن جديـد ـ  بنـو مريـن؛ واحتـل ثابـت ـوأبوأخـوه 
إلى حيـاة التشـرد في  بنـو عبـد الـواد؛ وعـاد تلمسـان

 أبي عنـانولـم يتوقـف زحـف . شرقـاًاألقطـار؛ غربـاً و
عنـد حاضـرة الدولـة الزيانيـة؛ بـل واصـل توسعـه نحـو 

؛ الـتي فتحهـا بجايـةالشـرق؛ حيـث وصلـت جيوشـه إلى 
وأكمـل زحفـه نحـو  .1صلحـاً في السنـة المذكـورة

؛ ولكنـه نكـب كمـا نكـب والـده مـن قبـل؛ تونـس
الـتي ضاعـت  تلمسـاند وعـاد؛ فانكمـش ضمـن حـدو

. منـه أيضـاً؛ كمـا ضاعـت مـن يـد أبيـه مـن قبـل
  . وسيـأتي الحقـاً شـرح ذلـك

                                                
ن المغـرب األوسـط؛ وبـث العمـال في نواحیـھ، شـأـن وفـرغ السلطـان م(( 1

  .601: ، ص7: العبـر، مج)). وثقـف أطرافـھ، وسمـا إلى ملـك إفریقیـة
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  :ـ 
ـ في  أبي سعيـد وأبي ثابـت: لألخويـنلـم يتسـن 

وقتهمـا ـ اإلهتمـام بالقضايـا العمرانيـة أو الثقافيـة؛ إذ 
كمـا أن . لحـروب والفتـنكـان وقتهمـا كلـه مشحونـاً با

فتـرة حكمهمـا كانـت قصيـرة جـداً؛ لـم تتسـع للبنـاء، 
ومـع هـذا؛ . وتشجيـع العلمـاء عـلى االستقـرار بتلمسـان

في ذلـك الوقـت مـن وجـود علمـاء  تلمسـانفلـم تخـل 
وعليـه فهـذه أسمـاء بعضهـم؛ ممـن اهتـم . مـن أبنائهـا

عـلى أن يتـرك الحديـث عـن . لعقليـةبالعلـوم الدينيـة أو ا
  .الشعـراء واألدبـاء لألجـزاء المواليـة مـن هـذا الكتـاب

 .مـرزوق محمـد بـن الفقيـه أبـو العبـاس أحمـدـ  1
هـو ابـن أبي عبـد اللـه محمـد بـن مـرزوق الـذي دفـن 

وقـد ولـد . هـ681يغمراسـن بـن زيـان سنـة  ببقـر
محـرم مـن سنـة وفـاة والـده؛  2س في ابنـه أبـو العبـا

تعلـم في البدايـة ببلـده تلمسـان؛ أيـن . هـ681أي في عـام 
 أبي زيـد :األخويـن عـن الفقيهيـن العالميـنالعلـم  أخـذ

ابـني اإلمـام الخطيـب  عيـسى وأبي مـوسى عبـد الرحمـن
الشهيـر باسـم  بـناأبي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا 

. ؛ وهمـا في ذلـك الوقـت قمـة العلـم في تلمسـانمـاماإل
ـد عبـد اهللا حمالخطيـب أبي موبعدهمـا قـرأ أيضـاً عـلى 
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ي البكـاء، والفقيـه القـاضي أبي اصن عبـد الواحـد المجــبا
عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن أبي عمـرو 

لشيـخ اأمـا في مدينـة فـاس فقـد أخـذ عـن  .التميـمي
؛ وأخـذ الصنهـاجي يالـولي يوسـف بـن يعقـوب بـن عـل
الفقيـه أبي محمـد ثـم الفقـه عـن أبي الحسـن الصغيـر، 

الفقيـه ثـم براهيـم القـاري، إسحـاق إأبي ثـم خلـف اهللا، 
أبي محمـد عبـد المهيمـن بـن محمـد بـن عبـد المهيمـن 

الفقيـه ثـم ني، الفقيـه أبي عمـران الزريهـثـم الحضـرمي 
الفقيـه أبي عبـد اهللا بـن عبـد ثـم أبي عبـد اهللا المليـلي، 

أبـو العبـاس بـن مـرزوق هـذا مـن  وكـان .الـرازق
رحـل إلى . أهـل الصـالح والـورع والزهـد والتـقى

الحـج؛ حيـث جـاور رسـول اللـه صـلى اهللا عليـه وسلـم 
تأديـة مناسـك الحـج  في المدينـة المنـورة؛ فمـات أثنـاء

  .م؛ ودفـن بمقبـرة المعـلى1340/هـ741بمكـة في عـام 
 المعـروفـ الفقيـه أبـو الحسـن عـلي بـن أحمـد  2

لـه خبـرة كبيـرة بعلـم ؛ مـن أهـل تلمسـان. بالفحـام
وقـال عنـه ". علـم الحيـل :الهندسـة الـذي يسـمى آنـذاك

ماننـا بفنـون أعـرف أهـل ز: ((يحـيى بـن خلـدون
التعاليـم؛ سبـط سلـف صالـح؛ ظهـر عـلى يديـه مـن 

المشهـورة بالمغـرب؛ فأثابـه  "المنجانـة"األعمـال الهندسيـة 
عنهـا ملوكـه بألـف مـن الذهـب مقسطـة عـلى عمـال 
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ويبـدو أن يحـيى بـن خلـدون . 1))بالدهـم في كـل سنـة
ابـن ذيـن منحـوا تجنـب ذكـر اسـم الملـك أو الملـوك ال

والراجـح ـ حسـب . تلـك الجائـزة الماليـة الثمينـة الفحـام
أبـو عنـان بعـض النصـوص ـ أن ذلـك الملـك هـو 

؛ أيـام ابـن الفحـامالـذي اكتشـف عبقريـة . المريـني
حيـث شجعـه عـلى استكمـال . وجـوده بتلمسـان

ة مسمـاة لـذا فقـد اختـرع أول ساعـة مائيـ. اختراعاتـه
سنـة  ادى األولىـجم 14وم ـيفي ؛ وذلـك "المنقانـة"ـب

هـو  أبـو عنـانوفي هـذه السنـة كـان . م1357/هـ758
عـام ؛ بعـد أن انتزعهـا مـن بـني زيـان في تلمسـانسيـد 

 أبـو حمـو مـوسى الثـانيولـم يستعدهـا  .م1352/هـ753
مـو وجـد ويبـدو أن أبـا ح. م1358/هـ760إالّ في سنـة 

 هـذه ساعـة المنجانـة في بـالط تلمسـان؛ بعـد دخولـه
وسيـأتي الحديـث . عنـوة، وهزيمـة بـني مريـن المدينـة

  .عـن هـذه الساعـة في األجـزاء الخاصـة بالشعـر
الفقيـه الصالـح أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد بـن ـ  3

. نالمشهوريـ تلمسـان مـن كبـار أوليـاء وهـو. زاغـو
تـرك خلفـا لـه في هـذا البلـد؛ وصفهـم يحـيى بـن 

                                                
 .119: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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 أخيـار، دينـاً ؛أهـل عدالـة وثقـة: ((خلـدون بقولـه
  .تاريـخ وفاتـه غيـر معـروف .1))بـارك اهللا فيهـم ؛وعلمـاً

***  










  

                                                
 .121: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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 بـد الـوادبـني ع دولـةبـدأ هـذا الـدور بعـودة 
؛ وإعـالن قيامهـا ـ مـن جديـد في عاصمتهـا )الزيانيـة(

ـ عـلى يـد م 1358/هـ760سنـة  تلمسـانالتقليديـة 
بـن يوسـف بـن ا الثـاني حمـو مـوسى يالسلطـان أب

هـذا الـدور؛ و :عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن
 ـهفي تـولى الحكـم. المطلـقهـو دور األبهـة والسلطـان 

ذي ـالاني، ـوسى الثـو مـمحو ـو أبـهواحـد فقـط؛  ملـك
م 1389/هـ791ة ـم إلى سن1358/هـ760ام ـن عـم مـحك
بمثابـة الـذروة  ؛يعتبـر هـذا الـدوركمـا  ).هـة وفاتـسن(

السياسيـة، واالجتماعيـة، والدينيـة : مـن حيـث النظـم
 ؛يـادة المطلقـةة للسـذا الحـال بالنسبـوك ؛خـال..والثقافيـة

   .ه الفتـرةالـتي عرفتهـا الدولـة في هـذ
 بـذل؛ أبـا حمـو الثـانيومـن الواضـح أن السلطـان 

يصـل بدولتـه إلى مصـاف  طاقـة جبـارة كي حكمـه خـالل
 منـاراً هـال منـيجعالـدول المحترمـة؛ بـل حـاول أن 

ـرب المغ عـلى ؛ يسطـع ـ بشعاعـه ـللعلـم واألدب والفـن
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ولـو لـم تخنـه األيـام واألصحـاب؛  .كلـه اإلسـالمي
؛ بدولتـه إلى مراتـب في منتـهى الـرقي واالزدهـارلوصـل 

ولكـن عـدم استقـرار األوضـاع السياسيـة، وتفاقـم 
األحـوال األمنيـة مـن سـييء إلى أسـوأ؛ حـاال دون 

شيء ولـو حـظي هـذا السلطـان بـ. تحقيـق أهدافـه النبيلـة
السلـم واألمـان؛ لَتَـم لـه مـا  نـمـ ولـو يسيـر ـ 

ألنـه يتمتـع بكـل الصفـات المحققـة للنجـاح؛ . تمنـاه
 ،ومواهـب قياديـة يتحـلى بـه مـن علـم وأدب لمـا نظـراً

ومـا يتصـف بـه مـن حـزم ثابـت، وخلـق سليـم، 
 وحوافـز جامـح، ومـا لديـه مـن طمـوح وطبـاع خيـرة،

مـا كـل (( :نـولك .كلهـا تؤهلـه للنجـاح في مهامـه نشطـة
هـذا م ـإذ كانـت أيـام حك .))مـا يتمـنى المـرء يدركـه

؛ الـتي فرضـت ة بالحـروب واالضطرابـاتـحافل السلطـان
   .عليـه، وألزمتـه الدفـاع عـن عرشـه ومصيـره

، لـه يحـارب الـدول المعاديـة ؛فهـو مـن جهـة
عـن  رى يقاتـل القبائـل المتمـردةـة أخومـن جهـ

عـن  ةرجـاخالع العمـاالت اخضـسـعى إليكمـا  سلطانـه؛
يتصـدى  باإلضافـة إلى أنـه كـانأيـام المحنـة،  عـةوط

ن أبي ـو زيـان بـأبعمـه  ابـنللفتنـة الـتي أشعلهـا 
ه ـوق ابنـعق ـةعالجوفي األخيـر؛ عمـل عـلى م. دـسعي

ت ـوكان .انيـن الثـد الرحمـن عبـتاشفي أبيده ـوولي عه
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بواسطـة بـني مريـن؛  انيـوسى الثـو مـأبي حمة ـنهاي
ه ـابن مـوحليفهـ هـم  هـم؛ه وبينـالل معركـة دارت بينـخ
في  الغيـرانـ في موضـع يسـمى  نـأبي تاشفي اقـالع

؛ وذلـك في سنـة تلمسـانالمطـّل عـلى  جبـل بـني ورنيـد
  .م1389/هـ791

إلى سـدة  أبي حمـو مـوسى الثـانيوقصـة وصـول 
ظهـر هـذا : ؛ يمكـن تلخيصهـا كالتـاليبتلمسـانالحكـم 

بيـن جمـوع  تونـسالسلطـان المنتظـر ـ ألول مـرة ـ في 
النازحيـن إلى تلـك الديـار؛ هربـاً مـن  بـني عبـد الـواد

وتقـول بعـض الروايـات أنـه كـان ـ . أبي عنـانبطـش 
عثمـان بـن عبـد  أبي سعيـدي عهـد عمـه السلطـان ف

؛ بعيـداً عـن 1ندرومـةـ مقيمـاً مـع أبيـه في  الرحمـن
بـالط الدولـة، وزهـداً في مراتبهـا، وتجاهـالً لشئـون 

ولمـا سقطـت الدولـة، وقتـل عمـه السلطـان . السياسـة
في  أبي ثابـت؛ ظهـر فجـأة مـع عمـه الثـاني أبـو سعيـد

؛ 2؛ أيـن يكـون قـد اتجـه معـه نحـو الشـرقالجزائـر

                                                
كـان یوسـف بـن : ((بینمـا یقـول عبـد الرحمـن بـن خلـدون أنھمـا بتلمسـان 1

لرحمـن ھـذا في إیالـة أخیـھ السلطـان أبي سعیـد بتلمسـان؛ ھـو وولـده عبـد ا
أبـو حمـو مـوسى؛ وكـان متكاسـًال عـن مراتـب الظھـور، متجافیـًا عـن التھالـك 

 . 254: ، ص7: العبـر، مج)). في طلـب العـز، جانحـًا إلى السكـون ومذاھـب أھـل الخیـر
وزھـر البستـان . 50ـ  49: ، ص ص2: ج .246: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 2

 .254: ، ص7: والعبـر، مج. و 5: في دولـة بـني زیـان، ورقـة
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وهنـا . بجايـةحيـث قبـض عـلى عمـه في جهـات 
  . 1أبي حمـوتتضـارب الروايـات حـول دور 

 2؛1352/هـ753سنـة  تونـسالمهـم؛ أنـه ظهـر في 
وهنـاك . بـني عبـد الـوادبيـن مـن لجـأ إليهـا مـن 

سنيـن ـ عـلى تهيئـة عمـل جاهـداً ـ طـوال خمـس 
وكـان عليـه ـ لتحقيـق . الظـروف الستعـادة ملـك أجـداده

  : حلمـه ـ أن يوفـر عوامـل عديـدة؛ منهـا
ـ إيجـاد أنصـار وأتبـاع للوقـوف معـه في حربـه ضـد 

  .بـني مريـن
ـ ثـم إقنـاع السلطـان الحفـصي بتقديـم العـون لـه مـن 

  .أجـل الوصـول إلى غرضـه

                                                
انفـرد یحـیى بـن خلـدون بسـرد حكایـة افتـداء أبي حمـو لعمـھ بنفسـھ؛  1

مفادھـا أنھـم قبضـوا علیھـم بالقـرب مـن بجایـة؛ فـادعى أنـھ السلطـان؛ خوفـًا 
وھـذه القصـة یمكـن . العـدو؛ وتحمـل عنـھ الخطـر المحـدق بـھعلیـھ مـن نقمـة 

بینمـا تجاھـل . 247ـ 246: ، ص ص1: الرجـوع إلیھـا في بغیـة الـرواد، ج
ولمـا تقبـض عـلى أبي ثابـت : ((أخـوه عبـد الرحمـن ھـذه الحكایـة؛ وقـال

عیـون؛ فنجـا إلى بوطـن بجایـة؛ أغفـل أمـر أبي حمـو مـن بینھـم؛ ونبـت عنـھ ال
تونـس، ونـزل بھـا عـلى الحاجـب أبي محمـد بـن تافراكیـن؛ فأكـرم نزلـھ، 
وأحلـھ بمكـان أعیـاص الملـوك مـن مجلـس سلطانـھ، ووفـر جرایتـھ، ونظـم 

  .  255: ، ص7: العبـر، مج)). معـھ آخریـن مـن فـل قومـھ
فكـان المـولى أبـو حمـو : ((قـال صاحـب زھـر البستـان في دولـة بـني زیـان 2

؛ وعایـن المشقـة والحـرج؛ فدخـل تونـس ]مـن الجزائـر[في جملـة مـن خـرج 
؛ أقـام بھـا خمسـة ئـةفي سـادس شـوال مـن عـام ثالثـة وخمسیـن بعـد سبعما

  . و 5: ورقـة...)). أعـوام
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ـذا؛ فقـد سمحـت لـه السنـوات الخمـس ـ الـتي وهك
قضاهـا في إفريقيـة ـ بعقـد بعـض الصـالت اإليجابيـة 

منهـم  بـني سبـاع؛ وضمـن فـرع الـدواودةمـع أعـراب 
بـني عبـد بالـذات؛ نظـراً لقـدم الصـالت بينهـم وبيـن 

أبي ؛ ثـم يغمراسـن بـن زيـانعهـد  العائـدة إلى؛ الـواد
وقـد وجـد تفهمـاً  .أبي تاشفيـن األول وولـدهاألول  حمـو

وعونـاً كبيريـن مـن قبـل هـذه القبيلـة؛ ذات النفـوذ 
وقـد عـزز موقفـه مـع أولئـك . إفريقيـةالواسـع في 

  :األعـراب عامـالن اثنـان
؛ الـذي أسقـط أبي عنـانكرههـم لحكـم السلطـان : أولهمـا

ضريبـة الخفـارة؛ الـتي : ـاعنهـم منافـع كثيـرة؛ منه
فرضوهـا عـلى المـارة، ثـم أبطـل وضـع اليـد عـلى مـا 

  . تغلبـوا عليـه مـن أمـالك وإقطاعـات
نشـر بعـض اإلشاعـات والحكايـات؛ المستمـدة : وثانيهمـا

؛ الغـرض منهـا 1مـن المنجميـن وأهـل الجفـر والحدثـان
                                                

عیـر أو ذكـر جلـد الثـور أو الب: ومعنـاه لغـة. ضـرب مـن التنجیـم: الجفـر 1
. المعـزى ـ ذات األربـع أشھـر ـ المدبـوغ والمدفـون تحـت سطـح األرض

وینسـب بعـض الشیعـة عمـل الحفـر إلى عـلي بـن أبي طالـب كـرم اللـھ وجھـھ؛ 
زاعمیـن أنـھ وضـع الحـروف العربیـة كلھـا عـن طریـق البسـط األعظـم داخـل 

أمـا المعـنى . مـا في لـوح القضـاء والقـدر جلـد جلـد الجفـر؛ بغـرض استخـراج
االصطـالحي لكلمـة الجفـر؛ فیقصـد بـھ فـرع مـن فـروع مـا یسـمى بعلـم 
الحـروف، أو علـم تولیـد الحـروف حسـب قواعـد معینـة، فیقـوم صاحـب ھـذا 

 أن الجفـر: ویقولـون. الفـن باستخـراج حـرف مجھـول بواسطـة حـرف معلـوم
عـن لـوح القضـاء الـذي ھـو عقـل الكـل؛ بینمـا الجامعـة لـوح القـدر؛  عبـارة
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لتنسـاق مـع بـث الوهـم في صفـوف تلـك القبائـل؛ 
  . 1أبي حمـوأهـداف 

                                                                                                 
حدیـث؛ والمقصـود بھـا ھنـا؛ : أمـا الحدثـان؛ فمفـرده. ویـراد بـھ نفـس الكـل

وقـد اصطلـح عـلى إطـالق ھـذا االسـم عـلى كـل عمـل أو . ھي حـوادث الدھـر
تعـود في أصلھـا إلى أعمـال خبـر لـھ عالقـة باستكشـاف حـوادث غیبیـة؛ 

وللتوسـع في فھـم عمـل الحدثـان؛ . الزیارجیـة، وخـط الرمـل، والتنجیـم وغیـره
یستحسـن االطـالع عـلى مـا كتبـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون في مقدمتـھ؛ 

فصـل في حدثـان الـدول واألمـم وفیـھ كـالم عـلى المالحـم والكشـف (ضمـن 
 . 950ـ  929: ، ص ص2: ج). عـن مسـمى الجفـر

سمعـت مـن یحـدث : قـال الـراوي: ((فممـا ورد في كتـاب زھـر البستـان 1
اتفـق أنَّ : قـال. بظھـور موالنـا السلطـان، ومـا یكـون لـھ مـن الرفعـة والشـان

بتونـس علمـاء بالحدثـان، وآخریـن یتحدثـون یالجفـران؛ أمـا أصحـاب 
ا عـلى رجـوع الدولـة لبـني عبـد الـواد؛ وأمـا الحدثانیـون؛ الجفرانـات؛ فأجمعـو

فیـروى أن المـولى أبـا حمـو . فیقولـون في ذلـك الزمـن فـرق الوقـت أو كـاد
: لسـأثـم . مـّر بالحدثـاني المذكـور؛ فجعـل یتوسمـھ ومـن معـھ مـن الجمھـور

أي [ لـھسئوملوقـال . عـانبنـو عبـد الـواد الشج: جیـبفأ. مـن ھـؤالء الفرسـان
فانتقـل الحدیـث ... ھـذا ملـك ھـذه العصابـة، وصاحـب المغـرب األوسـط: ]لسائلھ

ثـم أن الحدثـاني طلـب . مـن الخـاص إلى العـام، وتفـرع عـلى ذلـك كثیـر الكـالم
تـاه یومـًا، وجالسـھ، فأ. عـلى حقیقـة علمـھ، ومـا یقـع بـھ مـن معرفـة حكمـھ

ال عـن اسمـھ؛ لیخبـره بمـا لسـؤـذ بالتلطـف معـھ وآنسـھ، وتلطـف لـھ في اوأخ
وكـان المـولى أبـو حمـو ـ مـع غربتـھ ـ مھابـًا؛ جعـل . ظھـر لـھ في علمـھ

. مـا اسمـك: فقـال لـھ الحدثـاني المذكـور. النامـوس دیدانـًا، والحـزم صوابـًا
. مـا كنیتـك: ثـم قـال. تكـون ملكـًا رئیسـًاس: وقـال. مـوسى؛ فكبـر ثالثـًا: قـال
ھـل لـھ : ثـم سألـھ. أنـت الملـك الـذي بالمغـرب یسمـو: فقـال. أبـو حمـو: قـال

یملـك : قـال. نعـم؛ واحـد مـن العـدد اسمـھ عبـد الرحمـن: قـال. مـن ولـد
ـاع بكمـا فاستغـرب الحدثـاني مـن شانـھ؛ وأش. المغـرب ویسـود بـھ بنـو زیـان

فالتصـل الخبـر بالجفـراني؛ فقصـد لحینـھ الحدثـاني؛ وقـال . یكـون مـن سلطانـھ
فقـال . نعـم؛ ھـو أغـرب مـا رأیـت: قـال. سمعـت عنـك كیـت وكیـت: لـھ

ثـم . إن توفـرت شروطـھ المذكـورة؛ فلـھ تكـون الخالفـة المشھـورة: الجفـراني
: فقـال الحدثـاني. ـك تقـع عـلى بعـض سـّرهحقـق نظـرك في أمـره لعل: قـال

فقـال الجفـراني . واللـھ لھـو عینـًا واسمـًا؛ وقـد قطعـت بذلـك حكمـًا وعلمـا
ومجـرى المـاء : "لمجالسیـھ مـن جماعتـھ؛ حیـن اتضـح لـھ األمـر بنصاعتـھ
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مـن كسـب ثقـة  هـذا األخيـروبذلـك؛ تمكـن 
وودهـم؛ حيـث انتقـل لإلقامـة بينهـم  الـدواودةأعـراب 

وبالفعـل تمكـن مـن إقناعهـم بضـرورة . لفتـرة مـا
. مساندتـه، ووجـوب دعـم خططـه؛ الستعـادة ملـك أجـداده

بإقنـاع  الـدواودةفـل شيـوخ وكـان لـه مـا أراد؛ حينمـا تك
 2ابـن تافراكيـنووزيـره  1السلطـان الحفـصي أبي إسحـاق

؛ تلمسـانللعـودة إلى ملـك أجـداده في  أبي حمـوبتجهيـز 
إفريقـة وبـني حـتى يكـون بمثابـة الحاجـز الفاصـل بيـن 

؛ وبعـد مشـاورات ومـداوالت اقتنـع السلطـان مريـن
وهكـذا؛ . الـدواودةا اقترحـه شيـوخ الحفـصي ووزيـره بمـ

مبتغـاه؛ بعـد موافقـة السلطـان أبي إسحـاق  ألبي حمـوتـم 

                                                                                                 
ـا إنكـم بـھ ضمایـر الظنـون، إنـھ لحـق مثـل م في العیـون، العالـم بمـا تختلـج

 ،]أي عنـد الموحدیـن[فشـاع الخبـر بقولھـم عنـد أھـل التوحیـد ". تنطقـون
مـارات؛ إن األثـم اتفقـا عـلى واحـدة بعـد . واتصـل الخبـر بالقریـب والبعیـد

كانـت فـھي خاتمـة العالمـات؛ وھـو أّنـھ یخـرج مـن الـّزاب في جماعتـھ مـن 
وقـال . ظ 2وـ  2: دولـة بـني زیـان، ورقـات زھـر البستـان في)). األعـراب

فكـم ألـقي إلیـھ مـن كتـاب في الحدثـان كریـم، : ((یحـیى بـن خلـدون في ھـذا
یـا سمعھـا المعبـر؛ رؤوكـم بشـرى ھمـس لـھ بھـا أولـو قرعـة أو تنجیـم، وكـم 

 .54ـ  53: ص ص، 2: ، جبغیـة الـرواد)). ومـا یلقاھـا إّال ذو حـظ عظیـم: ((فقـرأ
ھـو أبـو إسحـاق إبراھیـم بـن أبي یحـیى بـن أبي زكریـاء بـن أبي إسحـاق  1
حكـم الدولـة الحفصیـة مـن . بـن أبي زكریـاء بـن عبـد الواحـد بـن أبي حفـصا

 م 1369/ھـ770م إلى سنـة 1350/ ھـ750سنـة 
) یـنڤاكیـن أو تفراتفر(ھـو أبـو محمـد عبـد اللـھ بـن أحمـد بـن تیفراجیـن  2

تـوفي بتونـس في . أشھـر وزراء بـني أبي حفـص عـلى اإلطـالق. التینمـلي
  .م1364/ھـ766سنـة 
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الحفـصي عـلى مساعدتـه وتجهيـزه بمـا يلـزم مـن آلـة 
  . وأسلحـة ومـال
، أن أحاديـث النـاس عـن يحـيى بـن خلـدون ويقـول

ـر ، وتناقلهـم أخبـاره، ومـا ذكـره أصحـاب الجفأبي حمـو
؛ فحـثّ أبي عنـانوالحدثـان بخصوصـه؛ وصلـت كلهـا إلى 

ـ المتواجـد آنـذاك بفـاس ـ عـلى  أبـا يعقـوبوالـده 
. ولكنـه أبى ذلـك ؛فـاسمراسلتـه، وإغرائـه بالحضـور إلى 

ثـم طلـب مـن السلطـان الحفـصي إرسالـه إليـه؛ ولكـن 
ي هـذا األخيـر أغفـل طلبـه؛ بـل اصطحبـه معـه ف

بـالد م إلى 1356/هـ758أواخـر شعبـان مـن سنـة 
 بلـد العنـابعـلى  أبـو عنـان؛ حيـن استـولى الجريـد

  . 1تونـس، وهـدد أسطولـه مدينـة )عنابـة(
ـ إثـر انسحـاب  تونـسإلى  بنـو حفـصولمـا عـاد 

مسعـاه في  أبـو حمـوإلى بالدهـم ـ واصـل  بـني مريـن
؛ كي يعينـوه عـلى امتـالك عـراباألتعبئـة واستنفـار 

في  الـدواودةوعليـه؛ فقـد اختـار التنقـل مـع . تلمسـان
سنـة  شمـال قسنطينـةفي  لبـني مريـنحركاتهـم المضـادة 

ـ وهـم فـرع  بنـو سبـاعولمـا قـرر . م1356/هـ758
 أبـو حمـو؛ رافقهـم الـزابـ التوجـه إلى  الـدواودةمـن 

                                                
  . 55ـ  53: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
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ـاك؛ واصـل سعيـه؛ أيـن قابـل مجموعـة وهن. إلى ديارهـم
لبـني عبـد ـ الحلفـاء التقليدييـن  بـني عامـر أعـرابمـن 
؛ قـد بنـو عامـروكـان . بريكـةبـ  أثنـاء مـروره  الـواد

، ونزحـوا نحـو تلمسـانهجـروا ديارهـم بضـواحي 
بـني الشـرق؛ بسبـب الضغـط المسلـط عليهـم مـن قبـل 

 حمـو أبـوفاتفـق . أعـراب سويـدـم مـن وحلفائه مريـن
معهـم عـلى التكاتـف، والتحالـف مـن أجـل استرجـاع 
ملـك أجـداده مـن جهـة، وعودتهـم إلى أراضيهـم 

مـن جهـة  سويـدومراعيهـم المغتصبـة مـن قبـل قبيلـة 
؛ تلمسـانفوافقـوه، وقـرروا الزحـف معـه إلى . أخـرى

االنطـالق؛ فاضـت مشاعـره، وعنـد . عبـر الصحـراء
وتحركـت داخلـه أحاسيـس الحنيـن إلى األوطـان 

؛ بفـاسواألحبـاب؛ فقـال قصيدتـه؛ الـتي بعثهـا إلى والـده 
  :2وممـا جـاء فيهـا. 1تلمسـانمبشـراً إيـاه بعودتـه إلى 

  حـان الفراق فكنـت منه  بمنـزل   
  ودنـا الرحيـل فكنـت فيه بـأوِل

   

                                                
وقـد . و 8ظ ـ  7: ورقـات. وردت ھـذه القصیـدة في كتـاب زھـر البستـان فقـط 1

أبـو حمـو مـوسى الثـاني "ي كتابـھ صححھـا عبـد الحمیـد حاجیـات؛ وأثبتھـا ف
  .وھي مـن بحـر الكامـل" حیاتـھ وآثـاره

 .تي ھـذه القصیـدة كاملـة في األجـزاء المخصصـة للشعـراءستـأ 2
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  المشتـت والنّـوى    البيـنـم وتَحكَّ
  فينـا  بفتكـة  سيفـه  المتكلــِل

     1وبـدا غراب البين  في عرصاتهـا
  منـزِل فيمنـزالً   عليهـايـرثي 

  والوصـل ولّى راحـالً  في إثـره   
  2على كثيب  محجـِل راقـقاضي الف

  
وكانـت رحلـة العـودة طويلـة وشاقـة؛ إذ فصلـوا 

؛ فمـزاب ورقلـةثـم  وادي ريـغإلى  زابالـعـن أرض 
؛ ثـم تسربـوا غربـاً إلى أن وقعـوا عـلى زرقـون يفـواد

؛ بـني مريـنأنصـار  عريـف مـن سويـدحي مـن أوالد 
؛ فاشتبكـوا )ملـولأو ( وادي مـاللكانـوا منتجعيـن في 

معهـم، وفتكـوا بهـم، واستلحمـوا رجالهـم، وغنمـوا 
هـذه الموقعـة معنوياتهـم وزادتهـم فرفعـت . أموالهـم

ثـم قـرر . تلمسـانتصميمـاً عـلى تحقيـق هدفهـم بفتـح 
ـ هـو وأصحابـه ـ اإلقامـة بعـض الوقـت في  أبـو حمـو

                                                
عنـد سماعھـم ؤم وعـرف عـن العـرب المیـل إلى التشـا. ھـو الفـراق: البیـن 1

نعیـق الغـراب؛ یجلـب  یتھـم شكلـھ؛ إذ كانـوا یعتقـدون أنورؤصـوت الغـراب 
أي غـراب " غـراب البیـن: " بعبـارة ؤمهـمفعبـروا عـن تشا. الفـراق لألحبـة

  .فـھي الساحـات الفاضیـة بیـن الـدور: أمـا العرصـات. الفـراق
 .مشھـور: محجـل ھنـا 2
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ذلـك الـوادي الخصـب؛ فأراحـوا الظهـر، واستعـدوا لمـا 
وحلـت غـرة محـرم سنـة . هـو أهـم وأخطـر

ـ  بـوادي مـاللـم للراحـة م ـ أيـام إقامته1358/هـ760
؛ أبي عنـانوفي تلـك األثنـاء وصـل إليهـم خبـر وفـاة 

فانفجـرت أفراحهـم، وتعاظمـت آمالهـم، وازدادوا إصـراراً 
؛ وإقامـة الدولـة الزيانيـة تلمسـانوتصميمـاً عـلى فتـح 

  . مـن جديـد
أبـقى عـلى خطتـه في  أبـا حمـوويبـدو هنـا؛ أن 

عـلى التأثيـرات الغيبيـة التنجيميـة ـ بغـرض االعتمـاد 
عـلى مواصلـة دعمـه في  بـني عامـرتشجيـع أعـراب 

فهـا هـو قـد اصطحـب معـه الشيـخ المنجـم . حركتـه
بي أأبـا زكريـاء يحـيى بـن وصاحـب الحدثـان المدعـو 

؛ الـذي بشّـره ـ )عبـد المؤمـن بـن عـليسبـط ( بكـر
واالنتصـار  تلمسـانـ بفتـح  ل عيـاضبجبـعنـد مـروره 

لـذا؛ فقـد صـرخ الحدثـاني . في حربـه المرينييـنعـلى 
أبي المذكـور مهلـالً ومكبـراً؛ عنـد وصـول خبـر هـالك 

  . ؛ موحيـاً للنـاس بأنـه صـادق في حدثانـه1عنـان
   

                                                
فكبـر الشیـخ أبـو زكریـاء المذكـور؛ لظھـور كبـرى آیاتـھ، وسـر بوضـح (( 1

  .66: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج)). انـھغـرة حدث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


240 
 

وادي ؛ وعـلى ضفـاف تلمسـانولمـا اقتربـوا مـن 
بقيـادة  بـني مريـنلهـم جيـش بالتحديـد؛ قاب الصفيصـف

مـع الـوصي عـلى ( يغمراسـن بـن عثمـان الورسيفـاني
؛ وانتهـت )أبي عنـان السلطـان ابـنمحمـد األميـر 

عـلي بـن ، ومقتـل فارسهـم المرينييـنالموقعـة بهزيمـة 
عندئـذ؛ اضطـر المنهزمـون إلى . مسعـود الونجـاسي

؛ دفاعـاً عليهـا؛ في االعتصـام خلـف أسـوار المدينـة
خيبـوا  تلمسـانولكـن سكـان . فـاسانتظـار المـدد مـن 

آمالهـم؛ إذ خـرج ـ في ليلـة مـن ليـالي شـوال ـ مـن 
؛ بـأبي حمـوالمدينـة جماعـة مـن أهلهـا؛ فاجتمعـوا 

ودلّـوه عـلى عـورات البلـد؛ ونصحـوه بـأن يقتحمهـا مـن 
يساعـده عـلى دخـول  ؛ أيـن سيجـد مـنأغاديـرجهـة 
خطتـه؛  أبـو حمـووعـلى ضـوء ذلـك؛ وضـع . البلـد

بنفسـه؛ حيـن  بـني مريـنأن يشْغـل : الـتي تقتـضي
إلى الناحيـة الغربيـة مـن المدينـة؛  األعـرابيتنقـل مـع 

الحـاج مـوسى بـن عـلي بينمـا يتوجـه وزيـره المنتظـر 
، وأحيـاء مـن وادبـني عبـد الــ مـع  بـن برغـوثا

وبهـذه الخطـة؛ قـد يكـون . إلى الجهـة الشرقيـة ـ زناتـة
وزناتـة  بـني عبـد الـوادفضـل تسبيـق  أبـو حمـو

. بالدخـول للمدينـة؛ لـكي ال تتعـرض للنهـب والفـوضى
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معـه إلى الجهـة  بـني عامـرولهـذا اصطحـب أعـراب 
عـه؛ دخلـوا ومـن م ابـن برغـوثالمهـم؛ أن . األخـرى

بسالسـة؛ في  أغاديـر، نحـو بـاب العقبـةالمدينـة مـن 
بنـو م؛ فتفاجـأ 1358/هـ760غـرة ربيـع األول مـن عـام 

، وسقـط في أيديهـم، ولـم تعـد أمامهـم مـن وسيلـة مريـن
 سـوى االستسـالم، ووضـع السـالح؛ فاستسلمـوا عـن

؛ أن لـدونعبـد الرحمـن بـن خويقـول  .بكـرة أبيهـم
محمـد األميـر الـوصي استجـار ـ رفقـة األميـر المريـني 

؛ بـني عامـرشيـخ  بصغيـر بـن عامـرـ  بـن أبي عنـانا
بينمـا . 1فـاسفأجارهمـا، وساعدهمـا عـلى الرجـوع إلى 

بغيـر  زهـر البستـانوصاحـب  يحـيى بـن خلـدونيزعـم 
  . 2هـذا

أزهى حللهـا؛  في بـني زيـانوبذلـك قامـت دولـة 
؛ الـذي أبـدع أبي حمـو مـوسى الثـانيبإمـرة السلطـان 

ولمـا . وتفنـن في تطويـر نُظمهـا، وتأسيـس مؤسساتهـا
استقـر هـذا السلطـان عـلى عـرش أجـداده؛ خفقـت 
جوانحـه، واهتـزت مشاعـره تحركـت بـذور الشعـر في 

                                                
 .256: ، ص7: العبـر، مج 1
ولـد السلطـان أبي عنـان،  محمـد] أي اعتـرض أبـا حمـو[واعترضـھ (( 2

وكافلـھ یغمراسـن بـن عثمـان، وأخـوه عمـر، وأعـالم القـوم؛ فبایعـوا لـھ 
، 2: ـة الـرواد، جبغی...)). ودخـل داره الكریمـة في أیمـن المطالـع. بالخالفـة

 .و 14: أنظـر ورقـة. ؛ صاحـب زھـر البستـانالـرأيواتفـق معـھ عـلى ھـذا . 76: ص
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ـتي هي بمثابـة ؛ ال1داخلـه؛ فانبثقـت عنهـا قصيدتـه الغـراء
الملحمـة؛ إذ سجـل فيهـا رحلتـه الطويلـة؛ انطالقـاً مـن 

؛ حـتى دخلهـا عنـوة، وطـرد تلمسـانإلى  الـزاببـالد 
منهـا؛ كمـا سجـل فيهـا مـا وقـع لـه مـن  بـني مريـن

أحـداث أثنـاء زحفـه؛ ونـوه أيضـاً بصـدق أقـوال أهـل 
عامـل تعبـوي دعـوي  ؛ ثـم أشـار إلى2الجفـر والحدثـان

آخـر؛ أعلنـه قصـد كسـب مزيـد مـن األنصـار؛ أال وهـو 
االنتسـاب إلى أهـل البيـت؛ عبـر االنتمـاء إلى بـني القاسـم 

  : 3األدارسـة
  4الطواسـم  جـرت أدمـعي بيـن الرسـوم
  هبـوب  الرواكـم  مـن   5لمـا شحطتهـا

   

                                                
ھـذه القصیـدة ـ حسـب مـا جـاء في زھـر البستـان ـ نظمھـا أبـو حمـو قبـل  1

ولیـس بعـد الفتـح كمـا یستـوحى مـن قـول . فتـح تلمسـان؛ وأثنـاء رحلتـھ إلیھـا
 . و ظ: وزھـر البستـان ورقـة. 76: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج. لـدونیحـیى بـن خ

وھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل؛ وردت ـ باإلضافـة إلى بغیـة الـرواد ـ في  2
زھـر البستـان وواسطـة السلـوك؛ ولكنھـا جـاءت بشكـل مخالـف ـ في : كتـابي

كمـا أن نسخـة زھـر . الـروادترتیـب أبیاتھـا ـ عـلى مـا ھي علیـھ في بغیـة 
 .  باألخطـاء وكتبـت بخـط رديء مليئـةالبستـان 

  .تي ھـذه القصیـدة كاملـة في األجـزاء المخصصـة للشعـراءستـأ 3
. مـا كـان الصقـًا باألرض مـن آثـار الـدار: الرسـم جمـع رسـوم وأرسـم 4

 .  طمسـھ وأخفـاه: وطسـم طسمـًا الشـيء
  .البعـد: والشََّحـُطالشَّْحـُط  5
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  1مستفهمـا   بخطابهـــاوقفـت   بهـا   
  2الصـالدم    الدـوأي    خطـاب   للصـ

  3 مضمـر  أقـبوسـرت   عـلى   جـون 
  كلمعـة   بـرق   أو    كلمحـة   صـارم

  
؛ واستقـراره تلمسـان إلىأبي حمـو بمجـرد دخـول و

في  بـني مريـنفي قصـره؛ أمـر بخـروج مـن بـقي مـن 
 المدينـة؛ فخرجـوا في اليـوم نفسـه؛ ولـم يبـق منهـم

ثـم بـادر مـن فـوره إلى ضبـط إدارتـه، وترتيـب . 4أحـد
شئـون الحكـم، وإحصـاء مـا وجـد مـن إمكانـات ومتـاع، 

في الخزائـن واألهـراء،  المرينيـونوجمـع كـل مـا تركـه 
ومـا احتـوت عليـه مـن ذخائـر وسلـع وزرع؛ كمـا 

كي  أبـو عنـاناستـولى عـلى الهديـة الـتي جهزهـا 
بالشمـال الشـرقي مـن  قطلونـةيرسلهـا إلى ملـك 

                                                
ویبـدو أنـھ )). لخطابھـا: ((كتبـت في زھـر البستـان وواسطـة السلـوك 1

)). مستخبـرًا: ((فكتبـت في زھـر البستـان)) مستفھمـًا((أمـا كلمـة . األصـح
  . كمـا جـاء في بغیـة الـرواد وواسطـة السلـوك)) مستفھمـا((والراجـح ھـي كلمـة 

ورأس صلـٌد (، )جبیـٌن َصْلـٌد: (ویقولـون. ُصْلـب أملـس: َحَجـٌر َصْلـٌد 2
  .الـذي ال ینبـت فیـھ الشعـر): ُصـالِدٌم

وسـرت عـلى ): ((مخطـوط المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة(في واسطـة السلـوك  3
یقصـد بـھ الحصـان األسـود الیحمـومي، : الجـون)). جـون أقـب مشحـب

. دقـة الخصـر وضمـور البطـن: والَقـبُّ والَقَبـُب. واألسـود المشـرب حمـرة
 . قـال ھـذا البیـت في وصـف حصانـھ. الضَّواِمـُر: والخیـُل الُقـبُّ

  .و 14: زھـر البستـان، ورقـة. 95: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 4
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واستفـاد أيضـاً مـن خـراج عاميـن كامليـن . 1األندلـس
  . 2بـقي مجمـداً لـدى العمـال

ولمـا اطمـأن عـلى أوضـاع البلـد؛ نظـر في تشكيـل 
وخـالل ذلـك ـ وبالتحديـد . حكومتـه، وتنصيـب وزرائـه

ربيـع األول ـ بـدأت في الثالـث والرابـع مـن أيـام 
للتهنئـة والمبايعـة؛ مـن بينهـم  تلمسـانالوفـود تصـل إلى 

ثـم عقـد مجلسـه . ندرومـة ووجـدة وهنيـن: وفـود
للتهنئـة والبيعـة؛ حـرص فيـه عـلى مكافـأة أنصـاره؛ 

يحـيى بـن الذيـن قدرهـم  بأعـراب بـني عامـرفبـدأ 
 منهـم عـلى قـدره، فكسـا كـال: ((بثمانيـة آالف خلـدون

ونفـل خواصهـم الخيـل المسومـة، والسـروج المرفهـة، 
والعـدد المحـالة بالعسجـد أو اللجيـن، ثـم المـال 

بـني وإثرهـا التفـت إلى أهلـه وعصبتـه مـن . 3))المتعـدد
؛ فجهـز منهـم ـ في يـوم واحـد ـ ألـف عبـد الـواد

                                                
ولكـن صاحـب زھـر البستـان قـال أنھـا كانـت موجھـة إلى سلطـان بـني  1

مـن : ((أحـصى بعضھـا یحـیى بـن خلـدون؛ فقـال. و 18: قـةأنظـر ور. نصـر
خیـل عتیقـة، وسـوج مفرغـة ركابھـا مـن ذوب اللجیـن، ولجـم موشیـة، 

 .96: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج)). وأسبـاب مختـارة
ومـن العجایـب أیضـًا؛ أن خـراج عامیـن عنـد الـوالة؛ وجـده عونـًا عـلى (( 2

خـرج قائـد إال وجـده بخراجـھ معـھ، وال یعـطي واٍل صفقـة یـده المعضـالت؛ ال ی
حـتى یعـطي مـا جمعـھ؛ فاتسعـت یـده في األمـوال، وظھـرت امـارة الیمـن 
واإلقبـال؛ فاستعمـل بأسبـاب الھدیـة المجـال الوافـرة، وركـب بجیـوش 

 .و 18: زھـر البستـان، ورقـة)). ثـل سلطانـھ للحیـنفتأمتظافـرة؛ 
  .99: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 3
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دفـع إليـه ، وييكـسي الرجـل منهـم بقـدره: ((فـارس
مسـرج ملجـم، ومهمـاز، وسيـف، ورمـح، وثالثـة  فـرس

مـن القمـح، وثالثـون  1مـن الذهـب، وعشـرون برشالـة
عـلى هـذا مضـت سنتـه فيهـم؛ إلى أن . مـن الشعيـر

  . 2))ركبـوا مـن عنـد آخرهـم
ثـم حلـت ليلـة الميـالد النبـوي ـ أثنـاء انهماكـه في 

، وتنظيـم إدارتـه، وعقـد سلـك جيشـه ضبـط دولتـه
وأنصـاره ـ فجهـز نفسـه الستقبـال تلـك المناسبـة 

قبـل  تلمسـانالكريمـة بحفـاوة عظيمـة؛ لـم تشهدهـا 
إذ جعـل كـل اهتمامـه في االحتفـال بالمولـد . عهـده

النبـوي الشريـف؛ جاعـالً مـن هـذا العيـد؛ سنـة ثابتـة 
خـت في وقتـه كعيـد ديـني بهيـج؛ وعـادة منتظمـة؛ رس

 أبـو حمـوتوالـت واستمـرت ذكـراه في دولتـه؛ إذ أورث 
أوالده وأحفـاده مراسيـم هـذا العيـد عامـاً بعـد عـام إلى أن 

وكـان يحضـر الحفـل . 3سقطـت الدولـة الزيانيـة نهائيـاً
                                                

والبرشالـة الواحـدة . وحـدة قیـاس لكیـل الحبـوب: برشالـة أو برجالـة 1
 .رطـل ونصـف 12تسـاوي ـ في تلمسـان ـ 

  .100: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 2
وصـف یحـیى بـن خلـدون أحـد األعیـاد بمناسبـة المولـد النبـوي في بـالط أبي  3

فمـا شئـت مـن نمـارق مصفوفـة، وزرابي مبثوثـة، : ((ل فیـھحمـو؛ قـا
نھـا االسطوانـان القائمـة عـلى مراكـز الصفـر المموھـة؛ والخلیفـة كأومشامـع 

، ویثلـج رواؤهسریـر ملكـھ؛ یسـر الناظریـن  ممتطئـاًأیـده اللـھ صـدر مجلسھـا؛ 
التجلـة مـن  مـألحفافیـھ  ى؛ـَھالصـدر عـزه، وتحـار في كمـاالت خاللـھ النُّ
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بنفسـه، ويفتـح أبـواب مشـوره لالحتفـاالت، الـتي بجتمـع 
؛ إلى جانـب أهـل الطـرب تلمسـانـا شعـراء وأدبـاء فيه

والسمـاع، إذ يشـارك هـذا السلطـان أدبـاء المدينـة في 
إحيـاء العيـد، ويصـوغ معهـم أشعـاراً تلحـن وتغـنى في 
هـذه الليلـة المباركـة؛ فيخلـد بتلـك األشعـار هـذه 

  1:د األولىوممـا قالـه في ليلـة المولـ. المناسبـة الشريفـة
     المقـل ن ـل مـع  ينهـدم

  ن العمـِلـح  كـان مـلقبي
    رقـوجوى في الصدر له ح
  ك  في  شغـِلـب لذلـفالقل

                                                                                                 
قومـھ، وأعیـان الطبقـات ـ مـن أھـل حضـرة خالفتـھ ـ عـلى مقاعـد عینھـا 
االختصـاص، ورتـب بعضھـا فـوق بعـض المناصـب؛ تخالھـم قطـع الریـاض 
النضـرات؛ قـد أغـضى الجـالل مـن أبصرھـم، وخفضـت المھابـة مـن 

دان وال تسمـع إّال ھمسـًا؛ یطـوف علیھـم ولـ أصواتھـم؛ فـال تبصـر إّال جمـاًال،
قبیـة الخـز الملـون، وبأیدیھـم مباخـر ومرشـات بغیـم ـ دخـان عنبـر أاشعـروا 

تلـك المفغـم لألنـاف ـ الجـو؛ فتمطـر ھـذا الحفـل وابـًال مـن مـاء الـورد 
كمـة قائمـة المنسـوب إلى نصیبیـن؛ وخزانـة المنقانـة ذات تماثیـل اللجیـن المح

  .102ـ  101: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج...)). المصنـع تجاھھـھ
وردت ھـذه القصیـدة في زھـر البستـان وواسطـة السلـوك؛ ولـم یذكرھـا صاحـب بغیـة  1

نظمھـا أبـو حمـو بمناسبـة إحیـاء أول ). أو المحـدث(وھي مـن بحـر المتـدارك . الـرواد
وھـذا مـا ذكـره صاحـب زھـر . لمسـان أشـرف علیـھ بنفسـھعیـد میـالد نبـوي في ت

البستـان؛ أمـا یحـیى بـن خلـدون؛ فـأورد قصیـدة أخـرى نسبھـا إلى ھـذه المناسبـة 
  : األولى؛ وھي أیضـًا مـن بحـر المتـدارك، ومطلعھـا ھكـذا

  نام األحباب ولم تنم      عیني بمصارعة الندم
  جرح الخدین فوا  ألم  والدمع تحدر كالدیم     

  .   104: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج
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    1رتـونهيت النفس فما ازدج
  2ـليير فما حـولى الصبـوت

     ولقـد وىـوا التقـناس ركب
  3الزلـِل  رقـركبت نفسي ط

  
لمبايعيـن وبعـد المولـد؛ وافتـه أيضـاً وفـود ا

مستغانـم، : والمهنئيـن؛ إذ مثلـت بيـن يديـه وفـود
أمـا بقيـة المـدن والمقاطعـات؛  .وتمزغـران، والبطحـاء

وعليـه . للمرينييـنفقـد ظلـت في تلـك األثنـاء خاضعـة 
فقـد قـرر استعـادة مـا ضـاع مـن أمـالك الدولـة؛ 

؛ حيـث رانبوهـمنهـا؛ فبـدأ  نـمريبـني بطَـرد والة 
؛ مـوسى بـن عـلي بـن برغـوثجهـز وزيـره الحـاج 

بمـا يلزمـه مـن عـدة ورجـال؛ قصـد التضييـق عـلى 
منهـا؛ ولكـن  المرينييـنتلـك المدينـة الساحليـة؛ ألخـراج 

ربيـع  8هـذا الوزيـر سقـط أسيـراً في يـد األعـداء ـ في 
ق البحـر هـ ـ ونقـل عـن طريـ760الثـاني مـن سنـة 

   .المغـرب األقـصىإلى 
                                                

 )).فمـا قبلـت: ((في واسطـة السلـوك 1
: أمـا زھـر البستـان فالشطـر فیـھ. ھكـذا في واسطـة السلـوك؛ وھـو الصحیـح 2

 .وھـذا غیـر سلیـم)). وثنـاء الصبـر في حیـل((
؛ وھـذا طبعـًا ))عـلى طـرق الزلـلركبـت نفـسي ): ((المخطـوط(في واسطـة السلـوك  3

 ).المطبـوع(یخـل بالـوزن؛ والصحیـح مـا ورد في زھـر البستـان وواسطـة السلـوك 
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؛ حيـث بـني مريـنوشجعـت هـذه الموقعـة بقيـة 
الحسـن بـن عمـر استجـاب وزيـر الدولـة المستبـد ـ 

أوالد عريـف بـن يحـيى ـ لتحريـض أعـراب  الفـودودي
مسعـود بـن رحـو ؛ فأرسـل معهـم ابـن عمـه السويدييـن

؛ غيـر تلمسـانح ؛ بغـرض فتـبـن ماسـاي الفـودوديا
 أبـو حمـوأنهـم هزمـوا إثـر منـاورة تعبويـة قـام بهـا 

؛ الـتي عـاد إليهـا مكلـالً تلمسـانبعـد خروجـه مـن 
بالنصـر في يـوم اإلثنيـن غـرة جمـادى األخـرى؛ أي بعـد 

وبعودتـه غانمـاً؛ خافـه والي . 1ليلـة مـن الغيـاب 28
؛ فأسلمهـا بـن أجانـا أحمـدالمدعـو  وهـران المريـني

وفـر هاربـاً بمـال كـان في ذمتـه؛ فضبـط وأسـر؛ ثـم 
فعفـا عنـه، ومنحـه المـال الـذي  ؛أبي حمـونُقـل إلى 

. المغـربوجـد في حوزتـه، وسمـح لـه بالعـودة إلى 
عـلى  بـني مريـنوبهـذا الشكـل أيضـاً عامـل قائـد 

المدينـة؛ فعفـا عنـه ؛ الـذي أسـر كذلـك بعـد فتـح تنـس
  . ومنحـه المـال الـذي ضبـط عنـده

أبي مالـوا إلى الصلـح مـع  بـني مريـنويبـدو أن 
؛ بعـد فشلهـم في كسـر شوكتـه وعجزهـم عـن حمـو

؛ خاصـة وأنهـم كانـوا يعانـون مـن بتلمسـاناالحتفـاظ 
                                                

. 129ـ  124: ، ص ص2: أنظـر تفاصیـل ھـذه المنـاورة في بغیـة الـرواد، ج 1
 .258ـ  256: ، ص ص7: والعبـر، مج. و 20ط ـ  18: وزھـر البستـان، ورقـات
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أبـا لـذا فقـد أرسلـوا . وهـن وانقسـام في صفوفهـم
ـ وهـو  )ميڤالـ(حـيى بـن مـوسى الجـمي زكريـاء ي

السابقيـن ـ أرسلـوه  العبـد الواديـةأحـد أعيـان الدولـة 
. 1))بعقـد مشهـود إلتزمـوا فيـه الصلـح: ((أبي حمـوإلى 

أبي حمـو لوالـد  المرينيـون سمـحونتيجـة لهـذا الصلـح؛ 
بالعـود إلى  عبـد الرحمـن، وابنـة أبي يعقـوب يوسـف

فاستقبـال عنـد وصولهمـا بحفـاوة عظيمـة؛ . 2ـانتلمس
  . 3وظـل االحتفـال قائمـاً سبعـة عشـر يومـاً

فرصـة وجـود والـده؛  أبـو حمـوعندئـذ؛ انتهـز 
فجهـزه بمحلـة كبيـرة؛ لتمهيـد البـالد الشرقيـة؛ ثـم أطلـق 

فخـرج إليهـا . يـده عـلى كـل مـا فُتـح مـن تلـك البـالد
هـ؛ فأخضـع 760ثنيـن رابـع شعبـان مـن عـام يـوم اإل

واستعـد لوصلهـا  لمديـةالعبـاد ومهـد البـالد؛ ودخـل 
  .ببقيـة المـدن الشرقيـة

                                                
وقـد كـان : ((وجـاء في زھـر البستـان. 128: ، ص2: الـرواد، ج بغیـة 1

صلحھـم عـلى مـن بـقي في البـالد الشرقیـة مـن أناسھـم؛ وخوفـًا مـن بـني عبـد 
  .و 20ورقـة .)). الـواد وبأسھـم

كـان قـد جلبھمـا أبـو عنـان مـن مستقرھمـا في ندرومـھ، ونقلھمـا إلى فـاس؛  2
 . م1352/ھـ753لمسـان في سنـة عندمـا احتـل ت

  . ظ 25ظ ـ  23: ورقـات. ھـذه المناسبـةخصـص صاحـب زھـر البستـان فصـًال؛ شـرح فیـھ  3
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مـن العـام المذكـور؛ وصـل إلى  1وفي أواسـط شـوال
أبـو محمـد عبـد اللـه بـن القائـد المحنـك  تلمسـان

حفـاوة كبيـرة؛ ب أبـو حمـو؛ فاستقبلـه 2مسلـم الـزردالي
                                                

یـرى صاحـب زھـر البستـان أن وصـول عبـد اللـھ بـن مسلـم إلى تلمسـان  1
 .و 29: ورقـة. كـان في أواسـط شھـر رمضـان

م أن عبـد اللـھ بـن مسلـم ھـذا؛ سیـد بـني اعلـ: ((قـال صاحـب زھـر البستـان 2
، وشھـم حماتـم األبطـال؛ استوطـن المغـرب؛ حیـن ]مـن بـني عبـد الـواد[زردال 

خـرج بنـو عبـد الـواد مـن تلمسـان؛ وأقـام بالمغـرب إلى أن وّاله القیـادة أبـو 
واله . ھامتـھوذلـك لمـا ظھـر لـھ مـن نجابتـھ، وكفایتـھ، وخدمتـھ، وش. عنـان

، وحكمـھ في ذلـك اإلقلیـم، واستحسـن واستوطـن؛ ئـهوادي درعـة وأنحا
 ئـلفمھدھـا لـھ أتـم تمھیـد، وسّكـن عفاتھـا، وأنـس مـن التشریـد، واستمـال قبا

تلـك الجھـات بإحسانـھ، والطفھـم حـتى عـادوا كإخوانـھ؛ فسـاد عـلى غیـره 
لـك البـالد؛ فكـان بھـا كاألمیـر المطـاع، بذلـك الـوادي، وطاوعتـھ أھـل ت

فنمـت بوالیتـھ الجبایـا، وصلحـت بقیـاده الرعایـا؛ . والرئیـس ذي األتبـاع
أبـو [فخـص عنـد أبى عنـان؛ فأقـره بذلـك المكـان، فلـم یـزل بـھ إلى أن مـات 

إلى أن ؛ فـولي السعیـد؛ وتمـادت والیتـھ مـن بـني مریـن؛ كمـا یریـد؛ ]عنـان
مـراده، واتصـل  ئـهفتـح اللـھ عـلى المـولى أبى حمـو البـالد، وبلغـھ في أعدا

. علمـھ؛ أنـھ بحضـرة تلمسـان؛ وأنـھ تملـك مـا كـان ألسالفـھ مـن األوطـان
كتـب لـھ ـ مـن تلـك البـالد ـ یھنیـھ، ویعلمـھ أنـھ عبـده وابـن عبـده؛ بمـا یأمـره 

ھ أبـو حمـو باستخـدام أھـل تلـك البـالد؛ واستجالبھـم فكتـب لـ. بـھ یمضیـھ
لدعـوة بـني عبـد الـواد؛ وأن یجمـع علیـھ قبیلـھ، ویسیـر كثیـره وقلیلـھ؛ وأن 
یضـم لخدمتـھ مـن یعتمـد علیـھ، ویقـرب مـن یصـف للخدمـة إلیـھ، وأن یحـض 

في تلـك األوطـان؛ األعـراب عـلى خدمـة بـني زیـان، وأن یقومـوا عـلى دعوتـھ 
وأنـھ إذا انقـضى بالفتـح بقیـة البـالد فیصـرف وجھـھ لقبلـة المغـرب؛ بمـا 

فلـم تـزل المراسـالت بینـھ وبیـن موالنـا السلطـان، . تیسـر مـن األحشـاد
واألوامـر الزیانیـة تجـري عـلى یدیـھ في تلـك األوطـان؛ إلى أن استخـدم كثیـرًا 

فطـال أمـره؛ . جھـات، وطاعـت لـھ العـرب، وركنـت للمـواالةمـن أھـل تلـك ال
. وذلـك مـن الشھامـات والریاسـات. إلى أن ھـم بالوثـوب عـلى سجلماسـة

فبینمـا ھـو یحـاول الوثـوب علیھـا، ویتحایـل في التوصـل بمحاولـة إلیھـا؛ إذ 
ب، وخدمتـھ جمیـع أتـاه آت؛ أخبـره بقـدوم أبى سالـم؛ وأنـھ أطـاع لـھ المغـر

. األقالیـم؛ فنظـر؛ أن محاولتـھ لذلـك تقـررت؛ لكـن تلـك المقدمـات قـد أثـرت
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أبي وأسنـد إليـه وزارتـه، وأسكنـه في قصـر كبيـر وزراء 
أبي وكلفـه بدعـم والـده . ، وخصـه بقيـادة جيشـهتاشفيـن
؛ بجايـةفي تمهيـد النـواحي الشرقيـة، إلى حـدود  يعقـوب

  .ثـم أطلـق يـده، وفوضـه فيمـا يـراه صالحـاً للدولـة
 الجهـاتصـد تمهيـد قَ تلمسـانفخـرج بـدوره مـن 

المشـار إليهـا، وإخضـاع المـدن والقبائـل الـتي كانـت 
ثـم اتجـه نحـو  بشلـففبـدأ . الزيانيـةتابعـة للدولـة 

يحـيى ؛ حيـث تصـدى لـه القائـد المريـني المدعـو مليانـة
، وطـارده إلى عبـد اللـه بـن مسلـم؛ فهزمـه بـن عـليا

؛ أبـا يعقـوبـ عنـد أطرافهـا ـ ؛ أيـن التـقى مليانـة
فحاصراهـا معـاً؛ ودخالهـا عنـوة في سابـع ذي القعـدة 

هـ؛ حيـث أسـر مـن كـان فيهـا مـن 760مـن عـام 
المذكـور؛  يحـيى بـن عـلى؛ باإلضافـة إلى بـني مريـن

                                                                                                 
وسمـع أن أبـا سالـم عـزم عـلى مالقـاة بـني عبـد الـواد؛ فأخذتـھ حمیـة الكـرام 

ن القـدوم عـلى مـواله؛ وذلـك مـا نظـره ورآه؛ وأنـھ ال شـأاألنجـاد؛ فأخـذ في 
فجمـع أمـره عـلى . في قومـھ الكـرام، وال ضـرب إّال أمامـھ بالحسـامعـزة إّال 

القـدوم، وأبرمـھ وعقـد عقـده بالخـالص وأحكمـھ؛ فاستعمـل ھدیـة سنیـة كأنھـا 
المكـارم؛ أخـرق في ) ؟(ألبى سالـم؛ وھـو یریـد بھـا المـولى أبـا حمـو ذو

د؛ وولـف الـرزق والعـدد، وأخـذ عملھـا المعتـاد، ومـد یـده فیمـا یستحسـن وزا
ثـم جمـع علیـھ قبیلـھ، وحمـل كثیـره . مـن ذلـك الـوادي أحسـن مـا وجـد

أنظـر . ظ 28و ـ  28: ورقـات)). وقلیلـھ؛ وارتحـل حاكمـًا نفسـھ ومـن معـھ
أیضـًا الفصـل الـذي خصصـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون لعبـد اللـھ بـن مسلـم 

  .260ـ  258: ، ص ص7: ـر، مجفي كتـاب العب
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؛ فأضحـوا زهـاء لمديـةثـم أضافـوا إليهـم أسـرى 
يحـيى ؛ باستثنـاء تلمسـان خمسمائـة؛ أرسلـوا بكاملهـم إلى

  .الـذي قتـل بـن عـليا
؛ كانـت بتلمسـانوبينمـا تجـري هـذه األحـداث 

حبـلى باألحـداث والتغيـرات؛ إذ تغلـب عـلى الحكـم  فـاس
؛ فجمـع أبـو سالـم إبراهيـم بـن أبي الحسـنفيهـا 

ولمـا انتـهى مـن تمهيـد الحكـم . الشمـل، وضبـط األمـر
؛ إذ تلمسـان؛ انثـنى ِلمـا يجـري في ب األقـصىالمغـرفي 

عـن الدولـة  عبـد اللـه بـن مسلـمغضـب لخـروج 
؛ حامـالً معـه خـراج ألبي حمـوالمرينيـة؛ وانحيـازه 

؛ أيـن المعقـلالدولـة، وساحبـاً خلفـه بعـض أحيـاء 
؛ كمـا استـاء أيضـاً لسقـوط بتلمسـانالتحقـوا جميعـاً 
أسـرى في أيـدي السلطـان  بـني مريـن مجموعـة مـن

أضـف إلى ذلـك كلـه؛ الشكـوى الـتي وصلتـه . الزيـاني
ـ كغيـره  أبـو سالـموعليـه؛ فقـد استفـاد  1.الجزائـرمـن 

مـن ملـوك الدولـة المرينيـة ـ مـن هـذه الذرائـع 
يطلـب منـه إطـالق سـراح  ألبي حمـوالجاهـزة؛ فأرسـل 
ولمـا . إلى ديارهـم المعقـلاع أحيـاء األسـرى، وإرجـ

                                                
، 7: العبـر، مج: ھـذا مـا أشـار إلیـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون، وأخـوه یحـیي 1

أمـا صاحـب زھـر البستـان؛ . 146: ، ص2: وبغیـة الـرواد، ج. 260: ص
فحصـر السبـب في الشكـاوى المتتالیـة الـتي بعـث بھـا المرینیـون المقیمـون 

  .و 36: ـةورق. بالجزائـر
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رفـض السلطـان الزيـاني تلبيـة طلبـه؛ أعلـن التعبئـة 
العامـة؛ وجهـز جيشـه بالعـدة والعـدد؛ وانطلـق نحـو 

  . م1359/هـ761في منتصـف عـام  تلمسـان
أبـو ولمـا وصلـت أخبـار التعبئـة الـتي قـام بهـا 

أبي حضـار والـده ؛ بعـث إلأبي حمـوللسطـان  سالـم
مـن شـرق عبـد اللـه بـن مسلـم  ووزيـرهيعقـوب 

البـالد؛ حيـث قـرر ـ بعـد مشـاورات ـ الخـروج مـن 
؛ يغمراسـن؛ والقيـام بالمنـاورة المعتـادة منـذ تلمسـان

وهكـذا . عـلى العـودة إلى ديارهـم المرينييـنإلجبـار 
أبـو ؛ بـادر سـانتلم إلىأبي سالـم كـان؛ فبمجـرد دخـول 

وطـاط، ؛ إذ نـازل المرينييـنباكتسـاح مواطـن  حمـو
فخـرب  ملويـة، وكرسيـف؛ والبـالد المطلـة عـلى

العمـران، وأشعـل النيـران، وأفـنى الـزرع، وسـاق 
، وخـاف مـن تعاظـم أبـو سالـمفذهـل . 1الضـرع

الفسـاد، وخـروج العبـاد؛ فسـارع إلى تكليـف األميـر 

                                                
مـن قـرى ملویـة، فأخذتھـا مـن الغـد ] رسیـفڤأ[وخیـم إزاء أجرسیـف (( 1

عنـوة سیفـھ؛ واجتـاح النـاس مـا كـان بھـا مـن كـراع، ومتـاع، وزروع؛ ثـم 
أحرقوھـا؛ فأمسـت رمیمـًا؛ وأدلـج نصـره اللـھ مـع الـوادي صعـدًا؛ ومـّر 

غـرى بھـا العفـاء؛ وتركھـا حصیـدًا؛ أرجـو ووطـاط، وتامنصـرت؛ فأ: بقـرى
كـأن لـم تغـن باألمـس؛ وأّم ثنیـة تاغروطـت المفضیـة إلى مدینـة فـاس؛ 
مصممـًا لحصارھـا؛ وتنـادى أھـل تلـك القـرى بالثبـور حاشریـن؛ وطـاروا إلى 

بغیـة الـرواد، )). ملكھـم في تلمسـان بالخبـر؛ فلـم یسعـھ إّال حمایـة دار ملكـھ
  .177ـ  176: ، ص ص2: ج
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المكـنى  بـن عثمـان بـن أبي تاشفيـن 1)ـبيڤالـ(مـد مح
، وزوده باآللـة والمـال، تلمسـان؛ بواليـة أبـا زيـان

؛ قدمـوا في بـني توجيـن، ومغـراوةودعمـه بجماعـة مـن 
وعـاد . ؛ ثـم أسكنـه قصـر أبيـهالمغـربجملتـه مـن 

  .2خمسـة أيـام تلمسـان؛ بعـد أن أقـام في فـاسهـو إلى 
هـذا مقيمـاً إجباريـاً في ـبي ڤأبـو زيـان الـوكـان 

. أبي تاشفيـن؛ بعـد سقـوط دولـة جـده األقـصى المغـرب
اصطحبـه  تلمسـانعـلى غـزو  أبـو سالـمولمـا عـزم 

. أبي حمـووأسنـد إليـه واليـة بلـده؛ نكايـة في . معـه
ولكـن جيـش هـذا األخيـر؛ زحـف نحـو حاضـرة 

، القـبيفخافـه . فـاسإلى  أبي سالـمبعـد عـودة الدولـة؛ 
البطحـاء، ومليانـة : وخـرج مهزومـاً ومتنقـالً بيـن

بـني في حضـن مـن بهـا مـن  ووهـران ووانشريـس
ولمـا . مغـراوة، وتوجيـن، ومـن انحـاز إليهـم مـن مريـن

؛ عـاد إلى أبي حمـوخسـر معاركـه كلهـا مـع جيـش 
  . فـاس

ـك؛ وضعـت الحـرب أوزارهـا بيـن وإثـر ذل
إلى السلـم؛  وأبـو حمـو أبـو سالـمالطرفيـن؛ ومـال 

سنـة  فـاس إلىأبـا تاشفيـن فبعـث هـذا األخيـر ولـده 
                                                

  .أي عظیـم الـرأس 1
  .و 38: زھـر البستـان، ورقـة 2
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م لعقـد معاهـدة الصلـح واالتفـاق عـلى 1360/هـ762
ولكـن إصـرار السلطـان المريـني عـلى االحتفـاظ . السلـم

وعـاد الشنئـان . 1ا، وأفشـل المسـعىأفسـد النوايـ بوهـران
والخـالف بيـن الطرفيـن إلى سابـق عهـده؛ خاصـة بعـد 

ورجـع السلطـان أبـو حمـو إلى . ((أبي سالـممـوت 
معاقـل وطنـه يستنقذهـا مـن ملكـة بـني مريـن؛ فافتتـح 
كثيرهـا، وغلـب عـلى مليانـة والبطحـاء، ثـم نهـض إلى 

، واستلحـم بهـا يامـا واقتحمهـا غالبـاَوهـران، ونازلهـا أ
مـن بـني مريـن عـدداً؛ ثـم تغلـب عـلى المديـة 

  . 2))والجزائـر
وفي هـذه األثنـاء؛ دخلـت الدولـة المرينيـة في دوامـة 
مـن الصراعـات والخالفـات؛ حيـث انتصـب عـلى 
. عرشهـا عـدد مـن السالطيـن المغلـوب عـلى أمرهـم

دلـوه هـذه المـرة في  أبـو حمـولسلطـان وقـد أرسـل ا
عبـد الحليـم تلـك الميـاه الساخنـة؛ إذ استـدعى األميـر 

بـن أبي عـلي بـن أبي سعيـد بـن يوسـف بـن عبـد ا
؛ وواعـده بمساعدتـه عـلى انتـزاع غرناطـة مـنالحـق 

وبالفعـل؛ قـدم . العـرش المريـني مـن أيـدي منافسيـه
بحفـاوة وإكبـار في  أبـو حمـوور؛ فاستقبلـه األميـر المذكـ

                                                
 .198ـ  197: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
  .261: ، ص7: العبـر، مج 2
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م؛ وجهـزه بمـا 1360/هـ762غـرة ذي الحجـة مـن عـام 
غيـر أنـه . يلـزم مـن آلـة ومـال وعتـاد ورجـال

بـن  أبي زيـان عمـهابـن اشتـرط عليـه القبـض عـلى 
فقبـض عليـه؛ . ، وإرسالـه إليـهعثمـان بـن عبـد الرحمـن

وخـالل ذلـك؛ وفـد . ا سيـأتي ذكـرهولكنـه فـر كمـ
محمـد بـن السبيـع بـن مـوسى  ؛أبي حمـوعـلى بـاب 

؛ وهـو مـن كبـار أعيـان الدولـة بـن إبراهيـم اليرنيـانيا
هاربـاً مـن خصومـه  تلمسـانالمرينيـة؛ قـدم الجئـاً إلى 

وكـان شاعـراً؛ فمـدح السلطـان الزيـاني  فـاسفي 
  : 1استهلهـا بقولـهبقصيـدة طويلـة؛ 

  تطـاول ليلي فاستفـز  منـامي   
  وطال سهادي فاستطال  سقـامي

  للنفـس بعدهـا    ليسوحرم سبعاً 
  جـد حـرامي العيشمقام فطيب 

  منامي وعقلي والفؤاد  وسلـوتي   
  وصبري ولبي والتذاذ  طعـامي

  
   

                                                
  . و 57ظ ـ  56: وزھـر البستـان، ورقـات. 201ـ  200: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
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  :1بقصيـدة غـراء قـال فيهـا أبـو حمـوفأجابـه السلطـان 
 ـرتُ أطـالَل الربـوعِ الطَّواسـمِ تَذكَّ

دهـاـوما قد مهى من عتقـادمِ   ضالم  
  وقفْـتُ بهـا من بعـد  بعـد أنيسهـا

ـأو بش 2بصبـرٍ منـاف ـالزمِ  وقم  
  

وبعـد انقضـاء عيـد األضـحى؛ وفـد آخـرون مـن 
 ،عبـد الحليـم؛ لمبايعـة األميـر تلمسـان إلىبـني مريـن 

ـ وإلى  أبـو حمـوفأحسـن إليهـم  .والمسيـر في ركابـه
األميـر المريـني ـ بالمـال والكـسي الثمينـة، واألسلحـة 
الجليلـة، والظهـر الفـاره المناسـب، كمـا خـص ضيفـه 

الواصليـن  المرينييـنبشـارة الملـك؛ وأمـر  عبـد الحليـم
محمـد  إلى رتـهوزاُأسنـدتْ كمـا ببيعتـه؛  الجزائـرمـن 

بنفسـه لتوديعـم؛  أبـو حمـوخـرج  ثـم؛ المذكـور السبيـع
؛ وأمـر هـ762مـن ذي الحجـة سنـة  22في يـوم السبـت 

                                                
وھـذه القصیـدة . خاصـة بالشعـراءسیـأتي تمـام ھـذه القصیـدة في األجـزاء ال  1

، وزھـر البستـان، 2: مـن البحـر الطویـل؛ وھي موجـودة في بغیـة الـرواد، ج
). مخطـوط المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة(وواسطـة السلـوك في سیاسـة الملـوك 

 .واإلحاطـة في أخبـار غرناطـة
  .أي بصبـر زائـد وطویـل 2
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إلى تخـوم  بـني عبـد الـوادبـأن تصحبهـم مفـرزة مـن 
   1.؛ ثـم عـادواملويـةمعهـم إلى وادي  انطلقـوابالدهـم؛ ف

فرصـة ضعـف استغـالل  أبـو حمـووقـد حـاول 
وميلهـم إلى الهدنـة ورغبتهـم في وضـع  المرينييـن

فالتفـت إلى بنـاء دولتـه، وتنظيـم إدارتـه، . السـالح
كمـا حـرص عـلى . بالمرافـق الالزمـة تلمسـانوتعميـر 

فبعـث . تمهيـد الديـار الشرقيـة وتطويـع قبائلهـا المتمـرة
الجهـات؛ فمهـد إلى تلـك  عبـد اللـه بـن مسلـموزيـره 

فاستضـاف إليالـة الخليفـة ـ : ((البـالد، وأخضـع العبـاد
حمـزة، وبـني حسـن، وجـاس : نصـره اللـه ـ وطـني

خاللهـا الـوادي الكبيـر؛ ثـم عـرج ذات اليسـار؛ أخـذاً 
عـلى ثنيـة تاغـوزت، وبيطـار؛ فاستضـاف أيضـاً زواوة 

  .2))ومـا إليهـا
أبـو يعقـوب ـ  أبي حمـون وكـان والـد السلطـا

 فوافتـه. بعـد فتحهـا الجزائـرـ مقيمـاً في مدينـة  يوسـف
أوائـل شعبـان مـن سنـة المنيـة بتلـك المدينـة؛ في 

في جنـازة  تلمسـانـل إلى قـز، ونُهفج م؛1361/هـ763
بحـزن  أبـو حمـوولمـا وصـل جثمانـه استقبلـه . مهيبـة

؛ ببـاب إيـالندة وريـاض موجـ وخشـوع؛ ثـم دفنـه في
                                                

 .214ـ  213: ص، ص 2: بغیـة الـرواد، ج 1
  . 227ـ  226: نفسـھ، ص ص 2
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. إلى جـواره أبي سعيـد وأبي ثابـت: اني أخويـهـونقـل جثم
وربـوع  المغـربوبعدهـا توافـدت وفـود العـزاء مـن 

وبعـد الدفـن؛ أمـر ببنـاء مدرسـة وزاويـة عـلى . الدولـة
األوقـاف الالزمـة  لهـا ـتصقبـور والـده وأعمامـه؛ خص

قـد  أبـو حمـووكـان . الجرايـات الكافيـةوعينـت لهـا 
  1:نظـم قصيـدة في رثـاء والـده جـاء فيهـا

  سلفـا بالحـمى عهـداً تذكر صب 
  وكفَـا هاطـالً دمعـاً يسكب فظل

  قلـق في  اإلشراف شدة من وبـات
  وخامرت عقلـه األفكـار  فانتلفـا 

  
 أبـو حمـووبعـد انتهـاء مراسـم الجنـازة؛ تفـرغ 

ـاء دولتـه مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى انشغـل في لبن
أبـو زيـان إطفـاء نـار الفتنـة الـتي أشعلهـا ابـن عمـه 

  . محمـد بـن أبي سعيـد عثمـان بـن عبـد الرحمـن
                                                

ولـم تـرد ھـذه . تي ھـذه القصیـدة كاملـة في األجـزاء الخاصـة بالشعـراءأستـ  1
ونقلھـا . القصیـدة إّال في زھـرالبستـان؛ نظمھـا أبـو حمـو في بحـر البسیـط

ا یحـیى بـن أمـ)). أبـو حمـو مـوسى الثـاني حیاتـھ وآثـاره((حاجیـات إلى كتابـھ 
ثبـات قصیـدة أخـرى؛ نسبھـا إلى ھـذ المناسبـة؛ مـن بحـر بإخلـدون؛ فقـد انفـرد 

  :الكامـل؛ ومطلعھـا ھكـذا
  دنـٌف  تذكَّـَر  حسـرة  التودیـع   وھـِنيُّ وصـل بالنـوى مقطـوع
  وِلما عـرا من فقد  خیـر أحبـتي   ومـرارة  التودیـع  والتشییــع

  لذاك كمـا بكـت   حزنـًا علیھ منـازلي  وربـوعي  فبكیت من أسـٍف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


260 
 

أبي سعيـد وهـذا األميـر هـو ابـن السلطـان 
م؛ 1352/هـ753في عـام  أبـو عنـان؛ الـذي قتلـه عثمـان

حينهـا كـان هـذا األميـر رفقـة . كـادأنبعـد معركـة 
يحـيى بـن داود بـن والوزيـر  أبي ثابـت وأبي حمـوعمـه 

؛ أيـن إفريقيـة؛ في طريقهـم إلى )ـنڤمـ(عـلي بـن مجـن 
 أبـو حمـو؛ بينمـا أفلـت بجايـةقُبِـض عليهـم في نـواحي 

. بتونـسـ كمـا قـال يحـيى بـن خلـدون ـ واستقـر 
، أبـا ثابـت الزعيـم؛ قتـل أبي عنـانوا أمـام ولمـا مثلـ
؛ أبي زيـان؛ وأبـقى عـلى حيـاة ابـن داودوالوزيـر 

  .واكتـفى بسجنـه
؛ وتطلـع إلى امتـالك أبـو سالـمولمـا تـولى 

أبـا زيـان بـن عثمـان ؛ اختـار ـ في البدايـة ـ تلمسـان
أبي ة ؛ ولمـا فشـل في مواجهـ)ـبيڤالـ(ابـن أبي تاشفيـن 

؛ أبي سعيـدابـن السلطـان بـأبي زيـان ؛ عوضـه حمـو
الـذي سبـق أن أخرجـه مـن السجـن، وضمـه إلى 

أبي غيـر أن خطـة . جلسائـه؛ بيـن األعيـان وكبـار القـوم
 بـأبي زيـانماتـت بموتـه؛ فَـزج ـ مـن جدديـد ـ  سالـم

راء في السجـن؛ خـالل الصـراع عـلى السلطـة بيـن أمـ
؛ ولكنـة انتهـز غفلـة المكلفيـن بـه؛ فهـرب بـني مريـن

؛ ومنهـا انتقـل إلى أعـراب المعقـل مـنبـني حسيـن إلى 
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؛ أيـن أوقعـه حسـن حظـه في بـني عامـرأحـد أحيـاء 
؛ الـذي كـان أيامهـا خالـد بـن عامـرحلـة الشيـخ 

ليـه في ع شعيبـاً؛ بسبـب إيثـاره أخـاه ألبي حمـومغاضبـاً 
وعـلى هـذا؛ فقـد لـبى طلـب . 1بـني عامـررئاسـة قبيـل 

؛ وأجـاره، وواعـده بالحمايـة والمناصـرة ضـد أبي زيـان
وبالفعـل؛ حـاوال التقـدم مـع . ابـن عمـه السلطـان

أبي ؛ ولكـن خبرهـم وصـل إلى تلمسـانمؤيديهمـا نحـو 
وا شملهـم، ؛ فبـادر بتسريـح عسكـر لتأديبهـم؛ فشتتـحمـو

؛ أبـا حمـوثـم أن . وأبعدوهـم عـن حاضـرة الدولـة
، وأرضـاه ببعـض المـال؛ بـني عامـراستمـال شيـخ 

؛ ففعـل؛ ريـاحإلى بـالد  أبي زيـانطالبـاً منـه إقصـاء 
ومنئـذ؛ بـدأت مرحلـة مؤلمـة  .الـدواودةونقلـه إلى ديـار 
لهـا ـ قبائـل الزيانيـة؛ إذ غـدت ـ خال في حيـاة الدولـة

المغـرب األوسـط تنـاور في عصيانهـا ضـد الدولـة؛ 
واجهـة وذريعـة للعصيـان،  أبي زيـانمتخـذة مـن 

وهكـذا؛ أضـحى . أبي حمـووالخـروج عـن سلطـة 
  : السلطـان الزيـاني يحـارب في جبهـات متعـددة

  .لبـني مريـنـ األولى ضـد األطمـاع التوسعيـة 
   

                                                
. ظ 77و ـ  77: وزھـر البستـان، ورقـات. 243: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1

  . 263ـ  262: ، ص ص7: والعبـر، مج
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  .أبي زيـان محمـدضـد خصمـه ـ والثانيـة 
ـ والثالثـة ضـد القبائـل المختلفـة؛ الـتي سلكـت سبيـل 

  . التمـرد والعصيـان
في السنـوات األولى؛  أبي حمـووكـان النصـر حليـف 

عبـد اللـه بفضـل مـا يتمتـع بـه وزيـره وقائـد جيشـه 
؛ مـن دهـاء، ومواهـب قتاليـة، بـن مسلـم الـزرداليا

ولكـن الحـال تغيـر إثـر مـوت هـذا . ة سياسيـةوحنكـ
. م1363/هـ765الوزيـر؛ في آخـر ذي القعـدة مـن عـام 

إلى بعـض الهزائـم المؤلمـة؛  حمـو ـوأبحيـث تعـرض 
؛ الذيـن يتصفـون األعـراببسبـب اعتمـاده الكـلي عـلى 

بالتقلـب وعـدم الثبـاث، وهشاشـة المواقـف، وسرعـة 
والجـرأة في التخـلي عـن الحلفـاء والتنصـل االنفضـاض، 

  .   عـن كـل ارتبـاط ال يعـود بالفائـدة الماديـة عليهـم
ونتيجـة لحاجـة الدولـة، واعتمادهـا الكـلي عـلى 

ـ فقـد  الثـاني أبي حمـوـ في زمـن  بـني هـاللقبائـل 
في  الزناتيـةسمـت تلـك القبائـل إلى مشاركـة القبائـل 

والسلطـان، واقتسمـت معهـا األراضي التليـة؛  الثـروة
وزاحمتهـا في المـراعي الخصبـة، والميـاه الجاريـة؛ 
. فكثـرت أموالهـم، وتعاظمـت قوتهـم، واتسـع نفوذهـم

وازدادوا قـوة واستفحـاالً؛ جـراء الصراعـات الداخليـة بيـن 
وغيرهـا؛  بـني زيـانأعضـاء األسـرة الحاكمـة في دولـة 
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ذ استغلـوا تلـك الصراعـات في ابتـزاز األطـراف إ
المتنازعـة كلهـا؛ بحيـث وضعـوا قاعـدة نفعيـة ثابتـة؛ 
فمـن يدفـع أكثـر، يحـظى بودهـم األوفـر، ودعمهـم 

عبـارة المغـرب األوسـط لهـذا؛ أصبحـت ديـار .. األمتـن
عـن ساحـة واسعـة للفتـن والصراعـات المتشعبـة؛ ذات 

ان المختلفـة؛ بحيـث تنفجـر معركـة هنـا بيـن األلـو
قبيلتيـن شقيقتيـن؛ وفي الجهـة األخـرى تلتهـب نـار 
الحـرب بيـن قبيلتيـن متنافرتيـن ومتباعدتيـن؛ وفي الوقـت 
ذاتـه تجتمـع قبائـل متنافـرة عـلى مقاتلـة الدولـة 
ة وأنصارهـا؛ حـتى وإن كانـوا أقربـاء؛ ألن الفوائـد الماديـ

  .هي الحكـم المحلـل والمحـرم
ـ بفضـل  أبـو حمـوومـع هـذا؛ فقـد استطـاع 

دهائـه وإصـراره وشجاعتـه ـ كسـر شوكـة أولئـك 
؛ بواسطـة شـن الحـرب حينـاً، وبواسطـة الحيلـة األعـراب

واإلغـراء حينـاً آخـر؛ ثـم بواسطـة النبـش عـن 
فانتـهى . التناقضـات والتضريـب بينهـم في كـل مـرة

م إلى مسـك زمـام األمـر، 1368/هـ770األمـر بـه سنـة 
 إلى زيـان ـاأبوضـرب أعدائـه في مقتـل، وألجـأ غريمـه 
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في مرتفعـات  حصيـنقمـم الجبـال المنيعـه لـدى قبيلـة 
  .1لمديـة

أبي هـذا هـو مجمـل؛ مـا يخـص الصـراع بيـن 
أبي ابـن عمـه مـع القبائـل المتمـردة مـن جهـة، و حمـو
أمـا بخصـوص أعدائـه . مـن جهـة أخـرى زيـان

؛ فقـد خفتـت نـار جذوتهـم بعـد بـني مريـناألقويـاء 
؛ جـراء الخالفـات الداخليـة والصراعـات أبي سالـممـوت 

ولمـا تعافـت أحوالهـم، والتأمـت . عـلى سريـر الحكـم
ـم في صفوفهـم؛ عـادوا إلى أطماعهـم السالفـة، ورغبته

  .المغـرب األوسـطدرة  تلمسـانالتوسـع شرقـاً، وامتـالك 
وعـلى ذلـك؛ لـم يفتقـر السلطـان المريـني الجديـد 

ـ للذريعـة  عبـد العزيـز بـن أبي الحسـن أبـو فـارسـ 
المناسبـة؛ إذ وجـد بيـن يديـه شكـوى؛ تقـدم بهـا ـ 

 بـني عريـفشيـخ  بكـر أبـوكالعـادة ـ حليفـه 
ورغبـوه في ملـك تلمسـان : ((بي حمـوأ؛ ضـد لسويدييـنا

ومـا وراءهـا؛ فوافـق صاغيتـه إلى ذلـك؛ بمـا كـان في 
بي حمـو؛ بقبولـه أنفسـه مـن الموجـدة عـلى السلطـان 

عـلى مـن ينـزع إليـه مـن عربـان المعقـل ـ أشيـاع 
الدولـة وبدوهـا ـ ومـا كـان بعـث إليـه في ذلـك، 

                                                
 . 274ـ  271: ، ص ص7: أنظـر تفاصیـل ھـذا في العبـر، مج 1
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فاعتـزم عـلى الحركـة إلى . عـن استماعـه وصـرف
  .1))تلمسـان

لـذا؛ فقـد بـادر مـن فـوره بالتعبئـة، والتجهيـز، 
وحشـد القبائـل والجيـوش؛ وجلبهـم مـن أقطـار المغـرب 
كلهـا؛ مـن السـوس األقـصى ودرعـة إلى بحـر الزقـاق؛ 

وغيرهـا مـن بلـدان الساحـل  سبتـةحيـث تربـض 
بعـد انقضـاء عيـد  فـاسثـم انطلـق مـن  الشمـالي

ووصـل خبـر  2.م1369/هـ771األضـحى مـن سنـة 
؛ البطحـاءحينمـا كـان في  ؛أبي حمـوإلى  المريـنيحـف الز

؛ أيـن حـاول حشـد تلمسـانفعـاد أدراجـه مسرعـاً إلى 
والتحضيـر لمالقـاة الجيـش المريـني؛ ولكـن  ،أنصـاره
؛ تهاونـوا، المعقـلمـن  ـه واألحـالفعبيـد اللقبائـل 

وتراخـوا عـن نصرتـه؛ بـل تمـادوا فالتحقـوا بعـدوه 
عبـد ـ كمـا ذكـر  أبـو حمـووكـان . المغـربملـك 

آنئـذ ـ  تلمسـان؛ الـذي كـان في خلـدون الرحمـن بـن
؛ فجمـع مـا تيسـر لـه مـن المرينييـنقـد استعـد لمالقـاة 

؛ فخـرج مـع زناتـةض األحيـاء مـن ، وبعـبـني عامـر
في غـرة محـرم مـن  ؛تلمسـانتلـك الجمـوع ظاهـر 

                                                
 .276ـ  275: ، ص ص7: العبـر، مج 1
تلمسـان بالجـراد المنتشـر أو البحـر الطـامي أو السحـاب  ونھـض میممـًا((  2
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فضـرب . م؛ استعـداداً للمواجهـة1370/هـ772سنـة 
معسكـره، واستعـرض جنـوده؛ تحضيـراً للزحـف نحـو 

ولكنـه تراجـع؛ حينمـا وصلتـه أخبـار انحيـاز . عـدوه
إلى السلطـان  المعقـلـن م عبيـد اللـه واألحـالفقبائـل 

. 1سويـدشيـخ  ونزمـار؛ بمداخلـة مـن عبـد العزيـز
فـأدرك ـ عندهـا ـ استحالـة التغلـب عـلى جمـع كهـذا؛ 
وتبيـن لـه عـدم التكافـؤ، واستحالـة الصمـود أمـام هـذا 
الحشـد الهائـل، والمـال الواسـع، والسـالح الوافـر؛ إذ 

ـ موازيـن القـوى؛ نظـراً  اختلـت ـ في هـذه الحـال
. في العـدة والعـدد، والمـال والمـدد بـني مريـنلتفـوق 

ـ حينهـا ـ بـداً مـن تـرك  أبـو حمـوفلـم يجـد 
بـني والتوجـه شرقـاً مـع مـن معـه مـن  ،تلمسـان
فانطلقـوا بكاملهـم نحـو الشـرق؛ وأبعـدوا المسافـة؛ ؛ عامـر

  . الـدواودةو ـاحريحـتى وصلـوا إلى ديـار 
قـد دخـل  عبـد العزيـز أبـو فـارسوكـان السلطـان 

هـ؛ بعـد 772بسالسـة في عاشـوراء مـن عـام  تلمسـان
ولـم يكتـف . منهـا أبي حمـوفتـرة قصيـرة مـن خـروج 

؛ بـل استجـاب تلمسـانالسلطـان المريـني بدخـول 
                                                

وبلـغ خبـر تحیزھـم وإقبالھـم إلى أبي حمـو؛ فأجفـل ھـو وجنـوده وأشیاعـھ (( 1
  . 683ـ  682: ، ص ص7: العبـر، مج)). مـن بـني عامـر
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ـ  ونزمـار بـن عريـفـ  سويـدلنصيحـة شيـخ قبيلـة 
أبي بكـر بـن فجهـز جيشـاً أسنـد قيادتـه إلى وزيـره 

ومـن  أبي حمـووأمـره بمطـارة ؛ غـازي بـن الكـاس
فخـرج ذلـك الوزيـر خلفهـم؛ إلى . معـه، والقضـاء عليهـم

ونزمـار بـن ؛ أيـن التحـق بـه البطحـاءأن وصـل 
انطلقـوا كلهـم وراء  األعـراببجمـع كبيـر مـن  عريـف
في الضفـة  واستقـر السفـر،؛ الـذي أبعـد مـوأبي ح

 ؛ في أرضالدوسـنالقريـب مـن  لـوادي جـديالجنوبيـة 
ولكنـه ابتـلي في تلـك البقعـة بنكسـة شديـدة؛ . الـدواودة

لمعسكـره ليـالً؛ فانتهـب  بـني مريـنجـراء اكتسـاح 
أبـو بكاملـه واستلحـم أتباعـه، وافتـرق جمعهـم، ونجـا 

؛ حيـث انتظـر بعـض وادي مـزاببنفسـه إلى  حمـو
. الوقـت حـتى التحـق بـه الفـل مـن أهلـه وجيشـه

، ثـم غـرب بهـم؛ متليـليفانطلـق بهـم جنوبـاً نحـو 
متنقليـن مـن مـاء إلى مـاء، ومـن واد إلى آخـر؛ حـتى 

؛ ثـم تلمسـان؛ جنـوب بـني عامـراقتربـوا مـن قصـور 
عندمـا تبيـن لهـم أن جمعـاً مـن . الجنـوبانحرفـوا نحـو 

  . في تلـك القصـور بـني مريـن
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ـ في تلـك النـواحي ـ حـوادث  ألبي حمـوووقعـت 
ووقائـع مؤلمـة؛ خانـه فيهـا األتبـاع، وتخـلَى عنـه 
الحليـف والمجيـر، ونكبـه العـدو والصديـق؛ فصبـر 

عـلى زالت خـالل ذلـك عـلى الشدائـد، وأغـضى الطـرف 
. أصحابـه، وكتـم غيضـه عـن خيانـة أتباعـه وحلفائـه

 .، وخيانـة األصدقـاء واألقـارباألعـداءفأفلـت مـن فخـاخ 
وحليفـه  بـني مريـنثـم انتـهى حالـه بعـد اشتباكـه مـع 

إلى  خالـد بـن عامـرالقديـم؛ المنحـاز إلى أعدائـه؛ 
عبـد نحـو مضـارب  ؛الهزيمـة، والتسلـل في ظلمـة الليـل

ـ بعـد  ؛ حيـث وجـد منهـماللـه بـن صغيـر بـن عامـر
فأرحبـوا وأسهلـوا : ((الجفـوة ـ كـل تكريـم وتبجيـل

وأخفـوه عندهـم يومـاً وليلـة؛ ثـم . 1))وأجـاروا وستـروا
جهـزوه بالظّهـر المناسـب، والـزاد الضـروري، وكلفـوا 

نطلـق في رحلتـه مـن مـن يرافقـه نحـو الجنـوب؛ فا
؛ بتـوات ورارينڤتيـموضـع إلى آخـر؛ حـتى وصـل إلى 

الحاليـة؛ أيـن وجـد مـن سكانهـا كـل  أدرارفي نـواحي 
؛ ألوالد آدم؛ فأسكنـوه في قصـر تابـع عظيـمإكـرام وت

  . الرابـض في الشـط الشمـالي مـن السبخـة الممتـدة بينهـم

                                                
  .469: ، ص2: اد، جبغیـة الـرو 1
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فاضـت قريحتـه ـد؛ ولمـا استقـر في مقامـه الجدي
؛ ضمنهـا معاناتـه، وأحزانـه، وآالمـه، معبـرةقصيـدة ب

امـه؛ ثـم أشبعهـا واستيـاءه مـن غـدر أتباعـه وخيانـة خد
باللـه  التفـاؤل بالمستقبـل، وشحنهـا باإليمـانوباآلمـال 

وبقـدره، وحملهـا بمعـاني اإليمـان والرجـاء في النصـر 
هـذه  أبـو حمـونظـم . حانـهوالعـون مـن اللـه سب

ولـم تـرد إالّ في بغيـة . القصيـدة في البحـر الكامـل
  : ومطلعهـا 1الـرواد؛

   دبالمنـازل وفقـة  المتـرد  قـفْ
   وموقـد  لـولبالطّـؤي ما بيـن ن

  مسلمـاً ربـوع وإذا مررت على الّ
  المفـرد ب الغريبـلقلا نِع فاسئْل

  
حليـف والقريـب والصديـق في لقـد تخـلَّى عنـه ال

أحلـك األيـام؛ وانساقـوا وراء المنافـع والوعـود المغريـة؛ 
. السالمـة مـن كـل شـر محتمـل آخـرون كمـا اختـار

 نفسـه ـ في األخيـر ـ وحيـداً، شريـداً؛ أبـو حمـوفوجـد 
ولكنـه لـم يستسلـم لليـأس . ال حليـف وال صديـق

أن بـقي ـ بعـض الوقـت ـ في نـواحي بعـد ف واالنكسـار؛

                                                
 .تي ھـذه القصیـدة كاملـة في األجـزاء الخاصـة بالشعـراءأستـ 1
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فلـول قومـه،  مـن ق بـهـلحسي ترقبـاً لمـن؛ مـزاب
ولمـا . وغيرهـم بـني عامـروأخلـص النـاس إليـه مـن 

 التـأم جمعهـم، وانضمـت إليـه النخبـة مـن أنصـاره؛
 الصحـراءانطلـق بهـم في رحلـة عجيبـة؛ جـاب خاللهـا 

نقـل مـن مـاء إلى آخـر؛  إلى أن والسهـوب الجنوبيـة، وت
؛ فشـن حـرب استنـزاف لتلمسـانحـّل بالتخـوم الجنوبيـة 

؛ أعـراب زغبـة والمعقـلوحلفائهـم مـن  المرينييـنضـد 
. ؛ الخارجيـن عنـهبـني عامـرومـن التحـق بهـم مـن 

في تلـك  مواصلـة المقاومـة استحالـة مـنتيقنـه  وبعـد
عبـد اللـه بـن شيقـر حـة جماعـة ؛ عمـل بنصيالظـروف

؛ فرحـل نحـو الجنـوب؛ إلى حيـث هـو في بـن عامـرا
  . ورارينڤبتيـملجئـه في 
إلى  ـ في وضـع االنتظـار ـ أبـو حمـو بـقيلقـد 

ر مـا حصـل حيـث تكـر م؛1372/هـ774منتصـف عـام 
ـوا فجـأة، ـ وفي حالـة مـن قبـل؛ إذ تخلَّ لبـني مريـن

أبي فـارس عبـد بعـد مـوت ؛ تلمسـانعـن  كارتبـا
فلـم يجـد وزيـر ؛ فـاسإلى عـرش  وتسابقـوا العزيـز ـ

أبـو بكـر بـن غـازي بـن السلطـان المريـني الهالـك ـ 
، وتعييـن تلمسـانبـداً مـن التخـلي عـن  ـ الكـاس

ـ الـذي كـان محجـوزاً لديهـم  إبراهيـم بـن أبي تاشفيـن
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اليـاً عليهـا؛ ثـم انطلـق مرفوقـاً بولـد ـ و فـاسفي 
السلطـان الميـت ـ وكـان صبيـاً في سـن الخامسـة مـن 

بـه لحاضـرة الدولـة؛ كي ينَصبـه عـلى  سـارععمـره ـ 
عطيـة بـن ولكـن القائـد . سـدة الحكـم خلفـاً ألبيـه

أفشـل  ـ أبي حمـوـ وهـو أحـد مـوالي  مـوسى
عـلى  ، ورفـع الدعـوة تلمسـانبامتـالك بـادر خططهـم؛ و

وفي سـادس جمـادى األولى؛ ورد : ((ألبي حمـوالمنابـر 
عـلى الخليفـة ـ نصـره اللـه ـ بالقصـر المسـمى بقصـر 

) صغيـر(رسـل عبـد اللـه بـن شيقـر ؛ أوالد آدم
ـ فـوراً ـ ولـده  أبـو حمـوعندهـا؛ بعـث . 1))بالبشـارة

مـه؛ ثـم لتحـق بـه؛ ودخـل إلى حاضـرة أما أبـا تاشفيـن
ملكـه في الرابـع والعشريـن مـن جمـادى األولى مـن عـام 

. م؛ فاقتعـد السريـر، وباشـر الحكـم والتسييـر1372/هـ774
وقـد عبـر عـن ذلـك كلـه عبـد الرحمـن بـن خلـدون 

وتقبـض ساعتئـذ عـلى . وكانـت إحـدى الغرائـب((: بقولـه
واتهمهـم بمداخلـة خالـد بـن عامـر فيمـا وزرائـه، 

نقـض مـن عهـده، وظاهـر عليـه عـدوه؛ فأودعهـم 
 .2))السجـن، وذبحهـم ليومهـم حنقـاً عليهـم

                                                
  .486: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
 .281: ، ص7: العبـر، مج 2
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لقـد سلـط سيـف القصـاص عـلى مـن خانـه مـن 
محمـد : حيـث أمـر بقتـل. الـوزراء، ومـن تآمـر عليـه

ـو، وسعيـد بـن بـن عمـر البريطـل، ووادفـل بـن عبا
الحـاج مـوسى بـن عـلي بـن  بنـفي أمـر كمـا. تصاليـت

ثـم انثـنى الستعـادة أمـالك . 1األندلـس إلىبرغـوث 
ـة بـن عطيالدولـة الشرقيـة؛ فجهـز وزيـره الـوفي 

بجيـش وافـر العـدة والعـدد، وبعثـه إلى الجهـات  مـوسى
ن طاعـة الدولـة، الشرقيـة إلخضـاع القبائـل الخارجـة عـ

؛ فخـرج بـني مريـنوتمهيـد البـالد المغتصبـة مـن قبـل 
فاستلحـم  بمغـراوةفي آخـر جمـادى األولى؛ إذ بـدأ 

أبطالهـم، وشـرد رجالهـم، ودمـر ديارهـم؛ ثـم ربـض في 
؛ بعـد أن افتـك تيمزوغـتمركـز دائرتهـم المعـروف بـ 

  .وألبي حمـمنهـم ـ قهـراً ـ البيعـة 
في كـل  بـني مريـنوللعبـرة؛ هـذه هي حـال 

مساعيهـم التوسعيـة؛ إذ عجـزوا عـن االحتفـاظ بمـا 
ومـا يتبعهـا شرقـاً؛  ،تلمسـاناستولـوا عليـه غصبـاً في 

كمـا أن المشهـد نفسـه . منـذ قيـام دولتهـم وإلى نهايتهـا
يتكـرر في كـل مـرة؛ حيـن تسـارع حاشيـة الدولـة 

، والركـض نحـو تلمسـاننيـة؛ إلى التخـلي عـن المري

                                                
  .491: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
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؛ خوفـاً عـلى عـرش الدولـة مـن سطـوة فـاس
  : وقـد تكـرر ذلـك مـراراً؛ كالتـالي. الطامعيـن

في  أبي يعقـوب يوسـفـ لقـد حـدث هـذا إثـر مـوت 
؛ عندمـا عقـد حفيـده األميـر لتلمسـانمعسكـره المحاصـر 

صلحـاً؛ وسـارع القتنـاص  انبـني زيـمـع  أبـو ثابـت
  . فـاسعـرش 

 ـوأبـ وحـدث ذلـك أيضـاً خـالل غـزوة قـام بهـا 
أبي أيـام  لتلمسـان المريـني سعيـد عثمـان بـن يعقـوب

؛ فخدعـه السلطـان الزيـاني، وأوهمـه أنـه حمـو األول
متفـق مـع بعـض حاشيتـه عـلى التآمـر عليـه؛ وبعـث 

تبادلـة بينـه وبينهـم؛ فخـاف عـلى إليـه الرسائـل الم
  . فـاسعرشـه، وانثـنى عائـداً إلى 

؛ القيـروان فيأبي الحسـن ـ كمـا أن ورود أخبـار هزيمـة 
، بيـن يـدي تلمسـانعـلى إيـداع  عنـان ـوأبأجبـر ولـده 

؛ الـذي انتقـض عليـه، واستبـد عثمـان بـن جـرار
  . بالمدينـة دونـه، ودعـا لنفسـه

؛ أبي عنـانووقـع شبـه ذلـك أيضـاً بعـد وفـاة ـ 
فانشغـل المتنافسـون عـلى العـرش، وأسلمـوا الحاميـة 

لمصيرهـا المحتـوم؛  تلمسـانالمتواجـة داخـل مدينـة 
  . أبي حمـو الثـانيفسقطـت بيـد 
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ـ يدخـل في هـذا  ألبي سالـمـ ومـا حـدث ـ كذلـك 
ـ بعـد خمسـة  مسـانتلاالعتبـار؛ إذ أجبـر عـلى تـرك 

أبي زيـان أيـام مـن اإلقامـة بهـا ـ ووضعهـا في يـد 
، ثـم سـارع لنجـدة مـدن مملكتـه الـتي اكتسحهـا بيـڤالـ

  . أبـو حمـوعـدوه 
؛ نشبـت خالفـات داخـل األسـرة أبي سالـمـ وبعـد مـوت 

الحاكمـة والحاشيـة ـ عـلى مـن يتـولى الحكـم ـ 
 أبي حمـوإلى  تلمسـانون إلى تسليـم فاضطـر المتنافسـ

  . فـاسبواسطـة عقـد صلـح، ثـم انطلقـوا نحـو 
ـ وهـا هـو يتكـرر المشهـد ذاتـه ـ اآلن ـ إثـر مـوت 

أبـو بكـر ؛ حيـث بـادر الوزيـر أبي فـارس عبـد العزيـز
، والركـض تلمسـانإلى إخـالء  بـن غـازي بـن الكـاسا

االستبـداد، ووضـع أحـد أبنـاء ؛ ليتسـنى لـه فـاسنحـو 
  .سيـده ذي الخمـس سنيـن عـلى العـرش

المهـم؛ أن هـذه الشواهـد كلهـا؛ تثبـت محدوديـة 
الدولـة المرينيـة، وعـدم قدرتهـا عـلى التوسـع أكثـر ممـا 

ومـع هـذا لـم يستوعـب المرينيـون الـدرس؛ . تمتلكـه
  .ايـةواستمـروا في غيهـم إلى أن مـا ال نه

وجملـة القـول؛ فـإن المصـادر التاريخيـة مليئـة بمـا 
مـن معانـاة، وأضـرار؛ نتيجـة  أبي حمـوجـرى للسلطـان 

ومـع ذلـك، فقـد استطـاع التغلـب . للعوامـل المذكـورة
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والصمـود أمـام الصعوبـات كلهـا؛ ففـرض عـلى أعدائـه 
ـه كلمـا خططـه وأهدافـه، وأجبرهـم عـلى تكـرار مهادنت

وعـلى الرغـم مـن السـعي . وضعهـم أمـام األمـر الواقـع
عـلى ضـم  لبـني مريـنالحثيـث واإلصـرار المريـر 

إلى ممتلكاتهـم؛ إالّ أنهـم أجبـروا في كـل مـرة  تلمسـان
في حاضرتهـا  بـني زيـانعـلى التسليـم بوجـود دولـة 

ائبـة لهـذه الخ المرينييـنوقـد تكـررت غـزوات . تلمسـان
المدينـة مـرات عديـدة، ربمـا فاقـت؛ العشريـن غـزوة؛ 

حاضـرة  نتلمسـاانتهـت كلهـا بالفشـل؛ وبالمقابـل؛ بقيـت 
؛ حيـث سقطـت م1554/هـ 962سنـة إلى  الزيانيـةللدولـة 

في وقـت؛ كانـت . صالـح ريـسبيـد  العثمانييـنفي عهـد 
  .ـرت منـذ زمـنالدولـة المرينيـة قـد زالـت واندث

، وأسبـاب هزيمتـه ألبي حمـوولفهـم مـا جـرى 
؛ يستحسـن النظـر للموضـوع مـن جوانـب المرينييـنأمـام 

عـدة، وعوامـل شـتَّى؛ كانـت قـد أصابـت نظـام الدولـة 
فبالعـودة . الزيانيـة في عهـد هـذا السلطـان في مقتـل
 أبي حمـوج بالذاكـرة إلى سيـاق الحديـث؛ بخصـوص خـرو

؛ وانطالقهـم بـني عامـر، وتَحيـزه إلى قبيلـة تلمسـانعـن 
وبالمقابـل؛ قيـام . ريـاحمـن  الـدواودةجميعـاً نحـو ديـار 
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بإرسـال جيـش كبيـر؛ كلفـه  عبـد العزيـزالسلطـان 
  . ومـن معـه؛ والقضـاء عليهـم الزيـانيبمطـاردة السلطـان 

دثـت بعـض المواقـف فـفي أثنـاء ذلـك كلـه؛ ح
الـتي تستحـق اإلعـالن عنهـا، والتذكيـر بهـا، والتأمـل 

  : فيهـا
، وفئـة مـن أعـراب المعقـلتحـول أعـرب : ـ أولهـا

 عبـد اللـه بـن شيقـرـ أتبـاع الشيـخ  بـني عامـر
ـ وانقالبهـم فجـأة، وخذالنهـم لحاميهـم وحليفهـم  1)صغيـر(

خفـار ذمتـه بخصـوص عشائـر ؛ الـذي أبى إأبي حمـو
؛ فرفـض طلـب السلطـان المريـني؛ القـاضي المعقـل

وكـان هـؤالء . الزيانيـةبطردهـم مـن حـمى الدولـة 
ـ في سابـق عهدهـم ـ ينتجعـون  المعقـلاألعـراب مـن 

عبـد اللـه بـن في رحـاب الدولـة المرينيـة؛ ولمـا التحـق 
رافقـوه إلى بـأبي حمـو ـ  ـةدرعـ والي مسلـم الـزردالي 

األراضي،  أبـو حمـوحـمى الدولـة الزيانيـة؛ فأقطعهـم 
ونظمهـم ضمـن حلفائـه، وضمهـم إلى دولتـه؛ عامـالً 

؛ وخاصـة زغبـةعـلى االستعانـة بهـم؛ ضـد قبائـل 
وقـد حـرص السلطـان المريـني . المرينييـنحلفـاء  ؛سويـد

                                                
بـھ بـني عامـر، وأعـطى مراتبھـم ] أبـو حمـو[میـز : ((قـال یحـیى بـن خلـدون 1

ابـن عامـر؛ في أخـالط ] ربمـا صغیـر[َوى عبـد اللـھ بـن شیقـر المعتـادة؛ ِسـ
 .449: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج)). منھـم؛ شایعـوا ملـك المغـرب
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أبي م؛ ولكـن ضغوطـه عـلى عـلى استعادتهـ أبـو سالـم
أبـو فـارس عبـد ولمـا انتصـب السلطـان . فشلـت حمـو

يكـرر  أبي حمـو؛ أرسـل إلى فـاسعـلى عـرش  العزيـز
؛ في إخراجهـم مـن أراضي الدولـة أبي سالـمطلـب 

الزيانيـة؛ غيـر أن هـذا األخيـر رفـض ـ أيضـاً ـ 
في  د العزيـزأبـو فـارس عبـفوجـد . التخـلي عنهـم

؛ األعـرابغيـر أن أولئـك . تلمسـانرفضـه ذريعـة لغـزو 
 أبـا حمـولـم يـردوا التحيـة بأحسـن منهـا؛ بـل خذلـوا 

في محنتـه، وتخلـوا عنـه عندمـا احتـاج إليهـم؛ فتكاسلـوا 
واألدهى واألمـر؛ أنهـم انضمـوا إلى . عـن نصرتـه

فـازداد قـوة وعنفوانـاً  صفـوف عـدوه السلطـان المريـني؛
أي إلى [وانتبـذ قبيـل عبيـد اللـه كافـة إليـه (( 1:بهـم

  . 2))؛ خديعـة، ولؤمـاً، وكفـراً لإلنعـام]السلطـان المريـني
أبي عـن  عبـد الرحمـن بـن خلـدونتحـول : ـ وثانيهـا

مـع أنـه . ، وقبولـه القيـام بـدور المحـرض ضـدهحمـو

                                                
وتحیـز مـن كـان معـھ مـن عـرب المعقـل األحـالف وعبیـد اللـھ إلى (( 1

ـرح السلطـان عبـد العزیـز؛ بمداخلـة ولیھـم ونزمـار؛ واجتمعـوا إلیـھ، وس
وبلـغ خبـر . معھـم صنائعـھ؛ فارتحلـوا بیـن یدیـھ، وسلكـوا طریـق الصحـراء

إلى أبي حمـو؛ فأجفـل ھـو وجنـوده، ] إلى ملـك المغـرب[تحیزھـم وإقبالھـم 
ثـم ارتحلـوا عنھـا، وعاجـوا . وأشیاعـھ مـن بـني عامـر، وسلكـوا إلى البطحـاء

یالـم؛ ثـم لحقـوا بوطـن ریـاح؛ ونزلـوا عـلى منـداس، وخرجـوا إلى بـالد الد
 .  683: ، ص7: العبر، مج)). على أوالد سباع بن علي بن یحیى

 .444: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


278 
 

ظـوة وحسـنَى في البـالط الزيـاني؛ حيـث لَـقي كـل ح
؛ أبي حمـوكاتبـاً للسـر لـدى السلطـان  يحـيىكـان أخـوه 

كمـا وجـد عبـد الرحمـن مـن هـذا األخيـر كـل تعظيـم 
ولكنـه ـ مـع ذلـك ـ رضي بالتآمـر عليـه، . وإكبـار

وفي . المريـنيوالقبـول بتقمـص دور الداعيـة للسلطـان 
 ريـاحبنفسـه؛ أنـه توجـه إلى  ابـن خلـدون؛ يعتـرف هـذا

؛ حاثـاً إياهـم عـلى نبـذ عهـد السلطـان والـدواودة
   1.عبـد العزيـزالزيـاني؛ واتبـاع السلطـان المريـني 

ضبطـوه في  المرينييـنوالعجيـب في األمـر؛ أن 
؛ أيـن كـان في ضيافـة تلمسـان؛ قادمـاً مـن هنيـن

 ابـن األحمـر؛ الـذي حملـه رسالـة إلى حمـو أبيالسلطـان 

                                                
وسرحـني إلیھـم : ((یقـول عبـد الرحمـن بـن خلـدون في ھـذا السیـاق معترفـًا 1
ـلى الطاعـة، والعـدول السلطـان عبـد العزیـز؛ یحملھـم ع مئـذیو] أي الـدواودة[

بھـم عـن صحابـة بـني عامـر وسلطانھـم؛ وسـرح فـرج بـن عیـسى بـن عریـف 
إلى حصیـن؛ القتضـاء طاعتھـم، واستدعـاء أبي زیـان إلى حضرتـھ أو نبذھـم 

، ولحـق بـأوالد یحـیى ؤهوانتھینـا جمیعـًا إلى أبي زیـان؛ ففارقـھ أولیـا. عھـده
وانتھیـت أنـا إلیھـم؛ فحفظـت علیھـم . اع مـن الـدواودةبـن عـلي بـن سبـا

أبي حمـو  شـأنفي جـواره؛ كمـا كانـت مرضـاة السلطـان؛ وحذرتھـم  الشـأن
وبـني عامـر؛ وأوفـدت مشیختھـم عـلى ونزمـار والوزیـر أبي بكـر بـن غـازي؛ 

لى الدوسـن؛ آخـر فدلوھمـا عـلى طریقـھ؛ وأغـذوا السیـر وَبیَّتوُھـم بمنزلھـم عـ
. 940ـ  936. 684. 277ـ  276: ، ص ص7: العبـر، مج)). عمـل الـزاب

أنظـر أیضـًا تفاصیـل ھـذا؛ في كتـاب التعریـف بابـن خلـدون ورحلتـھ شرقـًا 
  .139ـ  135: وغربـًا، ص ص
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فقبـض عليـه؛ واستعمـل في . 1غرناطـة باألندلـسسلطـان 
، وضـد مضيفـه المرينييـنمهمـة دعائيـة لصالـح 

  .السلطـان المذكـور
 صفـوف بـني توجيـن وبـني راشـدمفارقـة : ـ وثالثهـا
ـ وتخليهـم عنـه في  منـداسـ في جهـات  أبي حمـو

  . 2))ى رجـال صبـر منهـمـوس: ((حلـك األيـامأ
؛ األخ األصغـر يحـيى بـن خلـدونتحـول : ـ ورابعهـا

؛ أبي حمـوعـن االستمـرار في خدمـة . لعبـد الرحمـن
الـذي يعتبـر صاحـب سـره وكاتـب إنشائـه المقـرب 

. لقـد تخـلى عـن سيـده عندمـا ضاقـت بـه الحـال. لديـه
أي مـن سبخـة زاغـر [ومـن هنـا : ((بنفسـه ويقـول هـو

فارقتـه ـ أيـده اهللا ـ لخيـالت  ]بنـواحي الجلفـة حاليـاً
سوداويـة اعتورتـني، ونزعـات شيطانيـة تجاذبتـني، 

ـوء بخـت تقاعـس عـن إدراك الفخـر برحـلي، وشقـاء وس
وال حـول وقـوة إالّ . مكتـوب أهـوى إلى درك  الخسـارة بي

  . باهللا

                                                
وقـضى عیـد األضـحى؛ : ((وأشـار عبـد الرحمـن بـن خلـدون إلى ھـذا بقولـھ 1

اإلذن في االنصـراف إلى األندلـس؛ لتعـذر ] أي مـن أبي حمـو[منـھ وطلبـت 
الوجھـة إلى بـالد ریـاح؛ وقـد أْظَلـَم الَجـوُّ بالفتنـة، وانقطعـت السبـل؛ فـأذن لي، 
وَحمَّلـني رسالـة فیمـا بینـھ وبین السلطان ابن األحمر؛ وانصرفـت إلى المرسى 

 . 134ـ  133: تھ غربًا وشرقًا، ص صالتعریف بابن خلدون، ورحل)). بھنین
 .445: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 2
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ولـوال  أن أفضـح مستـوراً، وأخلـد في بطـن األوراق 
وصمـاً مشروحـاً؛ ألبنـت مـا جـرى، وقلـت كيـف كـان؛ 

ومجـده محـا السيئـات، ] حمـو ـاأب يقصـد[ولكـن فضلـه 
واالعتـراف إنصـاف، . منصـه العفـو المحاسـنبوجـال 

   .1))والنـدم توبـة؛ وال ذنـب ـ كمـا ورد ـ مـع إقـرار
ـ بمـا ذكـره في  يحـيى بـن خلـدونوربمـا قصـد 

الفقـرة األخيـرة ـ أنـه تعـرض لضغـوط أو إغـراءات أو 
وقـد . مؤثـرات مـن جهـات معينـة؛ تجنـب فضحهـا

؛ عبـد الرحمـن بـن خلـدونيكـون المعـني باألمـر هـو 
الـذي كـان لـه تأثيـر عليـه؛ إذ اصطحبـه معـه إلى 

؛ كمـا كـان هـو صاحـب بجايـةثـم إلى  ـصىالمغـرب األق
الفضـل عليـه في تعيينـه في منصبـه ككاتـب سـر لـدى 

؛ أبي حمـووقـد يكـون طلـب منـه مفارقـة . أبي حمـو
عندمـا اتضـح لـه استحالـة تغلبـه عـلى الجيـش 

إخفـاء سـر  يحـيى بـن خلـدونوربمـا حـاول . المريـني
اعتـرف بنفسـه أنـه قـام بـدور  أخيـه؛ مـع أن أخـاه

المحـرض ضـد السلطـان الزيـاني؛ ولـم يجـد حرجـاً في 
  .ذلـك

                                                
  .445 :، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
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؛ مـع ألبي حمـو ونكثهـم، الـدواودةتحـول : ـ وخامسهـا
.  يغمراسـن بـن زيـانأنهـم حلفـاؤه وحلفـاء أجـداده؛ منـذ 

بموضـع  للمرينييـنووصـل بهـم الحـال إلى إفشائهـم 
؛ ودلوهـم عـلى المكـان المتواجـد بـه ي حمـوأبمعسكـر 

وبالتحديـد؛ في الضفـة الجنوبيـة مـن ؛ 1الدوسـنفي جهـات 
وخيـم ): ((؛ كمـا يسـمى أيضـاًوادي شـدي( وادي جـدي

سائرهـم بـوادي شـدي؛ عـلى قيـد رحلتيـن منـه 
  .2))قبلـة

وأتباعـه مـن بـني  خالـد بـن عامـرتحـول : ـ وسادسهـا
وكـان . 3أبي حمـومـر، وانحيازهـم لبـني مريـن أعـداء عا

بنـو عامـر هـؤالء أتباعـاً وحلفـاء للدولـة الزيانيـة منـذ 

                                                
وأوفـدت مشیختھـم عـلى ونزمـار : ((یقـول عبـد الرحمـن بـن خلـدون 1

؛ ]أي طریـق أبي حمـو[والوزیـر أبي بكـر بـن غـازي؛ فدلوھمـا عـلى طریقـھ 
 لى الدوسـن؛ آخـر عمـل الـزاب؛ مـنوأغـذوا السیـر، وَبیَّتوھـم بمنزلھـم عـ

جانـب المغـرب؛ ففضـوا جموعھـم، وانتھبـوا جمیـع معسكـر السلطـان أبي 
: ، ص7: العبـر، مج)). حمـو بأموالـھ وأمتعتـھ وظھـره؛ ولحـق فلھـم بمصـاب

فكانـوا أدالءھـم في النھـوض إلیـھ؛ : ((ویضیـف في موضـع آخـر. 277
الدوسـن؛ في معسكـره؛ مـن زناتـة، وحلـل بـني عامـر؛ ووافـوه بمكانـھ مـن 

وأمـم زناتـة والعـرب مـن المعقـل وزغبـة وریـاح محدقـة  التعبئـةوالوزیـر في 
بـھ؛ فأجھضـوه عـن مالـھ، ومعسكـره،؛ فانتھـب بأسـره، واكتسحـت أمـوال 

قومـھ العـرب الذیـن معـھ، ونجـا بدمـھ إلى مصـاب؛ وتالحـق بـھ ولـده و
  . 684: ، ص7: العبـر، مج)). متفرقیـن عـلى كـل مفـازة

 .446: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 2
عنـھ خالـد بـن عامـر؛ مكـرًا وخیانـة، وركونـًا إلى ملـك  َبـرَّومنـھ َغ(( 3

  .461: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج)) المغـرب
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؛ الـذي جلبهـم مـن مواطنهـم األولى يغمراسـن بـن زيـان
 تلمسـان؛ وأسكنهـم جنـوب للـزاب ومـزابالمتاخمـة 

ر . مرعـةضمـن السهـوب المأبـو حمـوولمـا قـر 
؛ أيـن الـزاباستعـادة ملـك أجـداده؛ وجدهـم في نـواحي 

بـني نزحـوا جـراء طردهـم مـن ديارهـم مـن قبـل 
 ـ بدورهـم ـ وهـادفوج. بـني سويـد وحلفائهـممريـن 

أبي دة إلى أوطانهـم الغربيـة؛ فانضمـوا إلى وفرصـة للعـ
 بـني مريـن، وشاركـوه في مهمتـه القاضيـة بإخـراج حمـو

 وتحققـت. وضواحيهـا تلمسـانمـن  سويـدوحلفائهـم 
أهدافهـم كلهـا؛ وعـادوا إلى ديارهـم، وانتظمـوا في سلـك 
الدولـة؛ إذ أضحـوا في مقدمـة أنصـار الدولـة وحماتهـا 

ولكـن جـرت بعـض األحـداث المؤلمـة؛ . األوفيـاء
مـن ذلـك؛ مـا كـان . فأفسـدت النّوايـا، وقلبـت األوضـاع

إذ . يجـري في النفـوس المريضـة بالهلـع والغيـرة والحسـد
شيـخ  صغيـر بـن عامـرقـال يحـيى بـن خلـدون أن 

بـني القبيلـة المذكـورة؛ كـان قـد تآمـر مـع سلطـان 
؛ إالّ أن أبي حمـوهـ ضـد 761سنـة  مريـن أبي سالـم

. 1أفشـل المسـعى بـني عامـرمقتلـه بيـد رجـل مـن 

                                                
؛ وحجزھـم شیقـر الغنائـموطـاط؛ اشتجـر بنـو عامـر في قسـم  فبـإزاء(( 1
؛ فمـات؛ وذلـك مـن خطـأشیخھـم؛ فبقـر جوفـھ سنـان رجـل منھـم ] صغیـر[
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انتقلـت رئاسـة القبيـل  صغيـر بـن عامـرت وبمـو
شعيـب بـن المذكـور ـ بتزكيـة مـن أبي حمـو ـ إلى 

؛ األمـر الـذي شطـر القبيلـة إلى إبراهيـم بـن عامـر
المذكـور، والشطـر الثـاني سـار  شعيـباألول مـع : شقيـن

خالـد بـن إبراهيـم بـن خلـف أخيـه المنافـس لـه 
ـر كـل هـذا طبعـاً؛ عـلى القـدرة وقـد أثّ 1.عامـر

الدفاعيـة للدولـة الزيانيـة؛ ألن تنافـس وتشاحـن طـرفي 
القبيلـة المذكـورة؛ زاد في طمعهمـا وجشعهمـا؛ بـل وصـل 
بهمـا الحـال إلى البحـث عمـن يدفـع أكثـر مـن غيـره؛ 

. بـني مريـنحـتى وإن اقتـضى الحـال مـد اليـد إلى 
؛ حيـث تخـلى ألبي حمـودث في األخيـر وهـذا مـا حـ

عنـه الطرفـان ـ بالتـوالي والتنـاوب ـ فمـرة أتبـاع 
؛ ومـرة )صغيـر(أو  عبـد اللـه بـن شيقـرشيخهـم الجديـد 

ووصـل بهـم الحـال إلى . خالـد بـن عامـرأتبـاع 
؛ بـل ومطاردتـه بـني مريـنمحاربتـه ضمـن صفـوف 
ومـع ذلـك؛ فقـد  2.الجنوبيـة عبـر الصحـراء والفيـافي

                                                                                                 
بغیة )). ربـسعـادة الخلیفـة؛ أعـلى اللـھ مقامـھ؛ فقـد كـان شایـع سـرًا ملك المغ

  .180ـ  179: ، ص ص2: الرواد، ج
  .243: نفسـھ، ص 1
ھ وعربـھ إلى أوماكـرا؛ مـن تـل ثـم رحـل أمیـر المسلمیـن أیـده اللـھ بقومـ(( 2

بـني راشـد؛ ثـم إلى تاسالـة؛ فمنھـا انخـزل عنـھ خالـد بـن عامـر بطائفـة مـن ـ 
أھـل الضـالل ـ قومـھ؛ أشـرًا وكفـرًا لألنعـام، وإظھـارًا لمـا أبطنـھ مـن النِّفـاق؛ 
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عبـد اللـه بـن انحـاز إليـه ـ في األخيـر ـ جماعـة 
 خالـد بـن عامـر؛ حينمـا تحـول شيقـر بـن عامـر

أبي ؛ وشاركوهـم في محاربـة بـني مريـنوأتباعـه إلى 
إذ تحركـت في صدورهـم . 1ومطاردتـه في الصحـراء حمـو

 ورارينڤتيـه، أوصلـوه إلى نـار الغيـرة والحميـة؛ فأخفـو
  . في نـواحي أدرار الحاليـة

خيانـة بعـض الـوزراء وكبـار رجـال الدولـة : ـ وسابعهـا
وقـد خامـر قلـوب كثيـر مـن ((: ألبي حمـوالزيانيـة 
الزيـغ، وران عليهـم  ]أي أوليـاء أبي حمـو[أوليائـه 

 محمـد بـن عمـر البريطـل، ووادفـل بـن: الهـوى؛ كـ
 2.))عبـو، وسعيـد بـن تصاليـت، وخالـد بـن عامـر

                                                                                                 
بـو، وسعیـد وانحـاز إلى ملـك المغـرب؛ بإغـراء محمـد البریطـل، ووادفـل بـن ع

  .464: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج )).بـن تصالیـت المذكوریـنا
نفسـھ، ...)). وأدركـھ الخبـر بنھضـة بـني مریـن وخالـد بـن عامـر في أثـره(( 1

  . 465: ص
وقـد وصفھـم یحـیى بـن خلـدون . 448ـ  447: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج 2

ـان كفـار النعـم وخونـة اللـھ ورسولـھ؛ فلقـد ك: ((ـ في موضـع آخـر ـ بقولـھ
محمـد بـن عمـر البریطـل، : رھـط الضـالل، وحـزب الشیطـان، ومغلبـوا الھـوى
تكالبـوا في الفسـاد علیـھ، . ووادفـل بـن عبـو بـن حمـدان، وسعیـد بـن تصالیـت

ـًا، وإعمـال الحیـل في ضـرره؛ فتسـري نزغاتھـم إلى قلـوب أنصـاره سمـًا ناقع
وتخـرق نمائمھـم أسماعھـا سھامـًا مصمیـة، وتنسـاب مختلقـات زورھـم بیـن 

ـ نصـره  فاجئـوهوربمـا . اخلائنيـنواللـھ ال یھـدي كیـد . األحیـاء أراقـم ناھشـة
اللـھ ـ بھجـر القـول، وأفرغـوا لـھ الغـش في قالـب النصیحـة، وأحالـوا بیـن 

قـة المنطویـة عـلى البغضـاء؛ فیصارفھـم بحسـن یدیـھ الكریمتیـن قـداح الصدا
القـول، ویجـازي بمیـدان المصانعـة أھواءھـم، وبغـض البصـر فیھـم عـلى 

. قدمـھ منھـم شـوك السعـدان؛ خلقـًا عظیمـًا، وسیاسـة فضـلى ويـوطئقـذاه، 
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تـولى يكـون قـد ؛ محمـد بـن عمـر البريطـلفبالنسبـة إلى 
الظهـور والشهـرة بعـد بـدت عليـه عالمـات و الـوزارة؛

ولكنـه يفتقـر إلى  ؛الـزردالي عبـد اللـه بـن مسلـممـوت 
ـام بمه أبـو حمـووقـد كلفـه . مزايـا ومواهـب سلفـه

عسكريـة لـم يبـدع فيهـا؛ كمـا أسنـد إليـه مهمـة 
ولكنـه لـم . 1المريـني عبـد العزيـزالسفـارة إلى السلطـان 

ينجـح في سفارتـه؛ بـل حامـت حولـه الشكـوك، وارتـاب 
بعضهـم فيـه؛ وقـد لمـح إلى ذلـك يحـيى بـن خلـدون؛ 

نـة وفي أول هـذه الس: ((حيـن قـال في تلـك السفـارة
؛ كـان ابتـداء التمحيـص األكبـر، واالبتـالء ]هـ772سنـة [

والسبـب هـو مـا خامـر رسالـة محمـد بـن ... األشهـر
 2)).عمـر البريطـل إلى المغـرب؛ مـن الغـش والخديعـة

لـم تكـن بنيـة حسنـة؛  ؛بي حمـوألويبـدو أن مرافقتـه 
يهـم وربمـا تقمـص ـ هـو وأصحابـه الذيـن أشـار إل

ـ دور الطابـور الخامـس؛ وهـذا مـا  يحـيى بـن خلـدون
  . 3بغيـة الـروادصـرح بـه ـ مـرات عديـدة ـ صاحـب 

                                                                                                 
 وقـد علمـت ـ أرشـدك اللـھ ـ أن مصارعـة العـدو الظاھـر أھـون مـن مصارعـة

أو جـب مـن حـذار العـدو  اخلائـنالعـدو الباطـن؛ وأن الحـذار مـن الصدیـق 
  .455ـ  454: نفسـھ، ص ص)). وال حول وال قوة إّال باهللا. المجاھـر

 .440. 422: ، ص ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
   .443: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 2
والخائـن للـھ ولرسولـھ، ثـم  إّال أن محمـد بـن عمـر البریطـل؛ كافـر النعـم،(( 3

لموالنـا الخلیفـة أیـده اللـھ؛ قـد أولـع بتنفیـر الرجـال، وإعرابـھ بالنفـاق؛ 
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هـذه هي بعـض العوامـل المؤثـرة؛ الـتي رجحـت 
، وكللتـه بالنصـر المريـني عبـد العزيـزكفـة السلطـان 
وبالمقابـل؛ أفشلـت خطـط . أبي حمـوضـد عـدوه 

لزيـاني في دفاعـه عـن حاضـرة ملكـه، السلطـان ا
ومـع . والصمـود في حربـه أمـام عبـد العزيـز المريـني

 بالسلـم؛ بعـد انسحـاب بـني أبـو حمـولـم يهنـأ ذلـك؛ 
؛ إذ اشتعلـت فتنـة أخـرى في شـرق تلمسـانمريـن مـن 

؛ الـذي أبـو زيـانالبـالد؛ أشعلهـا ابـن عمـه األميـر 
؛ فساندتـه ـ )ـالَڤْور( ورجـالءـاه في قـدم مـن منف

 .كحصيـن والثعالبـةكالعـادة ـ بعـض القبائـل الهالليـة 
بادرهـم بحـزم وشـدة؛ كمـا أطلـق يـده  أبـا حمـوولكـن 

فانحـازوا إليـه أخيـراً، وتخلـوا . باألمـوال لكسـب القبائـل
ثـم  .الـدواودةعـن ابـن عمـه الـذي التجـأ إلى منـازل 

بحثـاً عـن مسانـدة  1؛تونـسنفطـة، فتـوزر، وأخيـراً 
  .السلطـان الحفـصي؛ دون جـدوى

تعـود عـلى االضطرابـات  أبـا حمـوويبـدو أن 
ـ بعـد أن أحـس  بالمرينييـنفهـا هـو يتحـرش . والفتـن

أبـو (بانفـراده في الساحـة ـ حينمـا رحـل ابـن عمـه 

                                                                                                 
، ویـزوره مـن األباطیـل؛ مواصـًال اإلفـكمستعینـًا عـلى ذلـك بمـا یخلفـھ مـن 
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جـذوة األعـراب في بـالده ـ  إلى تونـس، وخمـود) زيـان
؛ بفـاسوألول مـرة يكـون هـو الـذي استفـز المرينيـن 
؛ المعقـلحينمـا انسـاق خلـف بعـض حلفائـه مـن أعـراب 

أبي العبـاس أحمـد ووقوفـه معهـم ضـد السلطـان المريـني 
؛ بـل قيامـه بغـزو ديـاره، وتخريـب ابـن أبي سالـم

ه؛ األمـر الـذي أغضـب هـذا بـالده وإفسـاد عمرانـ
إذ جهـز نفسـه . تلمسـاناألخيـر؛ فصمـم عـلى غـزو 

وزحـف بجيوشـه الجـرارة نحوهـا في سنـة 
ومـن غرائـب األحـداث ومفارقـات . م1383/هـ785

 أبـو حمـواأليـام؛ أن أعـراب المعقـل الذيـن ساندهـم 
سـاد ضـد السلطـان المريـني؛ وكانـوا هـم السبـب في ف

؛ لـم يرتدعـوا في بـني مريـنالحـال بينـه وبيـن سلطـان 
االنضمـام إلى هـذا األخيـر ومشاركتـه في غـزو 

بتفـوق السلطـان  أبـو حمـوولمـا شعـر  1!!..تلمسـان
المريـني مـن حيـث العـدة والعـدد؛ خـرج مـن المدينـة ـ 

في  حصـن تاجحمومـتكمـا جـرت العـادة ـ وقصـد 
؛ وتحصـن بـه؛ انتظـاراً للمعركـة البطحـاءحي نـوا

  . الحاسمـة
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شاغـرة؛  تلمسـانأمـا السلطـان المريـني فقـد وجـد 
فدخلهـا؛ أيـن قـام بتخريـب قصـور المدينـة ذات الشهـرة 
الواسعـة، ونسـف بساتينهـا الرائعـة؛ حـدث ذلـك 

أبـو العبـاس [ونـزل ((: سويـدشيـخ  ونزمـاربتحريـض 
عـلى مرحلـة مـن تلمسـان؛  ]ـن أبي سالـم المريـنيبا

بعـد أن أغـراه ونزمـار بـن عريـف ـ أميـر سويـد ـ 
بتخريـب قصـور الملـك بتلمسـان؛ وكانـت ال يعبـر عـن 
حسنهـا؛ اختطهـا السلطـان أبـو حمـو األول وابنـه أبـو 
تاشفيـن؛ واستـدعى لهـا الصنـاع والفعلـة مـن األندلـس؛ 

فبعـث . حضارتهـا وبـداوة دولتهـم يومئـذ بتلمسـانل
إليهمـا السلطـان أبـو الوليـد ـ صاحـب األندلـس ـ 
بالمهـرة والحـذاق مـن أهـل صناعـة البنـاء باألندلـس؛ 
فاستجـادوا لهـم القصـور والمنـازل والبساتيـن؛ بمـا أعيـا 

  .1))عـلى النـاس بعدهـم أن يأتـوا بمثلـه
؛ بتلمسـانمقـام السلطـان المريـني  ولـم يطـل

في كرهـم وفرهـم؛ فقـد سـارع  بـني مريـنفكعـادة 
، والعـودة إلى تلمسـانإلى تـرك  أبـو العبـاسسلطانهـم 

؛ عندمـا علـم أن أحـد منافسيـه عـلى الحكـم فـاس
، واحتـل فـاستغلـب عـلى ) مـوسى بـن أبي عنـان(
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بعثـه سلطـان بـني  هـذا ومـوسى. عـرش بـني مريـن
ـ وكـان قـد ألـح  أبي حمـواألحمـر المتعاطـف مـع 

بضبـط النفـس،  أبي العبـاسعـلى السلطـان المريـني 
ولمـا علـم بمخالفتـه لطلبـه؛ جهـز . تلمسـانوعـدم غـزو 

ـ الـذي كـان الجئـاً في  مـوسى بـن أبي عنـاناألميـر 
ـة المغربيـة، بالطـه ـ وساعـده عـلى العبـور للضف

هـذه الفرصـة  أبـو حمـوفانتهـز . فـاسودخـول 
الذهبيـة؛ فسـارع مـع أتباعـه إلى العـودة، ودخـول 

جـع بمـا ولكنـه فُ. ؛ والجلـوس عـلى عرشـهتلمسـان
 .حصـل لقصـوره ومنتزهاتـه مـن دمـار

؛ إذ أبي حمـوأن المصائـب لـم تتخـل عـن  والظاهـر
فبعـد انقبـاض . لمؤلمـة في طريقـهتواصلـت األحـداث ا

، وانشغالهـم بمشاكلهـم الداخليـة، وبعـد تغلبـه المرينييـن
خالـد ، وبعـد كسـره لشوكـة أبي زيـانعـلى ابـن عمـه 

ومـن معـه مـن أعـراب بـني عامـر  بـن عامـرا
وغيرهـم؛ انفجـر الوضـع ـ هـذه المـرة ـ داخـل األسـرة 

في وسطهـم عاهـات الغيـرة والتحاسـد  إذ دبـت. المالكـة
لقـد كـان للسلطـان أبي حمـو عـدد . والتنافـس األسـود
. أبـو تاشفيـن عبـد الرحمـنأكبرهـم . كبيـر مـن األوالد

: عددهـم؛ حيـن قـال يحـيى بـن خلـدونوقـد أحـصى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


290 
 

اآلن بيـن ذكـر وأنـثى، وحي وميـت  وجملتهـم((
ـا ذكـر عبـد الرحمـن بـن وأهمهـم؛ كم. 1))ثمانـون
كـان لهـذا السلطـان أبي حمـو جماعـة مـن : ((خلـدون
كبيرهـم أبـو تاشفيـن عبـد الرحمـن؛ ثـم بعـده : الولـد

أربعـة ألم واحـدة؛ كـان تزوجهـا بميلـة مـن أعمـال 
قسنطينـة ـ أيـام جولتـه في بـالد الموحديـن ـ وكبيرهـم 

: محمـد، ثـم عمـر؛ ويلقـب المنتصـر، ثـم أبـو زيـان
لمـا . 2))ثـم بعدهـم أوالد كثيـرون؛ أبنـا عـالت. عميـر

كَبـر األوالد؛ تطلَّعـوا إلى مناصـب الدولـة؛ فاستجـاب لهـم 
ـ الـذي أسنـدت إليـه واليـة  أبـا تاشفيـنولكـن . أبوهـم

العهـد؛ وكـان رديفـاً للسلطـان ـ انزعـج مـن حنُـو أبيـه 
خاصـة؛ عندمـا . عـلى إخوتـه؛ وتقديمهـم في الواليـات

؛ الـذي والّه كالمنتصـروزعهـم عـلى واليـات الدولـة؛ 
؛ الـذي عينـة وأبي زيـان محمـدوأعمالهـا،  مليانـةعـلى 

ومـا يتبعهـا مـن بـالد حصيـن،  لمديـةعـلى رأس 
. ـاوأعماله بتدلـس؛ الـذي خصـه ةابيـبـن الز ويوسـف

؛ ولكـن مـا أغضبـه أكثـر؛ أبـا تاشفيـنكـّل هـذا أغـاظ 
، وتكليفـه بواليـة لمديـةمـن  أبي زيـانهـو نقـل أخيـه 

تذمـره، اعتراضـه  أبـو تاشفيـنوهنـا؛ أبـدى . وهـران
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ونتيجـة لهـذا . لنفسـههـران بكـل شـدة؛ وطلـب واليـة و
يحـيى بـن ـب الصـراع الداخـلي في األسـرة المالكـة؛ ذه

ضحيـة سهلـة؛ إذ اغتيـل بتحريـض مـن صاحـب  خلـدون
في  أبي تاشفيـنوبأمـر  ،1مـوسى بـن يخلـفالشرطـة 

وتبعـاً إلصـرار  2.م1278/هـ780رمضـان مـن سنـة 
إلى تلبيـة طلبـه؛ فأعـاد  أبـو حمـوهـذا األخيـر اضطـر 

إلى  انوهـر؛ وأقطـع واليـة لمديـةإلى  أبـا زيـانولـده 
ولكـن هـذا لـم يقنعـه؛ إذ طلـب ضـم . أبي تاشفيـن

أيضـاً إليـه؛ فوافقـه أبـوه، وأقطعـه إياهـا؛  الجزائـر
؛ يوسـف بـن الزابيـةبهـا أخـوه  أبـو تاشفيـنفأنـزل 

  . الـذي كـان مـن شيعتـه
بـدأ يضيـق بمطالـب  أبـا حمـووجملـة القـول؛ أن 

كمـا انتابتـه شكـوك في أهدافـه؛ نحـوه ؛ تاشفيـن أبيابنـه 
 األعـرابفتظاهـر بالحركـة إلصـالح حـال . ونحـو إخوتـه

وكانـت نيتـه الحقيقيـة مـن ذلـك؛ . في الجهـات الشرقيـة
؛ كي يمهـد لـه مليانـةفي  المنتصـرهي االتصـال بابنـه 

، بغـرض اتخاذهـا الجزائـرالطريـق لإلستقـرار في مدينـة 
أبـا مـة للدولـة الزيانيـة؛ عـلى أن يتـرك ولـده عاص

                                                
أورد عبـد الرحمـن بـن خلـدون قصـة مقتـل أخیـھ یحـیى؛ بوشایـة مغرضـة  1

، ص 7: أنظـر العبـر، مج. مـن طـرف صاحـب الشرطـة مـوسى بـن یخلـف
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ولكـن . لحمايـة الجهـة الغربيـة تلمسـانفي  تاشفيـن
صاحـب الشرطـة ـ وعيـن أبي  مـوسى بـن يخلـف

عـلى والـده ـ اكتشـف ذلـك؛ وأخبـره بنيـة  تاشفيـن
والـده؛ فركـب مـن يومـه، ولحـق بـه قبـل أن يصـل إلى 

عندئـذ إلى العـودة  أبـو حمـو؛ فاضطـر ـةالمنتصـر بمليان
وهنـا؛ تالشـت الثقـة بيـن الوالـد . مـن حيـث أتي

السلطـان، واإلبـن ولي العهـد؛ الـذي شـدد العيـون عـلى 
وكـان هـذا األخيـر يشعـر باستبـداد ولـده عليـه؛ . أبيـه

فـأراد التخلـص مـن الطـوق الـذي فرضـه عليـه 
، واالستقـرار بهـا، واتخاذهـا الجزائـر باالنتقـال إلى

  . عاصمـة للدولـة
لـم يتخـل عـن خطتـه؛  حمـو اأبـوواضـح؛ أن 

وعليـه؛ فقـد جهـز . وإنمـا أجـل تنفيذهـا إلى وقـت آخـر
بعـض األحمـال مـن المـال؛ وكلَّـف أحـد ثقاتـه؛ يسـمى 

طـاه ؛ وأعالمنتصـربإيصلهـا إلى  يعـلى بـن عبـد الرحمـن
. ؛ فانطلـق إلى وجهتـهالجزائـركتابـاً واله فيـه عـلى 

؛ كشـف مـوسى بـن يخلـفولكـن صاحـب الشرطـة 
باألمـر؛ فبـادر بإرسـال مـن  تاشفيـن اأبـذلـك، وأخبـر 

أعادوهـا؛ بعـد أن ، يتعقـب القافلـة، ويعيدهـا؛ فلحقـوا بهـا
ه الحادثـة وكانـت هـذ. يعـلى بـن عبـد الرحمـناغتالـوا 

هي الـتي فجـرت المكتـوم، وكشفـت مـا خـفي مـن 
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أبـو [ فاستشـاط: ((خالفـات وشنـآن بيـن الوالـد وولـده
وجاهـر أبـاه، وغـدا عليـه بالقصـر؛ فوقفـه ] تاشفيـن

وتحيـز مـوسى بـن . عـن الكتـاب، وبالـغ في عذلـه
غـرى يخلـف إلى أبي تاشفيـن؛ وهجـر بـاب السلطـان، وأ

بـه ابنـه؛ فغـدا عـلى أبيـه بالقصـر بعـد أيـام وخلعـه، 
وأسكنـه بعـض حجـر القصـر، ووكـل بـه، واستخلـص 
مـا كـان معـه مـن األمـوال والذخيـرة؛ ثـم بعـث بـه 

إلى قصبـة وهـران؛ فاعتقلـه بهـا؛ واعتقـل مـن حضـر  
وذلـك آخـر ثمـان وثمانيـن . بتلمسـان مـن اخوتـه

  . 1]...))وسبعمائـة[
أبـو ولـم يقـف الحـال عندهـا هـذا؛ بـل تمـادى 

في إبـداء سخطـه، واالنتقـام مـن أبيـه وإخوتـه؛  تاشفيـن
بتحريـض الشلـة المحيطـة بـه؛ وعـلى رأسهـم صاحـب 

وزحـف بهـم نحـو  األعـرابفهـز جيشـاً مـن . الشرطـة
وكانـا قـد . بلمديـةوأبي زيـان المنتصـر بمليانـة، : أخويـه

بأبيهـم؛ فالتحقـوا  أبـو تاشفيـنسمعـا بمـا فعلـه أخوهـم 
؛ فأجاروهمـا، وحموهمـا في شواهـق جبـال حصيـنبقبائـل 
؛ مليانـة ولمديـةبجيشـه  أبـو تاشفيـنفدخـل . تيطـري

ومـع . ؛ محاصـراً ألخويـةتيطـريثـم نـزل عـلى سفـوح 
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وسـت لـه شلتـه؛ ؛ وستيطـريطـول الحصـار في 
؛ وأوهمـوه وهـرانبالتخلـص مـن أبيـه وإخوتـه في 

باحتمـال خالصهـم مـن أسرهـم؛ فاقتنـع بذلـك، وأرسـل 
، عمـران بـن مـوسىمـع ابـن الوزيـر  أبـو زيـانولـده 

؛ مرفقيـن ببعـض الفرسـان؛ وعبـد اللـه بـن الخراسـاني
ولمـا . بوهـران وأمرهـم بقتـل والـده وإخوتـه في سجنهـم

بقدومهـم أوجـس خيفـة منهـم؛ وصعـد  أبـو حمـوسمـع 
إلى أسـوار القصبـة؛ ينـادي النـاس، ويستنجـد بأهـل البلـد؛ 
فلحقـت بـه أفواجهـم؛ فتـدلى إليهـم مـن أعـالى الجـدران 
بواسطـة حبـل أوصلـه بعمامتـه؛ فساعـده النـاس 

فلمـا . تجمعـوا حولـهالمجتمعـون عـلى الهبـوط إليهـم؛ و
، ومـن معـه الهيعـة، بي تاشفيـنأبـو زيـان بـن أسمـع 

لحمايتـه؛  أبي حمـواحـول وأدركـوا التفـاف أهـل البلـد 
واجتمـع عـلى : ((خافـوا العاقبـة، وفـروا مـن المدينـة

السلطـان أهـل البلـد؛ وتـولى كبـر ذلـك خطيبهـم؛ 
إلى  ـ رتحـل ـ مـن حينـهدوا لـه البيعـة؛ واوجـد

 تلمسـان؛ فدخلهـا في أوائـل سنـة تسـع وثمانيـن
  . 1]...))وسبعمائـة[
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في تلـك األثنـاء مخربـة؛ بسبـب  تلمسـانوكانـت 
فلـم . بنـو مريـنمـا لحقهـا مـن دمـار وفسـاد؛ أحدثـه 

فبعـث إلى . تكـن بهـا أسـوار تقيهـا، وال جنـد تحميهـا
؛ فوفـدوا عليـه؛ وكانـوا قلـة؛ ـني عامـربمـن بـقي مـن 

ولمـا سمـع . أبي تاشفيـنألن معظمهـم كـان مـع ابنـه 
؛ فـك الحصـار عـن تلمسـانبمـا حـدث في  أبـو تاشفيـن

، وعـاد أدراجـه بجيشـه وأعرابـه بجبـل تيطـريأخويـه 
ونظـراً لعـدم التكافـؤ في العـدة والعـدد بيـن . تلمسـانإلى 
 بـني عامـربـن وأبيـه، وتبعـاً لتعـذر محاربـة اإل

نفسـه مضطـراً  أبـو حمـولبعضهـم بعضـاً؛ وجـد 
أبـو فصعـد إليـه . لاللتجـاء إلى صومعـة المسجـد الجامـع

بنفسـه، وأنزلـه مـن المئذنـة؛ ثـم اعتقلـه ببعـض  تاشفيـن
رغـب مـن ولـده أن يسمـح  أبـا حمـوولكـن . الغـرف
لرحلـة إلى الحـج؛ لقضـاء فرضـه؛ فوافقـه وطلـب لـه با

؛ أن يوصلـه بحـراً إلى قطلونـةمـن بعـض تجـار 
؛ وهـرانفأركبـه السفيـن بأهلـه مـن مينـاء . اإلسكندريـة

؛ لمتابعـة تلمسـانثـم عـاد ـ بعـد إبحـار السفينـة ـ إلى 
؛ راود قبطـان السفينـة أبـا حمـوغيـر أن . شئـون دولتـه

؛ فأسعفـه، ورسى بمينـاء ببجايـةوألـح عليـه في إنزالـه 
مـن السفينـة بأهلـه، وبالموكليـن  أبـو حمـو؛ فنـزل بجايـة
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 محمـد بـن أبي مهـديثـم بعـث مـن يخبـر . بحراستـه
؛ الـذي كـان مستبـداً عـلى أميـر بجايـةصاحـب أسطـول 

 بجايـةفي فرحـب بـه، واحتـفى بمقدمـه، وأنزلـه . البلـد
وذلـك في عـام " الرفيـع"ببستـان الملـك المعـروف باسـم 

ثـم بعـث بالخبـر إلى السلطـان الحفـصي . م1387/هـ789
، وطلـب أبي حمـوبتونـس؛ فشكـره عـلى موقفـه تجـاه 

االستبـالغ في تكرمتـه، وأن يخـرج عساكـر بجايـة : ((منـه
تى احتـاج في خدمـة أبي حمـو إلى حـدود عملـه؛ مـ

  .1))إليهـا
وكـان هـذا متنفسـاً، وفرصـة ذهبيـة سقطـت عـلى 

في أبهـة ووجاهـة؛  بجايـة؛ الـذي خـرج مـن أبي حمـو
؛ أيـن استنفـر قبائـل األعـراب متيجـةحـتى وصـل إلى 

مـن متيجـة، ونـواحي أخـرى؛ فلبـوا نـداءه، واجتمعـوا 
؛ تلمسـانوبعـد استكمـال التجمـع؛ انطلـق نحـو . حولـه

 بـني عبـد الـوادأيـن تبيـن لـه أن . شلـفحـتى وصـل 
؛ بمـا وزع عليهـم مـن أبي تاشفيـنانحـازوا لولـده 

  . بـه مـن خيـر عنـد االنتصـارأمـوال، ومـا أغراهـم 
   

                                                
 .302: ، ص7: العبـر، مج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


297 
 

 أبـو زيـان محمـدولـده  أبـو حمـوعندئـذ؛ تـرك 
؛ بمـا جمعـه مـن أنصـار؛ وانتقـل إلى شلـففي 

وكـان . المعقـلالصحـراء؛ لتعبئـة مـا أمكـن مـن قبائـل 
 فيأبي زيـان ؛ لمـا علـم بوجـود أخيـه أبـو تاشفيـن

أبي زيـان بـن أبي ولـده ؛ جهـز لـه جيشـاً بقيـادة شلـف
. محمـد بـن عبـد اللـه بـن مسلـموبمعونـة  تاشفيـن

؛ فانقشـع غبـار أبـو زيـان بـن أبي حمـوفالتقاهـم 
؛ إذ قتـل أبي تاشفيـنالمعركـة عـن هزيمـة شنعـاء لجيـش 

محمـد بـن عبـد ، ووزيـره أبـو زيـانفي المعركـة ولـده 
وكـان . بـني عبـد الـواد، وجمـع مـن اللـه بـن مسلـم

قـد انتقـل بجيشـه نحـو الجنـوب؛ حيـث  أبـو تاشفيـن
ولمـا وصلـه خبـر مهلـك . أبـو حمـويتواجـد والـده 

؛ خـاف شلـفولـده ووزيـره، وانكسـار جيشـه المتجـه إلى 
وبعودتـه؛ انفـض  .تلمسـانالعاقبـة، وعـاد أدراجـه إلى 

؛ فلـم األعـرابـن معـه مـن ، ومبنـو عبـد الـوادعنـه 
؛ الذيـن سويـدب إلى أحيـاء ويجـد مفـراً مـن الهـر

ببـني ؛ حيـث استنجـد المريـنيالبـالط  إلى أوصلـوه
في رجـب  تلمسـان أبـو حمـووبالمقابـل؛ دخـل . مريـن

م؛ أيـن التحـق بـه بقيـة أبنائـه؛ 1388/هـ790مـن عـام 
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تي تسببـت فيهـا تلـك وانهمـك في حـل المعضـالت الـ
  .األحـداث المؤلمـة

ولـم ينتـه الصـراع عنـد هـذا الحـد؛ بـل ازداد 
؛ إذ حـرك الميـاه فـاسإلى  أبي تاشفيـناشتعـاالً؛ بذهـاب 

إلى فتـح  أبي العبـاس المريـنيالراكـدة؛ وحفـز السلطـان 
أبـواب الحنيـن إلى آمـال المـاضي، وبعـث في نفسـه 

فلـم . تلمسـانجامحـة للتوسـع شرقـاً وامتـالك الرغبـة ال
وبعـد مـدة؛ جهـز . أبي تاشفيـنيتـردد في قبـول مساعـدة 
؛ وبعثـه معـه إلى أبي فـارسلـه جيشـاً بقيـادة ابنـه 

في المكـان المسـمى  أبي حمـو؛ فالتقـوا بجيـش تلمسـان
 بـأبي حمـو؛ أيـن اشتبـك الجيشـان؛ فكبـا بالغيـران

وذلـك في آخـر سنـة . رسـه؛ فقتـل قصعـاً بالرمـاحف
؛ يـن تلمسـانأبـو تاشفم؛ حيـث دخـل 1388/هـ791

واقتعـد كـرسي الحكـم؛ داعيـاً عـلى منابـره لسلطـان 
  .المغـرب أبي العبـاس

، وبقيـت أسطورتـه ماثلـة أبـو حمـومـات السلطـان 
ة بحـق؛ إذ لقـد كـان هـذا السلطـان أعجوبـ. بيـن النـاس

تفـوق عـلى معاصريـه مـن ملـوك المغـرب كلهـم، 
بامتالكـه لناصيـة األدب، والشعـر، وسعـة األفـق، والقـدرة 

كمـا كـان فارسـاُ . عـلى استيعـاب مختلـف العلـوم
لقـد حكـم زهـاء الثالثيـن . مغـواراً، وسياسيـاً محنكـاً
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الشدائـد سنـة؛ عـرف خاللهـا أصنافـاً متنوعـة مـن 
والمحـن؛ فلـم ييـأس، ولـم ينكـص، ولـم تخنـه شجاعتـه 

كـان يستعيـد مكانتـه في كـل . في أحلـك األيـام وأمرهـا
فلـم تخنـه . مناسبـة يصـاب فيهـا بنكبـة أو مصيبـة

ولـه شبـه كبيـر ـ في قـوة اإلرادة، . عزيمتـه وال مـرة
يغمراسـن بـن نيـة والحـزم ـ بجـده مؤسـس الدولـة الزيا

ومـع . ؛ وإن فاتـه بالعلـم وسعـة المعرفـة في اآلدابزيـان
هـذا؛ فهـو المؤسـس الثـاني للدولـة الزيانيـة؛ بعـد 

وقـد بقيـت دولتـه قائمـة في . اندثارهـا، وزوال أثرهـا
ظـل أبنائـه وأحفـاده؛ إلى أن قـدر لهـا اللـه بالـزوال؛ 

ـالد المغـرب األوسـط وإفريقيـة؛ بب األتـراكحينمـا ظهـر 
في عـام  صالـح ريـسحيـث وسقطـت بيـد 

  .م1554/هـ962سنـة
  

***  
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ـ
لـم تعـرف دولـة بـني زيـان؛ منـذ قيامهـا عهـداً 

؛ في نشـر العلـوم أبي حمـو مـوسى الثـانيشبيهـاً بعهـد 
لقـد تفـوق . لعمـرانالدينيـة، واالعتنـاء باألدب، والتبـاهي با

عـن أسالفـه وأخالفـه معـاً في هـذا  أبـو حمـو الثـاني
كمـا عـرف في عهـده علمـاء فطاحـل، وأدبـاء . الميـدان
وفي هـذا المجـال؛ سيكْتَـفَى بعلمـاء الديـن وبعـض . كبـار

المتصوفـة؛ بينمـا يـأتي الحديـث عـن األدبـاء والشعـراء 
  . ىفي األجـزاء األخـر

مـن  ،الحـاج أبـو عبـد اهللا محمـد المصمـوديـ  1
مـات أوليـاء اللـه والصالحيـن العلمـاء؛ رحـل إلى الحـج ف

 سنـة بيـن مكـة والمدينـة بصحـراء خليـص
  .م1323/هـ724

الفقيـه القـاضي المبـارك أبـو عبـد اهللا محمـد بـن ـ  2
 مـن وهـو. ـمييمتأحمـد بـن عـلي بـن أبي عمـرو ال

بيـت علـم ينتـمي إلى الـورع، عـرف بو ،قضـاة العـدل
ه أبـو الحسـن بتونـس، في أيـام كـان جـدإذ  .ورئاسـة

المستنصـر، قـاضي الجماعـة وصاحـب العالمـة وكاتـب 
درس في . مـن بيوتـات إفريقيـة المشهوريـنوهـو اإلنشـاء، 

 .يـنآخرعـن اإلمـام أبي الطاهـر بـن سـرور، و بلـده
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بعـد رفـع الحصـار األول  ـزل تلمسـانوكـان قـد ن
فكـان . وجـدة، ثـم قضـاء تلمسـانعنهـا؛ فـولي قضـاء 

ترتيـب كتـاب اللخـمى : مـن تآليفـهو. عـادالً وفاضـالً
 حـدود في تلمسـانبتـوفي و .عـلى المدونـة

  .م1344/هـ745
ـوب أبي يعقبـن الشريـف الرحالـة أبـو عـلي حسـن ـ  3

وهـو مـن أهـل  .الحسـني السبـتي ىيـيوسـف بـن يح
؛ أخـذ عـن األستـاذ ابـن عبيـدة، وابـن الشـاط. الحديـث

؛ فالتـقى علمـاء كثيريـن، وأخـذ رحـل إلى المشـرق ثـم
 .ثـم عـاد إلى تلمسـان. ابـن دقيـق العيـد: عنهـم؛ منهـم

قـال عنـه و .ولي القضـاء بإفريقيـة ثـم بسواحـل تلمسـان
وعلـم قـدره،  ،واشتهـر فضلـه: ((يحـيى بـن خلـدون

فنقـل إلى تلمسـان، ورأس بهـا النـاس، وولي قضاءهـا، 
فعـدل ولـم تأخـذه في اهللا لومـة الئـم، ثـم جالـس 

 وكـان حافظـاً. السالطيـن في أعـلى طبقـات الحظـوة
في سنـة  تـه بتلمسـاناوكانـت وف )).للتاريـخ للعلـم محققـاً

  . م1353/هـ754أو  753
الفقيـه الرئيـس الوزيـر الحاجـب أبـو عبـد اهللا ـ  4

. ؛ وهـو أخـو صاحـب الترجمـة السابقـةالتميـمي محمـد
تـولى خطـة . عليـا يتحـلى بهمـة وسمـو ورئاسـة

ه يحـيى ـقـال في. الحجابـة في بـالط السلطـان أبي عنـان
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ـه الرياستيـن، بمـا لـم يعـرف وحـاز بباب(( :بـن خلـدونا
. 1))لمثلـه في زمانـه، فسلـك سنـن الفضـالء األمجـاد

أسنـدت إليـه إمـارة بجايـة؛ فمـات فيهـا سنـة 
فـن دم؛ فنقـل جثمانـه إلى تلمسـان؛ حيـث 1355/هـ756

   .بزاويتـه القريبـة مـن العبـاد
بـن  أبـو عبـد اهللا محمـد الشريـف الفقيـهـ اإلمـام  5

 وهـو. ويـني العلـيى الحسيـن يحـلي بـن عـب أحمـد
والجـالل؛  الكمـالالعلمـاء الكبـار في وقتـه؛ يتصـف ب أحـد

. استوعـب العلـوم العقليـة والنقليـة ؛ودينـاً علمـاًويفيـظ 
 ،أبي زيـد :الشيخيـن ؛ابـني اإلمـام عـن بتلمسـان أخـذ

عبـد اهللا اآلبـلي أبي  الشيـخ الفـذوأبي مـوسى، وعـن 
بعلمـه ورجاحـة عقلـه؛ أقـصى حـداً  ـغلبف، عـن آخريـنو

في سالمـة اإلدراك، والتوسـع في محصـول العلـم، وامتـالك 
شيـد لـه أبـو حمـو مـوسى . الفصاحـة وطالقـة اللسـان

الثـاني مدرسـة بتلمسـان؛ كانـت معلمـاً جليـال لنشـر 
 سنـة في آخـر تـوفي في ذي الحجـة. العلـم
السلطـان أبـو حمـو الثـاني  حيـث أمـر. م1369/هـ771

بدفنـه بجـوار قبـر والـده أبي يعقـوب يوسـف؛ تبركـاً 
  . بـه

                                                
  .132: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن يحـيى  ـ 6
. وهـو أحـد علمـاء المذهـب المالـكي. النـدرومي الكـومي

تـوفي . جـازوه لـهلـه ثبـت تنـاول فيـه شيوخـه؛ ومـا أ
  .م1373/هـ775 في حـدود سنـة

الفقيـه أبـو العبـاس أحمـد بـن عـلي بـن أحمـد ـ  7
قـال عنـه يحـيى بـن . المشـوش عـرف باسـم .القيـسي
بيـت نباهـة  نومـ .ـلمـن أهـل العلـم والعم: ((خلـدون

لـم يذكـر تاريـخ  .1))ف الديـن والصـالحووشـرف، معـر
  .يبـدو أنـه كـان معاصـراً لـهوفاتـه؛ و

بـن  الفقيـه القـاضي األعـرف أبـو العبـاس أحمـدـ  8
وهـو ابـن أحمـد بـن . أحمـد القيـسي بـن المشـوش

وقضـاة  ،الفقهـاءيعتبـر مـن كبـار . عـلي السابـق الذكـر
؛ هـو صاحـب يحـيى بـن خلـدون؛ الـذي قـال العـدل
  .إذن فقـد عاصـره .2))هصاحبنـا رحمـه اللـ: ((عنـه

 الفقيـه أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن أحمـدـ  9
وهـو حفيـد أحمـد بـن عـلي المذكـور . ابـن المشـوش

الكبـار ذوي الصيـت الرفيـع،  مـن الفقهـاءوكـان . أوالً
قـال يحـيى . الـورعالمتصفيـن بالديـن والمتمسكيـن ب ومـن

 أبـو[ موالنـا أميـر المسلميـن اختـاره: ((ابـن خلـدون
                                                

  .123: ، ص1: بغیـة الـرواد؛ ج 1
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أيـده اهللا، لكتـب العالمـة واإلمامـة بـه،  ،]حمـو الثـاني
فيـه للثقـة  ثـم للشهـادة عـلى صنـدوق المـال، توسمـاً

  .1))والديـن، بـارك اهللا فيـه
القـاضي اإلمـام أبـو اسحـاق ابراهيـم بـن عـلي ـ  10
اتصـف بالعـدل تـولى خطـة القضـاء؛ ف .بـن اللجـاما

وكـان  .يتميـز بخـط رائـع. والصرامـة في تحقيـق الحـق
ذكـر : ((قـال يحـيى بـن خلـدون. عـالي الهمـة مدرسـاً

مـن خـدام المملكـة استنقصـه بنسبتـه إلى  أن رجـالً
فبعـد ثـالث جيء  ؛اللهـم أره عـزة الشـرع :فقـال ؛لجـام

فكانـت هـذه مـن  ؛ـدفأقـام عليـه الح ؛بـه سكـران إليـه
ال يعـرف تاريـخ وفاتـه؛ ولكـن  .2))كراماتـه رحمـه اهللا

  .يبـدو أنـه عاصـر يحـيى بـن خلـدون
بـن عبـد اهللا بـن عبـد  ىيـوالفقيـه أبـو زكريـا يحـ  11

: وصفـه يحـيى بـن خلـدون بـ. العزيـز بـن رحمـون
مـن قضـاة (( :؛ وقـال أنـه))األستـاذ األعـرف الصالـح((

  .يبـدو أنـه معاصـر لـه .3))العـدل والديـن والفضـل
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ـ الفقيـه أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـيى بـن عبـد  12
وهـو ابـن أبي . اللـه بـن عبـد العزيـز بـن رحمـون

تـولى القضـاء؛ عـرف بالحـزم . زكريـاء المذكـور سابقـاً
  .والصرامـة؛ والتمسـك بالديـن

بـن  أبـو المهـدي عيـسى بـن عبـد العزيـزالفقيـه ـ  13
  .ال يعـرف عنـه أكثـر مـن هـذا .رحمـون

براهيـم بـن إالفقيـه أبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن ـ  14
  . رحمـونعبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد العزيـز 

وقـد أجمـل يحـيى بـن خلـدون القـول بخصـوص 
أهـل هـذا البيـت وكـل (( :العلميـة؛ فقـال رحمـونأسـرة 

حتى اآلن أهـل علـم ووجاهـة وعدالـة وفضـل، ومنهـم من 
  .1))لميـن موالنـا أبي حمـو أيده اهللاسكتـب ببـاب أميـر الم

الفقيـه العـدل أبـو يوسـف يعقـوب بـن عبـد ـ  15
مـن  .الصنهـاجي بـن أبي زيـد عبـد الرحمـن الرحمـن

  .أهـل الفضـل، والمعرفـة
بـن أبي زيـد عبـد  د بـن عبـد الرحمـنمحمــ  16

  .مـن الفضـالء، وأهـل الديـن. الرحمـن الصنهـاجي
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تـولى . الفقيـه القـاضي أبـو العبـاس أحمـدـ  17
   .القضـاء؛ فاتصـف بالحـزم والصرامـة والديـن

. المقَّـرِي الفقيـه القـاضي أبـو الحسـن عـليـ  18
في  اضي حضـرة تلمسـانقـ وهـو. والديـنيتصـف بالعلـم 

ـر خي(( :زمـن يحـيى بـن خلـدون؛ قـال عنـه أنـه
الصـواب في  فاضـل، عـلى هـدي السلـف الصالـح، متحـر

  .1))أحكامـه، بـارك اهللا فيـه
. بـن محمـد التميـمي الفقيـه أبـو العبـاس أحمـدـ  19

 وكـان مـن. وهـو ولـد أبي عبـد اللـه المذكـور أعـاله
ال يعـرف تاريـخ  .تلمسـان وفـاس في األخيـار عـدولال

  .وفاتـه
  

***  
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ن ـأي م(ة ـسن 171ودام . الضعـف واالنحـدارو دور ـوه
ة ـسن ؛)م1554/هـ962ة ـم إلى سن1389/هـ791ام ـع
القائـد  لى يـدـ، عاًـا نهائيـوزواله الزيانيـةار الدولـة ـانهي

   .صالـح ريـس ربـايالتـركي بـاي ال
بيـن يت النصـوص التاريخيـة المتوفـرة؛الل ـن خـوم
إذ لـم . ، واضطـراب أحوالـهدورـف هـذا الـضع مـدى

 لـقتيلـة ـ بـدأت بمطو يفـده امتـداده عبـر فتـرة زمنيـة
 نـأبي تاشفيده ـولانتصـاب و، انيـو الثـأبي حم السلطـان

 ةـالمرينية ـت الوصايـتح ؛تلمسـانعـلى سـدة الحكـم في 
في معظـم  الزيانيـة ادة الدولـةـسيـ حيـث غـدت 

للدولـة وتابعـة  ةـناقصاألوقـات ـ خـالل هـذا الـدور ـ 
 أن إلى ؛رـآخ اًـحين ةـالحفصي، والدولـة اًـحين ةـالمريني
  .بصـورة نهائيـة األتـراكفريسـة للـوالة  ـتسقط

رات ـور فتدـت هـذا الـد تخللـفق ؛ع ذلـكـوم
ل ـب ؛قـالل المطلـا الدولـة باالستقـت فيهـحظي ؛رةـقصي

د ـك عبـأبي مالان ـد السلطـت الدولـة في عهـاستطاع
ر ـلى سريـذي اعتـال ـ انيـو الثـمحن أبي ـالواحـد ب
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زاع ـانت مـن ـ م1411/هـ814ةـسن انـتلمسم في ـالحك
تمكـن و، نـالحفصييد ـن يـم للجزائـرة ـق الشرقيـالمناط

أيـن  ؛)نـالمرينيية ـعاصم( اسـفالل ـن احتـكذلـك م
  .بـني زيـان دولـةخاضـع ل ه حاكمـاًـن قبلـب مـنص

كـأبي (كمـا بـذل بعـض حكـام في هـذا الـدور 
جهـوداً جليلـة في سبيـل ) مالـك وابـن الحمـرة، والعاقـل

في اكتسـاب عوامـل القـوة لدولتهـم؛ فاجتهـدوا ـ بذلـك ـ 
الـذود عـن استقاللهـا وسيادتهـا؛ غيـر أن االنشقاقـات 
واألطمـاع العائليـة؛ أعاقـت جهودهـم، ونصـرت األعـداء 

ونتيجـة لهـذه االنشقاقـات أضـحى السلطـان؛ ال . عليهـم
يـدوم في حكمـه أكثـر مـن بضعـة أيـام؛ ثـم يسقـط 

  . ويتـولى األمـر غيـره
 أبـا زيـان الثالـثلسلطـان وعـلى هـذا؛ يتبيـن أن ا

أبـو ثابـت أمـا . بـقي في الحكـم عـدة أسابيـع ثـم سقـط
؛ فيبـدو أنـه ظـل عـلى العـرش بـن أبي تاشفيـن الثـانيا

عبـد الرحمـن بـن بينمـا استطـاع . مـدة أربعيـن يومـاً
البقـاء في الحكـم مـدة  بابـن خولـةالمعـروف  أبي محمـد

؛ فقـد كـان لسعيـد بـن أبي حمـو الثـانياشهريـن، أمـا 
  . إلـخ..لمـدة خمسـة أشهـر الحكـم محظوظـاً؛ إذ تـولى
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  : هـم بـني زيـانوملـوك هـذا الـدور مـن 
أبـو تاشفيـن عبـد الرحمـن الثـاني ابـن أبي حمـو ـ 

ثـار عـلى  ).م1393/هـ795م إلى1389/هـ791مـن( الثـاني
؛ عاقـداً معهـم بـني مريـنأبيـه، ومـد يـده إلى أعدائـه 

أبي وانتصـاب  ،أبي حمـو الثـانيحلفـاً؛ أدى إلى قتـل 
 بـني مريـن؛ تحـت ظـّل تلمسـانملكـاً عـلى  تاشفيـن

  .1وحمايتهـم
يومـاً في  40حكـم ( أبـو ثابـت بـن أبي تاشفيـن الثـانيـ 

ـ مـع وزيـره وكافلـه  ـلولكنـه قت .)م1393/هـ795سنـة 
  2.يوسـف بـن الزابيـة ـهبيـد عم ـ بـن العـزأحمـد 

   

                                                
  .305ـ  303: ، ص ص7: العبـر، مج 1
فبینمـا یتجاھـل ابـن خلـدون ذكـر . ثمـة اضطـراب في خبـر ھـذا السلطـان 2

، ثـم یسـمي كافلـھ؛ ))صبیـًا مـن أبنـاء السلطـان المتـوفي((اسمـھ؛ ویصفـھ بـ
؛ وكـان یمـّت إلیـھ صنائعهـملقائـم بدولتـھ أحمـد بـن العـز مـن وكـان ا: ((فیقـول
: العبـر، مج)). ، وقـام بكفالتـھأبنائـه؛ فـولى بعـده ـ مكانـھ ـ صبیـًا مـن خبؤولـة

ثـم بویـع بعـده ولـده : ((أمـا التنـسي فیسمیـھ، ویقـول فیـھ. 307: ، ص7
تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان )). المـولى أبـو ثابـت؛ جـّد موالنـا المتوكـل

  .206: ، ص)نظـم الـدر(
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يوسـف بـن أبي حمـو الثـاني المعـروف  أبـو الحجـاجـ 
م إلى 1393/هـ795مـن سنـة  حكـم( بابـن الزابيـة

وكـان ـ في  .)أشهـر 10 م؛ فبـقي في الحكـم1394/هـ796
ولمـا سمـع بمـوت أخيـه . الجزائـرالبدايـة ـ واليـاً عـلى 

، ومحاولـة وزيـره وضـع صـبي أبي تاشفيـنالسلطـان 
صغيـر مـن أبنـاء هـذا السلطـان؛ والقيـام عليـه كـوصي؛ 

؛ أيـن قتـل تلمسـان؛ فدخـل الجزائـرنهـض إليـه مـن 
ولكنـه لـم ينعـم في مسعـاه . الوزيـر والصـبي ابـن أخيـه

هـ ـ 796ه ـ بعـد فتـرة وفي سنـة طويـالً؛ إذ دخـل عليـ
؛ أبـو العبـاسابـن السلطـان المريـني  أبـو فـارساألميـر 
ابـن ، وألحقهـا بمملكـة أبيـه؛ فهـرب تلمسـانفاحتـل 
؛ حيـث بـقي يترصـد حصـن تاجحمومـتإلى  الزابيـة

ولكنـه قتـل مـن قبـل . 1الفـرص للعـودة إلى ملـك أجـداده
  . زيـان محمـد أبيأنصـار أخيـه 

مـن  ( بـن أبي حمـو الثـانيا الثـاني أبـو زيـان محمـدـ 
وصـل إلى سـدة  .)م1399/هـ801م إلى 1394/هـ796

؛ بعـد محـاوالت فاشلـة؛ ضـد أخيـه تلمسـانالحكـم في 
ولـم . بـني مريـن؛ منـع فيهـا مـن قبـل أبي تاشفيـن

أبي السلطـان يتمكـن مـن تحقيـق هدفـه إالّ بعـد هـالك 

                                                
  . 307: ، ص 7: العبـر، مج 1
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هـ؛ حيـث أطلـق سراحـه 796سنـة  العبـاس المريـني
؛ تلمسـان، وسمـح لـه بالعـودة إلى أبـو فـارس المريـني

ويتميـز . بـني مريـنوالتربـع عـلى عرشهـا في ظـل 
، والتفـوق في 1بسعـة العلـم أبـو زيـان الثـانيالسلطـان 

قـد أوردت فنـون األدب، وحسـن ركـوب صهـوة الشعـر؛ و
المصـادر قصيـدة طويلـة غـراء بعثهـا مـع هدايـا 

  :ر؛ مطلعهـابرقـوق بمصـللسلطـان 
  ِلمنِ الركَاِئب سيرهن ذَميُل    والصبر ـ إالَّ بعدهن ـ جميُل
  يا أيها الحادي رويدك إنَّها     ظُعن يميُل القَلْب حيثُ  تَميـُل

  فَالْحسن فَوقَ ظُهورِها  محموُل    اهورِهظُ قَوفَ هتْلَمح نمبِ قاًفْرِ
  

 ابـن أبي حمـو الثـاني أبـو محمـد عبـد اللـه األولـ 
حكـم في ظـل  .)م1401/هـ804م إلى 1398/هـ801مـن (

؛ ولمـا شعـروا بخطـره عـلى نفوذهـم؛ بـني مريـن
؛ واصطحبـوه معهـم للـه محمـدأبـا عبـد اأحضـروا أخـاه 

                                                
نسـخ ـ رضي اللـھ عنـھ ـ بیـده الكریمـة نسخـًا مـن : ((قـال فیـھ التنـسي 1
" ، ونسخـًا مـن "صحیـح البخـاري"وحبسھـا، ونسخـة مـن " القـرآن"

لھـا بخزانتـھ الـتي بمقـدم الجامـع ألبي الفضـل عیـاض؛ حبسھـا ك" الشفـاء
األعظـم مـن تلمسـان المحروسـة؛ الـتي ھي مـن مآثـره الشریفـة المخلـدة مـن 
ذكـره الجمیـل؛ مـا سـرت بـھ الركبـان؛ لمـا أوقـف علیھـا مـن األوقـاف 

وصنـف كتابـًا؛ نحـا فیـھ منـحى . الموجبـة للوصـف بجمیـل األوصـاف
 املطمئنـةكتـاب اإلشـارة في حكـم العقـل بیـن النفـس "التصـوف؛ سمـاه 

  .211: ، ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان ")). والنفـس األمـارة
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ووضعـوا مكانـه  أبـا محمـد؛ أيـن أزاحـوا تلمسـانإلى 
بالسلطـان  فـاسثـم عـادوا إلى . 1أبـا عبـد اللـهأخـاه 

  .المخلـوع أسيـراً
أبـو عبـد اللـه محمـد الثالـث ابـن أبي حمـو الثـاني ـ 

مـن ( الملقـب بالواثـق، والمعـروف بابـن خولـة
مـرت  .)م1411/هـ813م إلى يـوم وفاتـه في 1401/هـ804

فخلفـه ولـده . أيامـه في سكينـة وسـالم إلى يـوم مماتـه
  .عبـد الرحمـن

المعـروف  عبـد الرحمـن الثالـث ابـن محمـد الثالـثـ 
؛ مـن تقريبـاً حكـم مـدة شهريـن( ابـن خولـةب

ه نشبـت ـ بعـد توليـ .)م1411/هـ814م إلى 1411/هـ813
الحكـم ـ فتنـة هوجـاء؛ جـراء دسائـس المتنافسيـن، 

السعيـد بـن أبي ؛ وختمـت بوثـوب عمـه المرينييـنوتآمـر 
  .سـدة الحكـم؛ فخلعـه، واحتـل مكانـه عـلىحمـو الثـاني 

أشهـر في سنـة  5ـم كح( السعيـد بـن أبي حمـو الثـانيـ 
ـل لـم يستطـع التوفيـق بيـن مداخي .)م1411/هـ814

الدولـة ومصاريفهـا؛ األمـر الـذي أفقـد الخزينـة توازنهـا، 
وفـرغ مخزونهـا؛ فـأراد معالجـة ذلـك الخلـل بفـرض 

األمـر . الضرائـب الجديـدة وتحميـل الرعيـة ثقـل الطلـب

                                                
 . 229: ، ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان  1
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 المرينيـونالـذي أشعـل جـذوة سخطهـم؛ فانتهـز 
 ا مالـكأبـالفرصـة؛ فبعثـوا إليـه ـ كعادتهـم ـ األميـر 

إلى ملجـأه؛  السعيـدفهـرب . لإلطاحـة بأخيـه عبـد الواحـد
  .الـذي تـوفي بـه في سنتـه

حكـم ( أبـو مالـك عبـد الواحـد بـن أبي حمـو الثـانيـ 
م، 1424/هـ827م إلى 1411/هـ814فترتيـن؛ األولى مـن 

أحيـا  .)م1430/هـ833م إلى 1428/هـ831وفي الثانيـة مـن 
؛ سنـن أسالفـه مـن عبـد الواحـد ـو مالـكأبالسلطـان 

؛ إذ تمكـن مـن فـرض 1بـني زيـانعظمـاء ملـوك 
؛ بـل تغلـب عليهـم، المرينييـناستقـالل ملكـه عـن 

؛ ونصـب مـن بيـن أفـراد فـاسواحتـل عاصمتهـم 
كمـا . األسـرة المالكـة هنـاك ملكـاً عليهـم؛ يأتمـر بأمـره

اده في الجهـات الشرقيـة مـن استرجـع ممتلكـات أجـد

                                                
وكـان یقیـم لیلـة مولـد المصطـفى، ویحتـفي بـھ غایـة : ((یقـول التنـسي 1

االحتفـاء؛ ویقیـم فیھـا المنقانـة؛ عـلى الوجـھ المتقـدم في رسـم والـده؛ ویقتـفي 
ونفـق ـ في أیامـھ ـ سـوق األدب، وجـاء . عوائـدهأثـره في المستحسـن مـن 

بنـوه إلى بابـھ ینسلـون مـن كـل حـدب؛ فینقلبـون بجـّر الحقائـب؛ ظافریـن 
. 236: ، ص)نظـم الـدر(ان ملـوك تلمسـان تاریـخ بـني زیـ)). بجزیـل الرغائـب

أمـا المنقانـة المذكـورة ھنـا؛ فـھي آلـة لقیـاس الوقـت؛ كانـت في بـالط أبي 
حمـو الثـاني؛ ووصفھـا یحـیى بـن خلـدون؛ بـل نظـم مقطوعـات شعریـة عدیـدة 

 .تنـوه بحلـول كـل ساعـة بھـا
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وازداد في رفعـة ونمـا؛ : ((التنـسيوقـال فيـه . 1تلمسـان
. حـتى صـار فيـه نسيـج وحـده؛ لتنـاهي حزمـه وجـده

أخـذ ألهـل بيتـه مـن الغـرب بثأرهـم، وغـزا ملوكهـم في 
عقـر دارهـم، ووجـه إليهـا جيوشـاً جاسـوا خاللهـا، 

شتـدت بذلـك صولتـه، وامتـدت لـه وتفيـأوا ظاللهـا؛ فا
  .2))دولتـه

، وهـدد المناطـق عبـد الواحـدولمـا استفحـل أمـر 
ـ  حفـصلبـني أبي ـ وكانـت تابعـة  لتلمسـانالشرقيـة 
بجيـش مـأل  أبـو فـارس عـزوز الحفـصينهـض 

ألفـا مقاتـل؛ وسحـب معـه  50اآلفـاق؛ وصـل تعـداده 
تمكـن السلطـان . عهـم الغفيـرةفي جمو إفريقيـةأعـراب 
، تلمسـانـ بعـد وقائـع ومالحـم ـ مـن فتـح  الحفـصي

فاتجـه نحـو ؛ منهـا عبـد الواحـدوإخـراج السلطـان 
عوضـه ابـن أخيـه  أبـو فـارس نصـبو الجئـاً؛ المغـرب

                                                
بـا الحسـن أاعـر سمـاه قصیـدة لش) 240ـ  236: ص ص(أورد التنـسي  1

بھـا السلطـان عبـد الواحـد عـلى فتـح مدینـة  هنـأعـلي العشـاب الفـاسي؛ 
  :الجزائـر؛ وھي طویلـة؛ جـاء فیھـا

  شرف الفتى السمر الطوال المید      وصواھل ترد الوغى ومھند
  والسمر تنظم والسیوف تبدد          ـب  ـودة   بكتائـوكتائـب   معقـ

  ددـالقـسي تبث من أوتارھا      رسل المنایا والقضاء  یسویـد 
  :إلى أن یقـول

  والحسـد  دىـت لعزتھ  العـذل   یروقـك حسنـھ    فتحـًا   ھنأتـھ
  .236: ، ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان  2
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عـلى عـرش ) ابـن الحمـرة( محمـد بـن أبي تاشفيـن
  . لحفصييـنللدعـاء ؛ عـلى أن يلتـزم بابـني زيـان

 المغـرببـ أثنـاء وجـوده  أبـو مالـكوحـاول 
. ـ إيجـاد مخـرج الستعـادة ملكـه؛ ولكنـه فشـل األقـصى

أبي فـارس عندهـا؛ أرسـل أحـد أبنائـه إلى السلطـان 
؛ عارضـاً عليـه إعـادة الميـاه إلى مجاريهـا؛ الحفـصي

ابـن في  مساعدتـه؛ نكايـة الحفـصيفقبـل السلطـان 
أبي ؛ الـذي تراجـع عمـا اتفقـق عليـه مـع الحمـرة
  . ؛ وفضـل االستقـالل بدولتـهفـارس

جيشـاً  الحفـصي السلطـانوبالفعـل؛ فقـد جهـز 
مالـك  يأب؛ وأمـره بمرافقـة جـاء الخيـربقيـادة العلـج 
ـ  المغـرب األقـصىـ الـذي وصـل مـن  عبـد الواحـد

فتقـدم . تلمسـانعـادة ملكـه في ومساعدتـه عـلى است
؛ ولمـا وصـل الزيانييـننحـو عاصمـة  الحفـصيالجيـش 

محمـد بـن إلى مشـارف المدينـة؛ اشتبكـوا مـع جيـش 
؛ فعـادوا الحفصييـن؛ وانتهـت المعركـة بانهـزام الحمـرة

 أبـو فـارسومـع هـذا؛ فقـد عـاود . مـن حيـث أتـوا
المـرة بنفسـه؛ مصطحبـاً معـه  هـذه تلمسـانالزحـف إلى 

فحاصـر حاضـرة . عبـد الواحـد أبـا مالـكالسلطـان 
الدولـة حصـاراً شديـداً؛ انتـهى بفتـح المدينـة 
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إلى الجبـال  ابـن الحمـرةم، وهـروب 1428/هـ831سنـة
المجـاورة؛ باحثـاً عـن أنصـار ومرتزقـة؛ فكـان لـه مـا 

واألحيـاء  األعـراب أراد؛ إذ استطـاع تجنيـد بعـض
؛ أيـن تلمسـانالمجـاورة؛ فزحـف بهـم إلى  األمازيغيـة

سنـة  أبـا مالـك عبـد الواحـددخلهـا، وقتـل عمـه 
  .م1430/هـ833
أبـو عبـد اللـه محمـد الرابـع ابـن أبي تاشفيـن ـ 

حكـم فترتيـن األولى مـن (الثـاني المعـروف بابـن الحمـرة 
 48م والثانيـة حكـم فيهـا 1428/هـ831م إلى 1424/هـ827

تمـت اإلشـارة إلى  .)م1430/هـ833 سنـة يومـاً مـن
الفتـرة األولى مـن حكمـه في الفقـرة السابقـة؛ المخصصـة 

أمـا الفتـرة الثانيـة؛ . أبي مالـك عبـد الواحـدللسلطـان 
أبي هـ؛ وقتلـه لعمـه 833سنـة تلمسـانفانطلقـت بدخولـة 

ولكـن . عنـوة بـني زيـانـالل عـرش واحت مالـك
لـم يتركـه ينعـم بغنيمتـه أكثـر مـن  الحفـصيالسلطـان 

هـ؛ 833يومـاً؛ إذ وصـل إليـه بجيـش مهـول سنـة  48
؛ ونصـب في محمـد بـن الحمـرةوأسـر  تلمسـانفدخـل 
  ).العاقـل(أبـا العبـاس أحمـد مكانـه 
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ه بـن أبي حمـو أبـو العبـاس أحمـد المعتصـم باللــ 
م إلى 1431/هـ834مـن (الثـاني المعـروف بالعاقـل 

مـرت األعـوام األولى مـن حكمـه في  .)م1461/هـ866
استقـرار وهـدوء؛ ثـم اشتعـل ـ فجـأة ـ فتيـل الثـورات 
الداخليـة؛ ولكنـه تغلـب عـلى بعضهـا، وكبـح بعضهـا 

 أحمـد أبـو العبـاسهـذا؛ وتميـز السلطـان . اآلخـر
بالسيـرة الحسنـة، وبـثّ العـدل في دولتـه وتمكيـن الرعيـة 

وقـد . منـه، ونشـر العلـم، وخدمـة العلمـاء والصالحيـن
. أضـفى عـلى دولتـه مسحـة مـن الهيبـة واالحتـرام

. ـ إلى اثنيـن وثالثيـن سنـة تلمسـانوامتـد حكمـه ـ في 
ف، وأضـاف إليهـا أحيـا خاللهـا مـا اندثـر مـن األوقـا

أبي عـلي وبـنى مدرسـة جديـدة في زاويـة . أوقافـاً أخـرى
. ؛ وأوقـف عليهـا أوقافـاً قيمـةالحسـن بـن مخلـوف

 بـني زيـانسلـك مسلـك أسالفـه مـن ملـوك  ويبـدو أنـه
الرافضيـن للتبعيـة، والمتطلعيـن لالستقـالل عـن النفـوذ 

؛ 1يأبـو فـارس الحفـصه الخـارجي؛ وبذلـك استنفـر ضـد
م ـ بجيـش سـد 1433/هـ837الـذي شـد رحالـه ـ سنـة 

أبي العبـاس ، وإسقـاط تلمسـاناآلفـاق؛ قاصـداً فتـح 

                                                
وسـار متوجھـًا إلى تلمسـان؛ لمـا بلغـھ عـن صاحبھـا : ((قـال الزركـشي 1

األمیـر أحمـد ابـن السلطـان أبي حمـو مـوسى بـن یوسـف الزنـاتي؛ مـن 
 .131: تاریـخ الدولتیـن، ص)). التحـّدث في االستقـالل؛ كعـادة أسالفـھ
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ولكـن شـاءت األقـدار غيـر . عـن عرشـه المعتصـم
قبـل وصولـه إلى  ؛وانشريـسذلـك؛ حيـث هلـك في 

التنـسي في ال وقـ. هدفـه؛ فعـاد أتباعـه مـن حيـث أتـوا
وبانـت منـه في ابتـداء أمـره شهامـة : ((المعتصـم

كـل ذي صولـة؛ وعـرف  ـ رهبـةـ ونجـدة؛ توقـف لهـا 
ثـم عجـز بعـد ذلـك عـن . مقـداره، ولـم يتجـاوز حـده

النهـوض وكَـّل؛ وتـالشى مـا كـان لـه مـن الهيبـة في 
األوطـان،  النفـوس واضمحـل؛ واستـولى المتغلبـون عـلى

خـرج عليـه ـ . 1))وكثـر الثـوار مـن الزناتيـة والعربـان
أبـو يحـيى بـن أبي م ـ أخـوه 1434/هـ838في سنـة 

؛ ولكنـه األعـراب؛ وتبعـه في ثورتـه بعـض حمـو الثـاني
؛ الـتي وهـرانفشـل في تحقيـق غرضـه؛ فانثـنى إلى 

لسلطـان وحـاول ا. م1437/هـ840استـولى عليهـا سنـة 
استعادتهـا مـراراً؛ وتـم لـه ذلـك في سنـة  المعتصـم

عـن طريـق البحـر  أبـو يحـيىم؛ فانهـزم 1448/هـ852
؛ موضـع وفاتـه سنـة تونـس؛ ثـم انتقـل إلى بجايـةإلى 
م خـرج مـن 1437/هـ841وفي سنـة . م1451/هـ855

أبـو زيـان محمـد المستعيـن بـن محمـد األميـر  تونـس
متوجهـاً غربـاً؛  ي ثابـت بـن أبي تاشفيـن الثـاني؛أب

                                                
  . 248ـ  247: ، ص ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان  1
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م ـ 1438/هـ842قاصـداً مملكـة أجـداده؛ فبـدأ ـ سنـة 
: باحتـالل كـل مـا مـر بـه مـن أوطـان؛ فاستـولى عـلى

وبذلـك؛  .1الجزائـر، ومتيجـة، ومليانـة، ولمديـة، وتنـس
إذ غـدت ؛ )العاقـل( المعتصـماشتـد األمـر عـلى السلطـان 

في  يحـيى يأبالمصيبـة مصيبتـان؛ فبعـد تمـرد أخيـه 
ومحيطهـا خطـر جديـد؛  الجزائـر؛ ظهـر في وهـران

؛ الجزائـرويبـدو أن أهـل . 2محمـد المستعيـنيتمثـل في 
؛ فتآمـروا عليـه المستعيـناشتـد ضيقهـم مـن أحكـام 

تي ومـن بيـن الثـورات الـ. 3م1439/هـ843وقتلـوه سنـة 
 أحمـد أبـا العبـاسأزعجـت ـ أيضـاً ـ السلطـان 

أحمـد بـن الناصـر بـن أبي ؛ ثـورة ابـن أخيـه المعتصـم
ذلـك األميـر ـ  م1446/هـ850ـ سنـة  حمـو الثـاني

فئـة مـن الساخطيـن المتمرديـن؛  الـذي جمـع حولـه

                                                
؛ بایعـھ أوالد بلیـل ]البویـرة حالیـًا[فلمـا وصـل وطـا حمـزة : ((قـال التنـسي 1
، ثـم بنـو ]مـن صنھاجـة[، ثـم بایعتـھ ملیكـش ]مـن بـني یزیـد مـن زغبـة[

وتوجـھ  .، ثـم جمھـور الثعالبـة، وبعـض حصیـنيليـإيعمـر بـن مـوسى؛ أھـل 
إلى الجزائـر؛ فحاصرھـا مـدة طویلـة؛ حـتى ضـاق األمـر بمـن فیھـا؛ ففـر 

تاریـخ بـني زیـان ملـوك )). بـقي فیھـا، وأسلمـوا البلـد مقاتلوھـا، وأذعـن مـن
 .  251ـ  250: ، ص ص)نظـم الـدر(تلمسـان 

وعظـم سلطانـھ، وارتفـع شأنـھ؛ وفـّر إلیـھ كثیـر مـن بـني عبـد الـواد؛ أھـل (( 2
)). تلمسـان؛ وعظـم أمـره عـلى صاحـب تلمسـان؛ حـتى أنسـاه ذلـك ھـّم وھـران

  .251: ، ص)نظـم الـدر(ـني زیـان ملـوك تلمسـان تاریـخ ب
بي أذكـر عبـد الرحمـن الجیـاللي أن محـرك الثـورة ضـده؛ ھـو أبـو یحـیى بـن  3

 .197: ، ص2: أنظـر تاریـخ الجزائـر العـام، ج. حمـو صاحـب وھـران
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؛ ولكـن ثورتهـم تلمسـانفنـادوا باسمـه ملكـاً عـلى 
 .أحمـد بـن الناصـرمهدهـا؛ وقتـل األميـر  أجهضـت في
؛ قـد زال بهالكـه في محمـد المستعيـنخطـر  وإذا كـان
 بـقي ثابـت المتوكـل أبيفـإن خطـر ولـده ؛ الجزائـر

ماثـالً وقائمـاً؛ بـل قادمـاً بتـأنٍ وثبـات؛ ألن هـذا 
األخيـر؛ واصـل تحقيـق أهـداف أبيـه؛ حـتى احتـل 

أحمـد وخلـع عـم أبيـه . م1461/هـ866نـة في س تلمسـان
أبي مقـام  إلى لجـأ ـ بعـد خلعـه ـذي ـال؛ المعتصـم

ولكنـه لـم يتْـرك في . العبـادفي قريـة  ؛مديـن شعيـب
فسـعى . األندلـسملجئـه؛ حيـث نُـفي ـ إثـر ذلـك ـ إلى 

؛ الجزائـرمنهـا إلى تشكيـل قـوة؛ انطلـق بهـا مـن مدينـة 
؛ ولكنـه فشـل في تلمسـانغـرض استعـادة عرشـه في ب

يومـاً؛ وانتـهى عمـره  14تحقيـق هدفـه؛ بعـد حصـار دام 
م؛ حيـث 1463/هـ867طبيعيـاً، وختـم مسعـاه في سنـة

  . العبـاددفـن في 
أبـو ثابـت أبـو عبـد اللـه محمـد الخامـس المتوكـل ـ 

يـن باللـه بـن عـلى اللـه بـن أبي زيـان محمـد المستع
بـن أبي حمـو  محمـد أبي ثابـت بـن أبي تاشفيـن الثـاني

كـان  .1)م1485/هـ890م إلى 1462/هـ866مـن ( الثـاني
                                                

ثمـة غمـوض في تاریـخ وفـاة أبـو ثابـن محمـد الخامـس؛ بسبـب شـح  1
سنـة غیـر  21ومـع ھـذا فبارجیـس یقـول أنـھ بـقي في الحكـم مـدة . درالمصـا
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؛ الجزائـر فيالمستعيـن عندمـا قتـل والـده  تنـسفي 
فأخطأتـه سهـام األعـداء؛ حيـث واصـل مسـعى والـده؛ 

؛ ثـم قفـز رانووهـ وتمزغـران، تنـس، ومستغانـم،فاحتـل 
أحمـد وخلـع ، هـ866؛ الـتي فتحهـا سنـة تلمسـانإلى 

وواجهتـه منـذ البدايـة فتـن  .كمـا سبـق ذكـره ؛المعتصـم
وأولى الفتـن هي . أشعلهـا أفـراد مـن األسـرة المالكـة

؛ الـذي عـاد أحمـد المعتصـمفتنـة السلطـان المخلـوع 
؛ أيـن اجتمعـت ائـربالجز؛ ونـزل باألندلـسمـن منفـاه 

؛ زحـف واألمازيـغ، األعـرابإليـه بعـض األحيـاء مـن 
 14؛ فحاصرهـا ـ كمـا ذُكـر ـ تلمسـانبهـم نحـو 

. العبـاديومـاً؛ ولكنـه تـوفي أثنـاء ذلـك؛ حيـث دفـن في 
جماعـة مـن األسـرة المالكـة؛  المعتصـموجـاء في ركـاب 

بي عنـان أالرحمـن بـن محمـد بـن عبـد األميـر : منهـم
هـو  تلمسـانحصـار  واصـل. بي تاشفيـن الثـانيأ بـنا

. ومـن معـه؛ ولكنهـم صـدوا عنهـا؛ فانسحـب مـع أتباعـه
فارتحلـوا، وتفرقـت : ((في أمرهـم التنـسيوقـال 
فمنهـم مـن راجـع خدمـة أميـر المسلميـن، . جموعهـم

؛ يشيـر التنـسيـر أن غي. 1))ومنهـم مـن تمـادى في غيـه
                                                                                                 

وأشـار . واستنـد في قولـھ عـلى مخطـوط قدیـم لدیـھ؛ ولكنـھ لـم یسمـھ. شھریـن
أیضـا محمـود بوعیـاد في تعلیـق لـھ عـلى كتـاب نظـم الـدر؛ أن ھـذا القـول ورد 

  .كذلـك في ملحـق البغیـة
  .257: ، ص)نظـم الـدر(زیـان ملـوك تلمسـان  تاریـخ بـني 1
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األميـر محمـد بـن "ـ فيمـا بعـد ـ إلى ثائـر آخـر سمـاه 
واصـل تمـرده ضـد الدولـة؛ إلى عـام ". يـةلغا

 التنـسيولـم يذكـر . م؛ الـذي قتـل فيـه1463/هـ868
ولكـن يفهـم مـن بعـض . مـن نسبـه سـوى هـذا

الرحمـن محمـد بـن عبـد عباراتـه احتمـال أن يكـون هـو 
مـن . نفسـه 1بي تاشفيـن الثـانيأ بي عنـان بـنأبـن ا

وصـدر األميـر : ((ذلـك قولـه مواصـالً حديثـه السابـق
إذن؛ فقـد يكـون مـن )). محمـد بـن غاليـة إلى وجـدة

؛ ثـم صـدر ـ بعـد لتلمسـانبيـن الجيـش المحاصـر 
قولـه؛ بعـد  التنـسيويواصـل . وجـدةالفشـل ـ إلى 

ثـم جـيء مـن الغـد بجسـده؛ فدفـن مـع : ((مقتلـه
  .أحمـد المعتصـموصاحبـه طبعـاً هـو . 2))عبـادلصاحبـه با

ثابـت محمـد الخامـس  أبيفي عهـد السلطـان 
جـاء . تلمسـاننحـو  صيـالحف؛ زحـف الجيـش )المتوكـل(

 والحفـصي أبـو عمـرـ عـلى رأسـه ـ السلطـان 
وقـع في سنـة  تونـسوجهـم مـن ؛ يقـال أن خرعثمـان

؛ أي السنـة الـتي انتصـب فيهـا السلطـان م1462/هـ866
بـني ولمـا وصـل وطـن . تلمسـانعـلى عـرش  المتوكـل

                                                
یكـون قـد عـرف بابـن غالیـة؛ مثلمـا عـرف آخـرون باسـم األم؛ كابـن  1

  .إلـخ.. الزابیـة، وابـن الحمـرة
  .258: االقتبـاس األول والثـاني في ص 2
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أعـراب سويـد، وبـني يعقـوب، ؛ قابلتـه أحيـاء مـن راشـد
؛ باإلضافـة إلى بعـض أعيـان الـدواودةووبـني عامـر، 
وا حميعهـم سخطهـم عـلى السلطـان ؛ أبـدبـني عبـد الـواد

، وبالمقابـل أعربـوا عـن والئهـم التـام الزيـاني
 تلمسـانومـن جهـة أخـرى وصـل مـن . لحفصييـنل

. أبي عمـرو الحفـصيإلى  المتوكـلوفـد؛ أرسلـه السلطـان 
وأعيانهـا  تلمسـانضـم الوفـد نخبـة مـن علمـاء 

د اللـه محمـد بـن أبـو عبـالشيـخ : األجـالء؛ وهـم
الشيـخ أبي القاسـم العقبـاني، والشيـخ أحمـد بـن 

أبـو الحسـن عـلي بـن حمـو وخـال السلطـان  الحسـن؛
قـدم لـه هـذا الوفـد بيعـة السلطـان  .بـن أبي تاشفيـنا

 أبـو عمـروفقبـل . ، وعـرض عليـه الصلـحالزيـاني
أبـا ثابـت غيـر أن . عرضهـم؛ وعـاد إلى حاضـرة ملكـه

؛ تراجـع عـن موقفـه بعـد عاميـن؛ حيـث أعلـن المتوكـل
؛ الحفصيـةم عـن إسقـاط الدعـوة 1463/هـ868سنـة 

ثـم تراجـع عـن موقفـه؛ . وطـرد عمالهـا مـن مملكتـه
وفي هـذا الوقـت بالـذات؛ . وعـاد عنهـا ساعيـاً لإلستقـالل

 ه؛ حملـة تحري أعـراب بـني عامـر وسويـدشـنـض ضـد
فمـا كـان منـه و؛ الحفـصي أبي عمـرلـدى السلطـان 

في أواخـر  تلمسـان، والتحـرك نحـو سـوى تجهيـز جيـش
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سنـة  المنصـورةحيـث استقـر في . م1465/هـ870سنـة 
 تلمسـانم؛ جاعـالً منهـا منطلقـاً لقتـال 1466/هـ871

وبعـد جـوالت عديـدة؛ انصـب المطـر . ومحاصرتهـا
يـراً عليهـم؛ فأثقـل حركتهـم؛ وفي تلـك األثنـاء خـرج غز

ـ مـع أعيـان البلـد ـ إلى السلطـان  تلمسـانقـاضي 
وقدمـوا لـه . عارضيـن عليـه الصلـح، والسـالم الحفـصي

بيـده؛  محمـد المتوكـلكتـاب البيعـة؛ حـرره السلطـان 
 شهـد عـلى نفسـه؛ عبـد اللـه المتوكـل: ((جـاء فيـه

عليـه؛ محمـد لطـف اللـه بـه؛ وال حـول وال قـوة إالّ 
باللـه؛ وأعـطى ابنتـه بكـراً؛ للمـولى أبي زكريـاء يحـيى 

وكانـت هـذه الحملـة؛ . 2))؛ دون خطبـة1بـن المسعـودا
أمـا . تلمسـانفي شئـون ي حفـصالآخـر حمـالت التدخـل 

شـه إلى فقـد ظـل متربعـاً عـلى عر المتوكـل أبـو ثابـت
م؛ حيـث 1485/هـ890في سنـة  بتلمسـانيـوم وفاتـه 

  . تاشفيـنخلفـه ابنـه 
تاشفيـن بـن أبي ثابـت محمـد المتوكـل بـن أبي زيـان ـ 

أشهـر في سنـة  4حكـم ( محمـد المستعيـن باللـه
لـم يكـد يجلـس عـلى العـرش؛ حـتى  .)م1485/هـ890

                                                
تـولى . ھـو حفیـد أبي عمـرو وولي عھـده؛ وسلطـان بـني أبي حفـص بعـده 1

م؛ وتـوفي بالطاعـون في 1488/ھـ893في تونـس بعـد وفـاة جـّده سنـة  الحكـم
  . م1493/ھـ899سنـة 

  .158: تاریـخ الدولتیـن الموحدیـة والحفصیـة، ص 2
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فتـولى بعـده . ربعـةوافتـه المنيـة فجـأة؛ بعـد أشهـر أ
  . بي ثابـت المتوكـلأمحمـد السـادس ابـن أخـوه 

أبـو عبـد اللـه أبـو ثابـت الثـاني محمـد السـادس ـ 
م إلى 1485/هـ890مـن ( ابـن أبي ثابـت المتوكـل

شُغـل ـ منـذ توليـه ـ بالفتـن المشتعلـة،  .)م1496/هـ902
كـان ضعيـف وبـؤر الفـوضى المتناويـة في دولتـه؛ ف

اإلرادة، عليـل النفـس؛ فبـقي هكـذا إلى أن تـوفي سنـة 
م؛ دون أثـر ينـوه بـه، أو عمـل يمجـد 1496/هـ902

  .محمـد الثابـتيوبموتـه؛ خلفـه . أسمـه
أبـو عبـد اللـه محمـد السابـع بـن أبي ثابـت الثـاني ـ 

م إلى 1496/هـ902ـن م( 1المعـروف بالثابـتي
اشتهـر هـذا السلطـان بالنباهـة وحسـن  ).م1503/هـ909

التدبيـر؛ ولكنـه عـاش في فتـرة زمنيـة رديئـة؛ انحطـت 
فيهـا المجتمعـات المغربيـة إلى أبعـد الحـدود؛ وفسـدت 

االجتماعيـة والسياسيـة والثقافيـة، وتراجعـت : أحوالهـا
قيمهـا الخلقـة، وانهـارت نظمهـا االقتصاديـة، وانكمشـت 

اتهـا المعيشيـة، وتفككـت الجيـوش التابعـة لـدول حي
وفي هـذا الزمـن بالـذات؛ وفي سنـة . المنطقـة كلهـا

م بالتحديـد؛ سقـط صـرح اإلسـالم في 1490/هـ895
                                                

أنظـر ". أبـو زیـان الثالـث الملقـب بالمسعـود"سمـاه أحمـد توفیـق المـدني  1
  .108: ـا، صسنـة بیـن الجزائـر وإسبانی الثالمثائـةكتـاب حـرب 
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، إذ اجتاحتهـا الجيـوش غرناطـة، ودكَّـت أسـوار األندلـس
؛ ودخلتهـا ملوحـة بألويـة النصـر؛ الـتي النصرانيـة

 بـني األحمـردمـوع آخـر ملـوك اإلسـالم ـ مـن أذرفـت 
فخـرج مـن قصـره طريـداً شريـداً . ـ في تلـك الديـار

؛ ثـم انتقـل بعدهـا إلى حاضـرة الدولـة وهـراننحـو 
محمـد ؛ فاستقبـل مـن قبـل السلطـان الزيانيـة تلمسـان

غيـر أن وجـود السلطـان . بحفـاوة وإكبـار بـن أبي ثابـتا
؛ في تلمسـانعبـد اللـه محمـد الزغـل بـن سعـد  أبي

؛ خوفـاً مـن 1الخامـس ادوـاإلسبـاني فردينأغضـب الملـك 
خلفـه؛ مـن  المغربيـةتعاظـم شأنـه، ووقـوف القبائـل 

ولكـن السلطـان . األندلـسأجـل نصرتـه، والعـودة بـه إلى 
طمأنـه، وسكّـن مـن روعـه، وأزال غضبـه؛  الزيـاني

؛ مصحوبـاً بهدايـا رفيعـة إسبانيـاـن سافـر إليـه في حي
القيمـة؛ شملـت بعـض الخيـول األصيلـة، والجواهـر 

                                                
: ترجـم أحمـد توفیـق المـدني نصـًا؛ نقلـھ مـن المجلـة اإلفریقیـة جـاء فیـھ 1

وبعـد انھیـار مملكـة غرناطـة؛ طلـب الملـك أبـو عبـد اللـھ أن یتسحـب مـع ((
ذویـھ إلى بـالد المغـرب؛ فتحـرج فردینادوا وإیزابیـال مـن ذلـك حرجـًا كبیـرًا؛ 

بـھ لنجـدة  تييـأالملـك مـددًا مـن الشمـال اإلفریـقي .. .خشیـة أن یطلـب 
ال خطـر  بـأنإنمـا تمكـن الراھـب خمنیـس بعـد مـن إقناعھمـا؛ . المسلمیـن

حالـة الخـالف والشقـاق  ألنالبتـة مـن وراء ھـذا االنسحـاب إلى المغـرب؛ 
ـح ألھلھـا البتـة المستحكمـة الحلقـات بالبـالد اإلفریقیـة الشمالیـة؛ لـن تسم

سنـة بیـن الجزائـر  الثالمثائـةكتـاب حـرب )). باإلقـدام عـلى مثـل ھـذا العمـل
  . 68: وإسبانیـا، ص
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الكريمـة، التحـف الثمينـة؛ يقـال أنهـا عبـارة عـن لؤلـؤة 
ثـم . ملكيـة التصنيـف، فخمـة المظهـر، نـادرة الوجـود

مجموعـة مـن الطيـور الذهبيـة المعـدن، الخالصـة 
التكويـن، الرفيعـة العيـار؛ مـن بينهـا دجاجـة مـن 

وهـذا . الذهـب الخالـص؛ يحيـط بهـا ستـة وثالثـون نقفـاً
يعـطي صـورة صادقـة؛ لمـا وصـل إليـه البـالط 

كمـا . مـن البـذخ الصـارخ، والتبذيـر الراسـخ الزيـاني
بذهابـة إلى  الثابـتي محمـديالحـظ هنـا؛ أن السلطـان 

قـام بخطـوة غيـر موفقـة؛  الخامـس ـ ادوـفردينالط ـ بـ
سـن بهـا عـادة رديئـة؛ قلّـده فيهـا غيـره ممـن جـاء 
بعـده؛ كمـا أوحى لكثيـر مـن رعيتـه أن االتصـال بالعـدو 

وعـلى هـذا؛ فقـد كثـرت اتصـاالت . أمـر ال ضـرر منـه
، سبـانياإلالملـوك واألعيـان ـ فيمـا بعـد ـ بالبـالط 

المهـم؛ أن . ؛ المحتليـن لديـار اإلسـالماإلسبـانوالقـادة 
؛ واجـه بعـد فتـرة بـن أبي ثابـتمحمـد السلطـان 

قصيـرة؛ اضطرابـات؛ أفقدتـه عرشـه؛ إذ وثـب عليـه 
؛ فأطـاح بـه، واستـولى عـلى أبـو حمـو الثالـثعمـه 
ابـن  دمحمـوزج بالسلطـان  .الزيانييـن بتلمسـانملـك 

وتعتبـر الفتـرة القادمـة أسـوأ الفتـرات . أخيـه في السجـن
؛ حيـث تـردت األوضـاع الزيانيـةالـتي مـرت بالدولـة 

السياسيـة، وتفككـت الروابـط االجتماعيـة، وانهـارت القيـم 
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األخالقيـة تمامـاً؛ حـتى أضـحى التحالـف مـع األعـداء 
ـة المألوفـة؛ بحيـث كـان مـن األمـور العادي اإلسبانييـن
يتداولـون األدوار؛ في استراضـاء  بـني زيـانسالطيـن 

، والوقـوف معهـم صفـاً واحـداً ضـد اإلسبانييـنالغـزاة 
  .اإلخـوة واألبنـاء

أبـو حمـو الثالـث المعـروف بابـن قلمـون بـن محمـد ـ 
م إلى 1503/هـ909األولى مـن : حكـم في فترتيـن(الخامـس 

 .)م سنـة وفاتـه1518/هـ924م، والثانيـة في 1517/هـ923
محمـد بـن وصـل إلى الحكـم بانقـالب ضـد ابـن أخيـه 

ـت الفتـرة األولى مـن افتتح .هـ909في سنـة  أبي ثابـت
بظهـور أخطـار خارجيـة مدمـرة؛  حكـم هـذا السلطـان؛

بـرزت بوادرهـا ـ فيمـا سبـق ـ بالمؤامـرة الخطيـرة 
" طـور ديـزالس" ؛ في مؤتمـر بابـا الكاتوليـكتي حبكهـا الـ

TORDESILLAS م؛ عندمـا حـثّ 1494/هـ899؛ في سنـة
الشمـال أتباعـه عـلى إزالـت الممالـك اإلسالميـة في 

اإلسبانييـن فوزعـت ـ عندئـذ ـ األدوار؛ بيـن . اإلفريـقي
؛ زائـرالج؛ بحيـث يتـولى األولـون شـواطئ والبرتغالييـن

وتـم . للبرتغالييـن المغـرب األقـصىبينمـا تتـرك شـواطئ 
التطبيـق الفعـلي لخطتهـم ـ بعـد حمـالت استطالعيـة 
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ـ حيـث تمكـن جيـش األسطـول   1وعمليـات تجسسيـة
 أبيم ـ وفي عهـد 1505/هـ911سنـة  اإلسبـانيالبحـري 

الكبيـر  المـرسىبالـذات ـ مـن احتـالل  حمـو الثالـث
غيـر أنهـم كُبِحـوا وهزِمـوا شـر . لوهـرانالمجـاور 

؛ حينمـا حاولـوا التوغـل مسرغيـنهزيمـة في قريـة 
ومـع هـذا؛ لـم تُفحـم هـذا الهزيمـة . داخـل المنطقـة

؛ إذ عـاودوا الكـرة؛ بتحريـض وتمويـل اإلسبانييـن
ـول تـم ذلـك بانطـالق األسط. الكاردينـال كسيمنـس

م؛ فحـّل 1509/هـ915سنـة  قرطاجنـةمـن  اإلسبـاني
؛ فلـم يثبـت وهـران؛ وبعدهـا انتقـل إلى بالمـرسى الكبيـر
في تلـك الجهـة؛ كمـا أن بـني زيـان أمامهـم جيـش 

أعـراب أولئـك الغـزاة؛ وجـدوا عونـاً ودعمـاً مـن قبـل 
. وغيرهـم.. شافـع، وحميـانبـني ، و2بـني عامـر

                                                
أن : ((؛ قـال فیـھ"أبرودیـل. ف"  للمـؤرخترجـم أحمـد توفیـق المـدني نصـًا  1

رب جاسوسـًا مـن الجواسیـس الذیـن أرسـل بھـم فردینانـدو إلى بـالد المغـ
أن كامـل بـالد : "العـربي؛ قـد أرسـل إلى ملكـھ تقریـرًا مفصـًال؛ جـاء فیـھ

شمـال إفریقیـا یجتـاز فتـرة انھیـار نفـسي؛ یظھـر معھـا؛ أن اللـھ قـد أراد أن 
سنـة  الثالمثائـةحـرب ..")). یجعـل ھـذه البـالد ملكـًا لصاحـبي الجاللـة المسیحیـة

 .68: ـة، صبیـن الجزائـر وإسبانی
كتـب الشیـخ أبـو العبـاس أحمـد بـن القـاضي عبـد اللـھ بـن أبي محـلي  2

  : السجلمـاسي قصیـد في ھـذا الغـرض؛ جـاء فیھـا
  فمن مبلغ عني قبائل  عامر    وال سیما من قد ثوى تحت كافر
  وكل كمي من صنادید راشد    بتیجانھم  مع  رأسھا عبد  قادر

  :إلى أن یقـول
 شدكم باهللا ما عذر جمعكم    لدى اهللا في وھران أمر الخنازرأنا
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؛ بعـد أن فتـح أبوابهـا قائـدان وهـرانستولـوا عـلى فا
وأدت هـذه . 1أؤتمنـا عـلى المدينـه؛ فخانـا األمانـة

أبـو الهزيمـة؛ إلى خضـوع واستكانـة؛ أبداهمـا السلطـان 
، اإلسبانييـن؛ الـذي مـال إلى استرضـاء حمـو الثالـث

ذئـذ؛ ومن. وتلبيـة مطالبهـم؛ في مقابـل بقائـه في الحكـم
اعتلَّـت النفـوس، وانقسمـت الجهـود، وعميـت القلـوب؛ 

؛ بمثابـة وهـرانبحيـث أضحـت هـذه البـؤرة الجهنميـة في 
الطاعـون الـذي يتسـرب إلى النـاس؛ فيقتـل هـذا، 
ويصيـب هـذا؛ وينتقـل مـن محفـل إلى آخـر، فينشـر 

ـاب العـدوى، ويبـثّ الفسـاد في األعضـاء السليمـة؛ فتص
  . بالمـرض الخبيـث

                                                
ِإَذا : آَیـُة اْلُمَناِفـِق َثـالٌث: ((عـن أبي ھریـرة رضي اللـھ عنـھحدیـث شریـف  1

. البخـاري ومسلـمرواه  .))َوِإَذا اْؤُتِمـَن َخـاَن، َوِإَذا َوَعـَد َأْخَلـَف، َحـدََّث َكـَذَب
اإلسبـان  قائـد[كـان : ((خبـر ھـذه الخیانـة بقولـھ يـل أحمـد توفیـق المـدنوسج

قـد اشتـرى بذھـب وفیـر، وبوعـود جّمـة؛ ال حـّد لھـا؛ ] في المـرسى الكبیـر
ذمـة الیھـودي اشطـورا ـ مـن مھاجـري األندلـس؛ مـن الذیـن انقذتھـم نفـس 

ـ وقـد كـان اشطـورا ھـذا؛ قابـض مدینـة وھـران مـن المحـارق اإلسبانیـة 
المكـوس العـام لمدینـة وھـران؛ واشتـرى ھـو ـ بنفـس الوسیلـة وبنفـس 
الطریقـة ـ ذمـة اثنیـن مـن قابـضي المكـوس؛ الذیـن یعملـون تحـت إدارتـھ؛ 

فبینمـا . وھمـا القائـد الخائـن عیـسى العریـبي، والقائـد الخائـن ابـن قانـص
عـلى األسـوار، ووراء األبـواب؛ یستعـدون للحملـة الكبـرى؛ المسلمـون 

تجمعـت الجمـوع اإلسبانیـة حـول بـاب مـن أبـواب المدینـة؛ وقـع االتفـاق مـن 
 وفي الساعـة المعینـة؛ فتـح اشطـورا والخونـة الذیـن معـھ البـاب؛. قبـل علیـھ

كتـاب حـرب ...)). ل الجـارففتدفـق اإلسبـان إلى داخـل المدینـة؛ كأنھـم السیـ
  . 111ـ  109: سنـة بیـن الجزائـر وإسبانیـا، ص ص الثالمثائـة
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؛ بـل واصلـوا وهـرانعنـد  اإلسبانيـونولـم يقـف 
في  كعنابـةتنفيـذ مخططهـم فاحتلـوا مدنـاً شاطئيـة عديـدة؛ 

م، 1511/هـ915سنـة  وبجايـةم، 1510/هـ914سنـة 
، وشرشـال، دلـسم؛ ثـم 1514/هـ920سنـة  جيجـلو

جـه ملـوك وبالمقابـل وا. م1531/هـ938في سنـة  وهنيـن
كلـه؛ العـدوان الخـارجي بالجبـن والخـذالن  المغـرب

والالمبـاالة؛ إذ تخلـوا عـن مهمتهـم األساسيـة في الـذّود 
عـن أراضيهـم، وحمايـة رعاياهـم؛ وعجـزوا عـن 
التصـدي للعـدوان الخـارجي؛ واكتفـوا باالنكمـاش داخـل 

نعيـم قصورهـم المرفهـة، واالنغمـاس في البـذخ وال
الفائـض، والسقـوط في الملـذات المعيبـة؛ والحـرص كـل 
الحـرص عـلى استخـالص الضرائـب ونهـب قـوت 

ومـن بيـن . الرعيـة، وتكديـس الثـروة في مخازنهـم
أبـو حمـو  الزيـانيهـؤالء الملـوك ـ طبعـاً ـ السلطـان 

هـذ السلطـان الـذي أحجـم عـن إنقـاذ مدينـة . الثالـث
إذ صمـت عـلى عـدوان . ؛ الواقعـة تحـت سلطانـهرانوهـ

فانجـر عـن انخذالـه، وتقوقعـه عـلى . صريـح ومكشـوف
؛ أنـه شجـع بعـض الطامعيـن بتلمسـاننفسـه في قصـره 

  . المالكـة؛ عـلى العصيـان والتمـرد الزيانيـةمـن األسـرة 
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يحـيى بـن وهـذا الطمـوح الطامـع؛ هـو األميـر 
محمـد ؛ وهـو أخـو السلطـان السابـق المخلـوع تيالثابـ

؛ ولـم أبي حمـو الثالـثثـار ضـد عمـه . بـن أبي ثابـتا
يجـد وسيلـة أمامـه؛ كي يحقـق أطماعـه؛ سـوى االستعانـة 

؛ فدعمـوه في حربـه؛ بوهـرانالمتواجديـن  باإلسبانييـن
الـتي خسـر بعضهـا وكسـب أخـرى؛ وانتـهى بـه األمـر 

م، واقتطاعهـا مـن 1506/هـ912سنـة  تنـسبامتـالك 
وبذلـك يكـون هـذا األميـر قـد . الزيانيـةجسـم الدولـة 

فتـح بابـاً آخـر مـن أبـواب جهنـم؛ لـم يتسـنى ـ بعـد 
ذلـك ـ لـه وال لغيـره أن يقفلـه أبـداً؛ إذ غـدا هـذا 
ة التصـرف الشـاذ وهـذا السلـوك الغريـب؛ عـادة جاريـ

؛ اتبعهـا السالطيـن فيمـا بعـد؛ ومنهـم طبعـاً؛ ))موضـة((
بالـذات؛ الـذي أحـرز قصـب السبـق  أبـو حمـو الثالـث

كـل هـذا أدى إلى تفكـك الشعـب، .. في هـذا النهـج السقيـم
وانشغـال النـاس بقضاياهـم وهمومهـم الخاصـة؛ وأهملـوا 

وا بمقتـضى مـا تمليـه المصلحـة العامـة؛ حيـث عملـ
عنـد فسـاد )).. عليـك بخاصـة نفسـك((الحديـث الشريـف 

 الشعـب الجزائـريالنـاس؛ حـدث كـل ذلـك؛ بعدمـا سئـم 
مـن ملوكـه وأمرائـه؛ وانقطـع حبـل الصلـة والوصايـة 
بيـن الطرفيـن؛ نتيجـة لتخـاذل أولئـك السالطيـن وقعودهـم 

ـة مستنيـرة مـن عندئـذ قامـت فئ. عـن حمايـة شعبهـم
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العلمـاء واألعيـان؛ بالـدور المنـوط بأولئـك الملـوك؛ 
فنظمـوا أنفسهـم ضمـن مجموعـة متماسكـة؛ تكفلـت 
بمفاوضـة أهـم القـوى الخارجيـة المتواجـدة في الساحـة 

... والجنوييـن والبندقييـن تـراكاألو ييـنسباناإل(آنئـذ كـ 
 الجزائـرمسـاعي أعيـان ـد جلـم تُ ؛ومـع هـذا). إلـخ

نهـا وة؛ كانـوا يحققدمحـد ـاًأهداف لإلسبانييـنالحميـدة؛ ألن 
بذلـك غـدت معظـم مـدن الشـاطئ . خطـوة بعـد خطـوة

 الجزائـرتحـت أيديهـم؛ بمـا في ذلـك مدينـة  الجزائـري
عـروج وخيـر  :االتصـال باإلخـوة عندهـا تـم. نفسهـا
ـم تـرأس البـالد؛ مقابـل حمايـة طُلـب منهإذ ؛ الديـن

؛ ديـن اإلسـالمالجهـاد؛ في سبيـل  العبـاد، ورفـع لـواء
   .الحـق والرشـاد

؛ 1إلسبانييـنباوعليـه؛ فبعـد اتصـال أولئـك األعيـان 
تبينـت لهـم أطماعهـم التوسعيـة وأهدافهـم الصليبيـة؛ لـذا 

) ـروجع(وج رُأ" : باربـاروس"فقـد تحولـوا نحـو األخويـن 

                                                
تشكـل وفـٌد مـن أعیـان الجزائـر برئاسـة الشیـخ سالـم التـومي الثعالـبي؛  1

؛ فقابلـوه في شـوال "بیـدرو نفـاري"لمفاوضـة القائـد اإلسبـاني في بجایـة 
یـن وقعـوا عـلى معاھـدة مجحفـة بشروطـھ أ. م1510/ھـ916مـن سنـة 
" فردینانـد الخامـس"ولمـا انتقلـوا إلى إسبانیـا لمقابلـة ملكھـا . التعجیزیـة

اشتـرط علیھـم التنـازل عـن إحـدى الصخـرات البحریـة؛ مـن بیـن الصخـرات 
نـاء األربـع؛ المقابلـة لمدینـة الجزائـر؛ فتـم لـھ ذلـك؛ وشـرع اإلسبـان في ب

 . م1509/ھـ915سنـة " البنیـون" حصـن بھـا 
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المـدلي  بـن يوسـف ؛ ابـني يعقـوب1وخيـر الديـن
بعـد أن ذاع صيتهمـا، وتناقـل النـاس أخبارهمـا  .التـركي
ـاران  هـذانإذ كـان  .الصليبييـنـة ضـد الجهاديالبح

 البحـرفي عـرض  2يجـوالن بعمارتهمـا البحريـة التركيـان
ذ عـدد كبيـر مـن ؛ أيـن قامـا بإنقـااألبيـض المتوسـط

؛ األندلـسفي  الصليببـنالفاريـن مـن جحيـم  3المورسكييـن
وأخـوه ينتشالنهـم مـن هـول األمـواج  عـروجفكـان 

الـتي تلطـم مراكبهـم الصغيـرة، وينقذانهـم مـن مطـاردة 
المميتـة، ويحميانهـم مـن مهالـك األمـواج  ـنيالصليب

ارتهـم بهـم عـلى ومصائـب األيـام؛ حيـث ترسـو عم
أيـن يجـدون المـأوى األميـن، . وتونـس الجزائـرشـواطئ 

فكانـت ثمـار االستنجـاد بهمـا؛ أنهمـا . والعيـش الكريـم
توصـال إلى تطهيـر أرض اإلسـالم مـن دنـس االحتـالل 

مـن  والجنوييـن اإلسبانييـنالصليـبي؛ حينمـا طـردا 
أحمـد ر الـذي حفّـز ؛ األمـ4والجزائـر وشرشـال جيجـل

؛ عـلى االستنجـاد بـزواوة كوكـو؛ أميـر بـن القـاضيا

                                                
 .اسمـھ ـ في األصـل ـ خرسـوف؛ فنصـح بتغییـره إلى خیـر الدیـن؛ ففعـل 1
وقـد انطلقـا ـ في البدایـة ـ بثالثـة . العمـارة تتشكـل مـن عـدة مراكـب بحریـة 2

 .ثـم تضاعفـت مـع مـرور الوقـت. مراكـب؛ مجھـزة بأسلحـة ضاربـة
  .اسـم أطلقـھ نصـارى إسبانیـا عـلى مسلـمي األندلـس؛ بعـد سقـوط غرناطـة 3
والجزائـر والشرشـال في سنـة . م1514/ھـ920تـم فتـح جیجـل سنـة  4

 م1516/ھـ922
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إن بالدنـا : ((؛ إذ وجـه لـه رسالـة؛ جـاء فيهـابعـروج
كـل هـذه األحـداث  .1))بقيـت لـك وألخيـك، أو للذئـب

كافـة في  بـالد المغـربالصاخبـة كانـت تجـري؛ وملـوك 
مـن بينهـم . و الصفيـقسبـات عميـق، ومنشغليـن باللهـ

  .أبي حمـو الثالـثالسلطـان 
 الجزائـرفي  عـروج وخيـر الديـنوبعـد استقـرار 

فتـرة قصيـرة؛ بغـرض تنظيـم الصفـوف، وترتيـب شئـون 
م 1517/هـ923الحكـم؛ بـادرا فـوراً إلى الزحـف سنـة 

محمـد بـن أبي  يحـيى بـن؛ لتأديـب األميـر تنـسنحـو 
؛ طمعـاً في اإلسبانييـنـذي ارتـمى في أحضـان ؛ الثابـت

واقتضـت . تلمسـانعونهـم عـلى استعـادة ملـك أبيـه في 
 خيـر الديـن؛ أن يهاجمهـا تنـسخطـة االستيـالء عـلى 

مـن  عـروجعـن طريـق البحـر؛ بينمـا ينقـض عليهـا 
وبالفعـل نجحـت خطتهمـا في فتـح المدينـة، وقتـل . البـر

  . يحـيى بـن الثابـتي أميرهـا
وفـد  عـروجقـدم إلى  ؛تنـسوباحتاللهمـا لمدينـة 

؛ فاشتكـوا مـن الحالـة المترديـة في تلمسـانمـن أعيـان 
، وعرفـوه بمـا يجـري بيـن أفـراد الزيانييـنعاصمـة 

األسـرة المالكـة مـن صراعـات، ومنافسـات مريبـة؛ ومـا 

                                                
  .15: ، ص3: تاریـخ الجزائـر العـام، ج 1
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بينهـم وبيـن  يحـدث مـن اتصـاالت ومؤامـرات
أبـو حمـو الثالـث ؛ بمـا فيهـم السلطـان اإلسبانييـن

في  اإلسبانييـن؛ الـذي يستمـد نفـوذه وقوتـه مـن 1نفسـه
ثـم عرضـوا عليـه القـدوم إلى حاضـرة الدولـة؛ . وهـران

 عـروجاستجـاب . ودخـول المدينـة؛ فاتحـاً، ومحـرراً
الفسـاد المتفـشي في  بـدون تـردد؛ ألنـه كـان يعلـم حجـم

وعليـه؛ فقـد تقـدم ثابـت . المغـرب األوسـطعاصمـة 
م؛ 1517/هـ923؛ فدخلهـا سنـة تلمسـانالخـطى نحـو 

 أحمـدأبـو زيـان وأجلـس عـلى عـرش الدولـة السلطـان 
أبـو حمـو ؛ وهـو الـذي وثـب عليـه 2بـن أبي ثابـتا

 أبـو حمـوأ ـ مـن قبـل، وسجنـه ـ بينمـا لجـ الثالـث
  .فيهـا باإلسبانييـن؛ مستنجـداً وهـرانإلى مدينـة 

 أبـو زيـان أحمـد الثـاني ابـن عبـد اللـه الثـانيـ 
لـم تطـل مـدة  .)م1517/هـ923وتـوفي في سنـة  حكـم(

؛ التـركيحكـم هـذا السلطـان؛ ألنـه أبى الخضـوع للنفـوذ 
 عـروج ، وحـارب3تلمسـانفعمـل عـلى إخراجهـم مـن 

                                                
ـاع بـھ تحـول أبـو حمـو الثالـث إلى مجـرد تابـع للملـك اإلسبـاني؛ بعـد االجتم 1

  ؛  BURGOSفي مدینـة برغـوس 
إذ اكتـفى أحمـد توفیـق . تضاربـت األقـوال في التعریـف بھـذا السلطـان 2

بینمـا سّمـاه عبـد " أبي زیـان الثالـث المدعـو المسعـود"المـدني بتسمیتـھ بـ 
  ".أبـا زیـان أحمـد الثـاني ابـن عبـد اللـھ الثـاني"الرحمـن الجیـاللي 

دو أن ھـذا التوجـھ؛ تبنـاه أھـل تلمسـان أنفسھـم؛ وفي ذلـك یقـول أحمـد یبـ 3
أن أھـل تلمسـان الذیـن استنجـدوا بعـروج، وفتحـوا لـھ : ((توفیـق المـدني
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وأتباعـه؛ ولكنـه قتـل أثنـاء المعركـة الدائـرة بينـه وبيـن 
فرصـة  أبـو حمـو الثالـثوانتهـز . 1عـروججيـش 

؛ فطلـب عـون وعـروجنشـوب الحـرب بيـن ابـن أخيـه 

                                                                                                 
أبـواب المدینـة، وتلقـوه عـلى الّرحـب والّسعـة؛ لـكي ینقذھـم مـن الملـك أبي 

ى العـرش أبـا زیـان؛ لـم یكونـوا في حمـو صنیعـة اإلسبـان، ولـكي یجلسـوا عـل
أغلبیتھـم یریـدون أن یتعـدى األمـر ذلـك؛ لـم یكونـوا یریـدون أن یخسـروا 

فمـا . استقاللھـم، وأن یفقـدوا ملكھـم؛ الـذي تركـھ لھـم جّدھـم یغمراسـن العظیـم
أن  ل األولى؛ ولـم یكـادوا یعلمـون أن عـروج یریـددكـادت تنتـھي فـورة الجـ

تصبـح تلمسـان ومملكتھـا جـزءًا مـن دولـة ضخمـة ھي الدولـة الجزائریـة؛ 
سنـة بیـن  الثالمثائـةحـرب )). حـتى تخلـوا عنـھ؛ بـل ناصبـھ أكثرھـم العـداء

ویبـدو أن السبـب غیـر ھـذا في نظـري؛ ألن . 193: الجزائـر وإسبانیـا، ص
ض مـن قبـل سكـان تلمسـان؛ خاصـة وأن الدولـة الجزائریـة ال یمكـن أن ُتْرَفـ

. الجزائـر كانـت تابعـة ـ یومـا مـا ـ للدولـة الجزائریـة األم؛ وعاصمتھـا تلمسـان
وإنمـا حقیقـة رفضھـم؛ تكمـن في مسـعى األخویـن عـروج وخیـر الدیـن؛ لضـّم 

ا ابـن وقـد أشـار إلى ھـذ. تلمسـان والجزائـر إلى البـاب العـالي في اسطمبـول
الضیـاف في كتابـھ إتحـاف أھـل الزمـان؛ حینمـا تكلـم عـن ذھـاب خیـر الدیـن 
للسلطـان التـركي سلیـم؛ حامـال معـھ السكـة المضروبـة باسمـھ، ومبشـرًا إیـاه 

وذكـر ابـن الضیـاف أیضـًا؛ أن . برفـع الدعـاء باسمـھ عـلى منابـر الجزائـر
الحسـن اشتـد حـذره مـن خیـر الدیـن بعـد ھـذا؛  السلطـان الحفـصي محمـد بـن

أنظـر إتحـاف أھـل ، كمـا بعـث للسلطـان الزیـاني في تلمسـان یحـذره منـھ
 .11: ، ص2: الزمـان، ج

أمـا الروایـة األخـرى؛ فأشـار إلیھـا أحمـد توفیـق . ھـذه روایـة مـن الروایـات 1
ـع بتلمسـان إّال قلیـًال؛ حـتى عـادت فلـم یستقـر الوض: ((المـدني؛ حیـث قـال

سیرتھـا األولى؛ یغّذیھـا اإلسبـان مـن جھـة، ویغذیھـا صاحـب  والدسائـسالفتـن 
وھكـذا؛ نشبـت فتنـة في . العـرش والطامعـون في العـرش مـن جھـة أخـرى

تلمسـان ـ واإلسبـان یتربصـون بھـا الدوائـر ـ وتـولى كبـر الفتنـة نفـس 
؛ وأشیـاع عمـھ أبي حمـو معـًا؛ فخـرج عـروج مـن )أبـو زیـان(ان السلطـ

تلمسـان حینـًا؛ ثـم عـاد إلیھـا، وقتـل أبـا زیـان، وجماعـة مـن قرابتـھ 
سنـة بیـن  الثالمثئـةحـرب )). الفتنـة، ورجـال المشاغبـة رؤوسوأنصـاره، مـع 

  .  189: الجزائـر وإسبانیـا، ص
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سنـة  تلمسـان، وزحـف معهـم نحـو اإلسبانييـن
األول سـار : م؛ فتقدمـوا إليهـا مـن محوريـن1518/هـ924

مـع فئـة مـن أتباعـه، وقـوة مـن  أبـو حمـويـه ف
 بـني راشـد؛ فتوجهـوا في البدايـة إلى قلعـة اإلسبانييـن

شقيـق  إسحـاق بـن يعقـوب؛ أيـن يتواجـد )هـوارة(
بعـد خروجـه  إسحـاق؛ ففتحوهـا؛ ثـم قتلـوا عـروج
  . تلمسـانوبعدهـا انطلقـوا نحـو . منهـا

؛ حيـث رشقـونأفيبـدأ بساحـل أمـا المحـور الثـاني؛ 
؛ والتـقى تلمسـاننحـو  اإلسبـانيانطلـق منـه الجيـش 
؛ فشـددوا عليهـا الحصـار الزيانيـةالجمعـان أمـام المدينـة 

إلى تركهـا،  عـروجمـدة ستـة أشهـر؛ اضطـر بعدهـا 
والخـروج منهـا؛ بعـد أن يئـس مـن وصـول المـدد 

ـه يترصـد المـدد؛ ولكنـه فخـرج مـع رفقائ. 1إليـه
؛ فالتحـم معهـم في معركـة غيـر اإلسبـاناصطـدم بجيـش 

  .م1518/هـ924ة متكافئـة؛ ختمـت باستشهـاده في سنـ
                                                

حـول خبـر ھزیمـة عـروج مـن تلمسـان؛ كمـا اختلفـت في  اختلفـت الروایـات 1
م في 1518/ھـ924موضـع استشھـاده؛ حیـث یـرى بعضھـم أنـھ تـوفي سنـة 

أمـا الروایـة األخـرى فیـرى . زاویـة سیـدي مـوسى بجبـل بـني یزناسـن
د وقـ. أصحابھـا أنـھ استشھـد في واد المالـح؛ الواقـع بیـن تلمسـان ووھـران

األول مـا ذكـره أبـو : أورد عبـد الرحمـن الجیـاللي خبـرًا أجمـع علیـھ مصـدران
راس؛ إذ جـاء فیـھ أن المعركـة بیـن عـروج واإلسبـان؛ وقعـت في جبـل بـني 

. م1529/ھـ935یـوم عیـد الفطـر مـن سنـة ) جبـل بـني یزناسـن(مـوسى 
یقیـة؛ بتحقیـق المـؤرخ الفرنـسي والخبـر الثـاني؛ مـا ورد في المجلـة اإلفر

  .  وجـاء فیـھ نفـس مـا ذكـره أبـو راس. بریقجیـر
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أبي ؛ عـاد إلى تلمسـانوخالصـة القـول؛ أن عـرش 
لفتـرة قصيـرة؛ حيـث شـاءت  حمـو مـوسى الثالـث

في السنـة الـتي  التعيـسهـذا السلطـان األقـدار أن يمـوت 
، وفي السنـة الـتي استشهـد فيهـا تلمسـاندخـل فيهـا إلى 

أبي محمـد عبـد اللـه فانتقـل الحكـم إلى . أيضـاً عـروج
وهـو الـذي عـرف بلقـب  ؛الثـاني ابـن أبي ثابـت

  . اللـه المتوكـل عـلى
أبـو محمـد عبـد اللـه الثـاني ابـن أبي ثابـت الثـاني ـ 

حكـم في فترتيـن ( بمحمـد المتوكـل عـلى اللـه المعـروف
م وعـاد في 1519/هـ925إلى م 1518/هـ924األولى مـن 

حـاول ). م1524/هـ930وفاتـه في  السنـة نفسهـا إلى سنـة
هـذا السلطـان مسـك العصـا مـن وسطهـا؛ ولكنـه لـم 

ال  الجزائرييـنوأنصارهـم مـن  األتـراكيوفـق؛ ألن وضـع 
سويتهـم بميـزان واحـد، أو تثمينهـم بمعيـار واحـد يمكـن ت

. ؛ لـذا؛ كـان فشـل هـذا السلطـان حتميـاًاإلسبانييـنمـع 
؛ الذيـن تلمسـانألن موقفـه يتناقـض مـع رغبـة سكـان 

، اإلسبانييـن الصليببـنيفرقـون ـ إلى حـد مـا ـ بيـن 
هـو  ؛ويبـدو أن بيـت الـداء هنـا. المسلميـن واألتـراك

شيـخ أحـد أحيـاء وهـو ـه؛ ألم عبـد اللـهجـد السلطـان 
فقـد . مـن بـن رضـوانحعبـد الر؛ المدعـو بـني عامـر
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أظهـر هـذا الشيـخ جهـالً كبيـراً، وأبـدا عقوقـاً فاضحـاً؛ 
أودى بـه وبحفيـده إلى مهـاوي الهـالك، وساقـه في طريـق 

ف، وهـذا التناقـض وقـد استغـّل هـذا االنحـرا. جهنـم
المغـرب ؛ الـذي كـان منفيـاً في عبـد اللـهأخـو السلطـان 

؛ فعـاد طالبـاً أبـا سرحـان المسعـود المدعـو؛ واألقـصى
خيـر الملـك؛ ولكنـه صـد ومنـع؛ عنـد ذلـك لجـأ إلى 

؛ الـذي ساعـده عـلى الدخـول إلى الجزائـر فيالديـن 
  .رش أجـداده؛ والتربـع عـلى عـتلمسـان

ثـار ( أبـو سرحـان المسعـود بـن أبي ثابـت الثـانيـ 
لمـا تعـذرت عليـه ). م1519/هـ925وسقـط في سنـة 

؛ تلمسـانـ إلى  بالمغـرب األقـصىالعـودة مـن منفـاه ـ 
؛ طالبـاً مساعدتـه؛ فواقـق هـذا خيـر الديـنتوجـه إلى 

اعتُمـدت مـن األخيـر؛ ولكـن بشـروط حـددت في معاهـدة 
وتشتمـل المعاهـدة المذكـورة عـلى عـدة بنـود؛ : قبلهمـا
باالنضـواء ضمـن  الزيـانيالتـزام السلطـان : أهمهـا

، ثـم األمـر برفـع الدعـوة للسلطـان العثمانيـةالدولـة 
؛ ثـم التعهـد بدفـع تلمسـانعـلى منابـر  التـركي سليـم

خيـر وبعدهـا؛ جهـزه . ضريبـة سنويـة لخزينـة الدولـة
سنـة  تلمسـان، وأعانـه بقـوة أدخلتـه الديـن

مـن  أبـا محمـدأيـن أخـرج أخـاه . م1519/هـ925
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وبـقي ـ في بدايـة ملكـه ـ عـلى عهـده المبـرم . المدينـة
؛ غيـر أنـه تراجـع عنـه بعـد فتـرة؛ خيـر الديـنمـع 

دولتـه عـن ونقـض تلـك المعاهـدة؛ حيـث أعلـن استقـالل 
فانهـارت بذلـك المعاهـدة المعقـودة بينـه . أي نفـوذ أجنـبي

. ؛ الذيـن تهيـأوا لـرد الصفعـة بأشـد منهـااألتـراكوبيـن 
وسرعـان مـا جـاءت الفرصـة المواتيـة؛ حينمـا ظهـر 

مـن جديـد في سنـة  أبـو محمـد عبـد اللـه الثـاني
؛ فاستقبلـه الديـن خيـربم؛ حينمـا اتصـل 1524/هـ930

والتـزم باحتـرام المعاهـدة . هـذا األخيـر بحفـاوة وترحـاب
حـاول ـ بعـد وصولـه إلى ولكنـه . المعقـودة مـع سابقـه

؛ ولكـن خيـر الديـنمـع  هسـدة الملـك ـ  نكـث عهـد
كشفـوا لـه أنيـاب سخطهـم؛ فتراجـع عـن نوايـاه  األتـراك
؛ إذ تـوفي في السنـة الـتي ولـم يـدم عهـدهفـوراً؛ 

 محمـدفخلفـه ولـده . م1524/هـ930انتصـب فيهـا؛ وهي 
  .السابـع

أبـو عبـد اللـه محمـد السابـع ابـن أبي محمـد عبـد ـ 
: حكـم في فترتيـن( اللـه الثـاني ابـن أبي ثابـت الثـاني

م، الثانيـة في 1542/هـ949م إلى 1524/هـ930األولى مـن 
صحيفـة هـذا السلطـان سـوداء؛ في . )م1544/هـ950سنـة 

افتتـح عهـده؛ باالنضـواء تحـت . حـق أمتـه ووطنـه
؛ إذ لجـأ إليهـم طالبـاً حمايتهـم، وجهـر ييـنإلسبانامظلـة 
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وقـد أوردت المصـادر التاريخيـة رسالـة . ألتـراكلبعدائـه 
ا نيـود" إسبانيـابعـث بهـا هـذا السلطـان إلى إمبراطـورة 

مـا  ؛بـل في صحيـح علمكـم ...: ((؛ جـاء فيهـا"إيزابيـال
مـن نكايـة صاحـب الجزائـر، ومـا  ؛هـو حالنـا عليـه

هـو يرومـه مـن تشغيبنـا في الباطـن والظاهـر؛ فعلنـا 
 .ذلـك طمعـاً منـا في مهادنتـه، وحيلـة لجلـب محاسنتـه

ظهرنـا لـه أ. همـره، واشتـد تنكيـره وضـرألمـا أعيانـا 
مـا كنـا نخفيـه مـن عداوتـه، وقابلنـاه بمـا يليـق 

وقـد توفـر اآلن عزمنـا  .بفسـاد بيتـه، وخبـث سريرتـه
في إعمـال الحركـة عليـه، والتوجـه بكـل وجـه يمكـن 

والقبائـل عـلى حربـه متفقـون،  ،فجميـع العـرب ؛إليـه
؛ أن وغرضنـا منكـم. وإلى تضييـق حصـاره شارعـون

تبـادروا بتوجيـه العمـارة في الحيـن والوقـت، بالجـد 
والعـزم؛ وتجتهـدوا في ذلـك غايـة االجتهـاد، واألخـذ 
بالحـزم؛ وتكونـوا عليـه  بـراً وبحـراً يـداً واحـدة، وفئـة 

 محمـد السابـعولـم يتـردد السلطـان . 1))...مساعـدة
عـه ضـد م اإلسبـانلحظـة، ولـم يشـك في وقـوف 

                                                
م الموافـق لعـام 1533جانـفي  15تاریـخ ھـذه الوثیقـة یعـود إلى سنـة  1

أنظـر . أي خـالل الفترة األولى مـن حكـم ھـذا السلطـان التعیـس. ھـ940
. 226ـ  225: ، ص ص2: ر العـام، جالرسالـة كاملـة في كتـاب تاریـخ الجزائـ

وأصلھـا موجـود في دار المحفوظـات بقلعـة سیمنقـا؛ القریبـة مـن بلـد الولیـد 
  في إسبانیـا، وھي ضمـن مجموعـة الوثائـق السیاسیـة الدیبلوماسیـة
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؛ الجزائـرلـذا فقـد جهـز جيشـه، وزحـف نحـو . األتـراك
؛ الـذي هزمـه، وكسـر خيـر الديـنأيـن التـقى بجيـش 

فانهـزم عائـداً . اإلسبانييـنشوكتـه؛ دون أن تأتيـه نجـدة 
خيـر ؛ حيـث طلـب الهدنـة، والصفـح؛ فمكّنـه تلمسـانإلى 

لـم تغنـه .. ـذاوهك. مـن ذلـك، وعفـا عنـه الديـن
والتـودد إليهـم؛ ، ولـم يفـده التملـق لإلسبانييـنمراسالتـه 

 ؛تلمسـان؛ فاحتلـوا بـني راشـدإذ هاجمـوه مـع حلفائهـم 
أيـن عاثـوا في األرض فسـاداً؛ ونكلـوا بالعبـاد، ونجسـوا 
المساجـد واألضرحـة، وعبثـوا بكتـب العلـم والتـراث 

ذي أدى إلى انقـالب حلفائهـم عليهـم؛ األمـر الـ. الديـني
فتحـول نصرهـم إلى هزيمـة، وانكسـرت شوكتهـم، 
وانطفـأت جذوتهـم؛ وقتـل مقاتلوهـم، وأسـر مـن بـقي 

عندهـا؛ ". مارطـان دي آكيلـو"منهـم؛ وأولهـم قائدهـم 
جنحـوا للسلـم؛ فعقـد السلطـان معهـم معاهـدة؛ أشعلـت 

أبـو األمـر الـذي حفـز األميـر . انتلمسـنـار الفتنـة في 
عـلى خلـع أخيـه والقيـام بشئـون الملـك  زيـان أحمـد

  .هـ949دونـه؛ وذلـك في سنـة 
أبـو زيـان أحمـد الثالـث بـن أبي محمـد عبـد اللـه ـ 

م 1542/هـ949األولى في سنـة : حكـم في فترتيـن(الثـاني 
ـ كمـا سبـق نهـض ). م1544/هـ950والثانيـة في سنـة 

ذكـره ـ ضـد أخيـه؛ فعزلـه، وتـولى الحكـم مكانـه؛ بعـد 
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؛ جـراء انضـواء تلمسـاناالضطرابـات الـتي اجتاحـت 
ولـم يجـد السلطـان . اإلسبانييـنأخيـه تحـت نفـوذ 

في  اإلسبانييـنالمعـزول منفـذاً؛ سـوى اللجـوء إلى 
ـن ، وعـلى ممحرضـاً إياهـم عـلى أخيـه؛ وهـران

أبـو ولـم يكتـف السلطـان . التلمسانييـنناصـره مـن 
؛ بـل مـد تلمسـانبالجلـوس عـلى عـرش  زيـان أحمـد

؛ ثـم هاجـم في شهـر ربيـع الثـاني مـن األتـراكيـده إلى 
. وهـران والمـرسى الكبيـر فياإلسبـان هـ 949سنـة 

ن بيـ ولكنـه لـم يوفـق بسبـب الخيانـة المتفشيـة آنئـذ
أبـو عبـد ولمـا عـاد إلى مركـز ملكـه؛ حـثّ . المسلميـن

؛ تلمسـانعـلى غـزو  شارلكـانالملـك  اللـه محمـد
فجهـز هـذا األخيـر جيشـاً تعـداده عشـرة آالف مـن 

م؛ 1544/هـ950عنـوة سنـة  تلمسـانالمقاتليـن؛ فاقتحـم 
؛ إسبانيـاحيـث استبيحـت، وتركـت لعيـث وفسـاد جنـود 

؛ وتمكـن مـن أبـو زيـان أحمـدمـا انهـزم السلطـان ك
الخـروج مـن المدينـة؛ حيـث بـقي يتربـص بأعدائـه 

أبي عبـد اللـه ضـد  تلمسـانإلى أن ثـار سكـان . الدوائـر
إلى ديـار اإلسـالم،  للنصـارى؛ بسبـب جلبـه محمـد

. في حاضـرة الدولـةوالسمـاح لهـم بالعيـث واإلفسـاد 
ـزم خوفـاً منهـم، وتـرك المدينـة؛ باحثـاً عـن مكـان فانه
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 أنكـادآمـن؛ ولكنـه قتـل أثنـاء فـراره في ضاحيـة 
  .  وجـدةبالقـرب مـن 

، تلمسـانإلى  أحمـد أبـو زيـانومـا أن عـاد 
 المغـربواستعـاد عرشـه؛ حـتى هجـم عليـه سلطـان 

سنـة  تلمسـان؛ فدخـل محمـد المهـدي السعـدي
م بـدون عنـاء؛ إذ لـم يعتـرض عليـه أحـد؛ 1550/هـ957

؛ كي الجزائـرخاصـة وأنـه أشـاع بأنـه في طرقـه إلى 
وبالفعـل تقـدم بجيشـه لتحقيـق . منهـا األتـراكيطـرد 

الـوادي عنـد  األتـراكهدفـه المعلـن؛ حيـث التـقى بجيـش 
؛ فكانـت الهزيمـة مستغانـم؛ القريـب مـن المالـح

فكانـت . المغـرب األقـصى؛ الذيـن انسحبـوا إلى عديـنللس
 المغـربهـذه؛ هي آخـر محاولـة لملـوك  السعدييـنحملـة 

. تلمسـانأو االقتـراب مـن  الجزائـرللتوغـل في أرض 
 يتـركال ؛ توجـه الجيـشالسعدييـنوبعـد كسـر جيـش 

؛ فدخلهـا بسالسـة في تلمسـانإلى  حسـن باشـابقيـادة 
، وأقـام بـدالً أبـا زيـاننـة المذكـورة؛ فعـزل السلطـان الس

  .مـوالي الحسـنمنـه 
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مـوالي الحسـن بـن عبـد اللـه الثـاني؛ آخـر ملـوك ـ 
م إلى سنـة 1550/هـ957حكـم مـن (بـني زيـان 

لـم يحـظ بالملـك المطلـق المستقـل؛ إذ ). م1554/هـ962
 ِليفغـدا بمثابـة الـوالي  ؛حسـن باشـامـن قبـل  تلمسـانو

وتصفـه المصـادر التاريخيـة بالعجـز في . للجزائـرالتابـع 
التدبيـر، والسـوء في التسييـر، والعسـف في التقريـر، 

في بعـض  ييـنلإلسبانويقـال أنـه مـال . والظلـم المريـر
مواقفـه؛ لـذا فقـذ سخـط عليـه الشعـب، وأجمـع علمـاء 

فايتـه، وسـوء رعايتـه، ووجـوب عـلى عـدم ك تلمسـان
بايالربـاي الجزائـر عندهـا؛ بـادر . عزلـه، وإنهـاء واليتـه

م؛ فذهـب 1554/هـ962في سنـةإلى عزلـه صالـح ريـس 
وبذلـك . م963/1555حيـث تـوفي بهـا سنـة  وهـرانإلى 

؛ تلـك الزيانيـة بتلمسـانانطـوت صفحـات الدولـة 
لطخـت بأيـدي أبنائهـا في آخـر الصفحـات الذهبيـة الـتي 

وهكـذا سقطـت دولـة بـني زيـان نهائيـاً عـلى . عهدهـم
يـد األتـراك؛ وسقـط ـ مـع بـني زيـان ـ الـدور 
الريـادي لتلمسـان؛ كعاصمـة للمغـرب األوسـط؛ حيـث 
همـش األتـراك دور هـذه المنـارة المشعـة بأنـوار العلـم 

وعـلى المشـرق .. لهـا؛ وبـْلعـلى البـالد المغربيـة ك
وفي هـذا العهـد الجديـد أضحـت الجزائـر هي . أيضـاً

محـط االهتمـام كعاصمـة للمغـرب األوسـط؛ وحـتى 
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عندمـا تطلـب تخصيـص مدينـة تسـود الجهـة الغربيـة؛ 
  . تلمسـانعـلى  وهـرانفقـد فضـل األتـراك 

  
  

***  
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  :ـ 
لألصحـاب هـذا الـدور بـذل مجهـود  يتسـنلـم 

فقـد انشغلـوا . عظيـم في ميـدان العمـران والثقافـة
 كمـا أن مواردهـم الماديـة. بالحـروب والفتـن القبليـة

كانـت محـدودة؛ باإلضافـة إلى الجبايـات الـتي تفـرض 
المبـادرة في كـل هـذا أفقدهـم روح . عليهـم مـن الجـوار

 وإذا مـا استثـني. واألدب والعلـوم المختلفـةمياديـن الفـن 
بعـض العلمـاء األفـذاذ الذيـن ظهـروا بمجهودهـم 
. الفـردي؛ فـإن مـا يؤثـر في هـذا البـاب ليـس كثيـراً

كمـا أن ظاهـرة التصـوف والدروشـة ازدادت استفحـاالً في 
وهـذه مجـرد . تلـك األيـام المتصفـة باإلنحـدار والتخلـف

ـات عمـا أمكـن تقديمـه مـن العلمـاء والمتصوفـة في عين
وقـد تـرك أمـر الشعـراء واألدبـاء . الـدور الرابـع هـذا
  .لبقيـة أجـزاء الكتـاب

ـ أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن محمـد المصمـودي  1
يـوخ شعالـم جليـل، وولي صالـح؛ وهـو أحـد  .التلمسـاني

لمدرسـة التاشفينيـة ودرس في ا. ابـن مـرزوق الحفيـد
تـوفي بتلمسـان إمـا في . بتلمسـان عـن سعيـد العقبـاني

ملـوك  ودفـن في روضـة. م1402/هـ805هـ أو في 804
  .تلمسـانببـني زيـان 
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الفقيـه القـاضي أبـو عثمـان سعيـد بـن محمـد ـ  2
؛ أخـذ .م1320/هـ720ولـد بتلمسـان في سنـة . العقبـاني

كمـا درس . اإلمـام بمدرسـة تلمسـان العلـم عـن ولـدي
األصـول عـن أبي عبـد اللـه اآلبـلي، ودرس الفرائـض 

ويعتبـر سعيـد بـن محمـد العقبـاني . عـن الحافـظ السـطي
. األفـذاذ؛ وأول مـن تفـوق مـن أسرتـه أحـد النجبـاء

. شفينيـة بتلمسـاناتـولى تدريـس العلـوم في المدرسـة الت
قضـاء الجماعـة طـوال أربعيـن سنـة تقريبـاً؛  وولي أيضـاً

تلمسـان، وبجايـة ووهـران، وهنيـن : في كـل مـن
: وقـال فيـه يحـيى بـن خلـدون. ومراكـش، وسـال

وجزالـة وهـو اآلن  هـا سيـره عـدالًعجمي يفحمـدت ف((
لقـب برئيـس . 1))خطيـب الجامـع األعظـم بتلمسـان

تفسيـر سـورة : "ن مؤلفاتـهومـ. العلمـاء والعقـالء
شـرح "، و"األنعـام والفتـح: ، وتفسيـر سـورتي"الفاتحـة

شـرح كتـاب ابـن "في المنطـق، و" الجمـل للخونـجي
، "شـرح التخليـص البـن البنـاء"في األصـول، و" الحاجـب

في علـم الجبـر والمقابلـة، " شـرح قصيـدة بـن الياسميـن"و
شـرح "في أصـول الديـن، و" انيـةشـرح العقيـدة البره"و

أمـا تالميـذه . في الفرائـض" شـرح الحـوفي"، و"البـردة

                                                
  .123: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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فمنهـم ولـده العالمـة القـاضي أبـو الفضـل قاسـم بـن 
سعيـد، وأبـو الفضـل بـن إبراهيـم المصمـودي، وأبـو 
.    يحـيى الشريـف، وأبـو العبـاس بـن زاغـو، وغيرهـم

  .م1408/هـ811العقبـاني في سنـة تـوفي أبـو عثمـان 
تـوفي في  .ـ أحمـد بـن قاسـم بـن سعيـد العقبـاني 3

  . م1337/هـ840حيـاة والـده سنـة 
ـ أحمـد بـن عبـد الرحمـن المغـراوي التلمسـاني؛  4

ولـد في حـدود سنـة  .الشهيـر بابـن زاغـو
وهـو مـن المتصوفـة الصالحيـن، ومـن . م1380/هـ782

أخـذ عـن أبي عثمـان سعيـد . يـن المحققيـنالمصنف
العقبـاني، وعـن الشيـخ المفسـر أبي يحـيى الشريـف، 

تفسيـر الفاتحـة، وشـرح : مـن مؤلفاتـه. وآخريـن
المعيـار : التلمسانيـة في الفرائـض؛ كمـا اشتمـل كتابـا

. المغـرب ونـوازل المـازوني عـلى كثيـر مـن فتاويـه
  .م؛ بفعـل الوبـاء1441/هـ845في سنـة تـوفي بتلمسـان 

ولـد  .ـ أبـو الفضـل قاسـم بـن سعيـد العقبـاني 5
تـوفي . بتلمسـان، وخلـف أبـاه في مرتبـة قـاضي الجماعـة

وهـو مـن العلمـاء األجـالء  .م1450/هـ854في سنـة 
  .بتلمسـان
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ـ أبـو عـلي الحسـن بـن مخلـوف بـن مسعـود بـن  6
ولي صالـح  .لي الراشـدي المعـروف بأبركـانسعـد المزيـ

إبراهيـم : أخـد عـن اإلماميـن. ويلقـب بالقطـب والغـوث
عنـه   كمـا أخـذ. وابـن مـرزوق الحفيـدالمصمـودي، 

الحافـظ التنـسي، وعـلي التالـوتي، وأخـوه مـن جهـة األم 
فمـا رأيـت : ((الشيـخ السنـوسي؛ الـذي كـان يقـول فيـه

سيـدي الحسـن أبركـان؛ كـان ال يخـاف  في اللـه مثـل 
لومـة الئـم، وال يضحـك إالّ تبسمـاً، وكـان رحيمـاً 
بالمؤمنيـن، شفيقـاً عليهـم، يفـرح لفرحهـم، ويتأسـف 
عـلى مـا يسوءهـم؛ لـه سبحـة ال تفارقـه غالبـاً؛ ألنـه 

وكـان . كـان ال يفتـر عـن ذكـر اللـه تعـالى طرفـة عيـن
لـه قبـول عظيـم مـن العامـة والخاصـة؛ مثابـراً عـلى 

وقـد تناقـل النـاس عنـه كثيـر مـن . 1))رسالـة أبي زيـد
  .م1453/هـ857تـوفي في سنـة . الحكايـات المثيـرة

ـ اإلمـام العالمـة داوود بـن سليمـان بـن حسـن  7
مـن أهـل العلـم والصـالح؛ لـه درايـة بعلـمي  .البنـبي

حسـاب والفرائـض؛ نقـل صاحـب البستـان مـا قالـه ال
ولـد سنـة اثنتيـن وعشريـن وثمانمائـة : ((السخـاوي عنـه

بتلمسـان؛ ونشـأ بهـا؛ فحفـظ القـرآن، والعمـدة، 

                                                
 .74: البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص 1
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ابـن مالـك  والمختصـر الفـرعي، وألفيـةوالرسالـة، 
ومـن شيوخـه قاسـم العقبـاني، والجمـال . وغيرهـا

وبـرع في . البسـاطي، والزيـن عبـادةاألقفهـسي، و
ونصـدى . الفرائـض، وشـارك في العربيـة وغيرهـا

للتدريـس واالفتـاء؛ فانتفـع بـه الطلبـة؛ خصوصـاً في 
الفرائـض؛ بحيـث أخـذ عنـه جماعـة مـن األكابـر؛ 
وأمـلى عـلى مجمـوع الكـالعي شرحـاً مطـوالً؛ فيـه 

شرحـاً فيمـا أخبـرني بـه فوائـد، وكتـب عـلى الرسالـة 
ودرس بالمنكوتمريـة، والبدريـة، والبرقوقيـة . جماعـة

تـوفي بالقاهـرة في سنـة . 1))للمالكيـة وغيرهـا
  . م1458/هـ863

و ـأب(، الحبـاك يىـن أبي يحـد بـن أحمـد بـمحمـ  8
ولـد  ؛انـتلمس فقيـه وفـرضي مـن أهـل. )هـد اللـعب

. المشهوريـن كـفلال مـن علمـاء وـوه. بهـا وعـاش فيهـا
إلمـام بالحسـاب والهندسـة؛ ويعتبـر شيـخ الحسابييـن  هـل

ومـن . لـه أعمـال عـن آلـة اإلسطـرالب. والفلكييـن
؛ "رالبـم اإلسطـالب في علـة الطـبغي: "مؤلفاتـه أرجـوزة

وهـو ". بـع المجيـل بربـوب في العمـل المطلـني"ثـم 
وقـام أيضـاً بشـرح . ةـالهندسي الـاب في األشكـكت

                                                
 ..101: البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص 1
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تلخيـص ابـن البنـا؛ ولـه شـرح آخـر للتلمسانيـة في 
  .  م1462/هـ867تـوفي في سنـة  .الفرائـض

 .ـ  محمـد بـن أحمـد بـن قاسـم بـن سعيـد العقبـاني 9
سـار عـلى نهـج أسالفـه، في االنشغـال بالعلـم والتدريـس 

  . م1466/هـ871 تـوفي في سنـة. وتـولي القضـاء
وهـو مـن  .ـ الشيـخ أحمـد بـن الحسـن الغمـاري 10

تنقـل  .األوليـاء والزهـاد المنقطعيـن للعبـادة وعمـل الخيـر
تـوفي بتلمسـان . بيـن تلمسـان والحنايـة وندرومـة وهنيـن

  .م1469/هـ874سنـة 
تـوفي في سنـة  .ـ أبـو سالـم إبراهيـم بـن قاسـم 11

  .م1475/هـ880
ـ الفقيـه العالمـة ابـو زكريـاء يحـيى بـن أبي  12

عمـران مـوسى بـن عيـسى بـن يحـيى المغيـلي 
تلـقى العلـم عـن والـده، وعـن ابـن مـرزوق  .المـازوني

ولي . الحفيـد، وقاسـم العقبـاني، وابـن زاغـو، وآخريـن
الـدرر المكنونـة في : ومـن مؤلفاتـه. قضـاء مزونـة

وتـوفي بتلمسـان في سنـة . ازونـةنـوازل م
  .م1487/هـ883
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ر ـن عمـف بـن يوسـد بـمحم وسيـام السنـاإلمـ  13
أحـد ). نيـوسي الحسـه السنـد اللـو عبـأب(ب، ـن شعيـبا

ة ـسنفي د ـول. تلمسـانكبـار األئمـة الذيـن جـادت بهـم 
  . انـبتلمس م1489/هـ895ة ـوفي سنـ، وتم1428/هـ832

مـد بـن أبي يحـيى بـن محمـد الشريـف ـ أح 14
أخـذ عـن ابـن عالمـة ومفسـر ومحقـق؛  .التلمسـاني

 ـا اختلفـا في بعـض القضايـاممـرزوق الحفيـد؛ ولكنه
. نقـل الونشريـسي تلـك القضايـا في معيـاره .الفقهيـة

  .م1489/هـ895تـوفي أحمـد بـن أبي يحـيى في سنـة 
تـوفي في  .حمـد بـن قاسـمـ عبـد الواحـد بـن أ 15

  . م1491/هـ896سنـة 
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن محمـد  ـ 16

؛ فقيـه، م1533/هـ940ولـد بعـد عـام  .الكـومي الغمـاري
بمكناسـة؛ وإلى جانـب الفقـه فهـو  ـةباخطتـولى الو

مشاركـة  نحـوي، ويستظهـر مختصـر خليـل؛ ولـه أيضـاً
. فيهمـا سـاب، والفرائـض؛ إذ كـان أستـاذاًالح: في علـمي

  .ال يعـرف تاريـخ وفاتـه
اء ـار فقهـن كبـم ؛ريـن زكـد بـن محمـد بـأحمـ  17

اء ـولى القضـث تـا حيـاش بهـان وعـد بتلمسـة، ولـالمالكي
ام ـوفي عـس، تـم والتدريـل بالعلـاء واشتغـواإلفت
  م 1493/هـ899
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ـيى بـن محمـد بـن عبـد ـ الفقيـه أحمـد بـن يح 18
في جبـال ونشريـس  ولـد. الواحـد بـن عـلي الونشريـسي

. م؛ ونشـأ وتعلـم في تلمسـان1430/هـ834الجزائريـة سنـة 
وأخـذ العلـم عـن المفسـر النحـوي أبي عبـد اللـه محمـد 
ابـن العبـاس، وعـن قاسـم بـن سعيـد العقبـاني، وولـده 

لـم إبراهيـم العقبـاني، وحفيـده قـاضي الجماعـة أبي سا
القـاضي محمـد بـن أحمـد بـن قاسـم بـن سعيـد 
العقبـاني؛ ثـم أخـذ أيضـاً عـن أحمـد بـن عيـسى بـن 
الجـالب، ومحمـد بـن مـرزوق الكفيـف؛ وأخـذ أيضـاً 
 .بفـاس عـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـه اليفـرني

سخـط ى لإتـه ـ كهول خـاللتعـرض في تلمسـان ـ 
 سلطانهـا أبي ثابـت الزيـاني؛ الـذي أمـر بنهـب داره؛ ففـر

وفي . إلى فـاس؛ أيـن استقبلـه فقهاؤهـا بحفـاوة وإكبـار
تلـك الديـار تـولى تدريـس المدونـة ومختصـر بـن 

وللونشريـسي عـدد كبيـر مـن المؤلفـات جلهـا . الحاجـب
تـاب المعيـار المعـرب ك: في الفقـه المالـكي؛ وأهمهـا

والجامـع المغـرب عـن فتـاوي علمـاء إفريقيـة واألندلـس 
تـوفي أحمـد الونشريـسي في عـام . والمغـرب

  .م1508/هـ914
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ـ الفقيـه والـولي الصالـح بلقاسـم بـن محمـد  19
يعـد مـن أكابـر المقربيـن مـن اإلمـام  .الـزواوي
. مـد بـن عمـر المـالليمح: وممـن أخـذ عنـه. السنـوسي

  .م1516/هـ922تـوفي سنـة 
وهـو مـن  .ـ الشريـف اإلدريـسي أحمـد بـن مـوسى 20

. األوليـاء الصالحيـن؛ وتلميـذ أحمـد بـن الحـاج الورنيـدي
تـول تدريـس القـرآن الكريـم، والرسالـة، والعقائـد، وابـن 

  . م1543/هـ950تـوفي بعـد سنـة . الحاجـب الفـرعي
  

***  
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 حـدث في عهـد ؛لتلمسـان األول الحفصييـندخـول 
زكريـاء يحـيى بـن عبـد الواحـد بـن أبي  أبيالسلطـان 
تـم ذلـك؛ عندمـا راودتـه نفسـه في التوسـع نحـو . حفـص

إذ كـان . 1الموحديـن بمراكـشالغـرب، وامتـالك عـرش 
في  وبـني مريـن ،عبـد الـواد بـني: كغيـره مـن سالطيـن

، الموحديـنذلـك الوقـت؛ يتطلـع لإلستحـواذ عـلى تـراث 
 الحفـصيوقـد عـزز تطلـع السلطـان . ووراثـة تركتهـم

إلى هـذا األمـر؛ أنـه يـدرك الكيفيـة الـتي نشـأت بهـا 
؛ وكيـف استمـدت الموحديـةرحـم الدولـة دولتـه مـن 
سـعى لهدفـه المذكـور؛ انطالقـاً فقـد لـذا . شرعيتهـا منهـا

أبي محمـد عبـد مـن واليـة شرعيـة أسنـدت إلى الشيـخ 
الموحـدي ؛ بعقـد أصـدره الخليفـة الواحـد بـن أبي حفـص

أبـو وعليـه؛ فقـد بـادر . 3م1206/هـ603سنـة  2الناصـر
                                                

كـان األمیـر أبـو زكریـاء ـ منـذ استقـل بأمـر إفریقیـة واقتطعھـا عـن بـني (( 1
كمـا ذكرنـاه ـ متطـاوًال إلى ملـك الحضـرة بمراكـش، واالستیـالء  املؤمـنعبـد 

 . 607: ، ص6: العبـر، مج)). عـلى كـرسي الدعـوة
 املؤمـنھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن یعقـوب المنصـور بـن یوسـف بـن عبـد  2
وھـو . م1213/ھـ610م إلى سنـة 1198/ھـ595حكـم مـن سنـة . بـن عـليا

 .م1212/ھـ609الـذي شھـد موقعـة العقـاب باألندلـس سنـة 
ـ  582: ، ص ص6: والعبـر، مج. 26ـ  18: أنظـر تاریـخ الدولتیـن، ص ص 3

  .593ـ  591. 583
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ـ زكريـاء يحـيى بـن عبـد الواحـد بـن أبي حفـص 
ـ إلى االستبـداد؛ وإسقـاط  إفريقيـة عندمـا تـولى أمـر

. 1م1228/هـ626سنـة  الموحـدي المأمـوندعـوة الخليفـة 
ومـن هنـا؛ شـرع في التطلـع إلى الخالفـة؛ والتربـع عـلى 

، واالستحـواذ عـلى إرثهـم؛ عوضـاً لموحديـنعـرش ا
وقـد دعـم موقفـه؛ كونـه . بـني عبـد المؤمـنعـن 

؛ صاحـب عمـر الهنتـاتي فـصأبي حسليـل الشيـخ 
، وأحـد األصحـاب العشـرة السباقيـن المهـدي بـن تومـرت

إلى مبايعتـه تحـت شجـرة الخرنـوب؛ في سنـة 
وعـلى هـذا؛ فقـد حـز في نفسـه مـا . م1121/هـ515

يغمراسـن بـن كـان يجـري مـن وفـاق وتناغـم بيـن 
مـن  لرشيـدا ثـم ؛الموحـدي المأمـونوالخليفـة  زيـان
وبعـد التفكيـر، والتدبيـر؛ وجـد أن طريقـه إلى . 2بعـده

                                                
  .594: ، ص6: والعبـر، مج. 24ـ  23: تاریـخ الدولتیـن، ص ص 1
فاستكبـر السلطـان أبـو زكریـاء اتصـال الرشیـد ھـذا بیغمراسـن وآلـھ؛ (( 2

أنظـر . 608ـ  607: ، ص ص6: العبـر، مج)). وھـم جـواره بالمحـل القریـب
وقـد انفـرد التنـسي بروایـة لـم یذكرھـا . 205: ، ص1: أیضـًا بغیـة الـرواد، ج

ثـم اتفـق أن بعـث األمیـر أبـو زكریـاء بـن عبـد الواحـد : ((غیـره؛ جـاء فیھـا
بـن أبي حفـص الھنتـاتي ھدیـة إلى السعیـد؛ حیـن ظـن أنـھ استوسـق لـھ ملـك ا

یـاء المغـرب؛ فتعـرض لھـا یغمراسـن وأخذھـا؛ فانتظـر األمیـر أبـو زكر
انتصـار السعیـد لنفسـھ في ذلـك؛ فلـم یكـن منـھ إلى ذلـك نھـوض؛ فخلـع لذلـك 

نظـم الـدر (تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان )). طاعتـھ، واستقـل بنفسـھ
غیـر أن ھـذه الروایـة ال تنسجـم مـع حقیقـة األحـداث؛ . 116: ، ص)والعقیـان

ھـ؛ كمـا أسقـط الدعـوة الموحدیـة 625ي سنـة ألن أبـا زكریـاء استبـد بالحكـم ف
  .ھـ؛ ونقلھـا إلى العباسییـن في بغـداد627نھائیـًا مـن منابـره في سنـة 
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في  بـني عبـد الـوادال بـد أن تمـر بمملكـة  ؛مراكـش
؛ وبذلـك؛ شعـر بحتميـة إخضـاع عاصمـة هـذه تلمسـان

فسـعى ـ . مراكـشالدولـة؛ قبـل الوصـول إلى مبتغـاه في 
؛ ولكـن 1اسـنيغمرفي بدايـة األمـر ـ إلى كسـب والء 

رفـض التنكـر للعهـد المعقـود بينـه وبيـن  هـذا األخيـر
ضاعـف لـه : ((؛ ذلـك الخليفـة الـذيالرشيـدالخليفـة 

البـر والخلـوص، وخطـب منـه مزيـد الواليـة والمصافـاة، 
وعليـه؛ . 2))وعـاوده باإلتحـاف بأنـواع األلطـاف والهدايـا

وفـرض مبتغـاه بقـوة  مسـانتلغـزو  أبـو زكريـاءقـرر 
فنهـض إلى تلـك النـواحي في سنـة . السـالح

بجايـة حيـث استفتـح حملتـه بفتـح . 3م1234/هـ632
بسهولـة؛ ومـع أنـه  مغـراوة، ثـم أخضـع بـالد والجزائـر

؛ إالّ أنـه بـني توجيـنوجـد مقاومـة كبيـرة مـن قبـل 
 ـرعبـد القـوي شيخهـم تمكـن مـن التغلـب عليهـم؛ إذ أس

؛ أيـن أطلـق تونـس؛ ونقلـه معـه إلى بـن العبـاسا
  .سراحـه، بمعاهـدة سنَّـت بينهمـا

                                                
یتـم لـھ مـا یسمـو إلیـھ مـن  شأنـهوكـان یـرى أن بمظاھـرة زناتـة لـھ عـلى (( 1

العبـر، ). )ذلـك؛ فكـان یداخـل أمـراء زناتـة فیـھ، ویرغبھـم، ویراسلھـم بذلـك
  . 607: ، ص6: مج

  .205: ، ص1: أنظـر أیضـًا بغیـة الـرواد، ج. 607: ، صنفسھ 2
  .ھـ636: سنـة: وفي كتـاب تاریـخ الدولتیـن. 597: ، صنفسھ 3
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أول أهدافـه؛ بتمهيـد  أبـو زكريـاءوهنـا؛ حقـق 
؛ تلمسـانو إفريقيـةالجهـات الغربيـة العازلـة بيـن 

بـني عبـد عندهـا؛ لـم يبـق أمامـه مـن خصـم سـوى 
خـذ اإلجـراءات الالزمـة؛ في تحقيـق تعبئـة فات .الـواد

مهولـة، لـكي يتمكـن مـن الوصـول إلى هدفـه التـالي؛ 
، وضمهـا لممتلكاتـه؛ وبذلـك يجعـل تلمسـانوهـو احتـالل 

منهـا رأس جسـر؛ في سبيـل تحقيـق هـدف أسـمى؛ وهـو 
وبعـد فتـرة؛ . الخالفـة الموحديـةحاضـرة  مراكـشغـزو 

توجيـن، تعبئـة، وأكمـل العـدة؛ وكـان شيـوخ أنجـز ال
؛ قـد وفـدوا إليـه؛ مستنجديـن بـه، ومليكـش ومغـراوة

، وامتـالك يغمراسـن بـن زيـانومحرضيـن عـلى حـرب 
فرصـة طالمـا انتظرهـا  أبـو زكريـاءفوجدهـا . 1تلمسـان

في سبيـل تحقيـق حلمـه؛ وعـلى هـذا؛ نهـض فـوراً إلى 
؛  محاطـاً بجيـش عظيـم؛ 2م1241/هـ639ـة سن تلمسـان

هـوارة  قبيلـة ثـموسليـم،  أعـراب بـني هـاللجلّـه مـن 
 دولـةحلفـاء  زناتـة قبائـل باإلضافـة إلىاألمازيغيـة، 

                                                
  . 658: ، ص6: العبـر، مج 1
، وكتـاب العبـر 29: ھكـذا ورد في كتـاب تاریـخ الدولتیـن للزركـشي، ص 2

أمـا صاحـب الذخیـرة السنیـة، ویحـیى بـن خلـدون . لـدونلعبـد الرحمـن بـن خ
ھـ، 640فقـاال أن دخـول الجیـش الحفـص إلى تلمسـان حـدث في سنـة 

بینمـا خالـف التنـسي . 205: ، ص1: ، وبغیـة الـرواد؛ ج64: الذخیـرة، ص
  .ھـ645جمیـع األقـوال؛ حیـث قـال أن ھـذه الغـزوة تمـت في سنـة 
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إلى  بجيشـهأبـو زكريـاء ولمـا وصـل . 1لحفصييـنا
خـارج  بنـو عبـد الـواد؛ تصـدى لهـم تلمسـانأطـراف 
بـرمي النبـال جماعيـاً ودفعـة  الحفصيـونبادرهـم البلـدة؛ ف

؛ 2بكثافـة كبيـرة بـني عبـد الـوادواحـدة، فانصبـت عـلى 
 الحفـصيولكـن الجيـش . المدينـةفتراجعـوا خلـف أسـوار 

ـ بكثـرة عـدده ـ تمكـن مـن الصعـود إلى األسـوار 

                                                
ـر لذلـك سائـر البـدو مـن األعـراب الذیـن في طاعتـھ مـن بـني سلیـم فاستنف(( 1

في عساكـر ضخمـة، ] وستمائـة[ونھـض سنـة تسـع وثالثیـن ... وریـاح بظعنھـم
وجیـوش وافـرة، وسـرح أمـام حركتـھ عبـد القـوي بـن العبـاس، وأوالد مندیـل 

مـن أحیـاء زناتـة  أوطاـمبلحشـد مـن ] الصحیـح عبـد الرحمـن[بـن محمـد ا
 قبائلھـم وأحیـاء زغبـة أحالفھـم مـن العـرب؛ وضـرب معھـم موعـدًا وذؤبـان

وأحصاھـم ). 165: ، ص7: العبـر، مج)). (لموافاتھـم في تخـوم بالدھـم
بینمـا عدھـم ). 64: ص. (بأربعـة وعشریـن ألـف رام: صاحـب الذخیـرة السنیـة
أمـا ). 29: ص: تاریـخ الدولتیـن)). (یـن ألـف فـارسالزركـشي بأربعـة وست

اثنـا عشـر ((یحـیى بـن خلـدون فقـال أن الجیـش الحفـصي آنـذاك كـان بـھ  
وأشـار ). 205: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج)). (ألـف رام مترجلـة سـوى الركبـان

أربعیـن سنـة خمـس و] أي تلمسـان[فنزلھـا : ((التنـسي لھـذه الغـزوة فقـال
تاریـخ بـني زیـان )). بجیـوش یضیـق عنھـا الفضـا؛ فیھـا ثالثـون ألـف رام

 ، .117: ص) نظـم الـدر والعقیـان(ملـوك تلمسـان 
فكـان الھـر ـ عـلى . رماتـھ بالـرمي دفعـة واحـدة] أبـو زكریـاء[وأمـر (( 2

ك أھـل البلـد مـن صغـر جرمـھ ـ تـجيء فیـھ العشـرون سھمـًا وأزیـد؛ فھـال ذلـ
  . 117: ، ص)نظـم الـدر والعقیـان(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان )). الجنـد وغیرھـم
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بيـان، وعاثـوا فيـه؛ بقتـل النسـاء والص((؛ 1واقتحـام البلـد
  . 2))واكتسـاح األمـوال

 مـن استحالـة المقاومـة،  يغمراسـنولمـا أيقَّـن
وتأكـد مـن عجـزه ـ في تلـك الظـروف ـ أمـام 

، والفـرار بأهلـه تلمسـان؛ قـرر الخـروج مـن الحفصييـن
؛ أيـن جنـدل 3بـاب العقبـةوحماتـه خارجهـا؛ فاقتحـم 

جموعهـم، ونجـا  ، واختـرقالموحديـنبعـض أبطـال 
وعبـد ، الزركـشيحسبمـا قالـه  4الصحـراءبأهلـه إلى 

 تيـرني أوجبـل وبـني رنيـد ؛ وإلى الرحمـن بـن خلـدون
بينمـا خالفهـم . 5يحـيى بـن خلـدون، والتنـسيكمـا ذكـر 

أن الـذي زعـم ؛ الذخيـرة السنيـةـ جميعـاً ـ صاحـب 
غيـر  القـول أن هـذاويبـدو . 6لمديـةلجـأ إلى  يغمراسـن
؛ خاصـة وأن تلمسـانعـن  لمديـةلبعـد . معقـول

                                                
ذكـر الزركـشي في كتابـھ تاریـخ الدولتیـن أن الحفصییـن اقتحمـوا تلمسـان  1

بینمـا قـال صاحـب الذخیـرة السنیـة أنھـم ). 29: أنظـر ص(مـن بـاب كشـوط؛ 
 ).64: ص(دینـة مـن بـاب إیـالن، دخلـوا الم

أنظـر أیضـًا كتـاب الذخیـرة . 166: ، ص7: مج. 609: ، ص6: العبـر، مج 2
  .64: السنیـة، ص

: وبغیـة الـرواد، ص. 166، 7: مج. 609: ، ص6: ھكـذا في العبـر، مج 3
أنظـر تاریـخ بـني زیـان . أنـھ خـرج مـن بـاب عـلي: بینمـا قـال التنـسي. 205

 .117: ، ص)نظـم الـدر(ملـوك تلمسـان 
 .29: وتاریـخ الدولتیـن، ص. 166: ، ص7: مج. 609: ، ص6: العبـر، مج 4
 117: ونظـم الـدر، ص. 205: ، ص1: بغیـة الـواد، ج 5
 .65: ص)). یغمراسـن ومـن كـان معـھ مـن قومـھ إلى لمدیـة وفـّر(( 6
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يغمراسـن وأبي مفاوضـات حدثـت ـ بعـد ذلـك ـ بيـن 
كمـا أن . ؛ اقتضـت تواجـده في مكـان قريـبزكريـاء

حمـالت يغمراسـن المصـادر كلهـا أجمعـت عـلى شـن 
لبعـض ، واختطافـه يـنالحفصيانتقاميـة ضـد و استنزافيـة،

لى عـ زكريـاء ـاأبر أجبـ؛ األمـر الـذي 1ـممقاتليه
  . لـه مـن جديـد تلمسـانمصالحتـه، وتسليـم 

وجـد نفسـه مضطـراً  الحفـصيالمهـم؛ أن السلطـان 
؛ بعـد أن تمكـن مـن يغمراسـنلعقـد صلـح بينـه وبيـن 

المبـادرة والمفاجـأة، ضـد : اإلفـالت، واستعـادة عامـلي
؛ حيـث شـن عليهـم حـرب عصابـات أنهكتهـم، ـنالحفصيي

وبثـت في نفوسهـم اليـأس مـن ضمـان االستقـرار 
إيجـاد  أبـو زكريـاءومـع هـذا؛ فقـد حـاول . بتلمسـان

؛ يستطيـع مواجهتـه والتصـدي لحمالتـه ليغمراسـنبديـل 
المفاجئـة، وغاراتـه المتتابعـة؛ ولكنـه فشـل في ذلـك؛ بعـد 

القيـام بهـذا  زناتـةورؤسـاء  الموحديـنفـض شيـوخ أن ر
: الحفـصيعندهـا قـال لهـم السلطـان  .2الـدور الخطيـر

                                                
لمعسكـر؛ فاختطـف النـاس مـن وسـرح یغمراسـن الغـارات في نـواحي ا(( 1

  . 166: ، ص7: مج. 609: ، ص6: العبـر، مج)). طلعـوا مـن المراقـب علیـھاحولـھ؛ و
ولمـا تجـلى غـشي تلـك الھیعـة، وحسـر تیـار الصدمـة، وخمـدت نـار (( 2

، وأنعـم األمیـر أبـو زكریـاء نظـره فیمـن بصائرهـمالحـرب؛ راجـع الموحـدون 
 الدائلـةـر تلمسـان والمغـرب األوسـط، وینزلـھ بثغرھـا؛ إلقامـة دعوتـھ یقلـده أم

واستكبـر ذلـك أشرافھـم، . والمدافعـة عنھـا املؤمـنمـن دعـوة بـني عبـد 
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إنمـا امتنعتـم مـن واليتهـا خوفـاً مـن شيطانهـا؛ ((
 فبـادر مـن فـوره إلى االتصـال. 1))وليـس لهـا غيـره

والمغـرب  تلمسـان؛ عارضـاً عليـه واليـة يغمراسـنب
لبـني عبـد ؛ مقابـل الدعـوة لـه، وتـرك الـوالء سـطاألو

بذلـك؛ وبعـث أمـه سلطـان بـني زيـان ؛ فـرضي المؤمـن
أبي لعـرض الشـروط، وعقـد الصلـح مـع  سـوط النسـاء

فأكـرم موصلهـا، وأسـنى جائزتهـا، وأحسـن : ((زكريـاء
وفادتهـا ومنقلبهـا؛ وسـوغ ليغمراسـن ـ في شروطـه ـ 

األعمـال بإفريقيـة، وأطلـق أيـدي عمالـه عـلى  بعـض
عائـداً بجيشـه إلى  أبـو زكريـاءرحـل ثـم . 2))جبايتهـا
  . إفريقيـة

بمـا تـم بيـن  الموحـدي السعيـدولمـا علـم الخليفـة 
، للحفصييـن؛ مـن نقـل الـوالء يغمراسـن وأبي زكريـاء

زحـف إلى ؛ قـرر اللبـني عبـد المؤمـنونبـذ مـا كـان 
فحشـد أمـة عظيمـة؛ . ، وإخضـاع أصحابهـاتلمسـان

م؛ بغـرض 1247/هـ645سنـة  مراكـشوخـرج بهـم مـن 
تمهيـد البـالد، والقضـاء عـلى التمـرد والعصيـان أينمـا 
                                                                                                 
وتدافعـوه، وتبـرأ أمـراء زناتـة؛ ضعفـًا عـن مقاومـة یغمراسـن؛ علمـًا بأنـھ 

العبـر، )). لـھ، وال یصـد عـن فریستـھالفحـل الـذي ال یقـرع أنفـھ، وال یطـرق غی
  .609: ، ص6: مج

    .65: الذخیـرة السنیـة، ص 1
  .167ـ  166: ، ص ص7: مج. 610: ، ص6: العبـر، مج 2
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أيـن يتواجـد الخطـر  بالمغـرب األقـصى؛فبـدأ . كـان
وا إلى ؛ غيـر أنهـم سارعـبـني مريـناألكبـر؛ المتمثـل في 

بـل عرضـوا عليـه . 1للسعيـدتقديـم الـوالء والطاعـة 
؛ بـني زيـانخدماتهـم؛ والتكفـل نيابـة عنـه بكسـر شوكـة 

ولكنـه اكتـفى منهـم بالمشاركـة وتقديـم حصـة مـن 
وبعـد . 2قدرهـم بخمسمائـة فـارس المرينييـنالفرسـان 

ر ، وإخضـاع أحـوازه؛ سـاالمغـرب األقـصىتمهيـد 
؛ لتأديـب أهلهـا، وكسـر تلمسـانبجيشـه العظيـم نحـو 

غيـر أن هـذا األخيـر؛ بـادر بالخـروج . يغُمراسـنشوكـة 
قلعـة (مـن المدينـة، واللجـوء بأهلـه وحاميتـه؛ إلى 

حيـث تحصـن بهـا؛ . وجـدةالقريبـة مـن  3).تامززدكـت
عندئـذ  فلـم يجـد ـ. الموحديـنوتأهـب لمواجهـة جيـش 

في تلـك القلعـة  يغُمراسـنبـداً مـن محاصـرة   السعيـدـ 
  . المنيعـة

                                                
مـن حضـرة مراكـش في جیـوش ال تحـصى مـن ] أي السعیـد[فخـرج  1

 الموحدیـن والعـرب والـروم؛ فسـار حـتى وصـل وادي بھـت؛ عـرف بـھ أمیـر
أبـو یحـیى بـن عبـد الحـق؛ فخـرج لـھ عـن مكناسـة، وأسلمھـا لـھ،  املؤمنيـن

فأقـام ھنـاك ... إلى مدینـة فـاس] السعیـد[وارتحـل ... وسـار إلى قلعـة تـازا
األنیـس (حـتى وصلتـھ بیعـة األمیـر أبي یحـیى بـن عبـد الحـق؛ فُسـرَّ بھـا 

 ).  172ـ  171: المطـرب، ص ص
 ).   195: ألنیـس المطـرب، صا( 2
: اختلـف المؤرخـون في رسـم ھـذه الكلمـة؛ إذ كتبـت في األنیـس المطـرب 3

 )).ثامزجـدرت((، وفي الذخیـرة السنیـة ))تامرجدیبـة((
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؛ خـرج مـع السعيـدأن : وتقـول بعـض الروايـات
وزيـره ومرافقيـه؛ في اليـوم الرابـع ـ أي في صفـر مـن 

م ـ يستطلـع األرض، ويتعـرف عـلى 1248/هـ646سنـة 
ة؛ فسلـك بعـض مواطـن الضعـف في القلعـة المذكـور

بـني عبـد الشّعـاب؛ المؤديـة إليهـا؛ فـرآه أحـد حـراس 
بمكانـه؛ فهجمـوا عليـه، فقتلـوه  يغُمراسـن؛ فأعلـم الـواد

وأحـدث خبـر مقتـل الخليفـة . 1مـع وزيـره ومرافقيـه
فاضطربـت  فـوضى وهلعـاً عظيميـن؛في معسكـره  السعيـد

ب والنجـاة بأرواحهـم؛ وا للهـرأحـوال مـن فيـه؛ وتسابقـو
كارثـة شنعـاء؛ قضـت عـلى إلى ت هزيمتهـم تحولـحيـث 

هيبـة الدولـة بكاملهـا، وأخمـدت سطوتهـا نهائيـاً؛ ولـم 
بعدهـا قائمـة؛ إلى أن سقطـت  الموحديـةتقـم للدولـة 
  .بصفـة نهائيـة

                                                
العساكـر، وصعـد الجبـل للقتـال؛ وتقـدم أمـام  عبـأإنمـا كـان یـوم : ویقـال(( 1

 هـؤالءاب المتوعـرة في طریقـھ؛ فتوثـب بـھ النـاس؛ فاقتطعتـھ بعـض الشعـ
الخبـر؛ فأجفلـوا؛ وبـادر  لطائـرووقعـت النفـرة في العساكـر ... الفرسـان

یغمراسـن إلى السعیـد ـ وھـو صریـع في األرض ـ فنـزل إلیـھ وحّیـاه وفـداه، 
سـھ وأقسـم لـھ عـلى البـراءة مـن ھلكتـھ؛ والخلیفـة واجـم بمصرعـھ یجـود بنف

وانتھـب المعسكـر بمحلتـھ؛ وأخـذ بنـو عبـد الـواد مـا كـان بـھ . إلى أن فـاض
مـن األخبیـة والفـازات؛ واختـص یغمراسـن بفسطـاط السلطـان؛ فكـان لـھ 

واستـولى عـلى الذخیـرة الـتي كانـت فیـھ؛ منھـا مصحـف . خاصـة دون قومـھ
  . 170ـ  169: ، ص ص7: ـر، مجالعب)). عثمـان بـن عفـان رضي اللـھ عنـھ
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؛ فقـد انتظـر إلى أن هـدأت األحـوال؛ يغمراسـنأمـا 
غُسـل، وكُفِّـن؛ ثـم ف؛ السعيـد؛ قـام بتجهيـز الخليفـة ذئـعند

ـع عـلى األعـواد، ودفرفي جـوار ولي اللـه  بالعبـادـن ف
ثـم نظـر في شـأن حرمـه وأختـه تاعزونـت . ((أبي مديـن

الشهيـرة الذكـر ـ بعـد أن جاءهـا واعتـذر إليهـا ممـا 
بـني عبـد الـواد وقـع؛ وأصطحبهـن جملـة مـن مشيخـة 

. إلى مأمنهـن؛ ألحقوهـن بدرعـة؛ عنـد تخـوم طاعتهـم
فكـان لـه بذلـك حديـث جميـل في اإليقـاء عـلى الحـرم، 

 يغمراسـنومـع هـذا؛ فقـد أبـقى  .1))ورعي مراتـب الملـك
بعضـاً مـن أشكـال الـوالء المعنـوي، واالحتـرام 

مـاً لـه بإرثـه ، تسليمراكـشالمتـوارث للخليفـة في 
. الموحديـةلبيـت الخالفـة  التاريـخي وانتسابـه األسـري

أيضـاً عـلى الصـالت  يغمراسـنوبالمقابـل؛ حافـظ 
؛ والتـزم بالحفـاظ عـلى روابـط الحفصييـنالحسنـة مـع 

الـود واالحتـرام؛ الواصلـة بينـه وبيـن السلطـان 
بـل . حياتـهولـم يقطـع الدعـاء لـه طـوال . الحفـصي

أبي ـ إلى التـودد البنـه  زكريـاء أبيسـعى ـ بعـد هـالك 
أبـي ؛ الـذي خـرج عـن أخيـه الخليفـة 2إسحـاق إبراهيـم

                                                
  .171ـ  169: ، ص ص7: العبـر، مج 1
  .م1283/ھـ692م إلى سنـة 1279/ھـ678تـولى حكـم الحفصییـن مـن سنـة  2
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لـذا؛ فقـد استقبلـه بحفـاوة . 1عبـد اللـه محمـد المستنصـر
كمـا . األندلـس؛ في طريقـه إلى تلمسـانعنـد قدومـه إلى 

؛ المستنصـرعـد وفـاة أخيـه استظافـه؛ عنـد عودتـه؛ ب
م؛ وواعـده بالوقـوف 1278/هـ677سنـة  بحفـاوة واستقبلـه

إلى جانبـه لـكي يستعيـد ميراثـه في ملـك أبيـه؛ بخلـع 
وأصهـر إليـه : ((بـن المستنصـرا 2الواثـقابـن أخيـه 

يغمراسـن في إحـدى بناتـه المقصـورات في خيـام الخالفـة 
عهـده؛ فأسعفـه، وأجمـل في ذلـك بابنـه عثمـان ولي 

  .3))وعـده
هدفـه، واستعـاد  إسحـاق ألبيوبعـد ان تحقـق  

أبـا عامـر ولـده  يغمراسـن؛ أرسـل بتونـسعـرش أبيـه 
 .تونـس مـنعثمـان إلحضـار عـروس أخيـه  برهـوم

م الستقبالهـا في 1282/هـ681بـل تنقـل بنفسـه سنـة 
هـا مـن غـدر خصومـه مـن ؛ خوفـاً عليمليانـةأطـراف 

وفي حركتـه هـذه؛  اشتـد بـه . بـني توجيـن ومغـراوة
؛ فكتـم ولـده وادي رهيـوالمـرض؛ ثـم أدركـه األجـل في 

خبـر وفاتـه؛ زاعمـاً أنـه مريـض؛ حـتى  أبـو عامـر
                                                

 .م1276/ھـ675م إلى سنـة 1249/ھـ647حكـم مـن سنـة   1
م إلى 1276/ھـ675حكـم مـن سنـة . ھـو الواثـق یحـیى المعـروف بالمخلـوع 2

  .م1279/ھـ678سنـة 
، ص 6: أنظـر ھـذا الخبـر أیضـًا في العبـر، مج. 186: ، ص7: العبـر، مج 3

  .679ـ  678. 633ـ  631: ص
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حينهـا . لتلمسـانالمتاخـم  عثمـان بيسـرلـقي ولي العهـد 
، فبايـع النـاس الزيـانين ُأعلـن عـن وفـاة السلطـا

في السنـة المذكـورة  1عثمـان بـن يغمراسـنلخليفتـه 
أي  للحفصييـنومنـذ هـذه األحـداث؛ لـم يعـد . أعـاله

؛ بـل أضحـوا هدفـاً لضغـوط تلمسـانتأثيـر يذكـر عـلى 
مـراراً  الحفصييـن، الذيـن هـددوا ديـار بـني زيـان

  . عديـدة
ا؛ إلى أن حلّـت سنـة وبـقي الحـال هكـذ

دور الضعـف (م؛ خـالل الـدور الرابـع 1423/هـ827
وبالمقابـل؛ . بـني زيـانفي حيـاة دولـة ) والتهالـك

 يأبـ؛ بتـولي السلطـان الحفصيـةازدهـرت أحـوال الدولـة 
حيـث قـام هـذا . شئونهـا 2الحفـصي فـارس عبـد العزيـز

؛ وانتزعهـا 3عنـوة؛ تلمسـانهـ  بفتـح 827األخيـر سنـة 
                                                

تاریـخ بـني . 207: ، ص1: وبغیـة الـرواد، ج. 189: ، ص7: العبـر، مج 1
  . 129ـ  128: زیـان ملـوك تلمسـان، ص ص

أحمـد بـن أبي عبـد اللـھ محمـد ھـو أبـو فـارس عبـد العزیـز بـن أبي العبـاس  2
بـن أبي یحـیى أبي بكـر بـن أبي یحـیى زكریـاء بـن أبي إسحـاق إبراھیـم بـن ا

تـولى أبـو فـارس ھـذا . أبي زكریـاء بـن أبي محمـد عبـد الواحـد بـن أبي حفـص
 .م؛ سنـة وفاتـھ1433/ھـ837م إلى سنـة 1393/ھـ796الحكـم في سنـة 

مدینـة تلمسـان في ] أبـو فـارس[افتتـح المـولى السلطـان : ((يقـال الزركـش 3
ثمـة  ] [؟؟[المـرة األولى، وملكھـا مـن یـد صاحبھـا السلطـان أبي حمـو 

تحریـف ھنـا؛ أو حـذف؛ ألن المقصـود ھـو أبـو مالـك عبـد الواحـد بـن أبي 
؛ وبعـث ]؟؟[حمـودة الزنـاتي؛ لمـا سمـع عنـھ؛ أن سیرتـھ غیـر م] حمـو الثـاني

فلمـا وصلھـا السلطـان أبـو فـارس، وانكسـر ولـد . إلیـھ ونھـاه؛ فلـم ینتـھ
السلطـان عبـد الواحـد، وفـّر ھاربـًا ألبیـھ؛ علـم أبـوه أن ال طاقـة لـھ عـلى 
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؛ ثـم 1الزيـاني أبي مالـك عبـد الواحـدمـن يـد السلطـان 
محمـد الرابـع ابـن أبي أسنـد حكـم المدينـة وأعمالهـا إلى 

وبعدهـا؛ ). الحمـرةالمعـروف بابـن (؛ تاشفيـن الثـاني
؛ الـتي استسلـم فـاسزحفـه نحـو أبـو فـارس واصـل 

وبذلـك؛ . إليهـا الحفـصيـان صاحبهـا قبـل وصـول السلط
المغـرب تمكـن هـذا السلطـان مـن توحيـد بلـدان 

غيـر أن هـذه الوحـدة . مـن شرقهـا إلى غربهـا اإلسـالمي
؛ إذ سرعـان مـا انفصمـت بعـد أن أعلـن لـم تـدم طويـالً
استقـالل دولتـه وانفصالهـا عـن سلطـة  ابـن الحمـرة

                                                                                                 
ودخـل السلطـان أبـو . المقابلـة؛ فخـرج مـن تلمسـان فـارًا بنفسـھ إلى الجبـال

وذلـك . ان، واستقـّر في قصبتھـا، واستـولى عـلى جمیـع مـا فیھـافـارس تلمسـ
] ومثامنائـة[في ثالـث عشـر جمـادى األخـرى مـن عـام سبعـة وعشریـن 

المذكـور؛ فبـقي بھـا مـدة مقیمـًا؛ ثـم نظـر مـن یقلـده أمرھـا؛ فاختـار لھـا 
أبي حمـو الزنـاتي؛  بـن السلطـان أبي تاشفیـن ابـن السلطـانااألمیـر محمـد 

الموحدیـة (تاریـخ الدولتیـن )). فعقـد لـھ علیھـا؛ ثـم ارتحـل إلى مدینـة فـاس
وكمـا ھـو واضـح؛ لـم یوضـح الزركـشي . 126ـ  125: ، ص ص)والحفصیـة

السبـب في غـزو تلمسـان؛ بینمـا الحقیقـة تتمثـل في خوفـھ مـن نمـو قـوة بـني 
طـان أبـا مالـك عبـد الواحـد كـان یتمتـع بمزیـا حمیـدة؛ زیـان؛ خاصـة وأن السل

فسـعى إلى النھـوض بدولتـھ، وإصـالح أحـوال رعیتـھ؛ كمـا استرجـع مـن 
الحفصییـن مـا استولـوا علیـھ مـن بلـدان في الناحیـة الشرقیـة لمملكـة 

لدولـة تلمسـان؛ باإلضافـة إلى أنـھ تمكـن مـن التوسـع غربـا عـلى حسـاب ا
بـني مریـن واستـولى عـلى عاصمتھـم فـاس؛ ووضـع المرینیـة؛ بـل كبـح جمـاح 

كـل ھـذا؛ أخـاف أبـا فـارس؛ فبـادر بغـزو تلمسـان قبـل أن . علیھـا حاكمـا مـن قبلـھ
 . تشتـد قوتھـا، ویعظـم أمرھـا

 م إلى سنـة1411/ھـ814تـولى الحكـم ـ في المـرة األولى ـ مـن سنـة  1
م إلى 1427/ھـ831مـن سنـة : م؛ وفي المـرة الثانیـة1423/ھـ827
 .م؛ سنـة مقتلـھ1429/ھـ833
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مـن منابـر  ألبي فـارسعـاء ؛ ثـم أسقـط الدالحفصييـن
سنـة  أبـو فـارسولهـذا؛ فقـد انبـرى إليـه ـ . تلمسـان

جـاء م؛ وبعـث إلسقاطـه جيشـاً بإمـرة 1428/هـ832
 تلمسـان؛ وبعـث معهـم سلطـان قسنطينـةقائـد  ؛الخيـر

ولكنهـم هزمـوا أمـام  ؛أبـا مالـك عبـد الواحـدالسابـق 
 أبـو مالـكفاضطـر . هـم؛ وتفـرق جمعابـن الحمـرة

عندئـذ إلى الفـرار نحـو الجبـال المجـاورة؛ أيـن عبـأ 
نفسـه مـن جديـد؛ بانضمـام مـن فيهـا مـن األعـراب 

؛ حيـث تلمسـانإليـه؛ ثـم عـاود الكـرة؛ وهجـم عـلى 
حالفـه الحـظ هـذه المـرة؛ وتمكـن مـن احتـالل المدينـة، 

الفـرار كذلـك إلى جبـال عـلى  الحمـرة ابـنوإجبـار 
استمـر في  ولكـن هـذا األخيـر؛. المنطقـة المجـاورة

يستسلـم لليـأس؛ حيـث م ـلو إلحاحـه عـلى سـدة الملـك؛
تمكـن هـو اآلخـر مـن جمـع عـدد ال بـأس بـه مـن 

؛ الـتي دخلهـا تلمسـاناألنصـار؛ وهجـم بهـم عـلى 
؛ ملـك عبـد الواحـدأبـا عنـوة وقتـل عمـه السلطـان 

وفي السنـة المذكـورة . م1429/هـ833وذلـك في سنـة 
مـن شهـر؛ دخـل  بأقـل أبي مالـكأعـاله؛ وبعـد مقتـل 

عنـوة؛ للمـرة الثانيـة  أبـو فـارس الحفـصي تلمسـان
م؛ إثـر محاصرتهـا؛ وفـرار سلطانهـا 1429/هـ833سنـة 
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ـن مطاردتـه تمكـن م أبـا فـارس؛ ولكـن ابـن الحمـرة
العبـاس  اأبـهـ 834ثـم نصـب عليهـا سنـة . وأسـره

وفي سنـة . بالعاقـلالمعـروف  أحمـد بـن أبي حمـو الثـاني
العـودة إلى  أبـو فـارسم؛ حـاول السلطـان 1433/هـ837

عـن دولتـه؛  تلمسـان؛ عندمـا علـم بانفصـال تلمسـان
 الحفـصي الدعـوة للسلطـان أبي العبـاس أحمـدوقطـع 

ولكنـه مـات في طريقـة؛ قبـل الوصـول؛ . عـلى منابرهـا
ولـم تنتـه تدخـالت . فعـادت جيوشـه مـن حيـث أتـت

عنـد هـذا الحـد؛ بـل واصـل  تلمسـانفي  الحفصييـن
أبي سياسـة جـده  الحفـصي أبـو عمـرو عثمـانالسلطـان 
؛ م1462/هـ867سنـة  تلمسـان؛ فبـادر إلى غـزو فـارس

ولكنـه عـاد أدراجـه؛ بعـد أن سـعى إليـه وفـد مـن 
؛ عارضيـن عليـه طاعـة سلطانهـا تلمسـانعلمـاء وأعيـان 

؛ فعقـدوا معـه عقـداً محمـد بـن محمـد بـن ثابـت
؛ قبـل وصولـه إلى تونـسبالطاعـة؛ ثـم عـاد إلى 

م؛ 1465/هـ870غيـر أنـه عـاود الكـرة سنـة . تلمسـان
؛ تعسـف أعـراب بـني عامـر، وسويـدكى إليـه حيـن اشتـ
 استخـارف: ((الحفصييـن، ونكثـه بيعـة الزيـانيالسلطـان 

اللـه عـز وجـل، ونصـب لهـم سلطانـاً؛  ]أبـو عمـرو[
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بـن السلطـان عبـد الواحـد ا 1األميـر أبـا جميـل زيـان
؛ وكتـب لـه بذلـك في الزنـاتي] الثـاني[بـن أبي حمـو ا

ـل شـوال مـن العـام المذكـور، وأعطـاه مـا يحتـاج أوائ
ثـم . 2))إليـه مـن اآللـة واألخبيـة والجيـش واألمـوال

محمـد "يـدعى  الحفـصيبعـث معـه قائـداً مـن الجيـش 
وفـوض عليهـم بالـرأي والتدبيـر " بـن فـرح الجبـائيا

 كمـا أمـر. أحمـد البنـزرتيأحـد الشيـوخ؛ وهـو الفقيـه 
؛ بـأن يرافقهـم بمعسكـره بجايـةوالي  عبـد العزيـزولـده 

  .3؛ ريثمـا يلحـق بهـم بنفسـهتلمسـانإلى 
وهكـذا كـان؛ إذ لحـق بهـم ـ بعـد فتـرة ـ فنـزل  

أيـن حصلـت . لتلمسـانالمحاذيـة  المنصـورةبجيشـه في 
مناوشـات واشتباكـات ساخنـة؛ فخـرج إثرهـا إليـه أعيـان 

أبي ة وقاضيهـا؛ طالبيـن الصلـح، وعارضيـن عـلى المدينـ
 عبـد اهللا المتوكـلـ  الزيـانيمصاهـرة السلطـان عمـرو 

؛ حفيـد أبي زكريـاء بـن المسعـودـ بابنتـه لألميـر 

                                                
أنظـر ". أبـو زیـان"ومـرة أخـرى " زیـان"مـرة : ًكتـب في المصـدر ذاتـھ 1

 .157: ص: تاریـخ الدولتیـن
  .157: ، ص)الموحدیـة والحفصیـة(تاریـخ الدولتیـن  2
في المصـادر عـن ھـذا الجیـش المرافـق لألمیـر أبي ھـذا ھـو كـل مـا ورد  3

ولـم تـأت ـ بعدھـا ـ  أي إشـارة إلى مصیـر الجیـش . جمیـل بـن عبـد الواحـد
وكـل مـا في األمـر أن ثمـة روایـة . المرافـق ألبي جمیـل أو إلیـھ شخصیـًا

أنھـم : ھـا؛ مفاد)والیـة بسكـرة(شفویـة یرددھـا بنـو زیـان بمدینـة طولقـة 
  .یتنسبـون إلى أبي جمیـل ھـذا
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مـن حيـث أتى؛  أبـو عمـروفعـاد . الحفـصيالسلطـان 
 للحفصييـنوانتـهى ـ بعـد هـذه الحملـة ـ أي تأثيـر 

  .، وانتـهى تحرشهـم بهـا نهائيـاًسـانتلمعـلى 

***  
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ببـني إلى جـدّ مشتـرك؛ يجمعهـم  بنـو مريـنينتـمي 
ألن . زحيـك بـن واسيـن بـن يصليتـن؛ وهـو عبـد الـواد

تفرعـوا ـ في بدايـة أمرهـم ـ إلى فرعيـن  زحيـكأبنـاء 
ن؛ بنـو عبـد باديـ؛ فمـن باديـن، وورتاجـن: رئيسيـن
 ينـب فـرع وكـان .ورتاجـن؛ بنـو مريـن ومـنالـواد، 
؛ بـني ورتاجـنـ في البدايـة ـ أقـوى وأشـد مـن  باديـن
بنـو عبـد الـواد، : ه عـلي أربعـة بطـون؛ هـمـالشتمال

أضـف إليهـم  وبنـو توجيـن، وبنـو زردال، وبنـو مصـاب؛
غيـر  .1باديـن ـوأخراشـد  ألنبـني راشـد؛ إخوتهـم مـن 

أن الحـال تغيـر؛ مـع مـرور الزمـن، وتضـارب المصالـح 
إلى  بنـو عبـد الـوادخاصـة؛ حيـن وصـل . القبليـة

مرتبـة الملـك، وانفـردوا بعـزه وشرفـه؛ دون األحيـاء 
؛ فنشبـت ـ عندئـذ ـ الخالفـات باديـناألخـرى مـن 

حي منهـم؛  بينهـم؛ مـن أجـل المصالـح الخاصـة بكـل
؛ المؤديـان إلى التفكـك والعصيـان نكـرالتسبـل  إلى فلجـأوا

 ورتاجـنظلـت اللحمـة بيـن قبائـل  ؛وبالمقابـل. واالنفـراط
                                                

 .343. 148، 7: العبـر، مج 1
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متينـة، وعصبيتهـم أشـد قـوة والتحامـاً؛ فلـم يطـرأ 
لـذا فقـد حافظـت دولـة . لبـني باديـنعليهـم مـا جـرى 

عـلى تماسـك عشائرهـا؛  ـ فيمـا بعـد ـ بـني مريـن
محيطهـا بفضـل األوضـاع االقتصاديـة المزدهـرة في 

وواضـح  .1؛ بحيـث أمكـن إرضـاء األطـراف كلهـاالقبـلي
ـ مـن خـالل مـا ورد في المصـادر ـ أن صـالت القـربى 

؛ لـم تنقطـع عبـد الـواد، وبـني مريـن بـني: بيـن قبيلـتي
قطاعهـا؛ بـرزت إلى السطـح وبان. 2زمـن متأخـر في إالّ

عالقـات تشوبهـا .. عالقـات أخـرى بيـن القبيلتيـن
وبـدأت هـذه الظاهـرة . المنافسـة الحـادة، والعـداوة الدائمـة

تلـول المغـرب عـلى  بـني عبـد الـوادإثـر حصـول 
؛ واستحواذهـم عـلى تلـك األراضي الخصبـة األوسـط

ثـم ازدادت . الموحديـةدولـة كامتيـاز وإقطـاع مـن قبـل ال

                                                
؛ أنـھ جمـع ]األمیـر أبـو یحـیى بـن عبـد الحـق[كـان أول شـيء فعلـھ (( 1

أشیـاخ بـني مریـن، ورؤسـاء قبائلھـا؛ وقسـم علیھـم بـالد المغـرب؛ فأنـزل كـل 
ت فیـھ مـن األرض، وغلبـت علیـھ قبیلـة في ناحیـة منـھ، وجعـل لھـا مـا نزلـ
الذخیـرة السنیـة في الدولـة ...)). (مـن البـالد؛ طعمـة ال یشاركھـم فیھـا غیرھـم

: أضـاف إذبـن خلـدون في العبـر؛ اوذكـر ھـذا أیضـًا ). 68: المرینیـة، ص
قـد و )).فاستركبـوا الرجـل أتباعھـم، واستلحقـوا مـن غاشیتھـم، وتوفـرت عساكرھـم((

 العبر، .ذكـر ھـذا أیضـًا ابـن أبي زرع؛ وقـد یكـون ابـن خلـدون نقـل عنـھ ھـذه العبـارة
 .194: واألنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص. 352: ، ص7: مج

ذكـر صاحـب الذخیـرة الّسنیـة أن المرینییـن انفصلـوا عـن بـني عبـد الـواد  2
عـد أن وقعـت بینھـم فتنـة بسبـب م؛ ب1204/ھـ601وبـني واسیـن في سنـة 

 .24: امـرأة ص
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حـدة الشنـآن والمنافسـة بينهمـا إلى مستويـات عليـا؛ 
إلى مرتبـة الملـك في  العبـد الوادييـننتيجـة لوصـول 

كمـا تضاعفـت األحقـاد، واشتـدت العـداوة . تلمسـان
بينهمـا أكثـر فأكثـر؛ جـراء منافستهمـا المحمومـة مـن 

وانتهـت هـذه . مراكـشكـم في أجـل امتـالك سـدة الح
 مراكـش مدينـة بـني مريـنالمنافسـة الداميـة بدخـول 
وكسبـوا ـ . فيهـا الموحديـنوسيطرتهـم عـلى عـرش 

بذلـك ـ قصـب السبـق، فاستحـوذوا عـلى مقـدرات 
إمكانـات بشريـة، وثـروات : الدولـة الموحديـة؛ مـن
لعوامـل جميعهـا فمكنـت هـذه ا. ماديـة، وقيـم معنويـة

المرينييـن مـن الهيمنـة واالستفحـال في المغـرب اإلسـالمي 
 دولـة بـني زيـانأن : ومـن هنـا؛ يمكـن القـول.  كلـه

 المرينيـةـ حـتى وإن سبقـت الدولـة  )بـني عبـد الـواد(
إالّ أنهـا كانـت أضعـف منهـا  ـ 1في التأسيـس والظهـور

لـك بسبـب امتـالك الدولـة عسكريـاً واقتصاديـاً؛ وذ
األخيـرة ألسبـاب القـوة؛ وسيطرتهـا عـلى عاصمـة 

ء راـمـن ج ـ ؛ فاكتسبـتالموحديـة بمراكـشالخالفـة 
  . القـوة الماديـة، والقـوة الروحيـة  ذلـك ـ

                                                
بینمـا قامـت دولـة بـني . م1235/ھـ633تأسسـت دولـة بـني زیـان سنـة  1

م؛ 1258/ھـ646مریـن شكلیـًا؛ بعـد ھـالك الخلیفـة الموحـدي السعیـد سنـة 
 .عـلى مراكـش استيالئهـمم؛ سنـة 1258/ھـ657وترسمـت شرعیـًا في سنـة 
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ـة بـني عبـد الـواد مـن هيمن المرينيـونـا تأكـد ولم
 ا الوافـرة؛بخيراتهــ  المغـرب األقـصىعـلى ضـواحي 

واكتشفـوا سعـة  م ـ1213/هـ610اعتبـاراً مـن سنـة 
بـني عبـد وتبايـن مستـوى القـوة بينهـم وبيـن  ،الفـرق
؛ تحركـت أطماعهـم، وحثتهـم روح العصبيـة عـلى الـواد

ذلـك الهـدف . التقـدم خطـوة فخطـوة نحـو تحقيـق الملـك
م األولى؛ ـخطوته الشـروع في الـذي سعـوا إليـه منـذ

، المغـرب األقـصىعندمـا قـرروا االستقـرار في ديـار 
ومنذئـذ؛ أحـس . 1الصحـراءواستدعـاء أحيائهـم المتبقيـة في 

في  بـني عبـد الـوادبأنهـم متسـاوون مـع  بنـو مريـن
ولكنهـم ازدادوا قـوة ـ مـع .. الثـروة والمكانـة واألنصـار

العبـد هـم قـوة الدولـة مـرور الوقـت ـ حـتى فاقـت قوت
؛ نفسهـا موحديـنالدولـة ؛ بـل تفوقـوا عـلى الواديـة

حيـث تمكنـوا مـن اسقاطهـا وامتـالك حاضرتهـا، 
واالستحـواذ عـلى تراثهـا وثروتهـا في سنـة 

 بـني مريـنعنفـوان  زاد فيقـد و. 2.م1269/هـ668
ـالك إلى امت هـم؛ مسعاهـم الجديـد؛ في التطلـعاستفحالو

األندلـس؛ واالستيـالء عـلى مـا كـان يمتلكـه الموحـدون 
فرفعـوا شعـار الجهـاد لتحقيـق غرضهـم . في تلـك الديـار

                                                
  .24: وقـد ورد ھـذا أیضـًا في الذخیـرة السنیـة، ص. 187: یـس المطـرب، صاألن 1
  .205: أنظـر أیضـًا األنیـس المطـرب، ص. 134ـ  133: الذخیـرة السنیـة، ص ص 2
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األسـمى؛ األمـر الـذي حـرك العواطـف الدينيـة لـدى 
مـن  وقـد ظهـر هـذا جليـاً. عامـة النـاس، وخاصتهـم

 بـد الحـقالمريـني يعقـوب بـن ععبـور السلطـان  خـالل
غيـر . ـدوة الشماليـة؛ بحجـة الجهـادمـرات عديـدة إلى الع

  .ى لـه، وكبحـهتصـد غرناطـةسلطـان أن 
بـني المهـم؛ أن النزعـة التوسعيـة لـم تفـارق ملـوك 

وتبعـاً . أبـداً؛ منـذ قيـام دولتهـه إلى يـوم سقوطهـا مريـن
بغـرض  لهـذا؛ فقـد زحفـوا بجيوشهـم مـرات عديـدة؛

  . ؛ ففشلـوا في بعضهـا ونجحـوا في أخـرىتلمسـاناحتـالل 
، المرينييـنقـد حـاول جـس نبـض  ـنراسمغُي وكـان

واختبـار قوتهـم؛ فاشتبـك معهـم مـرات عديـدة؛ ولكـن 
الحـظ لـم يحالفـه أبـداً؛ إذ خسـر معاركـه معهـم كلهـا؛ 

اتيـجي نهائيـاً؛ األمـر الـذي جعلـه يغيـر هدفـه االستر
ويتجـه نحـو التوسـع شرقـاً؛ البتـالع مـا أمكنـه مـن 

ومـع ذلـك لـم يقفـل بـاب التصـدي . تلـك الربـوع
للمرينييـن؛ إذ تالحقـت الوقائـع بينـه وبينهـم؛ إلى أن قـرر 

في يغُمراسـن ؛ غـزو يعقـوب بـن عبـد الحـقملكهـم 
وكانـت هـذه  . 1م1271/ـه670 سنـة .تلمسـانعقـر داره 

لفتـح هـذه المدينـة  المرينيـةالواقعـة؛ أول المحـاوالت 

                                                
  .207: ورد ھـذا الخبـر أیضـًا في األنیـس المطـرب، ص. 177: ، ص7: العبـر، مج 1
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فشـل في تحقيـق  المريـنيالحصينـة؛ ولكـن السلطـان 
الذخيـرة ويقـول صاحـب . 1هدفـه وعـاد مـن حيـث أتى

 ؛ أن السلطـان المريـني حشـد قـوة عظيمـة مـنالسنيـة
األعـراب قبائـل و ز،بـني مريـن، والـروم، واألغـزا

وغيرهـم  ، وصنهاجـة، وبـني ورا، وغمـارة،والمصامـدة
. 2تلمسـان إلى بهـمحيـث زحـف  ؛المغـربمـن قبائـل 

ـ أيضـاً ـ محاصـرة  الحـق عبـد يعقـوب بـنوعـاود 
؛ ولكنـه فشـل كذلـك في م1281/هـ680في سنـة  تلمسـان

  .3أسوارهـا الدخـول إليهـا؛ نظـراً لحصانتهـا ومنعـة
؛ أبـو يعقـوب يوسـفولمـا تـوفي؛ خلفـه ولـده 

الـذي واجـه ـ منـذ اليـوم األول لواليتـه ـ اعتراضـات، 
وحركـات عصيـان عديـدة؛ مصدرهـا ـ في الغالـب ـ 
بعـض الخارجيـن عليـه؛ مـن األسـرة المالكـة، وفئـات 

ـد غيـر أنـه اصطـدم ـ بع. أخـرى؛ ولكنـه تغلـب عليهـم
؛ الـذي خـرج أبي عامـرذلـك ـ بعقـوق وعصيـان ابنـه 

م؛ بمسانـدة عاملـه عـلى 1288/هـ687عليـه في سنـة 
فتغلـب . 4مراكـش محمـد بـن عطـو البربـري الجنـاتي

                                                
ـت علیھـم؛ وأفرجـوا عنھا؛ وولى كل إلى وحاصـروا تلمسـان أیامـًا؛ فامتنع(( 1

  .178ـ  177: ، ص ص7: العبر، مج)). عملھ، ومكان ملكھ
  .150ـ  146: ص ص: أنظـر الذخیـرة السنیـة 2
 .228: األنیـس المطـرب، ص 3
   .361ـ  360: ، ص صنفسھ 4
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 تلمسـان؛ فهربـا إلى مراكـشعليهمـا، واستعـاد  يوسـف
ولكـن األميـر . م؛ محتميـن بسلطانهـا1289/هـ688سنـة 
نـدم، وطلـب الصفـح؛ فعفـا عنـه والـده،  عامـر أبـا

؛ تلمسـانفبـقي في  ابـن عطـوأمـا . ورجـع إليـه
 يوسـف بـن يعقـوب غيـر أن. عثمـانمستجيـراً بالسلطـان 

صمعـلى جلبـه ومعاقبتـه؛ فطلـب بإصـرار مـن  ـم
 عثمـانإليـه؛ فـأبى  ابـن عطـوتسليـم  الزيـانيالسلطـان 
؛ أن عبـد الرحمـن بـن خلـدونويقـول . 1متـهإخفـار ذ

رسـول السلطـان المريـني أغلـظ في القـول إلى السلطـان 
فسطـا بـه، واعتقلـه؛ فثـارت مـن السلطـان : ((عثمـان

الحفائـظ الكامنـة، وتحركـت اإلحـن القديمـة والتوتـرات 
وهـذه . 2))المتواتـرة؛ واعتـزم عـلى غـزو تلمسـان

تثيـر الذاكـرة، وتنقلهـا إلى زمـن مستقبـلي؛  الحادثـة
والقنصـل  الجزائـريتجـلى في قصـة المروحـة بيـن داي 

؛ حيـث يتأكـد أن مـن أراد الحـرب، ونـوى الفرنـسي
الغـزو؛ لـن يعـدم حيلـة أو مسـوغ يعلـن بـه عـن 

  .قـراره

                                                
ي واللـھ؛ ال أسلمـھ أبـدًا، وال أبیـع حرمـتي، وأتـرك مـن استجـارن: ((وقـال 1

  .  393: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص)). حـتى أمـوت؛ فلیصنـع مـا بـدا لـھ
 .442: ، ص7: العبـر، مج 2
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وكانـت هـذه األسبـاب المختلقـة؛ بمثابـة الشـرارة 
: علـت فتيـل الحـرب مـن جديـد بيـن الدولتيـنالـتي أش

كـان يعقـوب  يوسـف بـنويبـدو أن . المرينيـة والزيانيـة
بـني عبـد ينتظـر الفرصـة المواتيـة إلعـادة الكـرة مـع 

ولـو لـم . ؛ لـذا فقـد التقـط هـذه المناسبـة الذهبيـةالـواد
فـه؛ ألن تتوفـر؛ لحـاول إيجـاد مسـوغ آخـر لتحقيـق أهدا

نزعـة التوسـع شرقـاً مسيطـرة عـلى السالطيـن 
المرينييـن؛ بـل تتحكـم في نواياهـم وأهدافهـم؛ فـهي 
استراتيجيتهـم الـتي يتطلـع إلى تحقيقهـا سالطينهـم كافـة؛ 

يوسـف بـن يعقـوب ولمـا كـان . صغيرهـم وكبيرهـم
؛ فقـد نتلمسـايتطلـع دومـاً إلى االستيـالء عـلى  المريـني

كـرر غزواتـه ضدهـا؛ إذ قـام بخمـس حمـالت متتاليـة؛ 
م، والثانيـة 1290/هـ689: فشلـت بكاملهـا؛ األولى سنـة

م، 1296/هـ696م، والثالثـة سنـة 1295/هـ695سنـة 
م، والخامسـة سنـة 1297/هـ697والرابعـة سنـة 

 ـ ولـم يتمكـن هـذا السلطـان المريـني. م1298/هـ698
تحقيـق هدفـه؛ المتمثـل في ـ الحمـالت كلهـا  بهـذه

ومـع هـذا فقـد  .اختـراق جـدران تلـك المدينـة الحصينـة
ضـرراً كبيـراً؛ خاصـة في  ببـني عبـد الـوادألحـق 

الحصـار األخيـر؛ الـذي ال شبيـه لـه أبـداً؛ حيـث دام 
ثمـاني سنـوات وثالثـة أشهـر؛ فانفـرد بطـول أمـده 
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، العبـد الوادييـنه، واشتهـر بشـدة  صبـر وضراوتـ
 في وصرامتهـم، وإبائهـم، وصـدق مقاومتهـم، وتفانيهـم

فضربـوا بذلـك رقمـاً قياسيـاً في شـدة . صـد عدوهـم
لقـد قـام السلطـال المريـني  .1االحتمـال، وصـدق النضـال

مـن جميـع جهاتهـا؛ ثـم شـرع  تلمسـانبتطويـق مدينـة 
؛ جعلهـا 2المنصـورةء مدينـة محاذيـة لهـا سماهـا في بنـا

مستقـراً لـه ولجيشـه؛ بغـرض مطاولـة الحصـار، وخنـق 
وخـالل . لـم مـع مـرور الزمـنس؛ حـتى تستتلمسـان

إنجـاز المدينـة المذكـورة؛ عمـل عـلى تمهيـد الجهـات 
في تلـك  بـني عبـد الـوادالشرقيـة، وإخضـاع أتبـاع 

                                                
أي یوسـف بـن [واستمـر حصـاره : ((ویقـول ابـن خلـدون في ھـذا األمـر 1

 نالھـم. إیاھـم إلى تمـام ثمـاني سنیـن وثالثـة أشھـر مـن یـوم نزلـھ] یعقـوب المریـني
  .197: ، ص7: العبـر، مج)). فیھـا مـن الجھـد والجـوع مـا لـم ینـل أمـة مـن األمـم

واختـط بمكـان فساطیـط المعسكـر قصـرًا : ((وصفھـا ابـن خلـدون بقولـھ 2
لسكنـاه، واتخـذ فیـھ مسجـدًا لمصـالَّه؛ وأدار علیھـا الّسـور، وأمـر النـاس 

عـة، والمنـازل الرحیبـة، والقصـور األنیقـة؛ بالبنـاء؛ فابتنـوا الـدور الواس
ثـم أمـر بـإدارة السـور سیاجـًا عـلى ذلـك . واتخـذوا البساتیـن، وأجـروا المیـاه

فكانـت مـن أعظـم األمصـار والمـدن، . ؛ وصّیرھـا مصـرًاوسبعمائـةسنـة اثنتیـن 
ـال بنـاء، وأحفلھـا اتسـاع خطـة، وكثـرة عمـران، ونفـاق أسـواق، واحتف

وأمـر باتخـاذ الحمامـات والخانـات والمارستـان، وابتـنى بھـا . وتشییـد منعـة
رفیعـة؛ فكـان مـن أحفـل مساجـد األمصـار  مئذنـةمسجـدًا جامعـًا، وشیـد لـھ 

وسماھـا المنصـورة؛ واستبحـرت عمارتھـا، وھالـت أسواقھـا؛ . وأعظمھـا
. المغـرب مدائـنمـن اآلفـاق؛ فكانـت أحـد  بالبضائـعورحـل إلیھـا التجـار 

، 7: العبـر، مج)). عنھـا كتائبـهوخربھـا آل یغمراسـن؛ عنـد مھلكـھ، وارتحـال 
  .459ـ  458: ص ص
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فلـم يتـرك مدينـة إال واستسلمـت لـه، وبلـغ في  الديـار؛
بـني ؛ حيـث ضمـن طاعـة بجايـةزحفـه إلى مشـارف 

وبذلـك توسـع حصـار . كلهـا ومغـراوةكافـة،  توجيـن
: ؛ فتحـول إلى احتـالل مـدن عديـدة كـتلمسـانمدينـة 

ندرومـة، وتامززدكـت، وهنيـن، ووهـران، والقصبـات، 
غانـم، ومازونـة، وتنـس، وبرشـك، ومزغـران، ومست

وشرشـال، والبطحـاء، ووانشريـس، ومليانـة، ولمديـة، 
  .1والجزائـر، وتافركنيـت

وعـلى الرغـم مـن الجهـود العظيمـة الـتي بذلهـا 
؛ فقـد حرمـه اللـه مـن تحقيـق يعقـوبيوسـف بـن 

. 2م1306/هـ706؛ إذ هلـك سنـة تلمسـانحلمـه بدخـول 
لحصـار؛ اغتالـه عبـد مـن عبيـده؛ بطعنـة خنجـر؛ أثنـاء ا

ومـن غريـب الصـدف؛ أن السلطـان  .وهـو في مخدعـه
مـات أيضـاً أثنـاء  عثمـان بـن يغمراسـنالزيـاني 
وبمـوت السلطـان . م1303/هـ703وفي سنـة  الحصـار

وعـادت  المريـني؛ تفـرق جمعـه؛ وانفـض الحصـار؛
إذ سـارع المتنافسـون ؛ رب األقـصىالمغـجمـوع النـاس إلى 

                                                
 .367: األنیـس المطـرب، ص 1
الحلـل . 485ـ  484: ، ص ص7: العبـر، مج. 368: األنیـس المطـرب، ص 2

  . 229: الموشیـة، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


385 
 

ترتيـب قصـد ؛ بفـاسلاللتحـاق  المريـنيعـلى العـرش 
   .1شئـون الحكـم

الصعـداء، وانشغلـوا  بنـو عبـد الـوادفتنفـس 
، وترميـم مـا هـدم مـن تلمسـانبإصـالح مـا فسـد في 

أسوارهـا وقصورهـا، وإحيـاء مـا أهمـل مـن بساتينهـا 
ثـم . تعميـر مخازنهـا وأهـراء قصورهـاوجناتهـا، و

خرجـوا لتأديـب المتآمريـن عليهـم؛ مـن القبائـل 
واإلمـارات المتواجـدة في نطـاق الدولـة وحماهـا؛ فبـادروا 

؛ وبعدهـا اتجهـوا شرقـاً؛ 2المنصـورةبتخريـب مدينـة 
  .المرينيـونلتمهيـد البـالد الـتي اغتصبهـا 

هـو  ا حمـو مـوسى األولأبـأن  التنـسيويقـول 
يوسـف بـن دهـا ؛ المدينـة الـتي شيالمنصـورةهـدم الـذي 
 ابـن خلـدونأمـا  .وبمحاذاتهـا تلمسـانغـرب  يعقـوب

فذكـر أنهـا خُربـت؛ دون ذكـر اسـم السلطـان الزيـاني 
األنيـس بينمـا يخالفهمـا صاحـب  3.الـذي فعـل ذلـك

                                                
   .489ـ  485: ، ص ص7: العبـر، مج 1
؛ كـان أول مـا بـدأ ]أبو ثابـت؛ حفیـد یوسـف بـن عبـد الحـق[فلمـا انصـرف (( 2

الملـك أبـو حمـو؛ ھـدم مدینـة یوسـف بـن یعقـوب، وإصـالح مـا تثلـم مـن 
تلمسـان، وبـنى األسـوار والستائـر، وحفـر الخنـادق؛ وخـزن فیھـا الطعـام، 

تاریـخ دولـة بـني )). والفحـم والحطـب؛ مـا ال حـد لـھ وال حصـرواألدام والملـح 
  .136ـ  135: ، ص ص)نظـم الـدر(زیـان 

: العبـر، مج)). وخربھـا آل یغمراسـن؛ عنـد مھلكـھ، وارتحـال كتائبـھ عنھـا(( 3
 .459: ، ص7
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بـني المتـولي عـلى  ؛ابـتأبـا ثأن  فيقـول ؛المطـرب
ـ اشتـرط عـلى  يوسـف بـن يعقـوبه ـ بعـد جـد مريـن

أن يبقـوا ـ في مفاوضـات فـك الحصـار ـ  بـني زيـان
عـلى حالهـا، وأالّ يدخلوهـا، وأن يتعاهـدوا  المنصـورة

  . 1مساجدهـا وقصورهـا باإلصـالح
؛ لـم يطـل بهـم الحـال؛ حـتى ـنيلمرينياوكعـادة 

تحركـت داخالهـم نزعـة التوسـع؛ فتعللـوا ـ هـذه المـرة 
؛ تلمسـانأيضـاً ـ بلجـوء أفـراد مـن العائلـة المالكـة إلى 

فطلـب هـذا . نتيجـة لخالفهـم مـع السلطـان المريـني
أبـا األخيـر مـن السلطـان الزيـاني تسليمهـم إليـه؛ ولكـن 

أسالفـه في هـذا رفـض الطلـب؛ متبعـاً نهـج  حمـو األول
. األمـر؛ بحجـة أنـه لـن يكسـر جـواره أو يخفـر ذمتـه

وكسابـق العهـد؛ أدى موقفـه هـذا إلى غضـب السلطـان 
؛ الـذي سـارع 2يعقـوب المريـني أبي سعيـد عثمـان بـن

، أيـن ناتلمسـم إلى غـزو 1314/هـ714في سنـة سنـة 
أبـو سـرب  حاصرهـا؛ ولكنـه فشـل في مسعـاه؛ بعـد أن

األمـوال إلى وزرائـه؛ وتبـادل معهـم  حمـو األول
بمؤمراتهـم   المريـنيالخطابـات؛ ثـم أعلـم السلطـان 

                                                
  . 369: أنظـر ھـذا في ص 1
م إلى 1310/ھـ710ـن سنـة حكـم م. ھـو أبـو سعیـد عثمـان بـن أبي یعقـوب 2

 .م1330/ھـ731سنـة 
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العاقبـة؛ وانسحـب عائـداً إلى  أبـو سعيـدفخـاف . معـه
  . المغـرب األقـصى

؛ تلمسـانعـلى  المرينييـنخفتـت بعدهـا ضغـوط  
ولكنهـم؛ لـم . لتهـمبسبـب األوضـاع الداخليـة في دو

يتخلـوا عمـا تراودهـم بـه نفوسهـم؛ إلى أن حـّل عهـد 
؛ 1أبي الحسـن عـلي بـن عثمـان بـن يعقـوبالسلطـان 

هـذا السلطـان الـذي اكتسـب قـوة لـم يصـل إليهـا 
أسالفـه؛ إذ استفـاد مـن تجاربهـم؛ كمـا ازداد فائـدة بعـد 

؛ حيـث التحـق األندلـس احتكاكـه بمجريـات األحـداث في
بعـض الخبـراء في اقتحـام الحصـون  المرينيـةبالدولـة 

المنيعـة؛ كمـا كـان يمتلـك أيضـاً أسلحـة فعالـة مدمـر؛ 
مهاجمـة  أبـو الحسـنولمـا قـرر  2.قاذفـة للبـارود

                                                
 .م1348/ھـ749م إلى سنـة 1330/ھـ731حكـم مـن سنـة  1
حصـل عـلى بعضھـا جـّده أبـو یوسـف یعقـوب بـن عبـد الحـق واستعملھـا في  2

: م؛ وفي ذلـك یقـول ابـن خلـدون متعجبـًا1273/ھـ672حصـار سجلماسـة سنـة 
المجانیـق، والعـّرادات، : آالت الحصـار؛ مـن] ماسـةأي سجل[ونصـب علیھـا ((

وھنـدام النفـط القـاذف بحـصى الحدیـد،؛ ینبعـث مـن خزانـھ أمـام النـار الموقـدة 
، 7: العبـر، مج)). في البـارود؛ بطبیعـة غریبـة؛ تـرّد األفعـال إلى قـدرة باریھـا

أحـد المخترعیـن لھـذه  وقـد أشـار ابـن الخطیـب في اإلحاطـة إلى. 388: ص
األسلحـة التدمیریـة؛ اسمـھ عـلي بـن عبـد اللـھ بـن محمـد بـن الحـاج؛ مـن 

التحـق بیعقـوب بـن عبـد الحـق المریـني؛ حیـث بـنى لـھ دار . مدجـني إشبیلیـة
مـن العارفیـن بالحیـل : ((الصنعـة بسـال، وصنـع لـھ آلـة الـدوالب؛ ثـم قـال عنـھ

یـة؛ بصیـرًا باتخـاذ اآلالت الحربیـة الجافیـة، والعمـل بھـا؛ انتقـل إلى الھندس
مدینـة فـاس عـلى عھـد أبي یوسـف المنصـور بـن عبـد الحـق، واتخـذ لـھ 
الـدوالب المنفسـح القطـر، البعیـد المـدى، ولیـن المركـز والمحیـط، المتعـدد 

وم ماثـل بالبلـد الجدیـد ـ دار الملـك األكـواب، الخـفي الحركـة؛ حسبمـا ھـو الیـ
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؛ لـم يفتقـر إلى ذريعـة؛ تعطيـه الحـق في إعـالن تلمسـان
؛ إذ بحـث عـن مسوغـات نبـني زيـاالحـرب عـلى 

العمـل؛ فوجـد بيـن يديـه؛ الشكـوى الـتي تقـدم بهـا 
ضـد السلطـان  1الحفـصي يحـيى أبـو بكـرصهـره 
فبـادر مـن . أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن األول الزيـاني

؛ مستفـزاً إيـاه بطلـب فـوره بمراسلـة هـذا األخيـر
رفـع حصـار ؛ وللحفصييـن دلـسالتخـلي عـن مدينـة 

 جوابـاً استقبـل؛ غيـر أنـه 2بجايـةعـن  الزيـانيالجيـش 
أبـو وهـذا مـا كـان يأملـه  .أبي تاشفيـن األولمـن  يـاًقاس

ألن هـذه الحركـة  .، وينتظـره بفـارغ الصبـرالحسـن
تأخـرت منـذ فتـرة مـن زمـن؛ إذ كانـت خطتهـا معـدة 

؛ وأجلَـت بعـد موتـه سعيـدأبي مسبقـاً؛ في عهـد والـده 
ثـم أجلـت مـرة أخـرى ـ خـالل  .م1330/هـ731سنـة 

؛ جـراء تآمـر م1331/هـ732سنـة  تلمسـانزحفـه نحـو 
أبي مـع  سجلماسـةأميـر  أبي عـليأخيـه ومنافسـه 

ضـده؛ فانثـنى نحـو أخيـه؛ حيـث تغلـب عليـه  تاشفيـن
ـل موضـوع أج الحسـنأبـا ويبـدو أن . وأسـره ثـم قتلـه

                                                                                                 
وبنـاء دار . بمدینـة فـاس ـ أحـد اآلثـار الـتي تحـدو إلى مشاھدتھـا الّركـاب

  .429: ، ص2: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، مج)). الصنعـة بسـال
م 1318/ھـ718حكـم الدولـة الحفصیـة ـ مـن تونـس وقسنطینـة ـ مـن سنـة  1

  .م1345/ھـ746إلى سنـة 
 .226: ، ص7: العبـر، مج 2
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عـدوة لبعـض الوقـت؛ واتجـه بكـل قوتـه نحـو  تلمسـان
جبـل ( جبـل الفتـح؛ أيـن اهتـم باستعـادة األندلـس
؛ فتحالـف مـع النصـارى، وانتزاعـه مـن قبضـة )طـارق

في ذلـك؛ وبالفعـل تـم لـه تحقيـق  ابـن األحمـرالسلطـان 
ـر هظبعملـه هـذا؛ و. م1332/هـ733ذلـك الفتـح سنـة 

المغـرب لـه أنـه أضـحى في مقـام رفيـع ال تطالـه ملـوك 
حينهـا؛ عاودتـه الرغبـة في امتـالك .. كافـة واألندلـس
أبي  الزيـانيفبعـث ـ مـن جديـد ـ للسلطـان . تلمسـان
الشـروط التعجيزيـة نفسهـا؛ وهي التخـلي  ؛ مكـرراًتاشفيـن

، واالنسحـاب إلى للحفصييـن) دلـس(تدلـس عـن مدينـة 
بـني الـذي كانـت عليـه حـدود دولـة  ؛المنطلـق األول

نهـج أسالفـه في  أبـو الحسـن اتبـعوعـلى هـذا؛ . زيـان
وضـع شـروط تعجيزيـة؛ بحيـث لـن يجـد ـ معهـا ـ 

 تُستثـار حفيظتـه  بـداً مـن رفضهـا؛ بـل الزيـانيالسلطـان 
األمـر الـذي ـرض الشـروط؛ عمستفـز عنـد  سلـوببأ

فتـح ـ حتمـاً ـ ظ قاسيـة؛ تالفـتنجـر عنـه ردود فعـل بأ
 تلمسـان إلىأبـو الحسـن وهكـذا؛ زحـف . الحـرببـاب 
م ـ أي بعـد سنـوات ثـالث مـن 1334/هـ735سنـة 

مـن شـوال سنـة  11محاولتـه األولى ـ فوصلهـا يـوم 
ـ في بنـاء  حيـث شـرع ـ كسلفـه .م1334/هـ735
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أبـو ميدنـة؛ سماهـا باسـم المدينـة الـتي أقامهـا جـده 
؛ وهي بنـو زيـانمـن قبـل؛ وخربهـا  يعقـوب

تبـنى خطـة ولكنـه خالـف جـده؛ عندمـا . 1))المنصـورة((
 ، والتضييـق عليهـا؛ سلـك فيتلمسـانفعالـة في حصـار 

عبـد يوسـف بـن يعقـوب بـن مسلـك سلفـه  البدايـة
وقـد اتبـع . ؛ ولكنـه أضـاف إليهـا تحسينـات ناجعـةالحـق

  :مـن ذلـك .في خطتـه تكتيكـاً محكمـاً؛ حقـق بـه هدفـه
مثـل سلفـه ـ إلى  كمـا سبـق ذكـره، أنـه بـادر ـ ـ

؛ الواقعـة )البلـد الجديـد( المنصـورةبنـاء مدينـة سماهـا 
الـتي اتخذهـا ؛ وهي تلمسـانفي الجهـة الغربيـة مـن 

مستقـراً لـه ولجيشـه؛ أثنـاء الحصـار؛ إذا مـا طـال 
  . أمـده

أقـام حـول المدينـة المذكـورة أسـواراً تحميهـا؛ ثـم  ـ
نصـب المجانيـق، واآلالت الحربيـة، بجـوار الخنـدق الـذي  

  . حفـر أمـام األسـوار
                                                

واختـط السلطـان بقـرب تلمسـان : ((قـال فیھـا عبـد الرحمـن بـن خلـدون 1
البلـد الجدیـد لسكنـاه؛ ونـزل عساكـره؛ وسمـاه المنصـورة؛ وأدار عـلى البلـد 

: ، ص7: العبـر، مج...)). المخـروب سیاجـًا مـن سـور، ونطاقـًا مـن الخنـدق
ثـم ابتـنى غربّیھـا مدینـة لسكنـاه؛ نسبھـا إلى : ((قـال أخـوه یحـیىو. 534

: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج)). النصـر
)). وبـنى علیھـا مدینتـھ الـتي ھي اآلن محرثـًا: ((أمـا التنـسي فكتـب. 219

ویعتقـد محمـد . 146: ص ،)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان 
. بوعیـاد أن اآلثـار الموجـودة حالیـًا لمدینـة المنصـور ھي لمدینـة أبي الحسـن

  . أنظـر تعلیقـھ في الصفحـة نفسھـا
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وبعدهـا أخـذ يشيـد أمـام كـل بـرج مـن األبـراج  ـ
؛ برجـاً يقابلـه، وأحاطـه تلمسـانلمقامـة عـلى سـور ا

ووضـع بـه رمـاة كلفهـم بمدامـة رشـق . بخنـدق لحمايتـه
المقابـل بالنبـل؛ بهـدف إشغالهـم بأنفسهـم؛  اءعـداألبـرج 

ريثمـا يشيـد برجـاً آخـر؛ أكثـر قربـاً مـن أسـوار 
 لمدينـةاوهكـذا تـدرج في االقتـراب مـن سـور . تلمسـان

 ببنـاء بـرج وراء بـرج؛ حـتى الصـق خنـدق ؛المحاصـرة
  .   1المحفـور بجـوار أسـوار البلـد أعدائـه

وأثنـاء ذلـك انشغـل في تطويـق المدينـة بجيشـه،  ـ
كمـا تـولى ـ في الوقـت . وبأنصـاره مـن جميـع جهاتهـا

حيـث . 2:لتلمسـاننفسـه ـ تمهيـد البـالد الشرقيـة التابعـة 
عـن ممتلكـات  تلمسـاناعتمـد خطـة أسالفـه في عـزل 

م  1335/هـ736الدولـة الشرقيـة؛ إذ استـولى؛ خـالل سنـة 
وجـدة، وندرومـة، وهنيـن، : عـلى عماالتهـا كلهـا؛ كـ

ووهـران، بـالد مغـراوة، وتوجيـن، وشلـف، وتنـس، 

                                                
ولـم یـزل یتقـرب بوضـع األبـراج مـن حـّد إلى مـا بعـده؛ حـتى اختطھـا مـن (( 1

لسیـوف مـن أعالیھـا؛ وقربـت وتماصـع المقاتلـة با. قـرب عـلى ساقـة خندقھـم
المجانیـق إلى رجمھـا ودكھـا؛ فنالـت مـن ذلـك فـوق الغایـة؛ واشتـدت الحـرب، 

  .535: ، ص7: العبـر، مج)). وضـاق نطـاق الحصـار
وأحاطـت بھـا عساكـره، وضـرب علیھـا سیـاج األسـوار، وسرادقـات (( 2

وسـرح . ـف یخلـص منھـم وال إلیھـمالحفائـر أطبقـت علیھـم؛ حـتى ال یكـاد الطی
في القاصیـة مـن كـل جھـة؛ فتغلـب عـلى الضـواحي، وافتتـح األمصـار  كتائبـه
  . 228ـ  227: ، ص ص7: العبـر، مج)). جمیعـًا
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وبذلـك قطـع كـل مـدد . ومليانـة والجزائـر، ولمديـة
أبـو وتمكـن . محتمـل لحاضـرة الدولـة المحاصـرة

ـ بعـد عاميـن مـن بـدء حصـاره؛ أي في يـوم  الحسـن
م ـ تمكـن 1336/هـ737سنـة  1مـن رمضـان 18األربعـاء 

عجـز عنـه أسالفـه  افحقـق مـ. تلمسـانمـن اقتحـام 
: مـع ولديـه أبـا تاشفيـنحيـث قتـل السلطـان . مـن قبـل
مـوسى بـن ؛ ثـم ألحـق بهـم الوزيـر مسعـودعثمـان و

وبذلـك تـم القضـاء عـلى الدولـة . عـلي الكـردي
 المرينييـنضمـن ممتلكـات  تلمسـانوأضحـت . 2الزيانيـة

   .لبعـض الوقـت
 أبـو الحسـنوعماالتهـا؛ أظهـر  تلمسـانوبعـد فتـح 

مـا خـفي في صـدره؛ مـن طمـوح ورغبـة في التوسـع 
، إفريقيـةمنطلقـاً جديـداً الحتـالل  تلمسـانفاتخـذ . شرقـاً

كلهـا  بـالد المغـربوتحقيـق حلـم أجـداده؛ في توحيـد 
وعليـه؛ فقـد . 3الموحديـن؛ خلفـاء المرينييـنتحـت سيـادة 

                                                
 17اقتحـام المدینـة حـدث ـ حسـب رأي عبـد الرحمـن بـن خلـدون ـ في  1

 .536: ، ص7: ھـ، العبـر، مج737رمضـان سنـة 
ولـم یـزل السلطـان أبـو تاشفیـن یقاتـل ھـو وأوالده ووزیـره ببـاب القصـر (( 2

وذلـك یـوم األربعـاء الثامـن . إلى أن استشھـدوا جمیعـًا؛ رحمـة اللـھ علیھـم
تاریـخ بـني زیـان )). وسبعمائـةوالعشـرون مـن رمضـان سنـة سبـع وثالثیـن 

  .146: ص). نظـم الـدر(ملـوك تلمسـان 
كـان أبـو الحسـن قـد امتـدت عینـھ إلى ملـك إفریقیـة؛ لـوال مكـان موالنـا (( 3

فلمـا ھلـك ... وأقـام یتحیـن لھـا الوفـاة. السلطـان أبـي یحـیى مـن والیـة صھـره
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كـان ينتظـر الفرصـة المواتيـة لإلنقضـاض عـلى مملكـة 
المتمثـل في  وبعـد أن انـزاح المانـع المعنـوي. الحفصييـن

الحفـصي أبي يحـيى وأبي الصهـر الواصـل بيـن السلطـان 
بوفـاة تلـك الزوجـة والتحـاق والدهـا . زوج ابنتـه الحسـن

لـم يجـد أمامـه . م1346/هـ747بالملكـوت األعـلى سنـة 
وكـان عليـه . الحفصييـنمـا يمنـع توسعـه عـلى حسـاب 

ـك الديـار؛ الـتي إيجـاد ذريعـة تخـول لـه غـزو تل
يعتبـر أصحابهـا ـ في حقيقـة األمـر ـ مـن حلفائـه، 

ولـم يطـل بـه الحـال؛ حـتى وصلـه . 1وأقربائـه بالصهـر
 خبـر قَتْـِل األميـرعمألخيـه  ـرأحمولي العهـد  ـد

عندهـا . تونـسواغتصابـه سـدة الحكـم في . الشـرعي
المختمـرة؛ فأظهـر  تنفيـذ خطتـه أبـو الحسـنقـرر 

؛ السلطـان الشـرعي أحمـداالمتعـاض لقتـل األميـر 

                                                                                                 
؛ وكـان ]وسبعمائـة[السلطـان أبـو یحـیى في رجـب مـن سنـة سبـع وأربعیـن 

ـر؛ ونـزوع الحاجـب أبي محمـد بـن تافراكیـن منھـا مـن قیـام ابنـھ عمـر باألم
تحركـت عزائمـھ لذلـك؛ ورغََّبـھ ابـن تافراكیـن في . في رمضـان؛ ما ذكرنـاه

وجـاء عـلى إثـره الخبـر بمـا كـان مـن قتـل عمـر . لـك الموحدیـن؛ فرغـبم
فامتعـض .. .ألخیـھ أحمـد ولي العھـد؛ وكـان یستظھـر عـلى عھـده بكتـاب أبیـھ

فأجمـع ... بیـھ، وھـدر مـن دم أخیـھأالسلطـان لمـا أضـاع عمـر مـن عھـد 
  .  558ـ  557: ، ص ص7: العبـر، مج)). الحركـة إلى إفریقیـة

بعـد ھـالك زوجتـھ ـ ابنـة أبي یحـیى الحفـصي في موقعـة طریـف باألندلـس ـ  1
رحلتھـا؛ دھـا أبـو یحـیى أثنـاء وتـوفي وال. خطـب إحـدى أخواتھـا؛ فأعطیـت لـھ

  .557ـ  555: ، ص ص7: أنظـر العبـر، مج. وقبـل أن تصـل إلى عریسھـا
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للدولـة؛ بحكـم كتـاب العهـد؛ المحـرر مـن قبـل أبيهمـا 
  . أبي يحـيى

سنـة  أبـو الحسـنوهكـذا؛ فقـد انطلـق 
 المغـربقبائـل م بجيـش عظيـم؛ شمـل 1346/هـ747

 ؛ إذ جمـعدبـني عبـد الـواكافـة؛ وضـم إليهـم قبيـل 
 ؛ متوهمـاً أنـهواحـد تحـت لـواء كلهـا زناتـةقبائـل 
ولكـن .. زعيمهـا األكبـر وحامـل لوائهـا األوحـد أضـحى
قبـل أن ينطلـق في حملتـه؛ و. ذلـك غيـريقـول  الواقـع

: المغـرب األوسـطواليـة  فـارس أبي عنـانأسنـد لولـده 
ـة؛ وجعـل إليـه وعهـد إليـه بالنظـر في أمـوره كاف((

 أبـو الحسـنتقـدم . 1))جبايتـه؛ وارتحـل يريـد إفريقيـة
؛ ساحبـاً خلفـه تونـسزاحفـاً بجيشـه الجـرار نحـو 

، وحامـالً في ركابـه مجموعـة المغـربمعظـم قبائـل 
؛ قصـد التبـاهي بهـم المغـربكبيـرة مـن علمـاء 

شرعيـة عـلى والتعاظـم، وراغبـاً في إضفـاء مسحـة مـن ال
غزوتـه؛ الـتي ستمنحـه مرتبـة خالفـة المسلميـن؛ بفضـل 

ولكـن األقـدار . وجودهـم في ركابـه ومباركتهـم لمسعـاه
إمـا : 2شـاءت غيـر ذلـك؛ حيـث كـان مصيرهـم المـوت

                                                
  .558: ، ص7: العبـر، مج 1
وكـان في جملـة السلطـان أبي الحسـن جماعـة كبیـرة مـن فضـالء المغـرب (( 2

اعـة وأعیانـھ؛ ھلـك كثیـر منھـم في الطاعـون الجـارف بتونـس، وغـرق جم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


395 
 

بعلـة الطاعـون الجـارف، أو بالغـرق في البحـر أثنـاء 
وقـد أحـصى . ستونـ؛ منهزمـاً مـن أبي الحسـنجـالء 
سـارت حملـة . 1عددهـم بأربعمائـة عالـم المقـري

ـ في بدايتهـا ـ عـلى أحسـن مـا  المريـنيالسلطـان 
، أعـراب إفريقيـةحيـث توافـدت إليـه وفـود . يـرام

القائميـن عـلى المـدن  الحفصيـةوعمـال الدولـة 
 ةوباجـ بجايـة وقسنطينـة وبونـة: فدخـل إلى. 2المختلفـة

بسالسـة وسـالم؛ وختـم نجاحـه بالدخـول إلى عاصمـة 
؛ الـتي فتحـت أبوابهـا دون مقاومـة تذكـر؛ تونـسالدولـة 

جمـادى اآلخـرة مـن عـام  18وذلـك في يـوم األربعـاء 
حـدث ذلـك؛ إثـر إحضـار رأس السلطـان . م1347/هـ748

؛ المذبـوح في نـواحي عمـر بـن أبي يحـيىالحفـصي 
وقـد كمـل الفتـح، . ((، ووضعـه بيـن يديـهـسقاب

دول ـ ـوعظمـت ـ في االستيـالء عـلى الممالـك وال
                                                                                                 
منھـم في اسطولـھ لمـا غـرق؛ وتخطـت النكبـة منھـم آخریـن إلى أن استوفـوا 

 . 45ـ  44: ص ص. التعریـف بابـن خلـدون)). مـن قـدِّر مـن آجالھـم
ثـم حصلـت لـھ الھزیمـة الشنعـاء قـرب القیـروان؛ حیـن قاتـل أعـراب (( 1

ـذ مـن یدھـم ملـك تلمسـان ـ إفریقیـة؛ فغـدره بنـو عبـد الـواد ـ الذیـن أخ
وانتھـزوا الفرصـة فیـھ، وھربـوا إلى األعـراب عنـد المصاّفـة؛ فاختـّل مصافـھ؛ 
وُھـِزم أقبـح ھزیمـة؛ ورجـع إلى تونـس مغلوبـًا، وركـب البحـر في أساطیلـھ ـ 

مـن السفـن ـ فقـضى اللـھ تعـالى أن غرقـت جمیعـًا؛  الستمائـةوكانـت نحـو 
ا عـلى لـوح؛ وھلـك مـن كـان معـھ مـن أعـالم المغـرب؛ وھـم نحـو ونجـ

  . 215ـ  214: ، ص ص6: نفـح الطیـب، ج)). عالـم أربعمائـة
 .561ـ  558: ، ص ص7: العبـر، مج 2
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واتسعـت ممالكـه مـا بيـن مسراتـة والسـوس . المنَّـة
نـدة مـن عـدوة راألقـصى مـن هـذه العـدوة، وإلى 

ومـن غرائـب األحـداث، وعجائـب الدهـر . 1))األندلـس
أبـو ا الصـرح العظيـم الـذي شيـده وتصاريفـه؛ أن هـذ

. انْهـوى واندثـر فجـأة، وفي لحظـة قصيـرة الحسـن
فتحـول مصيـر هـذا الملـك القـوي المتغلـب إلى منهـزم 
وشريـد عبـر البحـار واآلفـاق؛ باحثـاً عـن ملجـإ ومـأوى 

بيـن  2فتنقـل ـ في خبـر طويـل ـ. آمـن يسكـن إليـه
شريـس، وجبـل بـني راشـد، وسجلماسـة، ووان، الجزائـر
؛ أيـن تـوفي بتلـك الناحيـة؛ وجبـل هنتاتـة، ومراكـش

ربيـع الثـاني مـن سنـة  23بعـد مـرض؛ في 
  . م1349/هـ750

أربعـة  أبـو الحسـنوجملـة القـول؛ فقـد ارتكـب 
أخطـاء قاتلـة؛ في تقديـره للموقـف؛ قبـل زحفـه نحـو 

  : بهـاه ، وعنـد حلولـتونـس
؛ واعتقـد أنهـم لبـني عبـد الـوادـ أوالهمـا؛ أنـه اطمـأن 

أضحـوا في خدمتـه؛ وهـذا تقديـر غيـر سليـم؛ ألن 
استخـدم : ((يحـيى بـن خلـدونحقيقتهـم؛ كمـا وصفهـم 

قبيـل بـني عبـد الـواد؛ فلـم شعثهـم، وحفـظ عليهـم 
                                                

 .563: ، ص7: العبـر، مج 1
 .597ـ  567: ، ص ص7: أنظـر العبـر، مج 2
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الـتي  رتبتهـم، وأبـقى لشعوبهـم وقبائلهـم المراسـم
ألفوهـا بأيامهـم،؛ تفاخـراً بملـك القبيلتيـن، وتشرفـاً 

فمضـت األيـام وهـم بيـن بـني  ...بإمـرة زناتـة أجمعيـن
مريـن لهـب مكفـور، وصـارم مغمـود، واألكبـاد تتفطـر 

غة، والقلـوب تحتـدم حنقـاً، فالعيـون شـازرة، يـر
ـر، والخضـوع ـة؛ إالّ أن الصبـر مستشعسواأللسـن هام

وعليـه؛ فإنهـم انتهـزوا فرصـة . 1))والتسليـم مستظهـران
؛ أبي الحسـنعـن صـف  سليـم وهـالل أعـرابخـروج 

؛ فبـادروا بعقـد صفقـة معهـم ضـد السلطـان القيـروانفي 
وبـني  مغـراوة؛ شاركهـم فيهـا أحيـاء مـن 2المريـني
ألبي اء ؛ فأثمـرت صفقتهـم عـن هزيمـة نكـرتوجيـن
؛ ًأسـدل بعدهـا الستـار عـن دولتـه؛ وانتقـل الحسـن

  .أبي عنـان فـارسالبنـه  المرينيـةالحكـم في الدولـة 

                                                
  .234: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
ا، واتفقـوا عـلى االستماتـة؛ ودس إلیھـم مـن عسكـر السلطـان بنـو فتدامـرو 2

عبـد الـواد ومغـراوة وبنـو توجیـن؛ فغلبـوا بـني مریـن، وعدوھـم بالمناجـزة 
وركـب . صبیحـة یومھـم؛ لیتحیـزوا إلیھـم برایاتھـم؛ فصبحـوا معسكـر السلطـان

ونجـا . وتحیـز إلیھـم الكثـر، واحتـل المصـاف؛ والتعبئـةإلیھـم في اآللـة 
وتدافعـت ساقـات ... السلطـان إلى القیـروان؛ فدخلھـا في الفـل مـن عساكـره

العـرب في أثـره؛ وتسابقـوا إلى المعسكـر؛ فانتھبـوه، ودخلـوا فسطـاط 
السلطـان؛ فاستولـوا عـلى ذخیرتـھ والكثیـر مـن حرمـھ؛ وأحاطـوا بالقیـروان، 

بأطـراف البقـاع، وأجلـب ناعـق  ذئاـمبھـا سیاجـًا، وتعـاوت وأحدقـت حللھـم 
 .573: ، ص7: العبـر، مج)). الفتنـة مـن كـل مكـان
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ـ أمـا الثـاني مـن أخطائـه؛ فيتمثـل في تقديـره الـسيء 
إذ . 1إفريقيـة فيأعـراب بـني هـالل وسليـم لقـوة ووالء 

ي التعامـل مـع ؛ فالمغـرب األقـصىقاسهـم بمقيـاس 
هنـاك؛ تلـك الفئـة الـتي تكيفـت مـع أحكـام  األعـراب

. الدولـة هنـاك، وقبلـت بسلطانهـا في بعـض الحـدود
سخطهـم  إفريقيـة أعـرابوعـلى هـذا سرعـان مـا أبـدى 

؛ بسبـب تقليصـه لحجـم إقطاعاتهـم، أبي الحسـنعـلى 
ارة؛ وإسقـاط مـا فرضـوه مـن ضرائـب عـلى المـ

وبذلـك؛ أجمعـوا عـلى التمـرد . كضريبـة الخفـارة
فاتّصلـوا ببعضهـم، وأصفقـوا عـلى . وإشعـال الفتـن

وهنـا؛ تقاطعـت مصلحتهـم مـع . الخـالف والثـورة

                                                
الكعـوب مـن بـني سلیـم رؤسـاء البـدو بإفریقیـة؛ وكـان لھـم  هـؤالءكـان (( 1

ـا ولم... اعتـزاز عـلى الدولـة؛ ال یعرفـون غیـره منـذ أولھـا؛ بـل ومـا قبلـھ
عـلى الوطـن؛ وكـان حالـھ في االعتـزاز عـلى ] أبـو الحسـن[تغلـب السلطـان 

، وملكتـھ للبـدو غیـر ]الحفصییـن[مـن في طاعتـھ غیـر حـال الموحدیـن 
وحیـن رأى اعتزازھـم عـلى الدولـة، وكثـرة مـا أقطعتھـم مـن . ملكتھـم

األمصـار الـتي أقطعھـم  الضـواحي، ثـم مـن األمصـار؛ نكـره؛ وأدالھـم مـن
واستكثـر جبایتھـم؛ فنقصھـم . الموحـدون بأعطیـات فرضھـا لھـم في الدیـوان

وشـكى إلیـھ الرعیـة مـن البـدو؛ مـا ینالونھـم بـھ مـن الظالمـات . الكثیـر منھـا
فقبـض أیدیھـم عنھـا، . والجـور؛ بفـرض اإلتـاوة الـتي یسمونھـا الخفـارة

فارتابـوا لذلـك؛ وفسـدت نیاتھـم، وثقلـت . لّرعایـا بمنعھـم منھـاوأوعـز إلى ا
وبوادیھـم بذلـك؛  ذؤباـموتسامـع . الدولـة علیھـم؛ فترصـدوا لھـا وطـأة

عـلى قیاطیـن بـني مریـن، ومسالحھـم بثغـور إفریقیـة وفروجھـا،  فأغـاروا
...)). ھـم وبیـن الدولـةواستاقـوا أموالھـم، وكثـر شكاتھـم، وأظلـم الجـو بین

 .570ـ  567: ، ص ص7: العبـر، مج
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؛ فاتفقـوا جميعـاً عـلى كسـر بـني عبـد الـوادمصلحـة 
وبالفعـل؛ تـم لهـم . وتقليـم أظافـره أبي الحسـنشوكـة 

؛ حيـث انسحـب ـ القيـروانا سعـوا إليـه؛ في موقعـة مـ
مـن صفـوف بنـو عبـد الـواد في آخـر لحظـة ـ 

، وانضمـوا ألعدائـه؛ فحدثـت الهزيمـة الشنيعـة المرينييـن
؛ الـذي لـم تقـم لـه قائمـة أبي الحسـنفي صفـوف جيـش 

بعدهـا؛ حيـث انتـهى األمـر بهـذا السلطـان؛ إلى 
؛ 1نفسهـا؛ هاربـاً عبـر البحـر تونـسب مـن  االنسحـا

أيـن وقعـت بـه الكارثـة العظـمى؛ الـتي تـوفي فيهـا 
معظـم أتباعـه؛ بفعـل تقلبـات األمـواج؛ فنجـا بنفسـه؛ 
وحيـداً طريـداً إلى ديـاره؛ وهنـاك؛ وجـد مفاجـأة أخـرى 

عـلى سـدة الحكـم؛  أبي عنـانتمثلـت في وثـوب ولـده 
؛ هربـاً مـن شـر المغـربإلى جنـوب  أبـو الحسـنأ فلجـ

  . أعدائـه، ومـن غـدر ولـده
   

                                                
اضطـر أبـو الحسـن لركـوب البحـر؛ بعـد علمـھ بخـروج العمـاالت الغربیـة؛  1

وكـان أھـل قسنطینـة وبجایـة : ((ویشـرح ابـن خلـدون ھـذا األمـر بقولـھ. علیـھ
مـا اعتـادوا مـن الملكـة ؛ لاإليالـة وطـأةقـد برمـوا مـن الدولـة، واستثقلـوا 

فلمـا وصـل خبـر ... إلى الثـورة عندمـا بلغھـم خبـر النكبـة فاشرأبـواالرقیقـة؛ 
الغوغـاء ـ مـن أھـل البلـد ـ إلى الثـورة،  اشـرأب؛ ]إلى قسنطینـة[النكبـة 

  وتحّلبـت شفاھھـم
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أبي عنـان ـ وخطـأه الثالـث؛ يتمثـل في منـح ابنـه 
صالحيـات واسعـة، وتمكينـة مـن مقـدرات  فـارس
االقتصاديـة؛ وتنصيبـه واليـاً مفوضـاً في  األوسـط المغـرب
وة ماديـة فاعلـة، وقـوة األمـر الـذي منحـه ثـر. تلمسـان

بشريـة ضاربـة؛ فشجعـه ذلـك عـلى االستبـداد، 
واغتصـاب السلطـة؛ بـل مطـاردة أبيـه السلطـان مـن 
مكـان إلى آخـر، وقطـع السبـل عليـه منعـاً لعودتـه إلى 

  .  1عرشـه
ـ أمـا الخطـأ الرابـع؛ فيتمثـل في التوسـع بشكـل مبالـغ 

 و الحسـنأبـفيـه؛ بحيـث مـد  حـدود مملكتـه إلى الحـد
ولمـا . 2الـذي أفقـده التحكـم والسيطـرة عليهـا بكاملهـا

العدديـة واالقتصاديـة؛  بـني مريـنكانـت قـوة دولـة 

                                                
ابـن السلطـان ـ  لمـا اتصـل خبـر النكبـة عـلى القیـروان باألمیـر أبي عنـان(( 1

وكـان صاحـب تلمسـان والمغـرب األوسـط ـ وتساقـط إلیـھ الفـل مـن عسكـر 
أبیـھ عـراة زرافـات ووحدانـا؛ وأرجـف النـاس بمھلـك السلطـان بالقیـروان؛ 

  )).بملـك أبیـھ دون األبنـاء لالستئثـارفتطـاول األمیـر أبـو عنـان 
فصـل في أن كـل : "متـھ األول بعنـوانخصـص ابـن خلـدون فصلیـن في مقد 2

فصـل في : "والثـاني" دولـة لھـا حصـة مـن الممالـك واألوطـان ال تزیـد علیھـا
ائمیـن بھـا في أن عظـم الدولـة واتسـاع نطاقھـا وطـول أمدھـا عـلى نسبـة الق

نمـا شـرح ضمنھمـا حجـم الخلـل الـذي یطـرأ عـلى الدولـة؛ حی ؛"القلـة والكثـرة
، شيئـاً فشيئـاًقوتھـا في التـالشي؛  تأخـذ عندئـذتتباعـد ثغورھـا عـن مركزھـا؛ 

 شـأن: ((؛ ثـم یقـول)مركزھـا(وبالتدریـج؛ كلمـا ابتعـدت عـن حاضـرة الدولـة 
والدوائـر المنفسحـة عـلى سطـح . ؛ إذا انبعثـت مـن المراكـزاألشعـة واألنـوار

  .  643: ، ص2: المقدمـة، ج). )المـاء مـن النقـر علیـھ
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تكـفي لحمايـة ثغورهـا المعروفـة؛ منـذ نشأتهـا؛ فإنهـا 
بالمقابـل عاجـزة عـن السيطـرة عـلى مجـاالت أوسـع 

: هـذا بقولـه ابـن خلـدوند علـل وقـ. مـن ذلـك
والسبـب في ذلـك؛ أن الملـك إنمـا يكـون بالعصبيـة؛ ((

وأهـل العصبيـة هـم الحاميـة الذيـن ينزلـون بممالـك 
الدولـة وأقطارهـا؛ وينقسمـون عليهـا؛ فمـا كـان مـن 
الدولـة العامـة ـ قبيلُهـا وأهـُل عصابتهـا ـ أكثـر؛ كانـت 

ر ممالـك وأوطانـاً؛ وكـان ملكهـا أوسـع أقـوى، وأكثـ
  .1))لذلـك

 القيـروانفي  أبي الحسـنولمـا وصلـت أخبـار نكبـة 
منصـور بـن أبي ـ حيـث يتواجـد حفيـده  فـاسإلى 
ـ تجهـز  فـاس والمغـرب األقـصى؛ المكلـف بعمـل مالـك

ومـن جهـة . لألمـر؛ واستعـد للوثـوب عـلى العـرش
ـ  بتلمسـانـ الموجـود  أبـو عنـانولـده أخـرى؛ حضـر 

                                                
الفاطمییـن : ؛ بعـد أن یستشھـد بمـا جـرى لـدول سبقـت؛ كـقائـالًویضیـف  1

ثـم انظـر بعـد ذلـك دولـة زناتـة؛ لمـا كـان عددھـم : ((وصنھاجـة، والموحدیـن
أقـل مـن المصامـدة؛ قصـر ملكھـم عـن ملـك الموحدیـن؛ لقصـور عددھـم عـن 

ثـم اعتبـر ـ بعـد ذلـك ـ حـال الدولتیـن لھـذا . مـدة منـذ أول أمرھـمعـدد المصا
بـني مریـن، وبـني عبـد الـواد؛ لمـا كـان عـدد بـني مریـن ـ ألول : العھـد لزناتـة

ملكھـم ـ أكثـر مـن بـني عبـد الـواد؛ كانـت دولتھـم أقـوى منھـا، وأوسـع نطاقـًا؛ 
یقـال إن عـدد بـني مریـن ـ ألول . ة بعـد أخـرىوكـان لھـم علیھـم الغلـب مـر

ملكھـم ـ كـان ثالثـة آالف؛ وإن بـني عبـد الـواد كانـوا ألفـَا؛ إّال أن الدولـة 
  .645: ، ص2: المقدمـة، ج)). وكثـرة التابـع كّثـرت مـن أعدادھـم
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، وإزاحـة أي منافـس فـاسنفسـه لإلنقضـاض عـلى 
وعليـه؛ فقـد . منصـور بـن أبي مالـكيظهـر؛ بمـا فيهـم 

في األمـر مليـاً؛ فـأدرك استحالـة  أبـو عنـانفكـر 
؛ بفـاسالسيطـرة عـلى عـرش الدولـة؛ دون االلتحـاق 

لـذا قـرر العـودة إليهـا؛ . ا النابـضمركـز الدولـة وقلبهـ
ليسبـق غيـره مـن اإلخـوة واألحفـاد، وقطـع الطريـق 

وقبـل أن يخطـو خطوتـه األول؛ تأمـل . أمـام عـودة أبيـه
مـن أفضـل ؛ فلـم يجـد بتلمسـانسيخلفـه  مـنجيـداً في 

عثمـان بـن يحـيى بـن جـرار صنيعتهـم وتابعهـم القديـم 
 مـن وهـو؛ 1ى بـن تيدكسـن بـن طاعـة اللـهبـن يعـلا

ألنـه محـل ثقـة مـن جهـة، ومـن  .بـني عبـد الـواد
                                                

إخوانھـم  لـم یحـظ بنـو جـرار ـ في أول األمـر ـ باالحتـرام المطلـوب؛ مـن قبـل 1
وظلـوا عـلى حالھـم بعـد قیـام الدولـة . مـن بـني زیـان بـن محمـد بـن زكـدان

وفي عھـد أبي تاشفیـن األول؛ . إذ كانـوا یشعـرون بالتھمیـش. العبـد الوادیـة
، للرئاسـةیتطلـع  بأنـهاتھـم شیخھـم عثمـان بـن جـرار ھـذا؛ لـدى السلطـان؛ 

تقلـھ أبـو تاشفیـن؛ ولكنـھ فـّر مـن سجنـھ؛ والتحـق ویتطـاول في طموحـھ؛ فاع
فألحقـھ . ببـني مریـن؛ أیـام السلطـان أبي سعیـد عثمـان والـد أبي الحسـن

وعندمـا نھـض أبـو الحسـن لفتـح . بخـدام دولتـھ، وكلفـھ بقیـادة ركـب الحـج
حینمـا كـان  ولكنـھ طلـب مـن السلطـان العـودة؛. إفریقیـة؛ رافقـھ في حملتـھ

لـھ؛ فعـاد إلى تلمسـان؛ حیـث اتصـل بـأبي عنـان؛ فأوھمـھ  فـأذنبالقیـروان؛ 
كمـا أخبـره بنكبـة أبیـھ قبـل أن یسمـع . بقدراتـھ التنجیمیـة، وِعْلِمـھ بالحدثـان

وھـو الـذي حثـھ عـلى الوثـوب عـلى العـرش قبـل أن یسبقـھ غیـره مـن . بھـا
. أبیـھ؛ وأوھمـھ بنھایتـھ، بـل بموتـھ شـأن؛ كمـا ھـون علیـھ األسـرة المالكـة

لھـذا؛ فقـد استـراح لـھ أبـو عنـان؛ وأودعـھ ثقتـھ؛ ونصبـھ والیـًا عـلى تلمسـان 
فنھـض . غیـر أنـھ استبـد باألمـر بمجـرد وصـول أبي عنـان إلى فـاس. مـن قبلـھ

  . الل فـرع آخـر؛ غیـر فـرع بـني زیـانبالدولـة العبـد الوادیـة مـن جدیـد؛ مـن خـ
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؛ فيسهـل ـ بذلـك لبـني عبـد الـوادجهـة أخـرى ينتـمي 
. ـ عليـه القيـام بأمـر الواليـة دون حـرج أو بلبلـة

ابـن وبوصولـه إلى القـرار هـذا؛ بـادر إلى تنصيـب 
؛ ثـم أسكنـه تلمسـانـ مـن قبلـه ـ عـلى واليـاً  جـرار

؛ فـاسفي القصـر الملـكي القديـم؛ ونهـض بعدهـا إلى 
فتوهـم ـ بهـذا . ملكهـم ، ومقـربـني مريـنحاضـرة 

مـن جهـة،  بـني عبـد الـوادالتصـرف ـ أنـه سيـرضي 
تلمسـان والمغـرب ومـن جهـة أخـرى يضمـن بقـاء 

واألهـم مـن كـل . مريـن بـنيضمـن أمـالك  األوسـط
ذلـك؛ هـو اعتقـاده بأنـه سيقطـع طريـق العـودة عـلى 

بنجاتـه مـن علـم  ألنـه. بواسطتـه أبي الحسـنأبيـه 
نكبتـه، وثبـت لـه حرصـه عـلى العـودة إلى مقـر 

أبي خيـب ضـن  عثمـان بـن جـرارولكـن . عرشـه
هـذا  روجـ؛ إذ نقـض اتفاقـه معـه بمجـرد خعنـان
تـم ذلـك؛ . م1348/هـ749في سنـة  تلمسـانمـن  أألخيـر
استبـد بالحكـم، وجاهـر بالدعـوة لنفسـه؛ وأعـاد  حيـن

دولتهـم؛ ولكـن في فـرع أخـر غيـر  لبـني عبـد الـواد
؛ إالّ أنـه لـم ينعـم طويـالً بذلـك؛ إذ انقـض 1بـني زيـان

                                                
؛ دعـا عثمـان لنفسـھ، ]أبـو عنـان[ولمـا فصـل : ((قـال ابـن خلـدون في ھـذا 1

وانتـزى عـلى كرسّیـھ، واتخـذ اآللـة، وأعـاد مـن ملـك بـني عبـد الـواد رسمـا 
ل زیـان؛ لـم یكـن آلل جـرار؛ واستبـد أشھـرًا قالئـل؛ إلى أن خلـص إلیـھ مـن آ
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ل؛ قادميـن ؛ بعـد أشهـر قالئـبـني زيـانعليـه صقـور 
مـع أنصارهـم وحلفائهـم؛ بعـد مشاركتهـم  إفريقيـةمـن 

  . وهزيمتـه أبي الحسـنفي نكبـة 
المريـني أبي ذلـك؛ بعدمـا هـزِم السلطـان  حـدث

مـع  بـني زيـان؛ جـراء تحالـف القيـروان فيالحسـن 
. ضـده، وشاركوهـم في كسـر شوكتـه أعـراب إفريقيـة

اتجهـوا إلى  ـ زيمـة السلطـان المذكـوروبعـد هـ عندهـا؛ 
، ثـم انضـم بـني عبـد الـواد؛ حيـث التـأم جمـع تونـس

، وخرجـوا إلى األعـرابإليهـم مـن ناصرهـم مـن 
عثمـان بـن اتفقـوا عـلى تقديـم األميـر  أيـنالضاحيـة؛ 

، ومبايعتـه ملكـاً عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن
وإثـر عقـد البيعـة؛ انطلقـوا  1.د الـوادبـني عبـعـلى 
ولمـا سمـع . ؛ الستعـادة حاضـرة ملكهـمتلمسـاننحـو 

وأنصارهـم نحوهـم؛  بـني زيـانسكـان المدينـة بتقـدم 

                                                                                                 
مـن ولـد عبـد الرحمـن بـن یحـیى بـن یغمراسـن؛ مـن طمـس معالمـھ، وخسـف 

  . 238: ، ص7: العبـر، مج)). عبـد الـواد إلى نصابـھبـھ وبـداره، وأعـاد أمـر بـني 
منھـم نجیـًا في شـأن أمرھـم؛ ومـن یقدمـون علیھـم؛  املـألوخلـص (( 1

عثمـان بـن عبـد الرحمـن، واجتمعـوا علیـھ؛  فأصفقـوا ـ بعـد الشـورى ـ عـلى
؛ وقـد خرجـوا بـھ إلى الصحـراء، وأجلسـوه ـ ببـاب مصـلى يومئـذلعھـده بھـم 

ثـم ازدحمـوا علیـھ ـ بحیـث تـوارى شخصـھ . العیـد مـن تونـس ـ عـلى درقـة
عـن النـاس ـ یسلمـون علیـھ باإلمـارة، ویعطونـھ الصفقـة عـلى الطاعـة 

: العبـر، مج)). البیعـة؛ حـتى استكملـوا جمیعـًا؛ ثـم انطلقـوا بـھ إلى رجالھـمو
 .  240ـ  239: ، ص ص7
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؛ الـذي استأمـن السلطـان بعثمـان بـن جـرارثـاروا 
فقبـل توبتـه عـن . الزيـاني عثمـان بـن عبـد الرحمـن

، والجلـوس تلمسـانـه عنـد دخولـه مضـض؛ ثـم اعتقل
عـلى عـرش أجـداده في آخـر جمـادى اآلخـرة مـن سنـة 

في المطبـق إلى  بعثمـان بـن جـراروزج . م1348/هـ749
   .أن مـات في شهـر رمضـان مـن السنـة نفسهـا

 ـ مـن فـورهـ  أبـو سعيـد عثمـانبـادر السلطـان 
الكـرسي، وأصـدر  فاقتعـد: ((بتنظيـم شئـون الدولـة؛

أوامـره، واستـوزر واستكتـب، وعقـد ألخيـه أبي ثابـت 
الزعيـم عـلى مـا وراء بابـه؛ مـن شئـون ملكهمـا، 
وعـلى القبيـل والحـروب، واقتصـر هـو عـلى ألقـاب 

أبـا وواضـح هنـا؛ أن  .1))الملـك وأسمائـه؛ ولـزم الدعـة
؛ تلمسـانى في ـرـرف عـن كـل مـا جالطَّ غـض عنـان

  :؛ مثـلألنـه انشغـل بمـا هـو أهـم؛ مـن ذلـك
ـ مغالبـة المنافسيـن مـن األبنـاء واألحفـاد عـلى عـرش 

  .بـني مريـن
   

                                                
  .244ـ 243: ، ص ص7: العبـر، مج 1
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وحمايتهـا مـن  المرينيـةـ المحافظـة عـلى بقـاء الدولـة 
  .األخطـار الـتي تترصدهـا
دة مـن العـودة إلى سـ أبـا الحسـنـ السـعي لمنـع والـده 
  .الحكـم بـأي ثمـن كـان

لعقـد اتفـاق مـع  أبـو عنـانوعليـه؛ فقـد اضطـر 
؛ بغـرض الزيـاني عثمـان بـن عبـد الرحمـنالسلطـان 

وبالفعـل؛ . فـاسمـن العـودة إلى  أبي الحسـنمنـع والـده 
؛ لمواجهـة أبيـه ومـن فـاسفقـد بعـث إليـه مـدداً مـن 

؛ صاحـب أبي ثابـت الزعيـمدة فوضعـوا تحـت قيـا. معـه
. المنبعثـة مـن جديـد بـني زيـانالجيـش والحـرب بدولـة 

؛ الـذي أبي الحسـنفاشتبـك هـذا الجيـش مـع جيـش 
، الثعالبـة، ومليكـش، وسويـد: ضـم بعـض أحيـاء مـن

الناصـر بـن أبي ؛ باإلضافـة إلى توجيـنوفئـة مـن 
زناتـة ع جمـعٍ مـن أحيـاء الـذي التحـق بأبيـه مـ الحسـن

ومـن  أبي الحسـنوانتهـت المعركـة بهزيمـة . واألعـراب
. إثـر جـراح ألمـت بـه ابنـه الناصـرمعـه، وقتـل 

 أبـو ثابـت الزعيـموقبـض عـلى بناتـه؛ حيـث أرسلهـن 
؛ فقـد هـرب بـه أبـو الحسـنأمـا السلطـان . فـاسإلى 

؛ أيـن استؤنفـت ماسـةسجلإلى  سويـدشيـخ  ونزمـار
مآسيـه، وفـراره مـن مكـان إلى آخـر حـتى استقـر بـه 
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هنتاتـة عبـد العزيـز بـن محمـد بـن الحـال عنـد شيـخ 
؛ حيـث بـقي في ذلـك الجبـل إلى أن حـّل أجلـه عـلي

  .بعـد مـرض عضـال
؛ فرغـت الساحـة مـن أبي الحسـنوبمـوت السلطـان 

ولـم يعـد عرضـة . ام أبي عنـانأمـجميـع المنافسيـن 
لألخطـار وتقلبـات األيـام، وأحـس برسـوخ قدميـه عـلى 
األرض الـتي يقـف عليهـا، وشعـر بقـوة فاعلـة تحـمى 
. ظهـره، وأعجـب بحجـم الجيـوش الـتي تشـد أزره

 فيبـني زيـان حينئـذ؛ أدرك أنـه لـم يعـد في حاجـة إلى 
وقفـوا حاجـزاً لمنـع والـده  وال لغيرهـم ممـنتلمسـان، 

عندئـذ شمـر عـلى ساعديـه، . فـاسمـن العـودة إلى 
. 1وهيـأ نفسـه لالنقضـاض عليهـم في عقـر دارهـم

إذ لـم تُثْـنِ )). وعـادت حليمـة إلى عادتهـا القديمـة((
ـ كانهيـار سلطانـة،  ألبي الحسـناألحـداثُ الـتي جـرت 

؛ بـل تحركـت في أبـا عنـانوتـالشي أحالمـه ـ ولـده 
 داخلـه الجرثومـة المتوارثـة في أسرتـه؛ والـتي تدفعهـم
. دومـاً للمزيـد مـن التوسـع عـلى حسـاب جيرانهـم

                                                
وأجمـع أمـره عـلى غـزو بـني عبـد الـواد، الرتجـاع مـا بأیدیھـم مـن الملـك (( 1

؛ ]وسبعمائـة[الث وخمسیـن ولمـا كـان فاتـح سنـة ثـ. الـذي سمـوا الستخالصـھ
نـادى بالعطـاء، وأزاح العلـل، وعسكـر بساحـة البلـد الجدیـد، واعتـرض 

  .598: ، ص7: العبـر، مج)). العسكـر، وارتحـل یریـد تلمسـان
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وعـلى هـذا؛ فبمجـرد وصـول الخبـر بوفـاة والـده؛ 
حـف شرقـاً؛ نحـو واالطمئنـان بدفنـه بنفسـه؛ بـادر إلى الز

  . إفريقيـةنطـالق في اتجـاه ؛ ثـم االًتلمسـان أوال
بـني لـم يجـد صعوبـة كبيـرة؛ في إسقـاط دولـة 

، ثـم أبي ثابـت، وأخيـه أبي سعيـد، وقتـل ملكهـا زيـان
غربـاً وشرقـاً سنـة  بـني عبـد الـوادتشريـد 

الـتي  بجايـةانتقـل ـ بعدهـا ـ إلى ثـم . م1352/هـ753
وفـرغ : ((أيضـاًفتحهـا صلحـاً في السنـة المذكـورة 

السلطـان مـن شـأن المغـرب األوسـط؛ وبـث العمـال في 
. 1))نواحيـه، وثقـف أطرافـه، وسمـا إلى ملـك إفريقيـة

وهكـذا؛ فقـد استمـر في تقدمـه شرقـاً؛ فدخـل بجايـة ثـم 
واستطـاع . قسنطينـة، ودخلـت جيوشـه بسكـرة وطولقـة

. م1356/هـ758جيشـه مـن الدخـول إلى تونـس سنـة 
 أبي هولكـن حـدث لـه مـا وقـع ألبيـ. وابتهـج بفتوحاتـه

 ؛عـلى مكتسباتـه ـةظفحامالحسـن؛ إذ عجـز عـن ال
وانتهـت حملتـه بخسـارة تشبـه خسـارة والـده ـ مـن 

؛ ولـم واحـدة قبـل ـ فتبخـرت إنجازاتـه كلهـا في لحظـة
دهـا يبـق بيـن يديـه سـوى دولتـه األصليـة بحدو

حـدث ذلـك؛ حينمـا تعـرض لمصالـح أعـراب  .المعروفـة

                                                
  .601: ، ص7: العبـر، مج 1
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وقبـض أيـدي العـرب مـن ريـاح عـن اإلتـاوة : ((ريـاح
الـتي يسمونهـا الخفـارة؛ فارتابـوا؛ فطالبهـم بالرهـن؛ 

  . 1))فأجمعـوا عـلى الخـالف
؛ ثقلـت عليـه المهمـة، المريـنيثـم أن الجيـش 

مواصلـة الزحـف والقتـال في  وتملمـل أفـراده؛ وكرهـوا
؛ المغـرب األقـصىبمناطـق بعيـدة عـن ديارهـم 

التوجـه إلى  أبي عنـانواعترضـوا عـلى نيـة السلطـان 
ثـم وضعـوه . بـل تآمـروا بينهـم عـلى قتلـه. تونـس

أمـام األمـر الواقـع؛ إذ شرعـوا في االنسحـاب فئـة بعـد 
؛ دون إذن المغـربئديـن إلى أخـرى؛ تاركيـن الساحـة، وعا

 فـارس بـن ميمـونالسلطـان؛ إذ اكتفـوا بموافقـة الوزيـر 
في  أبـا عنـانوبذلـك؛ وضعـوا . 2وبعـض مشائخهـم

موقـف حـرج؛ حيـن وجـد ممـن كـان حولـه يتناقصـون 
شيئـاً فشيـاً؛ فاضطـر ـ عندئـذ ـ للعـودة مـن حيـث أتى؛ 

                                                
  .618: ، ص7: العبـر، مج 1
اھـب، وارتكـاب النفقـات واإلبعـاد في المذ بشـأنوضـاق ذرع العساكـر، (( 2

الخطـر في دخـول إفریقیـة؛ فتمشـت رجاالتھـم في االنفضـاض عـن السلطـان؛ 
وداخلـوا الوزیـر فـارس بـن میمـون؛ فوافقھـم علیـھ؛ وأذن المشیخـة والنقبـاء 

حـاق بالمغـرب؛ حـتى تفـردوا؛ ونـمي إلى للمـن تحـت أیدیھـم مـن القبائـل بال
  .619: ، ص7: العبـر، مج)). في قتلـھ واتؤامـرالسلطـان؛ أنھـم 
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هـ؛ حيـث انتقـم 758ـراً سنـة خائبـاً متحس فـاسإذ دخـل 
   1.مـن المتآمريـن شـر انتقـام

والظاهـر أنـه لـم يرتـدع؛ بمـا جـرى لـه وألبيـه، 
؛ حيـث أسنـد ـ 2ولـم يتراجـع عـن نزعتـه التوسعيـة

سليمـان إلى وزيـره  إفريقيـةهـذه المـرة ـ مهمـة فتـح 
سنـة  بجيـش عرمـرم فـاس؛ فخـرج إليهـا مـن بـن داودا

؛ أيـن ضبـط أمـوره، ثـم بتلمسـانم؛ فمـر 1357/هـ759
؛ أيـن أعـاد تمهيـد ضواحيهـا، قسنطينـةانطلـق إلى 

 بسكـرة أميـريوسـف بـن مـزني واطمـأن عـلى والء 
ثـم استخلـص مـا أمكنـه مـن جبايـة ومغـارم؛ . والـزاب

ان ؛ الـتي التـقى بهـا السلطـتلمسـانوعـاد أدراجـه إلى 
   .أبي عنـان

عنـد هـذا  السلطـان المريـنيولـم تنتـه معانـاة 
ـ المشهـد نفسـه  تونـسالحـد؛ بـل جـرى لدولتـه ـ في 

حيـث . القيـروان فيأبي الحسـن الـذي وقـع بعـد هزيمـة 
 الـدواودة، وبعـض األحيـاء مـن بـني عامـروقفـت قبيلـة 

                                                
لـم یغفـر أبـو عنـان ـ عنـد عودتـھ ـ للذیـن أجھضـوا خطتـھ،  وبـددوا حلمـھ؛  1

مـن خاصتـھ وأتباعـھ؛ إذ قبـض عـلى المتآمریـن ـ وعـلى رأسھـم وزیـره 
ئـل القبا مشائـخفـارس بـن میمـون ـ الـذي قتلـھ قصعـًا بالرمـاح؛ ثـم تحـول إلى 

أنظـر خبرھـم في العبـر، . المتورطیـن؛ فقتـل بعضھـم، وسجـن بعضھـم اآلخـر
  . 619: ، ص7: مج

مـن إفریقیـة؛ ولـم یستتـم فتحھـا؛ بـقي ] أبـو عنـان[ولمـا رجـع السلطـان (( 2
 . 620: ، ص7: العبـر، مج)). في نفسـھ منھـا شـيء
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ـد الرحمـن خلـف أبي حمـو مـوسى بـن يوسـف بـن عب
؛ وطلبـوا مـن السلطـان بـن يحـيى بـن يغمراسـنا

مساعدتـه السترجـاع ملـك أجـداده؛ فلـبى  يالحفـص
السلطـان طلبهـم؛ وجهـزه بمـا أمكـن؛ مـن آلـة 

؛ تلمسـانوفسطـاط، وعتـاد، ومركـوب؛ ثـم انطلقـوا نحـو 
في رحلـة شاقـة؛ عبـر المسلـك الجنـوبي؛ فاصطدمـوا 

ـ  المرينييـنـ أوليـاء  بـن زغبـة سويـدمـن  بـحيٍّ
؛ فاشتبكـوا معهـم؛ وهزموهـم، وقتلـوا تلمسـانجنـوب 
وفي هـذه األثنـاء وصلهـم . ونزمـارابـن شيخهـم  عثمـان

  . أبي عنـانخبـر وفـاة 
معظـم  سقـط في؛ أبـا عنـانوالغريـب هنـا؛ أن 

ألعـراب اطمئنـان : ؛ مـنأبي الحسـنأخطـاء والـده 
واستصغـار ردود أفعالهـم، وسـوء تقديـره  إفريقيـة

 بفاعليـة لمحدوديـة دولتـه في التوسـع بعيـداً، واالستهانـة
لهـذا؛ فقـد زجـت بـه . وشـدة عنادهـم ببـني عبـد الـواد

أوهامـه في أتـون الحـرب؛ الـتي جـرت عليـه ـ في 
كـل مـا  األخيـر ـ هزائـم وانكسـارات؛ خسـر فيهـا

السنـة . م1358/هـ760كسبـه؛ ومـات بكمـده في سنـة 
؛ حاضرتهـم تلمسـان إلىبنـو زيـان الـتي عـاد فيهـا 

  .ومستقـر ملكهـم
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بـني ومـن معـه مـن  أبـو حمـوولمـا سمـع 
؛ هزهـم الفـرح، وازداد تصميمهـم أبي عنـانبوفـاة  عامـر

الدخـول إلى  عـلى مواصلـة زحفهـم، وتضاعـف أملهـم في
وعليـه فقـد واصلـوا تقدمهـم . فاتحيـن منتصريـن تلمسـان

نحـو المدينـة المذكـورة؛ بحيـث تمكنـوا مـن الهيمنـة 
عندهـا؛ سـارع . بتلمسـانعـلى الضاحيـة المحيطـة 

بإرسـال مفـرزة مـن  المريـني الحسـن بـن عمـرالوزيـر 
سعيـد بـن إلى  ؛ أسنـد قيادتهـاتلمسـانالجيـش لحمايـة 
؛ الـذي دخـل المدينـة؛ أيـن يتواجـد مـوسى العجيـسي
الهالـك في تلـك  أبي عنـانابـن السلطـان  محمـد المهـدي

ومـن  أبي حمـومقاومـة  المرينيـونولـم يستطـع . السنـة
لثمـان خلـون مـن  تلمسـانمعـه؛ إذ اقتحمـوا عليهـم 
؛ فلجـأ القائـد م1358/هـ760ربيـع الثـاني مـن سنـة 

 األميـرمـع  ـ سعيـد بـن مـوسى العجيـسي المريـني
ـ إلى مضـارب شيـخ  محمـد المهـدي بـن أبي عنـان
؛ فأجارهمـا؛ وأرسـل مـن بـني عامـر صغيـر بـن عامـر

وهنـا؛ عـادت . المغـربيؤمنهمـا في طريـق عودتهمـا إلى 
قشيـب؛  في ثـوب بـني عبـد الـودـ مـن جديـد ـ دولـة 

أبي حمـو الثـاني خـالل دورهـا الثالـث؛ بإمـرة السلطـان 
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مـوسى بـن يوسـف بـن عبـد الرحمـن بـن يحـيى بـن 
  . يغمراسـن

لـم  ؛الحسـن بـن عمـرولكـن الوزيـر الـوصي 
؛ لـذا تلمسـان، وإجالئهـم مـن المرينييـنيهضـم هزيمـة 

ة؛ أسنـد قيادتـه فقـد أمـر بتجهيـز جيـش الستعـادة المدينـ
؛ الـذي المريـني مسعـود رحـو بـن ماسـايإلى الوزيـر 

أبي استطـاع الدخـول إلى المدينـة بسهولـة؛ نظـراً لخـروج 
ـ مـع أنصـاره ـ منهـا؛ إذ اعتمـد خطـة؛ نـاور  حمـو

وبالفعـل؛ . أعـداءه بهـا؛ بغـرض إلحـاق الضـرر بهـم
ـ بعـد انساحابـه  نجـح في ذلـك؛ حيـن ركـز هجماتـه

؛ وتمركـز مـع المغـربـ عـلى تخـوم  تلمسـانمـن 
؛ المرينيـونفانجـذب إليـه . أنصـاره مـن زغبـة والمعقـل

طلبـاً لكسـر شوكتـه، والقضـاء عـلى أتباعـه مـن 
والتـقى الجمعـان بالقـرب مـن وجـدة؛ فانقشـع . األعـراب

فاستبيـح  ؛المرينييـنغبـار المعركـة عـن هزيمـة 
واستلبـت مشيختهـم، : ((معسكرهـم واستلحـم مقاتلوهـم

  . 1))وأرجلـوا عـن خيلهـم؛ ودخلـوا إلى وجـدة عـراة
   

                                                
  . 630ـ  629: ، ص ص7: العبـر، مج 1
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بـني ولمـا وصـل خبـر هـذه الموقعـة الخاسـرة إلى 
؛ قـرروا الخـروج منهـا، والعـودة إلى مريـن بتلمسـان

أيـن  إلى حاضـرة ملكـه؛ أبـو حمـوعندهـا؛ رجـع . فـاس
؛ مـن بـني عبـد اللـه بـن مسلـم الـزرداليوفـد إليـه 
تـرك خدمـة المرينييـن في عمـل درعـة، . عبـد الـواد

  .أبي حمـووانضـم إلى ابـن عمـه 
 1عبـد اللـه بـن مسلـم الـزردالييبـدو أن انضمـان 

؛ آخـذاً معـه أمـوال الجبايـة الـتي أبي حمـوإلى 
؛ اتخـذه السلطـان المرينيـةلدولـة استخلصهـا لحسـاب ا
. 2تلمسـانذريعـة جاهـزة لغـزو  المريـني أبـو سالـم

                                                
. عبـد اللـھ بـن مسلـم الـزردالي؛ مـن مشاھیـر أبطـال بـني عبـد الـواد یعتبـر 1

ونظـرًا . كـان في خدمـة السلطـان أبي تاشفیـن قبـل سقـوط دولتـھ وھالكـھ
لكفاءتـھ وذیـوع ذكـره؛ استخدمـھ أبـو الحسـن؛ فسـّد بـھ بابـًا أمنیـًا بجھـات 

؛ فأخلـص لھـذا األخیـر، وكبـح درعـة؛ ثـم واله أبـو عنـان عمالـة درعـة
منافسیـھ؛ مـن األسـرة المالكـة؛ مـن بینھـم أخـوه أبـو الفضـل؛ الـذي قبـض 

ولمـا عـادت الدولـة العبـد الوادیـة . علیـھ وسلمـھ إلى أخیـھ أبي عنـان؛ فقتلـھ
في تلمسـان، وتـولى أبـو سالـم ـ منافـس أبي عنـان ورفیـق أبي الفضـل في 

فى ـ عـرش بـني مریـن؛ قـّرر عبـد اللـھ بـن مسلـم االلتحـاق بـأبي حمـو المنـ
مـوسى؛ بعـدًا عـن شـّر أبي سالـم مـن جھـة، وعـودة إلى أصلـھ وبـني عّمـھ 

وداخـل أوالد حسیـن ـ أمـراء المعقـل ـ في النجـاة بـھ إلى : ((مـن جھـة أخـرى
حمـو في ثـروة مـن المـال، وعصبـة ولحـق بالسلطـان أبي . تلمسـان؛ فأجابـوه

مـن العشیـر، وأولیـاء العـرب؛ فسـّر بمقدمـھ، وقلـده ـ لحینـھ ـ وزارتـھ، وشـّد 
بـھ أواخي سلطانـھ، وفـوض إلیـھ تدبیـر ملكـھ؛ فاستقـام أمـره، وجمـع القلـوب 

كفـوا عـلى طاعتـھ؛ وجأجـأ بالمعقـل مـن مواطنھـم الغربیـة؛ فأقبلـوا إلیـھ، وع
وأقطعھـم بمواطـن تلمسـان، وآخى بینھـم وبیـن زغبـة؛ فعـال . عـلى خدمتـھ

  .260ـ  259: ، ص ص7: العبـر، مج)). كعبـھ، واستفحـل أمـره، واستقامـت ریاستـھ
 .646ـ  645ـ  260: ، ص ص7: العبـر، مج 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


415 
 

 أشـار يحـيى بـن خلـدون وصاحـب زهـر البستـانكمـا 
ذريعـة أخـرى  أبـو سالـمإلى قضيـة ثانيـة؛ جعلهـا 

لـدى  المرينييـن؛ وهي قضيـة األسـرى تلمسـانلغـزو 
تسريحهـم؛  حمـو يأبب مـن ؛ إذ طلـالزيانيـةالدولـة 

 بـني عبـد الـوادفاشتـرط هـذا األخيـر إطـالق سـراح 
فلـم . 1بـني مريـن؛ مقابـل مـا لديـه مـن أسـرى بفـاس

؛ بغـرض تلمسـانيقبـل بشرطـه؛ وجهـز جيشـه لغـزو 
وعـلى هـذا؛ بـادر مـن فـوره سنـة . استعادتهـا لمملكتـه

هـا يجـر خلفـه قبائـل م إلى التقـدم نحو1359/هـ761
  . المغـرب األقـصى

بخروجـه قاصـداً حربـه؛  أبـو حمـوولمـا سمـع 
؛ قـرر اختيـار المرينييـنوأدرك أن قوتـه ال تعـادل قـوة 

الطريقـة المثـلى لمحاربتـه، واختيـار الميـدان الـذي 
 تلمسـانلـذا فقـد بـادر إلى الخـروج مـن . يحاربـه فيـه

قبيلـه، ومـن أنصـاره : معـه كـل قواتـه؛ مـنمسطحبـاً 
؛ ثـم اتجـه نحـو الصحـراء؛ المعقـل وزغبـةأعـراب 

ـ بعـد  المغـربولكنـه تحـول ـ بمنـاورة ـ نحـو تخـوم 
ـ فاكتسـح البـالد، واستلحـم  تلمسـان إلىأبي سالـم دخـول 

العبـاد، ونهـب مـن المـال كـل طـارف وتـالد، وانتسـف 

                                                
  .147: ص، 2: أنظـر بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1
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ألبي فلمـا وصـل خبـر المفسـدة . 1ع والحصـادالـزر
، خـاف عاقبـة األمـر؛ فقـرر العـودة لبـالده؛ سالـم

فخـرج مـن تلمسـان بعـد البقـاء بهـا خمسـة أيـام ال 
ـ  أبي حمـوغيـر؛ ولكنـه أحـدث أمـراً ـ نكايـة في 

محمـد بـن أبي زيـان وذلـك؛ أنـه استثمـر وجـود األميـر 
المدعـو  ابـن السلطـان الزيـاني أبي تاشفيـنعثمـان 
؛ تلمسـانفي ركابـه؛ فنصبـه مـن قبلـه عـلى  بالقـبي

؛ غيـر أن هـذا األميـر المغـربوخـرج عائـداً إلى 
أبي ؛ هـرب مـن المدينـة؛ عنـد سماعـه بتقـدم الزيـاني
، ومـن وجـد مـن توجيـنإليهـا؛ فلجـأ إلى أحيـاء  حمـو

؛ ثـم انتـهى أمـره بالعـودة تلمسـانشـرق ن بـني مريـ
  . فـاسإلى 

إلى حاضـرة ملكـه  أبـو حمـو الثـانيوهكـذا؛ عـاد 
ـ محفوفـاً  2ـ بعـد أربعيـن يومـاً مـن خروجـه منهـا

بهالـة مـن البهجـة باالنتصـار؛ فاستثمرهـا في شحـذ 
العزائـم، وحفـز الهمـم لمواصلـة قطـف ثمـار النّصـر؛ 

 القـبي زيـان اأبـرج نحـو الشـرق؛ يالحـق األميـر فخـ
جبـل وانشريـس أوالً  أبـو حمـوأينمـا حـّل؛ فنـازل 

                                                
ولمـا دخـل السلطـان أبـو سالـم تلمسـان؛ خلفوھـم إلى المغـرب؛ فنازلـوا (( 1

وطـاط، وبـالد ملویـة، وكرسیـف؛ وحطمـوا زروعھـا، وانتسفـوا أقواتھـا، 
 .   261ـ  260: ، ص ص7: العبـر، مج)). وخربـوا عمرانھـا

 .181: ، ص2: ، جبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


417 
 

ولمـا . ذلـك األميـر؛ أيـن يتواجـد بـني توجيـن معقـل
أبـو ؛ واصـل المغـرب األقـصىهـرب هـذا األخيـر إلى 

 ،مليانـة: تمهيـد الجهـات الشرقيـة؛ حيـث استعـاد حمـو
  . والجزائـر ،ولمديـة ،البطحـاءو

مـن عـدم جـدوى حركـة  أبـو سالـموعندمـا تأكـد 
أبي ؛ وتيقـن مـن تغلـب الزيـاني محمـد القـبياألميـر 
عـلى األعمـال الشرقيـة، ونجاحـه في طـرد  حمـو

أبي زيـان مـن معظـم أعمالهـا؛ أمـر بتثقيـف  المرينييـن
؛ سويـدشيـخ  ونزمـارلى ؛ وأوعـز إتاوريـرت فيالقـبي 

وتـم هـذا . أبي حمـوبـأن يتوسـط في الصلـح بينـه وبيـن 
م؛ حيـن تـرأس وفـد المصالحـة 1360/هـ762في سنـة 

األميـر أبـو تشفيـن بـن أبي حمـو؛ فعقـد مـع أبي سالـم 
صلحـاً؛ هـدأ مـن أوار الخصومـة بيـن الطرفيـن؛ 

وفي هـذه . 1ـتووضعـت أوزار الحـرب؛ لبعـض الوق
مقتـوالً؛ جـراء  المريـنيالسنـة بالـذات؛ هلـك السلطـان 

؛ الـذي عمـر بـن عبـد اللـهانتفاضـة أحدثهـا وزيـره 
 المدعـوأبي الحسـن استبـد بالدولـة، ونصـب أحـد أبنـاء 

  . ثـم تـاله بآخريـن؛ تاشفيـن
   

                                                
العبـر، . 196: ، ص2: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1
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؛ لـم يستوعبـوا مـا جـرى لهـم المرينييـنويبـدو أن 
في أبي زيـان القـبي ؛ ولـم يثنهـم فشـل لمسـانتفي 

؛ لـذا؛ فقـد ألبي حمـوالحفـاظ عـلى المدينـة، والتصـدي 
؛ سويـد؛ ونزمـار بـن عريـفاستجابـوا لنصيحـة شيـخ 

بخصـوص تسريـح  ذلـك األميـر مـرة ثانيـة وتمكينـه 
خاصـة وأن مستجـدات . تلمسـانمـن استعـادة ملكـه في 

أبي الساحـة؛ إذ نشـب خـالف بيـن السلطـان ظهـرت في 
أوالد حسيـن شيـخ أحمـد بـن رحـو؛ ، وحليفـه حمـو

المريـني فكانـت فرصـة اغتنمهـا الوزيـر . )مـن المعقـل(
؛ سويـد؛ فعمـل بنصيحـة شيـخ عمـر بـن عبـد اللـه

أبـا م ـ األميـر 1363/هـ765وأرسـل مـن جديـد ـ سنـة 
فالتحـق ببعـض  .أبي تاشفيـن حفيـد ـبيالق زيـان محمـد

؛ فناصـروه، وشـدوا ملويـةفي نـواحي  المعقـلأحيـاء 
كمـا حامـت الشكـوك . المرينييـنأزره؛ ربمـا بإيعـاز مـن 

؛ في تورطـه خالـد بـن عامـر؛ بـني عامـرحـول شيـخ 
؛ فقبـض عليـه، أبـو حمـوبمداخلتهـم؛ فتنبـه لذلـك 

ثـم بعـث مفـرزة مـن المقاتليـن؛ . وأودعـه المطبـق
إلى الجهـة الـتي  بـن مسلـمعبـد اللـه بقيـادة وزيـره 

 فلحـق بهـم واستلحـم رجالهـم، يجتمـع فيهـا أعـداؤه؛
بـل طاردهـم . تلمسـانا إلى ـولصأن ي شملهـم قبـل تشتـو
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عنـد انساحبهـم، ومسـح األرض خلفهـم في فرارهـم؛ حـتى 
عبـد ولـم يثـن الوزيـر . شرقـاً المسيلـةأوصلهـم إلى 

عـن مطارتهـم سـوى مرضـه وإصابتـه اللـه بـن مسلـم 
بوبـاء الطاعـون؛ الـذي عـاود فظهـر في هـذه السنـة 

؛ فتـولى عندئـذ ولـده بإعادتـه إلى تلمسـان؛ )هـ765(
ولكنـه تـوفي أثنـاء الطريـق؛ فواصلـوا سيرهـم إلى 

  .أبي حمـوـوه بحضـور السلطـان تلمسـان؛ أيـن دفن
مهـوالً جـراء مهلـك  أبي حمـووكـان حجـم خسـارة 
؛ الـذي تكفـل بمهمـة الحـرب؛ عبـد اللـه بـن مسلـم

وقـد تجلـت الحاجـة إليـه . فأراحـه، وعـزز أمـن الدولـة
 يـنبهزائـم  أبـو حمـوبعـد موتـه مباشـرة؛ حيـث م

كـان . وجـود وزيـره المرحـوم؛ لـم يشهدهـا في 1عديـدة

                                                
وخـرج : ((مـن بینھـا الھزیمـة الـتي لحقـت بـھ بعـد دفـن عبـد اللـھ بـن مسلـم 1

ولمـا السلطـان أبـو حمـو لمدافعـة عـدوه ـ وفـّت مھلـك عبـد اللـھ في عضـده ـ 
نتـھى إلى البطحـاء، وعسكـر بھـا؛ ناجزتـھ جمـوع السلطـان أبي زیـان 

الحـرب، وأطلـت رایاتـھ عـلى المعسكـر؛ فداخلھـم العـرب؛ وانفضـوا، ] القـبي[
وأعجلھـم األمـر عـن أفنیتھـم، وأزودتھـم؛ فتركوھـا وانفضـوا؛ وتسلـل أبـو 

حـل أبـو زیـان والعـرب في اتباعـھ؛ إلى وارت... حمـو یبـغي النجـاة إلى تلمسـان
وحدثـت المنافسـة بیـن المعقـل وزغبـة؛ وأسـف . أن نازلـوا بتلمسـان أیامـًا

زغبـة استبـداد المعقـل علیھـم، وانفـراد أوالد حسیـن بـرأي السلطـان دونھـم؛ 
 فاغتنمھـا أبـو حمـو؛ وأطلـق أمیرھـم خالـد بـن عامـر مـن محبسـھ؛ وأخـذ
علیـھ المواثـق مـن اللـھ؛ لیخذلـن النـاس عنـھ مـا استطـاع، ولیرجعـن بقومـھ 

فـوفى لـھ بذلـك، ونفـس . ، ولیفرقـن جموعـھ]القـبي[عـن طاعـة أبي زیـان 
وتفرقـت أحزابھـم، ورجـع أبـو زیـان إلى مكانـھ مـن إیالـة بـني . المنخنـق

  .266ـ  265: ، ص ص7: العبـر، مج)). مریـن
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 أبي زيـان القـبيـ قبـل وفاتـه، وإثـر فشـل  أبـو سالـم
ـ كـان قـد استعـان أيضـاً بأميـر  ألبي حمـوفي التّصـدي 
أبـو ؛ ذلـك األميـر اآلخـر؛ هـو بـني زيـانآخـر مـن 

أبي  ّعـم(بـن السلطـان أبي سعيـد عثمـان ازيـان محمـد 
 .الرحمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن ابـن عبـد) حمـو

باآللـة، ومـا يلزمـه النتـزاع الملـك  أبـو سالـمجهـزه 
؛ ولكنـه توقـف في تلمسـانمـن ابـن عمـه؛ فخـرج نحـو 

. أبي سالـم؛ حينمـا أدركـه الخبـر بمهلـك السلطـان يزتـا
عـلى حالـه؛ في خضـم الفتنـة الـتي  أبـو زيـانوبـقي 

بيـن المتحكميـن في البـالط، والطامعيـن  ـاسفاشتعلـت في 
أبـا وبالمقابـل؛ اتضـح أن . في االستبـداد واالنفـراد بالدولـة

حـرض ـ هـو اآلخـر ـ أحـد األمـراء المرينييـن؛  حمـو
عبـد المنافسيـن ألبي سالـم؛ اسـم ذلـك األميـر هـو 

أبـو جهـزه . الحليـم بـن أبي عـلي بـن أبي الحسـن
. المتالكهـا فـاس، ومهـد لـه سبـل الزحـف نحـو ـوحم

. أبي زيـانوبالمقابـل؛ طلـب منـه كبـح ابـن عمـه 
وألزمـه االعتقـال؛ ثـم  تـازيفقبـض عليـه عندمـا دخـل 

بـني ولكنـه استغـل اعتـراض . سجلماسـةنقلـه معـه إلى 
ه ؛ فاهتبـل انشغـال حراسـلعبـد الحليـم حسيـن المعقلييـن

بالموقعـة؛ فامتـطى حصانـاً، حملـه راكضـاً إلى حلـل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


421 
 

بخالـد بـن ؛ الذيـن أجـاروه؛ إلى أن اتصـل بـني حسيـن
ـ شيـخ بـني عامـر ـ الـذي سـاءت عالقتـه  عامـر

فوافـق عـلى نصرتـه، والوقـوف . أبي حمـوبالسلطـان 
غيـر أنهـم فوجئـوا بمفـرزة جردهـا . معـه ضـد السلطـان

لصدهـم؛ فهزموهـم، وشتتـوا شملهـم بعيـداً  بـو حمـوأ
وبـادر هـذا السلطـان إلى بـذل بعـض . تلمسـانعـن 
 أبي زيـان محمـد؛ مقابـل إقصـاء لخالـد بـن عامـرالمـال 

؛ الـدواودة؛ ففعـل؛ وأوصلـه إلى بـالد ريـاحإلى موطـن 
  . أيـن أقـام بينهـم

نـوات وسنـوات ـ المهـم؛ أن الصـراع استمـر ـ س
بيـن السلطـان أبي حمـو وابـن عمـه أبي زيـان؛ ونظـراً 
لكـون هـذا المجـال ال يسمـح بالتوسـع أكثـر ممـا ذكـر؛ 
فـإن الحديـث سيقتصـر عـلى نشـاط المرينييـن، وغزوهـم 

؛ دون أبي سالـملهـذا وجبـت العـودة إلى مـوت . لتلمسـان
ـلى حاضـرة المغـرب أن يحقـق حلمـه في الحفـاظ ع

فبعـد مـوت هـذا السلطـان المريـني؛ تفجـرت . األوسـط
الخصومـات والمؤامـرات في البـالط المريـني؛ وفي 
عمـاالت الدولـة؛ فانشغلـوا جميعهـم بمـا يحـدث في ديـار 

 تلمسـانالمغـرب األقـصى، وتناسـوا بعـض الـشيء 
خيـر مـن التوسـع وسلطانهـا؛ األمـر الـذي مكّـن هـذا األ

توجيـن، : شرقـاً، وتمهيـد تلـك الديـار، وإخضـاع قبائـل
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كمـا . وغيرهـم ومغـراوة ومليكـش وأعـراب حصيـن
  .في خبـر طويـل أبي زيـانتفـرغ لحـرب ابـن عمـه 

ولمـا استقـرت األحـوال بالمغـرب األقـصى؛ 
 واستعـادت رتبـة السلطـان سطوتهـا ـ في عهـد السلطـان

ـ بحـث هـذا  أبي فـارس عبـد العزيـز بـن أبي الحسـن
؛ فلـم أبي حمـواألخيـر عـن ذريعـة؛ يرفعهـا في وجـه 

الذيـن انضمـوا لبـني  المعقـليجـد سـوى قضيـة أحيـاء 
فطلـب السلطـان المريـني عبـد . عبـد الـواد باختيارهـم

العزيـز مـن أبي حمـو التخـلي عـن تلـك األحيـاء، 
وبهـذا؛ ينجـلي . 1إجبارهـم عـلى العـودة للدولـة المرينيـةو

فهـم . بـني مريـنالسلـوك شبـه الغريـزي لـدي سالطيـن 
ـ بكاملهـم ـ يستعملـون األسلـوب نفسـه في التحـرش 

؛ لتحقيـق حلمهـم في التوسـع بـني عبـد الـوادبدولـة 
دد ولـم يقتصـر هـذه المـرة عـلى فـرد أو عـ. شرقـاً

؛ إذ تطـور تلمسـانمـن األفـراد؛ المطلـوب طردهـم مـن 
يضـاف إلى ذلـك؛ .. المطلـب إلى طـرد قبائـل بكاملهـا

                                                
كـان فیمـا . وتـرددت الرسـل بیـن أبي حمـو وبیـن السلطـان عبـد العزیـز(( 1

اشتـرط علیـھ؛ التجـافي عـن قبـول المعقـل؛ عـرب وطنـھ؛ لمـا فیـھ مـن 
وأبى علیھـم أبـو حمـو؛ منھـا الستظھـاره بھـم عـلى . االستكثـار بھـم علیـھ

تـالحي في ذلـك؛ وأحفـظ السلطـان وكثـرت ال. زغبـة؛ مـن أھـل وطنـھ وغیرھـم
؛ وأقصـر لمـا ]وسبعمائـة[، وھـّم بالنھـوض إلیھـم سنـة سبعیـن ]عبـد العزیـز[

، ص 7: العبـر، مج])). بـن محمـد الھنتـاتي[أخـذ بحجرتـھ مـن خـالف عامـر 
  .443. 440: ، ص ص2: أنظـر أیضـًا بغیـة الـرواد، ج. 682ـ  681: ص
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أبي ؛ فاريـن مـن سويـدنـزوح بعـض األحيـاء مـن 
؛ فأضحـت كـل هـذه القضايـا؛ ذرائـع في يـد حمـو

السلطـان المريـني لَـوح بهـا، وضـرب طبـول الحـرب 
م؛ 1369/هـ771في سنـة .  لهـا حسـب زعمهـممـن أج

بجيـش يغـطي  أبـو فـارس عبـد العزيـزنهـض السلطـان 
 أبـو حمـوولمـا سمـع . تلمسـانالفضـاء قاصـداً فتـح 

بأمـره، واستطلـع شأنـه؛ أدرك أالّ قبـل لـه بقـوة هـذا 
لـذا؛ فقـد اختـار الخـروج مـن . 1الجيـش العرمـرم

ومناوشتهـم ـ كعادتـه ـ  المرينييـناولـة المدينـة؛ ومط
لـه؛ أفسـد خطتـه؛ إذ  المريـنيغيـر أن مطـاردة الجيـش 

فرضـوا عليـه التنقـل مـن مكـان إلى آخـر هروبـاً 
ولمـا يئـس مـن صمـود أتباعـه وثباتهـم، وعلـم . واتقـاء

؛ 2بـني مريـنبتحـول حلفائـه مـن األعـراب إلى صـف 
ار في أعمـاق الصحـراء؛ حيـث استقـر قـرر اإلصحـ

. تـوات؛ إحـدى قصـور وراريـنڤـتيلبعـض الوقـت في 

                                                
میممـًا ] أي عبد العزیـز[ونھـض : ((ـن خلـدون بقولـھوصفـھ یحـیى ب 1

تلمسـان بالجـراد المنتشـر، والبحـر الطـامي، أو السحـاب المسخـر بیـن 
 . 444: ، ص2: بغیـة الـرواد،ج)). السمـاء واألرض

یقـول عبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ أن السلطـان عبـد العزیـز كلفـھ باالتصـال  2
ـكي یحثھـم عـلى تـرك مناصـرة أبي حمـو، والتحـول إلى صـف بقبیلـة ریـاح؛ ل

: بـني المرینییـن، ومعاونتھـم عـلى مطـاردة السلطـان الزیـاني؛ فیقـول
وجمعـت ریاحـًا عـلى طاعـة السلطـان، ونكَّبـت بھـم عـن صریـخ أبي حمـو؛ ((

  .684: ، ص7: العبـر، مج)). فنّكبـو عنـھ
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: البـالدفاعتكـف في دار خصصهـا لـه أهـل تلـك 
وعرفـوا لمنصبـه الملـوكي قـدره؛ وبايعـوا لـه مـن ((

عنـد آخرهـم بالخالفـة؛ ثـم تشاحـوا في إنزالـه، 
م؛ مـن الشـط الشمـالي؛ وخيـروه؛ فارتـضى قصـر أوالد آد

  . 1))فأفرجـوا لـه عنـه، وأكرمـوا بـه مثـواه
؛ لقـد استـاءوا مـن استقـواء األعـرابوكعـادة 

عليهـم؛ بجيوشـه الضاربـة؛ حيـن  عبـد العزيـزالسلطـان 
قـد أقطعهـم إيـاه مـن  أبـو حمـوقـرر سلبهـم مـا كـان 

ـذي حـدث ألبي وهـا هـو المشهـد نفسـه ـ ال. األراضي
ولكنـه وقـع ـ هـذه . الحسـن وابنـه أبي عنـان ـ يتكـرر

المـرة ـ في ظـروف مختلفـة تمامـاً؛ ألن السلطـان 
المريـني لـم يتوغـل بعيـداً؛ أكثـر ممـا تتحملـه دولتـه؛ إذ 

ومـع ذلـك؛ فقـد .بـقي محاطـاً بحماتـه ورجالـه األوفيـاء
وا بـأبي حمـو في تحـرك بعـض األعـراب، واتصلـ

؛ األمـر الـذي حفـز السلطـان المريـني 2وراريـنڤـتي

                                                
  .472: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
فسخطـوا أحوالـھ، ورجـوا أن یكـون ألبي حمـو ظھـور؛ ینالـون بـھ مـا (( 2

وأزمـع رحـو بـن منصـور بـن یعقـوب ـ أمیـر الخـراج مـن عبیـد اللـھ ... أملـوه
ولمـا خـرج العـرب إلى . إحـدى بطـون المعقـل ـ الخـروج عـلى السلطـان

ء بـني عامـر، وكاثرھـم، وقادھـم إلى مشاتیھـم؛ لحـق بـأبي حمـو، وأحیـا
العیـث في األوطـان؛ وأجلبـوا عـلى ممالـك السلطـان، ونازلـوا وجـدة في رجـب 

وصمـد نحوھـم العساكـر مـن تلمسـان؛ ]. وسبعمائـة[مـن سنـة اثنیـن وسبعیـن 
 ونھـض إلیھـم الوزیـر في. فأجفلـوا، وعـادوا إلى البطحـاء واكتسحـوا أوطانھـا
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عـلى متابعتـه في تلـك الجهـات النائيـة؛ فأخـذ في تجهيـز 
جيـش مـن األعـراب المواليـن لـه؛ للزحـف نحـو 

. ؛ وقـضى عـلى حلمـهسبقـه؛ إالّ أن المـوت وراريـنڤـتي
لمفـاجئ ضربـة وكـان مهلـك السلطـان عبـد العزيـز ا

قاصمـة للمشـروع التوسـعي المريـني؛ إذ سـارع وزيـره 
إلى حمـل ولـد  أبـو بكـر بـن غـازي بـن الكـاس

السلطـان ذي الخمـس سنيـن؛ والدخـول بـه إلى فـاس؛ 
بغـرض تفويـت انتهـاز الفرصـة مـن قبـل المنتافسيـن 

  . مـن أبنـاء األسـرة المالكـة
 ؛أبي حمـوربيـن مـن السلطـان وانتهـز أحـد المق

فرصـة االرتبـاك الحاصـل  عطيـة بـن مـوسىواسمـة 
بيـن بـني مريـن؛ فوثـب ثائـراً عـلى الوضـع، واستـولى 
. عـلى البلـد، ورفـع الدعـاء ألبي حمـو عـلى المنابـر

وبـادرت جماعـة مـن أوالد يغمـور مـن المعقـل، وأوالد 
. سـراع بالبشائـر إلى أبي حمـوشيقـر بـن عامـر إلى اإل

وكانـت عـودة السلطـان الزيـاني ودخولـه ـ مـن جديـد ـ 
في جمـادى مـن سنـة  تلمسـانإلى حاضرتـه 

                                                                                                 
ولمـا كانـت سنـة ... العساكـر؛ ففـروا أمامـھ، وأتبـع آثارھـم إلى أن أصحـروا

منصـور عـن أبي واستمـال السلطـان رحـو بـن  .]وسبعمائـة[ثـالث وسبعیـن 
، ومـأل بسائرهـمحمـو؛ وبـذل لـھ مـاًال، وأقطعـھ مـا أحـب مـن الضـواحي؛ وفعـل ذلـك 

 .687ـ  686: ، ص ص7: جالعبـر، م)). صدورھـم ترغیبـًا
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بينمـا انشغـل المرينيـون بقضاياهـم . م1372/هـ774
ولمـا صعـد إلى . الداخليـة وصراعاتهـم عـلى سـدة الحكـم

أحمـد بـن أبي سالـم؛  سـدة الحكـم في فـاس أبـو العبـاس
كانـت لـه وقائـع مـع منافسيـه في األسـرة المالكـة، ومـع 
بعـض األعـراب مـن بـني حسيـن مـن المعقـل؛ فقـام 
بتخريـب ديارهـم بسجلماسـة؛ واقتحـام مراكـش عـلى 

فاتحقـوا بأبي حمـو مستصرخيـن إيـاه؛ فلـبى . منافسيـه
ـن معهـم، ولحـق بهـم دعوتهـم وبعـث ابنـه أبـا تاشفي

فشنـوا حمـالت دمـار وإفسـاد عـلى بـالد . فيمـا بعـد
المغـرب األقـصى؛ فوصلـوا إلى نـواحي مكناسـة؛ حيـث 

ولمـا علـم أبـو العبـاس بذلـك ـ بينمـا . عاثـوا فيهـا
وكانـت هـذه المـرة . كـان في مراكـش ـ قـرر االنتقـام

؛ بدافـع تلمسـانك مريـني األولى الـتي يحتـل فيهـا ملـ
هنـا؛ اعتـدى  أبـا حمـوألن . مقنـع، وحافـز مشـروع

بـدون مسـوغ معقـول؛ اللهـم إالّ مـا  بـني مريـنعـلى 
. المعقـلقيـل عـن الحفـاظ عـلى عهـوده مـع أعـراب 

أولئـك األعـراب الذيـن سارعـوا إلى االنضمـام إلى حملـة 
فـه عـلى تلمسـان، وضـد في زح أبي العبـاس المريـني

  .مـن كـان يعتقـد أنـه حليفهـم
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المهـم؛ أن السلطـان المريـني قـد تمكـن مـن 
مـع  أبـو حمـواحتـالل تلمسـان؛ بعـد أن خـرج منهـا 

ولكنـه اضطـر . م1384/هـ786أنصـاره؛ وذلـك في سنـة 
إلى الخـروج منهـا ـ كعـادة أسالفـه؛ حينمـا علـم أن أحـد 

يـه؛ بعثـه ابـن األحمـر ليستـولي عـلى عـرش منافس
غيـر أن السلطـان المريـني استجـاب لتحريـض . فـاس

شيـخ بـني سويـد؛ الـذي حثـه عـلى تدميـر قصـور 
تلمسـان الرائعـة، نسـف بساتينهـا اليانعـة وأسوارهـا 

 أبـو حمـوولمـا عـاد  1.الشاهقـة؛ فتركهـا قاعـأ صفصفـاًً
فانكـب . ؛ فُجِـع لمـا رآه مـن دمـار وخـرابإلى تلمسـان

. عـلى إصـالح مـا أمكـن، وتقويـم مـا سقـط وانهـدم
وقـد أحـدث بوقوفـه إلى جانـب أوالئـك األعـراب شرخـاً 

ولـم تنتـه . أفسـد كـل مـا بـني في السنيـن الطـوال
وإنمـا . حكايـة المرينييـن والزيانييـن عنـد هـذا الحـد

ت جـذوة خالفاتهمـا بسبـب اشتعـال نـار الفتنـة خمـد
ويكمـن . المرينيـة والزيانيـة: األسريـة في الجهتيـن

الرجـوع إلى مـا جـرى مـن أحـداث في األسـرة الزيانيـة؛ 
  . ألبي حمـو مـوسى الثـانيضمـن الفصـل المخصـص 

                                                
 .أنظـر ذلـك في الفصـل المخصـص ألبي حمـو مـوسى الثـاني 1
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أمـا الطـرف المريـني فقـد تصـارع األبنـاء 
ض مـن الـوزارء المستبديـن، وتشجيـع واألقـارب؛ بتحريـ

ولـم تنبعـث القضيـة . ابـن األحمـر غرناطـةسلطـان 
الزيانيـة في البـالط المريـني مـن جديـد؛ إالّ بعـد أن لجـأ 

؛ جـراء فشلـه في أبـو تاشفيـن بـن أبي حمـوإليهـم 
وكـان ـ آنئـذ ـ عـلى . بتلمسـاناالستيـالء عـلى الحكـم 

؛ الـذي اضطـر أبـو العبـاس أحمـدة المرينيـة؛ رأس الدولـ
؛ الـتي سقطـت في يـد بفـاس؛ واللحـاق تلمسـانإلى تـرك 

فأضـحى مصيـره في . مـوسى بـن أبي عنـانابـن عمـه 
وتمخـض . معتقـل ابـن األحمـر بحمـراء غرناطـة

أبي الصـراع الطويـل في البـالط المريـني عـن عـودة 
رى إلى سـدة الحكـم بمسانـدة ابـن مـرة أخـ العبـاس

ولمـا . م1387/هـ789وذلـك في عـام . األحمـر أيضـاً
م؛ تريـث 1388/هـ790في عـام  أبـو تاشفيـنلجـأ إليـه 

الـذي طلـب إرسـال  ابـن األحمـرقليـالً ريثمـا يلـهي 
وعندمـا تهيـأ لـه مـا يهـدف . األميـر الزيـاني إليـه
ت مطالـب سلطـان غرناطـة؛ بعثـه إليـه، وحينمـا هـدأ

الستـرداد تلمسـان؛ وأرسـل معـه ابنـه ووزيـره في سنـة 
م؛ في جيـش مجهـز أفضـل تجهيـر؛ فحالفهـم 1388/هـ791

فرسـه؛  بـأبي حمـوالحـظ؛ إذ كبـا ـ في المعركـة ـ 
ومنئـذ أضحـت . فسقـط؛ وكانـت نهايتـه قصعـاً بالرمـاح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


429 
 

اشفيـن ـ مجـرد واليـة تابعـة تلمسـان ـ أيـام أبي ت
للمرينييـن؛ أقيـم عـلى رأسهـا هـذا األميـر الـذي أبى 
: واليـة والـده عليـه؛ فسقـط في واليـة أعـداء أبيـه

وخيـم الوزيـر، وعساكـر بـني مريـن بظاهـر البلـد؛ ((
ثـم . حـتى دفـع إليهـم مـا شارطهـم عليـه مـن المـال

أقـام أبـو تاشفيـن بتلمسـان يقيـم و. قفلـوا إلى المغـرب
، دعـوة السلطـان أبي العبـاس أحمـد صاحـب المغـرب

ويخطـب لـه عـلى منابـر تلمسـان وأعمالهـا، ويبعـث 
  .1))إليـه بالضريبـة كـل سنـة؛ كمـا اشتـرط عـلى نفسـه

ومـع هـذا؛ لـم يهنـأ أبـو تاشفيـن طويـالً؛ بواليتـه؛ 
؛ الجزائـر؛ والي أبـو زيـان محمـد إذ خـرج عليـه أخـوه

بعـد أن وفـدت عليـه أعـراب بـني عامـر سنـة 
م؛ طالبيـن منـه الرحيـل معهـم الستعـادة 1389/هـ792

والغريـب في أمـر أولئـك األعـراب؛ أنهـم . ملـك أبيـه
بمجـرد أن سـرب إليهـم أبـو تاشفيـن المـال؛ انفضـوا 

ولمـا . عهـم وبدعـوة منهـمعـن أبي زيـان الـذي جـاء م
فشـل حصـاره لتلمسـان لجـأ أبـو زيـان إلى أحيـاء 
المعقـل؛ فوقفـوا معـه؛ وضربـوا حصـاراً عـلى تلمسـان؛ 
فاستنجـد أبـو تاشفيـن بسلطـان المغـرب؛ الـذي أنجـده 

                                                
  .757: ، ص7: العبـر، مج 1
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ولمـا أدرك أبـو زيـان؛ . بجيـش؛ فـك الحصـار عنـه
واسطـة األعـراب؛ اتجـه استحالـة التغلـب عـلى أخيـه ب

إلى عـدو أبيـه، وحليـف أخيـه؛ أبي العبـاس سلطـان 
فوفـد عليـه صريخـاً؛ فتلقـاه بالتكرمـة وبـر : ((المرينييـن

مقدمـه، ووعـده النصـر عـلى عـدوه؛ وأقـام عنـده إلى 
هـذه هي السياسـة المتبعـة . 1))حيـن مهلـك أبي تاشفيـن
في تلـك المنطقـة؛ الغـرض منهـا  لـدى معظـم الحكومـات

التضريـب بيـن أبنـاء األسـرة الحاكمـة؛ إذ يحتفـظ بأحدهـم 
وبالفعـل؛ فقـد جـاءت . عـلى سبيـل الـردع التهديـد

اللحظـة الـتي غضـب حينهـا أبـو العبـاس عـلى أبي 
م وبعثـه 1392/هـ795فجهـز جيشـاً في سنـة . تاشفيـن

غيـر . إلطاحـة بـأبي تاشفيـنمـع أبي زيـان محمـد ل
أنهـم عـادوا مـن حيـث أتـوا؛ بعـد أن وصلهـم خبـر 

وكـان وزيـر أبي تاشفيـن المدعـو . وفاتـه بمـرض مزمـن
أحمـد بـن العـز؛ قـد نصـب صبيـاً مـن أبنـاء أبي 

نصبـه ملكـاً عـلى . تاشفيـن؛ ينتـمي إليـه بخؤولـة
ف بـن الزابيـة؛ الـذي ولمـا سمـع بذلـك يوسـ. تلمسـان

كـان واليـا عـلى الجزائـر؛ انتفـظ ساخطـاً وجهـز جيشـاً؛ 
دخـل بـه تلمسـان وقتـل الصـبي ابـن أخيـه، وكافلـه 

                                                
  .757: ، ص7: العبـر، مج 1
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وكانـت هـذه الفعلـة؛ مبعـث . الوزيـر أحمـد بـن العـز
خـروج السلطـان أبي العبـاس بنفسـه لغـزو تلمسـان، 

ولمـا وصـل إلى . ابيـةوالقضـاء عـلى يوسـف بـن الز
. تـازي؛ حيـث توقـف الجيـش المرافـق ألبي زيـان محمـد

ثـم أمـر ابنـه أبـو . أمـر بإرجـاع هـدا األخيـر إلى فـاس
فتـم . فـارس بمواصلـة تنفيـذ مهمتـه، وامتـالك تلمسـان

لـه ذلـك؛ إذ دخـل أبـو فـارس إلى تلمسـان؛ وأقـام 
م بعـث العساكـر إلى مليانـة ثـ. الدعـوة ألبيـه فيهـا

وكعـادة . والجزائـر وتدلـس إلى حـدود بجايـة فأمتكوهـا
المرينييـن؛ في سرعـة عودتهـم إلى فـاس عندمـا تقـع 

فـفي هـذه المـرة؛ وصـل خبـر وفـاة أبي . حادثـة جليلـة
العبـاس البنـه وهـو في تلمسـان؛ وذلـك في سنـة 

عـودة وااللتحـاق بفـاس؛ م؛ فبـادر إلى ال1393/هـ796
وبعـد تربعـه عـلى العـرش؛ . لتـولي السلطنـة بـدل أبيـه

أسنـد واليـة تلمسـان إلى أبي زيـان محمـد المقيـم عندهـم؛ 
فرحـل مـن فـوره إليهـا؛ . عـلى أن يتكفـل بالدعـوة لـه

غيـر أن أخـاه يوسـف بـن الزابيـة؛ . وتـولى مهامـه
فعبـأ بعـض األعـراب وزحـف  وقـف لـه بالمرصـاد؛

بهـم نحـو تلمسـان؛ ولكـن أبـا زيـان سـرب إليهـم 
المـال الوفيـر؛ فتخلـوا عـن أخيـه؛ بـل قبضـوا عليـه، 
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وسلمـوه إلى أنصـار أبي زيـان؛ فقتلـوه؛ بعـد أن حـاول 
  . بعـض أنصـاره انقـاذه منهـم

ويبـدو أن الخـالف دب بيـن األميـر أبي زيـان 
مـد، والبـالط المريـن؛ حيـث جهـز لـه سلطـان فـاس مح

أبـو سعيـد جيشـاً مرفوقـاً بأخيـه األميـر أبي محمـد عبـد 
اللـه بـن أبي حمـو؛ فاقتحمـوا عليـه البلـد وقتلـوه؛ ثـم 

. م1398/هـ801وذلـك في سنـة . نصبـوا أخـاه بـدالً منـه
م؛ إلى 1401/هـ804وبـقي أخـوه هـذا في الحكـم إلى سنـة 

أن سخطـه سلطـان فـاس عثمـان المريـني؛ فبعـث جيشـاً 
بقيـادة زيـان بـن عمـر بـن عـلي الوطـاسي؛ فاعتقلـه، 
ووضـع بـدالً منـه أخـوه أبـو عبـد اللـه محمـد الشهيـر 

. م1411/هـ813بابـن خولـة؛ فبـقي إلى يـوم وفاتـه سنـة 
حمـن بـن محمـد بـن عبـد الروتـولى الحكـم بعـده ابنـه 

ولكنـه خلـع بواسطـة عمـه السعيـد بـن أبي  .خولـة
حمـو؛ الـذي أفلـت مـن قبضـة المرينييـن، وعـاد إلى 
تلمسـان؛ أيـن قبـض عـلى عبـد الرحمـن وجلـس عـلى 

ولكنـه لـم يهنـأ . م1411/هـ814سريـر الحكـم في سنـة 
إليـه  بالحكـم اكثـر مـن خمسـة أشهـر؛ حيـث زحـف

مـن فـاس أخـوه أبـو مالـك عبـد الواحـد؛ فاحتـل 
  . تلمسـان؛ وتربـع عـلى عرشهـا
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وعـلى يـد أبي مالـك هـذا انتـهى النفـوذ المريـني 
في المنطقـة تمامـاً؛ فلـم يتجـرأ ملـوك بـني مريـن بعدهـا 

بـل أضحـت فـاس مهـددة مـن . عـلى غـزو تلمسـان
حـتى صـار فيـه : ((حفـص قبـل بـني زيـان وبـني

أخـذ ألهـل بيتـه . نسيـج وحـده؛ لتنـاهي حزمـه وجـده
مـن الغـرب بثأرهـم، وغـزا ملوكهـم في عقـر دارهـم، 
ووجـه إليهـا جيوشـاً جاسـوا خاللهـا، وتفيـأوا ظاللهـا؛ 

  . 1))فاشتـدت بذلـك صولتـه، وامتـدت لـه دولتـه

***  
  

                                                
  .236: ، ص)نظـم الـدر(زیـان ملـوك تلمسـان  يتاریـخ بـن 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


434 
 


  

  
  

أي  مـن مغـرب األقـصى ولـم تصـدر بعـد ذلـك
سنـة؛ أي  143؛ إالّ بعـد تلمسـانمحاولـة للزحـف نحـو 

 األشـراف السعدييـنفي عهـد وم؛ 1550/هـ957في سنـة 
تحركـت  وواضـح أن جرثومـة التوسـع المرينيـة. بالضبـط

 يمحمـد المهـدي السعـدفقـام سلطانهـم  .السعدييـن لـداخ
هـ؛ بـدون مقاومـة 957؛ فدخلهـا في سنـة تلمسـانبغـزو 
 لألتـراكجاهـر بعدائـه  أنـه والسبـب هـو. تذكـر

 ؛ قصـدلجزائـرالتوجـه ل أعلـن عـن نيتـه ثـم ؛العثمانييـن
قوبـل  ولهـذا؛ فقـد. منهـا األتـراكـرد احتاللهـا وط

م ينجـح لـ ولكنـه. مـن قبـل التلمسانييـنبحفـاوة وترحـاب 
حسـن بقيـادة  اصطـدم بالجيـش التـركيإذ  في هدفـه؛

وادي ؛ وعـلى ضفـاف مستغانـم؛ بالقـرب مـن باشـا
شنعـاء بالجيـش الهزيمـة الـت بالتحديـد؛ فحلّ المالـح

في انكسـار شديـد نحـو  مفلـوالً؛ عـتراجالـذي المغـربي؛ 
مـل وبانهـزام المغاربـة؛ أك .األقـصىحـدود المغـرب 

؛ أيـن دخلهـا بسـالم تلمسـانزحفـه نحـو  حسـن باشـا
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 زيـان أبيفي السنـة المذكـورة؛ فقـام بإزاحـة السلطـان 
  . الزيـاني الحسـن، ثـم نصـب بـدالً منـه مـوالي أحمـد

؛ آخـر السعدييـنولـم تكـن هـذه الخطـوة مـن 
ل ـ الهادفـة الحتـال األقـصى المغـربالخطـوات ـ لملـوك 

؛ بـل جاءتهـم فرصـة أخـرى؛ بعـد احتـالل تلمسـان
حينهـا؛ استنجـدت نخبـة مـن . الجزائـرلمدينـة  فرنسـا

علمـاء وأشـراف المغـرب األوسـط بسلطـان المغـرب 
؛ الـذي بـادر بـن هشـام مـوالي عبـد الرحمـناألقـصى 

بمفـرزة  عـلي بـن سليمـانبإرسـال ابـن عمـه المدعـو 
؛ ثـم بعـث جيشـه شرقـاً بتلمسـانجيـش؛ استقـر مـن ال

؛ فرنسـا بطنجـةولكـن سفيـر . مليانـةحـتى وصـل إلى 
رفـع سيـف التهديـد والوعيـد عـلى رأس ملـك المغـرب؛ 
وطلـب منـه سحـب ابـن عمـه مـن المغـرب األوسـط؛ 

فخـاف ملـك المغـرب . وإالّ فالحـرب هي الفاصـل والحكـم
وسحـب جيشـه وابـن عمـه؛ بعـد أن أقـام العاقبـة؛ 
  . ستـة أشهـر تقريبـاً بتلمسـان

***  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


436 
 


:  

  
  

أول اتصـال لألتـراك بتلمسـان كـان في سنـة 
م؛ حينمـا وفـد بعـض التلمسانييـن عـلى 1517/هـ923

؛ أبي حمـو الثالـث؛ مستصرخيـن إيـاه ضـد الملـك عـروج
، وخلـع السلطـان الشـرعي االسبانييـنذي تحالـف مـع الـ

في السنـة المذكـورة؛  تلمسـان عـروجفدخـل . أبـا زيـان
؛ الـذي أبي حمـو الثالـثبـدالً مـن  أبـا زيـانونَصـب 

ومـن ثـم؛ . اإلسبانييـنفي حمايـة  وهـرانفـر إلى 
مـا تحـدث تباعـاً؛ كل لتلمسـان األتـراكأضحـت زيـارات 

حـدث خـالف بيـن السالطيـن؛ أو بسبـب اتصاالتهـم 
ويتـم في كـل مـرة خلـع سلطـان، وتنصيـب . باإلسبانييـن

إزالـة الدولـة مـن  صالـح رايـسآخـر؛ إلى أن قـرر 
مـوالي نهائيـاً؛ فقـام بخلـع آخـر سالطينهـا  تلمسـان
  . م1554/هـ962في سنـة  الحسـن

نهائيـاً؛  األتـراك تلمسـانـش وجملـة القـول؛ فقـد هم
إذ . وجعلوهـا في مرتبـة أقـل ممـا أنصفهـا بـه التاريـخ

عاصمـة للمغـرب  الجزائـرأنهـم اتخـذوا مـن مدينـة 
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وحـتى عندمـا اقتـضى الحـال إقامـة عواصـم . األوسـط
تمامـاً؛ إذ فضلـوا عليهـا  تلمسـانجهويـة؛ فقـد تجنبـوا 

  . جهـة الغربيـةمدنـاً أخـرى في ال
  

***  
  
  
  
  
  
  




  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


438 
 


  

  
  

في طاعـة األميـر عبـد القـادر  تلمسـاندخلـت 
طوعـاً واختيـاراً؛ بعـد انسحـاب ابـن عـم ملـك المغـرب 

؛ خوفـاً مـن فرنسـا؛ وبعـد أن أجمـع أهـل 1األقـصى
؛ الـذي ـادرعبـد القالمغـرب األوسـط عـلى بيعـة األميـر 

وعليـه؛ فقـد تـولَّى قيـادة . محـيي الديـنخلـف والـده 
؛ ابـن نونـةفي وقتـه رجـل يـدعى  تلمسـانحضـرة 

ولكنـه تطـاول بعـد فتـرة إلى االستبـداد بالمدينـة؛ فنقـض 
العهـد مـع األميـر عبـد القـادر؛ الـذي بعـث إليـه مـن 

تمـادى في عصيانـه؛ يعظـه ويثنيـه عـن غيـه؛ ولكنـه 
. بـل خـرج في قـوة مـن وسـط المدينـة لمحاربـة األميـر

فئتـان متخاصمتـان؛ األولى  تلمسـانوكـان في مدينـة 
هـذا؛ والثانيـة فئـة مـن أنصـاف  ابـن نونـةجماعـة 
؛ يقودهـم )الكراغلـة" (أوغـليالكـول "يسمـون  األتـراك

ـذا األخيـر؛ خـروج انتهـز ه. ابـن عـودةرجـل يسـمى 

                                                
ملـك المغـرب األقـصى في ھـذه الفـرة ھـو مـوالي عبـد الرحمـن بـن ھشـام؛  1

 .م1859/ھـ1276م إلى  1822/ھـ1238الـذي حكـم مـن 
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لألميـر ؛ فأعلـن تبعيتـه تلمسـانمـن  ابـن نونـةخصمـه 
؛ ابـن نونـة؛ وشنّهـا حربـاً عـلى أتبـاع عبـد القـادر

فاكتسـح دور مـن كـان يتبعـه وأعلنهـا حربـا عليهـم؛ 
فنهبـت أمالكهـم، وشـردت أهاليهـم؛ ثـم خـرج إلى ابـن 

ق بـه وبأتباعـه العصـاة نونـه في ظاهـر البلـد؛ فألحـ
؛ العبـادإلى  ابـن نونـةهزيمـة منكـرة؛ هـرب إثرهـا 

األميـر ولمـا دخـل . ـن شعيـبيأبي مدلإلحتمـاء بضريـح 
ابـن ؛ فلـقي العبـاد؛ توجـه إلى عبـد القـادر تلمسـان

. متعلقـاً بأستـار ضريـح أبي مديـن؛ الئـذاً بـهنونـة 
لقـادر كـان مـن الصوفيـة أتبـاع وبمـا أن األميـر عبـد ا

أبي مديـن القادرييـن؛ فقـد عفـا عنـه؛ بـل أقـره في 
ثـم بـقي في . قيادتـه؛ وأصلـح بيـن الفئتيـن المتخاصمتيـن

فتـرة معتبـرة؛ إلى أن أصلـح أحوالهـا، ومهـد  تلمسـان
وكـان ذلـك في . معسكـرثـم قـرر العـودة إلى . نواحيهـا
   1.م1833/هـ1249ول مـن سنـة ربيـع األ

بغـرض  تلمسـانإلى  األميـر عبـد القـادرثـم عـاد 
تمهيـد نواحيهـا؛ وإخضـاع القبائـل المتمـردة في تلـك 

وذلـك في ربيـع األول مـن سنـة . الجهـات
وبـقي في قلعـة المشـور مـدة حـتى . م1834/هـ1250

                                                
أنظـر ھـذه التفاصیـل في كتـاب تحفـة الزائـر في تاریـخ الجزائـر واألمیـر  1

 . 170ـ  169: ، ص ص1: عبـد القـادر، ج
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لعصـاة، استكمـل مـا جـاء إليـه مـن تقليـم أظافـر ا
وتأهيـل مـن أطـاع واستسلـم، وتنظيـم اإلدارة المحليـة في 

وفي أثنـاء ذلـك؛ ظهـر قصـور : ((وأحوازهـا تلمسـان
؛ فعزلـه، وولى "الكـول أوغـالن"مـن قائـد طائفـة 

ولمـا انتـهى . 1))"المقلـج"مصطـفى بـاي بـن البـاي 
 تلمسـانـن األميـر مـن تمهيـد النـواحي الغربيـة؛ عـاد م

محمـد "؛ بعـد أن ولّى عـلى مقاطعـة الغـرب معسكـرإلى 
في طاعـة  تلمسـانوبقيـت ". البوحميـدي الولهـاصي

مصطـفى بـن األميـر؛ إلى أن تحـول عنـه المدعـو 
، ونقضـوا عهدهـم معـه؛ "الكـول أوغـلي"؛ وإسماعيـل

؛ الذيـن وفـدوا ونزلـوا عـرب أنكـادوانضـم إليهمـا 
فناجزهـم األميـر القتـال؛ فانهزمـوا؛ ودخلـوا . المنصـورةب

عبـد فأقـام األميـر . المشـور؛ متحصنيـن بقلعـة تلمسـان
ابـن فمـا كـان مـن . عليهـا حصـاراً شديـداً القـادر

 المـازريإالّ االستنجـاد بابـن أخيـه المدعـو  إسماعيـل
فقـام بالـدور  .؛ طالبـاً عونهـمالفرنسييـن بوهـرانحليـف 

  .أحسـن قيـام
   

                                                
  .216: ، ص1: تحفـة الزائـر في تاریـخ الجزائـر واألمیـر عبـد القـادر، ج 1
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الماريشـال بنيـة  عبـد القـادرولمـا علـم األميـر 
؛ استعـد للقـاء، وحشـد مـا أمكـن تلمسـان غـزوكلـوزال 

وكـان اللقـاء حاميـاً في شـوال مـن . مـن عـدة وعـدد
مـن براثـن  لاوزـكلم؛ ولـم يتخلـص 1837/هـ1252سنـة 

إالّ بعـد أن خـرج منهـا  تلمسـانـر تلـك المعركـة في ظاه
الكـول "و مصطـفى بـن إسماعيـلالمخالفـون أتبـاع 

المريشـال الفرنـسي؛  فقاتلـوا األميـر في صـف؛ "أوغـلي
ولمـا تمكـن : ((وأدخلـوه المدينـة معهـم؛ فاحتلهـا بجيوشـه

كلـوزال مـن زمـام البلـد؛ وضـع ضريبـة باهظـة عـلى 
الكـول أوغـلي، وابـن إسماعيـل، ومـن : أوليائـه؛ مثـل

معـه مـن قومـه؛ ليسـد نفقـات تلـك الحملـة؛ الـتي 
فانتـدب لجمعهـا رئيـس . ارتكبهـا مـن غيـر إذن دولتـه

؛ فألـح فيهـا "مصطـفى بـن المقلـش"الكـول أوغـلي 
عـلى قومـه؛ حـتى أن الرجـل يبيـع ملبوسـه وفراشـه، 

ليـه؛ وأن المـرأة تبيـع مصاغهـا ويـؤدي مـا افتـرض ع
. وثيابهـا، وتدفـع عـن نفسهـا مـا افترضـوه عليهـا

فـرت قلـوب نوشـاع خبـر هـذه الضريبـة في النـواحي؛ ف
  . 1))النـاس مـن الفرنسيـس؛ لسـوء تصرفاتهـم

                                                
  .255: ، ص1: الجزائـر واألمیـر عبـد القـادر، جتحفـة الزائـر في تاریـخ  1
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؛ في رحلـة وهـران إلىالمرشـال الفرنـسي وعـاد 
حاميـة  مسـانتلوكـان قـد تـرك في . شاقـة، ومكلفـة

بينمـا ردد األميـر عبـد ". كافنيـاك"بقيـادة ضابـط يسـمى 
ـ عمليـات الحصـار  بندرومـةالقـادر ـ الـذي استقـر 

؛ حـتى أنهـك العـدو، وضيـق عليـه سبـل تلمسـانعـلى 
وظـلَّ الحـال هكـذا؛ إلى أن عقـد . االتصـال واالمـداد

كـان خـروج ؛ حيـث بيجـوصلحـاً مـع الجنـرال 
وبالفعـل؛ أمـر . أحـد بنـوده تلمسـانمـن  الفرنسييـن
؛ التخـلي كافنيـاكقائـد الحاميـة الفرنسيـة  بيجـوالجنـرال 

بعـد أن يسلمهـا إلى نائـب . ، والخـروج منهـاتلمسـانعـن 
وبهـذا دخـل إلى المدينـة خليفـة . األميـر عبـد القـادر

ربيـع األول  وذلـك في؛ يـديمحمـد البوحماألميـر السيـد 
  . م1838/هـ1254 عـام مـن

***  
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؛ قـال تلمسـانإلى  عبـد القـادر األميـروبدخـول 
  :هـذه القصيـدة تمجيـداً لهـذه المدينـة األزليـة الرائعـة

  إلى الصـونِ مدتْ تلمسـان يدهـا
  ولَبـتْ فَهذَا حسـن صوت  نداهـا

ر ـتْ وقَدنْهافَعع بِـه فَلُـج اإلزار  
  وبـرد فُـؤاداً مـن  زالَِل  نَداهـا

  روض خَديهـا  تَفَتَّـقَ  نَـوره وذا
  زاهي الرياضِ  عداها من تَرضفَالَ 

  ويا طَالَمـا صانَتْ نقَـاب جماِلهـا
  اعـداةً وهـم بيـن األنـامِ عداهـ

  وكَم راِئمٍ رام الجمـاَل الذي تَـرى
  فَـَأورده منْهـا لَحظُهـا  ومداهـا

  وحاوَل لَثْـم الخَاِل من ورد خَدهـا
  فَضنَّـتْ بِما يبـغي وشَـطَّ مداهـا

لَـمكُفْئـاً لَها  و عدي بٍ لَمخَاط كَمو  
  يِ ذَيِل  رِداهـايسثم طَرفـاً من وشْ

ـةمصـا بِعهلَيع ـدقعي لَم آخَـرو  
  وما مسهـا مسـاً أبـان  رِضاهـا

طْفَـةبِع ـها إلَيـذْرـحِ العمتَس لَمو  
 ـنم كَّـنتَمي لَـمميـِلونَاهـا جس  
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  وشَدتْ نطَاقَ الصد؛ صوناً ِلحسنهـا
ـْ   م يتَمتَّـع  مـن  لَذيـذ  لَماهـافَلَ

  وأبدتْ لَه مكْـراً وصـداً  وجفْـوةً
  وسـدتْ علَيـه ما نَـوى  بِنَواهـا

  وخَابتْ ظُنُـون المفْسدين  بِسعيهِـم
  ولَم تَنَـِل اَألعـداء هنَـاك  منَاهـا

لت نـتْ ممانْفص ـاقَدالُهبح ـانسم  
  وبانَـتْ وآلَـتْ الَ يحـلَّ  عراهـا

  والوغَى سوى صاحبِ اإلقْدامِ في الرْأيِ
  وذي الغيرة الحامي حمـاةَ حماهـا

  علمـتُ الصـدقَ منْها  بَِأنَّهـا ولَما
 يسالكُـر يتُأنَالَتْـنزحالَهـا  وع  

لَمـالً وكَاف  رِيفي القُطْرِ غَي نلَمَأع  
  حقِّهـا  وبهاهـا  فيوالَ  عارِفـاً  
  فَبادرتُ حزماً وانْتصـاراً  بِهِمـتي

  وَأمهرتُهـا  حبـاً  شفَـاء  دواهـا
  فَكُنْـتُ لَها بعـالً وكَانَتْ  حليلَـتي

ي نَاشلْكمي وسـرعـاواهوـراً  ِلل  
  ووشَّحتُها ثَوبـاً من العـز  رافـالً

  بِإعجـابٍ  تَجـر  رِداهـا فَقَامـتْ
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  ونَادتْ َأعبـد القَـادرِ المنْقذ الـذي
  فَـزِدني أيا عـز الجزاِئـرِ جاهـا

  حـوتْ  بِمنووهران والمرساةُ كُالً 
  حمـاك منَاهـا منحاِئزات  غَـدتْ

  
في يـد األميـر عبـد القـادر؛ إلى أن  تلمسـانظلـت 

؛ إثـر نكثـه للمعاهـدة الـتي بيجـوهاجمهـا الجنـرال 
ذي الحجـة مـن  15كانـت بينـه وبيـن األميـر؛ وذلـك في 

لقـد كـان الجيـش الفرنـسي مـن . م1842/هـ1257سنـة 
عـذر أي محاولـة لمواجهتـه في تلـك القـوة؛ بحيـث تت

. اللحظـة؛ لـذا؛ فقـد أمـر األميـر السكـان بإخـالء المدينـة
؛ يترصـد فيهـا الفرصـة ندرومـةثـم رحـل إلى نـواحي 

ولمـا تعـذر عليـه . الفرنسييـنالمناسبـة لإلنقضـاض عـلى 
ذلـك؛ اتجـه لجهـات أخـرى برسـم الجهـاد، والدفـاع عـن 

. الفرنسييـنغـرب األوسـط؛ المهـدد بكاملـه مـن قبـل الم
إلى يـوم  الفرنسييـنفي يـد  تلمسـانوبذلـك بقيـت 

  . م1662اإلستقـالل العظيـم 

       ***  
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