
117

سقوط الدولة الفاطمية يف املغرب 
ونبذ التشيع 

  

د. عبد الرؤوف جرار
 
 

    أستاذ مساعد، مشرف أكاديمي متفرغ، منطقة جنين التعليمية، جامعة القدس المفتوحة. 



118

د. عبد الرؤوف جرارسقوط الدولة الفاطمية في املغرب - ونبذ التشيع 

ملخص:

ال�سيعي  الفكر  �سكانها  ونبذ  املغرب،  بالد  يف  الفاطمية  الدولة  �سقوط  البحث  تناول 
ال�سنة،  اأهل  نهج  اإىل  عودتهم  ثم  ومن  الفاطمية،  الدولة  يف  �سائداً  كان  الذي  االإ�سماعيلي 
وذلك على مذهب االإمام مالك بن اأن�س، وقد اختريت هذه الفرتة التاريخية املهمة من الدولة 
الفاطمية لتكون مو�سوع الدرا�سة؛ الأنها تعد فرتة حا�سمة يف وقف امتداد الفكر ال�سيعي، 

وانح�ساره من بالد املغرب. 

الدولة  ال�سنهاجيني يف حتقيق اال�ستقالل عن  البحث طموحات بني زيري  اأبرز  كما 
الفاطمية، وقد حتقق لهم ذلك زمن املعز بن بادي�س رابع االأمراء الزيريني، الذي اأعلن والءه 
اال�سمي لبني العبا�س، ونبذ الت�سيع، وقتل دعاة الفكر االإ�سماعيلي، ومت له ذلك ب�سبب عجز 
الدولة الفاطمية عن ا�ستعادة بالد املغرب، �سوى اأنها قامت باإغراء قبائل بني هالل و�سليم 

بالهجرة من م�رش اإىل املغرب؛ ملهاجمة الدولة الزيرية. 

وتناول البحث النتائج االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والدميوغرافية التي جنمت 
عن هجرة قبائل بني هالل و�سليم اإىل املغرب، الذين مل يحققوا للدولة الفاطمية االأهداف 
بتهم يف الهجرة؛ الإعادة الفكر ال�سيعي االإ�سماعيلي اإىل بالد املغرب؛ االأمر  التي من اأجلها رغَّ

الذي جعل بالد املغرب منف�سلة -�سيا�سيًا ودينيًا- عن الدولة الفاطمية يف م�رش. 
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Abstract: 

This research studies the fall of the Fatimia State in the Magrib. It 

also investigates its people denunciation of the Ismaeli Shiite thought as 

they preferred the Sunni doctrine as approached by Malik Bin Annas. The 

researcher studies the period of the Fatamia State fall down as it has an 

important role in stopping the Shiite thought which was confined to the 

Magrib region. 

The researcher also shows Bani Ziri , the Sinhagyin, tremendous attempts 

to gain independence from the Fatimia State. They managed to achieve that 

during the reign of Mua’iz Bin Badir who showed alliance to the Abbasids. 

He denounces the Shiite thought and killed most of its scholars. Because of 

the Fatimia State weakness, it arouse the tribes of Bani Hiala and Salim to 

emigrate from Egypt to Magrib in order to attack the Zizi state. 

The research sheds the light on the political, social, economic and 

demographic outcomes of Bani Hilal and Saleem tribes’ immigration after 

they fail to meet the Fatimia Sate expectations which result in a religious 

and political separation between the Fatimia State in Egypt and the Magrib 

region. 
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اعتقد الفاطميون باأنهم االأحق بزعامة امل�سلمني من غريهم، الأنهم اأبناء علي وفاطمة 
الزهراء ر�سي اهلل عنهما. وظل العلويون ينا�سلون يف �سبيل هذه الزعامة، بال�سيف تارة، 
وباملكيدة والدهاء تارة اأخرى حتى توجت جهودهم بقيام الدولة الفاطمية يف بالد املغرب 
على  القائم  االأ�سماعيلي  ال�سيعي  الفكر  اأ�سا�س  على  قامت  والتي   ، 909م(  )297هـ/  �سنة 

تقدي�س االإمام وع�سمته )1( . 

اهتم الفاطميون باأمتالك م�رش منذ بداية قيام دولتهم ملا متتاز به من موقع جغرايف 
فريد يف قلب العامل االإ�سالمي، يتيح لهم فر�سة اال�ستيالء على املراكز االإ�سالمية يف امل�رشق، 

والق�ساء على اخلالفة العبا�سية املعادية للفاطميني )2( . 

�سنة )358هـ/ 969م(  ال�سقلي  الفاطمي جنح قائده جوهر  لدين اهلل  يف عهد املعز 
اأ�س�سها  التي  القاهرة  واأ�سبحت   ،  )3( فيها  الفاطمية  الدعوة  واأقام  على م�رش،  ال�سيطرة  يف 
الفاطميون مقرا للقيادة العليا للدعوة االإ�سماعيلية والدولة الفاطمية، واأقيمت فيها معاهد 

خا�سة لتعليم الفكر ال�سيعي االإ�سماعيلي ون�رشه )4( ، وكان اأ�سهرها جامع االأزهر. 

انتقال املعز لدين اهلل من املغرب إىل مصر:

عندما اأراد املعز لدين اهلل الفاطمي �سنة )361هـ/ 971م( ، الرحيل اإىل م�رش، عمل 
على اإبقاء النفوذ الفاطمي يف بالد املغرب، مع اأنه كان يدرك اأن ا�ستمراره لن يدوم طوياًل 
بالد  عن  م�رش  تف�سل  التي  ال�سحراء  واأن   ،  )5( الثورية  وطبيعتهم  الرببر،  ب�سدة  ملعرفته 
املغرب �سوف حتول دون فر�س �سلطانه على قبائل الرببر، التي خربها عن كثب، وعرف 

مقدار قوتها، و�سدة باأ�سها )6( . 

راأى املعز اأن خري و�سيلة لالحتفاظ بتبعية املغرب للفاطميني، اأن يعمل على اإ�سعافه 
باإثارة الفنت والتناف�س بني قبائله، حتى تبقى احلروب متوا�سلة بينها، وكي ال يفكر اأهل 

املغرب يف اخلروج عن طاعة الفاطميني )7( . 

اأخذ املعز لدين اهلل يفكر فيمن يخلفه يف بالد املغرب )8( ، ويكفيه همَّ زناتة، وكانت 
كتامة �سادقة الت�سيع، لكنها غري جماورة لزناته )9( ، وكثري من اأبطالها قتلوا اأثناء تاأ�س�س 
الدولة، وت�سكني الثورات، ثم من اأجل ال�سيطرة على م�رش وال�سام )10( ، فا�ستدعى اأبا اأحمد 
من  جعفر  كان  اإذ  املغرب،  على  ا�ستخالفه  يريد  اأنه  اإليه  واأ�رشَّ  االأمري،   )11( علي  بن  جعفر 
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اإىل بالد املغرب، وبالتايل لي�س له ع�سبية هناك ت�ساعده على  االأ�رش االأندل�سية املهاجرة 
االنف�سال اإذا ما حدثته نف�سه بذلك يوما من االأيام )12( . لكن جعفر ا�سرتط عليه لقبول هذا 
املن�سب �رشوطًا توؤدي يف النهاية اإىل انف�سال املغرب عن الدولة الفاطمية يف م�رش، وقال 
للمعز: »ترتك معي اأحد اأوالدك اأو اأخوتك واأنا اأدبر، وال ت�ساألني عن �سيء من االأموال، اإن كان 
ما اأجبيه باإزاء ما اأنفقه، واإذا اأردُت اأمراً فعلته، ومل اأنتظر ورود االأمر فيه، لبعد مابني م�رش 
واملغرب، ويكون تقليديًا للق�ساء واخلراج وغريه من قبل نف�سي )13( « فغ�سب املعز، وقال: 
باالأموال  وا�ستبددت  اأمري،  يف  �رشيكًا  يل  جتعل  اأن  واأردت  ملكي،  عن  عزلتني  جعفر  »يا 
واالأعمال دوين، قم فقد اأخطاأت حظك وما اأ�سبت ر�سدك« )14( ، فخرج من عنده، فبعث املعز 
اإىل بلكني )15( بن زيري، وكان متوغاًل يف املغرب يف حروب زناته )16( ، وكان بلكني عظيم 

قبيلة �سنهاجة بعد اأبيه زيرى )17( . 

وقال له املعز: »تاأهب خلالفة املغرب )18( « فاأكرب بلكني ذلك واأظهر لباقة وكيا�سة يف 
الرد، وقال للمعز: »يا موالنا: اأنت واآباوؤك االأئمة من ولد ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- 
ما �سفا لكم املغرب، فكيف ي�سفو يل واأنا �سنهاجي بربري؟ )19( « فقال املعز: »قتلني يا 
موالي بال �سيف وال رمح )20( « فما زال به املعز حتى اأجاب ب�رشط اأن يويل املعز الق�ساء 
واخلراج ملن يراه منا�سبًا لذلك، ويجعل اخلرب ملن يثق به، ويجعله قائمَا بني اأيدي هوؤالء، 
لهم، وي�سري  االأمر  ويكون  ما يجب،  به  يعمل  به حتى  ياأمره هوؤالء  عليهم  ا�ستع�سى  فمن 

كاخلادم بني اأولئك )21( . 

واملغرب  اأفريقية  اأمر  فواله   ، عليه  واأثنى  بلكني  قاله  ما  الفاطمي  املعز  ا�ستح�سن 
با�ستثناء �سقلية وطرابل�س )22( ، واإجدابية و�رشت، وجعل على جباية االأموال زياد اهلل بن 
القدمي، وعلى اخلراج عبد اجلبار اخلرا�ساين، وح�سني بن خلف املو�سدي، واأمرهم باالنقياد 
اإىل بلكني بن زيري )23( ، وكتب اإىل عماله بذلك، واأمرهم بطاعته )24( ، فلما ان�رشف، التفت 
اأبو طالب عم املعز اإليه، وقال: »وتثق يا موالنا بهذا القول فقال املعز يا عمنا كم بني قول 
بلكني وقول جعفر واأن االأمر الذي طلبه جعفر هو اآخر ما ي�سري اإليه اأمر بلكني، فاإذا طالت 

املدة �سينفرد باالأمر« )25( . 

اإذا اأمعنا النظر يف االأقوال ال�سالفة الذكر جند اأن املعز لدين اهلل كان يعلم م�سبقا بان 
املغرب �سوف ينف�سل عن الدولة الفاطمية، واأن ما قاله جعفر بن علي �سوف يفعله بلكني 
اأو اأبناوؤه يف ما بعد، وكان من الطبيعي اأن يتجه االأمراء الزيريون نحو اال�ستقالل، لكن هذه 

العملية ا�ستغرقت وقتا طويال، ومرت مبراحل عدة ح�سب الظروف واالأحوال. 
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يو�سف  ف�سماه  اإ�سالميًا،  عربيًا  ا�سمًا  الفاطمي  املعز  فاأعطاه  القريوان،  بلكني  اأُنزل 
وكناه اأبا الفتوح ولقبه �سيف العزيز باهلل، وكان املعز يثق باآل زيري بن مناد؛ الأنهم خدموا 
ال�سيا�سية والقدرة على حل امل�سكالت)27(،  )26( ، وكان لديهم املهارة  الفاطميني باإخال�س 
واأوفرها  الربان�س،  الرببر  قبائل  اأعظم  �سنهاجة  قبيلة  اإىل  ينتمون  اأنهم  اإىل  باالإ�سافة 
الفاطميني  اإىل جانب كتامة حليفة  اأفرادها  الفاطمية، ووقف  للدعوة  تاأييداً  واأ�سدها  قوة، 
وم�ساهماتها يف اجلهود التي بذلها الفاطميون يف �سبيل تاأ�سي�س دولتهم، وب�سط �سلطانهم 
على اأرجاء املغرب كافة، والت�سدي لن�ساط زناتة حلفاء االأمويني يف االأندل�س )28( . وقد فقد 
زيري �سيخ �سنهاجة حياته يف اأثناء حروبه مع زناتة �سنة )360هـ / 971م( وهي ال�سنة 

ال�سابقة مبا�رشًة النتقال املعز لدين اهلل الفاطمي اإىل م�رش )29(.

اأخذ املعز بعد ذلك يتجهز للرحيل اإىل م�رش، وقد ا�ستحثه جوهر واألح عليه باحل�سور)30(؛ 
الأن القرامطة قتلوا جعفر بن فالح الكتامي على اأبواب دم�سق )31( ودخلوا م�رش ليحاربوه 
عليها، وقبل اأن ينتهي عام )361هـ/ 972م(، كان املعز قد فرغ من تنظيم �سوؤون املغرب، 
فعقد يف مدينة املن�سورة جمل�سًا عاّمًا مع كبار رجال الدولة و�سيوخ القبائل، واأعلمهم انه 
ا�ستخلف عليهم بلكني  واأنه  القاهرة  اختاره مبدينة  الذي  البالد، وي�ستقر يف مقره  �سيرتك 
)32( ، وعهد اإليه اأن يغزو املغرب االأق�سى؛ للق�ساء على النفوذ االأموي القادم من االأندل�س، 

اإال اأن تولية بلكني اأثارت جعفر بن علي اأمري الزاب، فارحتل اإىل االأندل�س م�ستنجداً باحلكم 
امل�ستن�رش )33( واأخذ املعز معه اإىل م�رش الذخائر واالأموال و�سبك الدنانري )34( ، وكذلك توابيت 
اأبائه واأجداده )35( ، فيما يعني عدم التفكري نهائيًا يف العودة اإىل تلك البالد، التي امتحنت 

فيها اأ�رشته حتى اأ�رشفت على الهالك اأو كادت )36( . 

خرج املعز الفاطمي من املغرب يوم االثنني لثمان بقني من �سوال �سنة اإحدى و�ستني 
وثالثمائة )37( ، و�سيعه بلكني حتى و�سل اإىل مكان ي�سمى اآبار اخل�سب فاأمره املعز بالرجوع 
وقال له عند وداعه: »اإن ن�سيت �سيئًا مما اأو�سيتك به، فال تن�سى ثالثة اأ�سياء: ال ترفع اجلباية 
اأخوتك وبني عمك، فاإنهم  اأحداً من  ال�سيف عن الرببر، وال توّل  البادية، وال ترفع  اأهل  عن 

يرون اأنهم اأحق بهذا االأمر منك وا�ستو�س باحل�رش خريا )38( « . 

املرحلة األوىل من انفصال املغرب:

وبرحيل املعز اإىل م�رش بداأ عهٌد جديٌد يف بالد اإفريقيا واملغرب ميكن اأن نعده نهاية 
ملرحلة من تاريخ ال�سمال االإفريقي يف ع�سوره االإ�سالمية )39( ، والتي مل تدم �سوى ن�سف 
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قرن، واأر�سيت قواعد دولة بربرية م�ستقلة رغم االحتياطات وال�سمانات التي و�سعها املعز 
اإال اأن �ساحب ال�سيف ينتهي دائما با�سطناع  الفاطمي، ال�ستمرار نفوذه يف بالد املغرب، 

�ساحب القلم )40( . 

مل يتمكن بلكني من االإقامة طوياًل يف القريوان اخلا�سعة ل�سيطرة فقهاء ال�سنة اأعداء 
الفكر ال�سيعي، فارحتل اإىل املن�سورية بعيداً عن القريوان، ثم هاجم قبيلة زناته فهزمهم، 
وا�ستاأ�سل �ساأفتهم، وفتح معاقلهم و�سبى اأموالهم وذراريرهم )41( ، ف�رش املعز بذلك �رشورا 
عظيمًا؛ الأن زناته كانت قد خرجت عن طاعته )42( ، لكن املعز لدين اهلل الفاطمي توفى �سنة 

)365 هـ/ 975م( وخلفه ابنه العزيز باهلل )43( . 

ويف �سنة )367هـ/ 977م( عقد العزيز الفاطمي لبلكني على والية طرابل�س و�رشت 
واإجدابية زيادة على والية املغرب، فا�ستفحل بلكني مبا اأ�سبح له من والية على طرابل�س، 
وخرب  فهدمها  حمدون  بن  علي  مركز  الب�رشة  هاجم  كما  زناته،  مع  حروبه  فا�ستمرت 
عمرانها، و�سار بعد ذلك اإىل اأ�سيال، ومنها اإىل �سالة مركز برغواطة، فغزاهم وقتل اأمريهم 
ابن عي�سى، و�سبى من ن�سائهم وذراريرهم اأعداداً كبرية )44( ، ووىل ابنه حماد على املغرب 

االأو�سط، فكانت مر�سحة لنيل اال�ستقالل يف وقت مبكر. 

اأي خط مدينة  املغرب،  يوؤ�س�س دولة جديدة يف  اأن  يريد  فعل حماد ما فعله كل من 
يف  دفاعية  تكون  قد  الأ�سباب  اأ�سري  فهجر  قائمة،  مدينة  خراب  اإىل  ذلك  اأدى  واإن  جديدة، 
االأ�سا�س واختار موقعًا، رمبا كان م�سكونًا يف القدمي، يقع على �سفح جبل مرتفع يطل على 

�سط اله�سبة، و�سيد فيه مدينة عرفت اأواًل بقلعة بني حماد )45( . 

لكن اأبا الفتوح بلكني تويف �سنة )374هـ/ 984م( يف اأثناء عودته اإىل اإفريقيا يف بلده 
وار لنغو الواقعة بني �سلجما�سة وتلم�سان، فخلفه على االإمارة ابنه املن�سور بن بلكني بعد 
موافقة اإخوته على ت�سلمه ال�سلطة، وبويع باالإمارة يف م�سجد القريوان )46( ، وكان واليا على 
اأ�سري، وقلده العزيز باهلل الفاطمي اأمر اأفريقية واملغرب، فعقد املن�سور لعمه اأبي البهار على 
تاهرت )47( ، والأخيه حماد على اأ�سري لي�ساعده يف �سبط بالد املغرب االأو�سط، وليمنع ال�سبيل 
اأمام العنا�رش املعادية له، والتي داأبت على الت�سلل من تلك اجلهات للنيل من �سلطانه، االأمر 

الذي مهد الطريق اأمام حماد لريقى م�رشح االأحداث يف بالد املغرب )48( . 

بداأ املن�سور يفكر جديًا يف التحرير واالنف�سال عن الفاطميني خمالفًا ل�سيا�سة والده 
بلكني، الذي ظل وفيا للفاطميني طوال حياته )49( ، وقد �رشح املن�سور بذلك عالنية عندما 
توجه اإليه وجوه النا�س و�سيوخ القريوان لتقدمي التعزية والتهنئة باالإمارة قائال: »اإن اأبي 
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وجدي اأخذا النا�س بال�سيف قهراً، واأنا ال اآخذهم اإال باالإح�سان، وما اأنا يف هذا امللك ممن 
يوىل بكتاب ويعزل بكتاب، الأين ورثته عن اآبائي واأجدادي، وورثوه عن اآبائهم واأجدادهم 
حمري )50( « فكان ذلك اإعالنًا من قبل االأمري الزيري باال�ستقالل عن الدولة الفاطمية )51( ، 

واأنه �ساحب حق �رشعي يف والية املغرب التي اآلت اإليه بالوراثة )52( . 

غ�سب العزيز باهلل الفاطمي عندما �سمع هذا القول، لكنه كان ما يزال ميلك ورقة �سغط 
قوية، وهي جماعة املغاربة اأي الكتاميون الذين رافقوا املعز الفاطمي اإىل امل�رشق، وكانوا 
اأقلية ذات نفوذ وامتيازات داخل النظام الفاطمي، ويخافون على مراكزهم اإذا نبذت افريقية 
اخلر�ساين  الكتامي  ن�رش  بن  الفهم ح�سن  اأبا  باهلل  العزيز  اإليه  فبعث   ،  )53( ال�سيعية  الدعوة 
�سنة )376هـ/ 986م( ، واأظهر العداوة والبغ�ساء ل�سنهاجة، وخرج لقتالها، ف�رشب ال�سكة، 
اأن العزيز، كان يهدف من وراء  )54( ، ويبدو  ون�رش حوله اجلند والع�ساكر ما كرث به جمعه 
ذلك اإثارة قبائل كتامة على والية املغرب واإ�سعاف نفوذهم )55( ، فكتب املن�سور بن بلكني 
اإىل العزيز باهلل، يبلغه اأمر اأبي الفهم، فاأر�سل العزيز باهلل ر�سولني ينهيانه عن التعر�س له 
كتامة،  حماربة  على  و�سمم  واعتقلهما،  ذلك  من  املن�سور  فغ�سب   ،  )56( كتامة  وحماربة 
فزحف بجيو�سه �سنة )378هـ / 988م( اإىل كتامة، و�رشب ميلة و�سطيف مركز اأبي الفهم، 
اإىل  الفهم  اأبو  فهرب  وقتلهم،  عليهم  بانت�ساره  انتهت  موقعة  يف  الكتاميني  مع  التقى  ثم 
جبل وعر )57( ، ونزل على اأهله بني اإبراهيم من كتامة فلم ي�ستطيعوا حمايته )58( ، فقب�س 
عليه وكانت نهايته ماأ�ساة همجية مفجعة، اإذ اقتيد اأبو الفهم اإىل حرمي االأمري حيث �رشب 
بقيت  املالأ، وقد  اأمام  فاأخرج  به  املن�سور  اأمر  ثم  املوت،  اأ�رشف على  �رشبًا مربحًا حتى 
َفُنِحَر، و�سق بطنه، واأخرجت كبده ف�سويت واأكلت، كما �رشَّح عبيد  فيه ح�سا�سة من الروح، 
املن�سور- من ال�سودان الذين رمبا كانوا اأ�ساًل من اأكلة حلوم الب�رش - حلمه واأكلوه حتى مل 

يبق اإال عظامه )59( . 

وبعد ذلك قام املن�سور بعملية تطهري يف كتامة، وقتل عدداً من الدعاة وزعماء كتامة 
كان اأبرزهم وايل ميلة، واأُنزل بكتامة الذل والهوان )60( ، وعهد بوالية كتامة اإىل القائد اأبي 
زعبل بن م�سلم الذي فرق اأوالده يف اأعمالها )61( ، ثم عاد املن�سور اإىل اأ�سري، ثم اأطلق �رشاح 
الر�سولني، فلحقا البالط الفاطمي، واأخربا العزيز مبا ح�سل الأبي الفهم وقاال: »جئنا من عند 
�سياطني ياأكلون النا�س« )62( فلما راأى العزيز ف�سل خطته، اآثر اأن ي�سطنع �سيا�سة املالطفة، 
فاأر�سل اإىل املن�سور هدية جليلة بينها فيل كبري )63( ، يف املقابل عاد املن�سور بن بلكني 
اإىل طاعة الفاطميني، واأكد من جديد �سالت املودة والوالء، واأوقف التحرك نحو اال�ستقالل 
)64( ، لكن قبيلة كتامة مل ت�ست�سلم للمن�سور، وقامت بانتفا�سة يف ال�سنة التالية )379هـ/ 
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989م( ، حيث قام رجل ا�سمه اأبو الفرج، ادعى اأنه من اأوالد االأمراء باملهديه )65( ، وانت�سب 
اإىل القائم بن املهدي )66( ، االأمر الذي قد يف�رش و�سفه بالّدعي، ون�سبته اإىل اليهود، ح�سب 
لدعوة  ا�ستجابة كتامة  اأن  الفاطمي. ومما يجدر ذكره  الن�سب  املت�سككني يف �سحة  مقاله 
اأبي الفرج كانت تلقائيا )67( ، اإذ احت�سد الكثريون حوله، مما دعا اإىل اتخاذ الطبول والبنود 

كع�سكر �رشعي، االأمر الذي يوؤكد اتخاذه ال�سكة )68( كما فعل اأبو الفهم اخلرا�ساين. 

اأبي زعبل عامل املن�سور على ميلة و�سطيف، وحدث بينهما  الفرج لقتال  اأبو  زحف 
الفرج  اأبو  ، ثم زحف   )69( الفهم واأعظم  اأبي  اأ�سد من وقائع  حوادث كربى وحروب عظيمة، 
يف ع�ساكر كتامة لقتال املن�سور، فكان بينهما حروب �سديدة اأ�سفرت عن هزمية اأبي الفرج 
وكتامة، فقتل منهم مقتاًل عظيمًا، واختفى اأبو الفرج يف غار، فوثب عليه غالمان كانا له، 
واأتيا به اإىل املن�سور الذي قتله �رش قتله )70( ، واأغرق بالد كتامة بالع�ساكر وبث عماله فيها 
لتمهيدها وجباية خراجها، ومل يجد الفاطميون �سبياًل الإ�سعاف �سنهاجة غري اأنهم اأعانوا 

زناته لتحل حمل كتامة يف مقارعة �سنهاجة )71( . 

ب�سط  من  �سنهاجة  ومكنتا  كتامة،  قوة  اأ�سعفتا  قد  الثورتني  هاتني  اأن  يف  �سك  ال 
�سيطرتها التامة على ن�سف املغرب ال�رشقي، اأما الق�سم الغربي فقد ترك لزناتة واالأمويني 
يف االأندل�س من اأجل توازن القوى بني �سنهاجة وزناتة، رغم �سيا�سة العزيز العدائية نحو 

االأندل�س )72( . 

ويف �سنة )386هـ/ 997م( ، تويف العزيز باهلل الفاطمي، ليخلفه يف احلكم ابنه احلاكم 
باأمر اهلل )73( ، كما تويف يف ال�سنة نف�سها املن�سور ال�سنهاجي، فقام باأمره ابنه بادي�س وعقد 
لعمه يطوفت على تاهرت )74( ، وا�ستمرت عالقته مع القاهرة كما اأرادها احلاكم باأمر اهلل، 
لكن هذه العالقات كانت - يف الواقع- قناعًا زائفًا يخفي وراء ما كان قائما بالفعل بني 
احلاكم باأمر اهلل وبادي�س من حقد وعداء، فقد كان احلاكم ي�سمر يف نف�سه ال�سوء لبادي�س، 
فاأخذ يحيك له املوؤامرات متبعًا اخلطة نف�سها التي كان يتبعها العزيز باهلل من قبل )75( ، 
فاأر�سل اإىل واليه على برقة يان�س العزيزي ياأمره باال�ستيالء على طرابل�س �سنة )390هـ/ 
تابعة  كانت  طرابل�س  اأن  ومبا   ،  )76( طرابل�س  على  برقة  واىل  ا�ستوىل  وبالفعل   ، 1000م( 
لبادي�س، فاإنه مل ي�سكت عن هذا االعتداء، ومل يرتدد يف اال�ستباك مع قوات يان�س يف معركة 
اأ�سفرت عن هزمية اجلي�س الفاطمي ومقتل يان�س، وعندما علم احلاكم مبا ح�سل يف طرابل�س 
جلي�سه �سري حملة ثانية بقيادة يحيى بن علي بن حمدون الذي كان قد فر اإىل م�رش بعد 
واجتمع  طرابل�س،  اإىل  يحيى  و�سل   .  )77( عامر  اأبي  بن  املن�سور  يد  على  اأبيه جعفر  مقتل 
جي�سه بجي�س فلفل بن �سعيد، وتقدما اإىل قاب�س لكنهما تراجعا اإىل طرابل�س خوفًا من منازلة 
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جيو�س بادي�س، وعند ما راأى يحيى اختالل احلال عليه، ومل يجد ما يعطي لرجاله، االأمر 
اأحبوه من خيولهم، بني  اإىل م�رش بعدما اخذ فلفل واأ�سحابه ما  العودة  اأجربه على  الذي 
�رشاء وغ�سب، فلما و�سل يحيى اإىل القاهرة اأراد احلاكم االإيقاع به، لكنه عفا عنه -فيما 

بعد- وقبل عذره )78( . 

املرحلة الثانية من انفصال املغرب:

بعد اأن ف�سل احلاكم يف اإ�سعاف بادي�س ع�سكريًا جلاأ اإىل اإثارة الفنت بني قبيلة زناته 
و�سنهاجة، فاأمر زناته باال�ستيالء على طرابل�س وجنح يف ذلك، ومتكنت زناته بقيادة فلفل 

بن �سعيد من النزول بطرابل�س واإخراجها من يد �سنهاجة )79( . 

و واأطاعته  لكن فلفل بن �سعيد تويف �سنة )400هـ/ 1009م( يف طرابل�س، فخلفه اأخوه ورُّ
زناتة، فزحف اإليه بادي�س يف جي�س جّرار، ونزل بظاهر طرابل�س، فتلقاه اأهلها م�رشورين، 
و تطلب االأمان، فاأمنهم، وعفا عنهم وعاد اإىل املن�سورية مظفراً،  فدخلها، وجاءته ر�سل ورُّ
اإىل  ، مما جعل احلاكم يعود   )80( اأحبط كل موؤامرات احلاكم �سده  وبذلك يكون بادي�س قد 

�سيا�سته التقليدية وهي �سيا�سة املوادعة والتودد وا�سرت�سائه بالهدوء )81( . 

ففي �سنة )403هـ/ 1012م( بعث احلاكم باأمر اهلل هدية جليلة اإىل بادي�س، واإىل ولده 
من�سور، كما و�سلت معها �سجالت برقة واأعمالها اإليه، فتلقاها املن�سور مع اأهل القريوان 
باالأعالم والطبول، ويف املقابل رد بادي�س على هدية احلاكم بهدية اأخرى اأر�سلها اإليه �سنة 
)405هـ/ 1014م( وكانت ت�سم مائة فر�س لها �رشوج حمالة، �سدت يف ثمانية ع�رش حماًل 
اأقفا�س فيها اخلز واملتاع ال�سو�سي املذهب النفي�س، وع�رشين و�سيفة، وع�رشة من  عليها 
هدية  احلاكم  اأخت  ال�سيدة  اإىل   - بادي�س  اأخت   - مالك  اأم  ال�سيدة  وجهت  كما  ال�سقالبة، 
اأخرى، لكن هذه الهدية مل ت�سل اإىل احلاكم واأخته، اإذ ا�ستوىل عليها قطاع الطرق يف برقة 
)82( . وقد ا�ستمرت �سيا�سة املوادعة هذه حتى وفاة بادي�س �سنة )407هـ/ 1017م( ، لكن 

هذه ال�سيا�سة تبدلت بعد اأن توىل اإمارة املغرب املعز بن بادي�س. 

للعلم،  حمبا  الهمة،  وعايل  جلياًل،  ملكًا  كان  فقد  حميدة،  �سفات  بعدة  املعز  ات�سف 
القلب، والتعفف عن  ، وعرف عنه رقة   )83( االأدباء  ال�سعراء، وانتجعه  العطاء، مدحه  وكثري 
�سفك الدماء بغري حق )84( ، وخالف اأ�سالفه الذين كانوا يدينون مببادئ ال�سيعة )85( ، غري اأن 
هذه امل�ساألة ترجع قبل كل �سيء اإىل الروح االنف�سالية عن الدولة الفاطمية التي كان يهدف 
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اإليها املعز واآباوؤه من قبل )86( ، ويرجع ابن عذاري �سبب ذلك اإىل اأن املعز بن بادي�س، كان 
قد تتلمذ على يد وزيره اأبي احل�سن بن اأبي الّرجال، وكان ذا علم وزهد، فعلمه واأدبه، ورغبه 
 ، ال�سيعة ال يعلمون ذلك)87(  القريوان  ال�سنة واجلماعة، واأهل  االإمام مالك، ويف  يف مذهب 
ال�سيما اأن املعز بن بادي�س كان قد توىل اإمارة اإفريقية واملغرب وعمره ثماين �سنوات و�ستة 
وت�سعني  ثمان  �سنة  االأوىل  جماد  يف  كان  مولده  الأن  والده؛  وفاة  بعد  تقريبا  واأيام  اأ�سهر 
وثالثمائة)88( ، فكفلته عمته اأم مالك التي تقبلت العزاء يف اأخيها املتوفى، وكذلك التهنئة 
بوالية ابن اأخيها ال�سغري، فكان ذلك اعرتافًا منهم بو�سايتها على املعز )89( ، وهكذا مار�ست 
ال�سيدة اأم مالك مهماتها كو�سية على االأمري ال�سغري، وكانت تبا�رش االأمور وت�رشف االأحوال 
من راأيها )90( اإىل اأن بلغ املعز �سن الر�سد )91( ، بعد �سبع �سنوات، كانت حتظى طوالها مبو�سع 
تقدير ورعاية من جانب املعز ورجال دولته، لكنها اعتلًّت الأيام عدة، وتوفيت �سنة )414 

هـ/ 1023م )92(( . 

ا�ستمرت �سيا�سة املرا�سالت والهدايا بني املعز بن بادي�س والفاطميني يف م�رش )93( ، 
وكان احلاكم باأمر اهلل قد �سري اخللع اإىل املعز ولقبه �رشف الدولة )94( ، لكن هذه ال�سيا�سة 
انقلبت راأ�سًا على عقب، فقد ذكر ابن خلدون يف كتابه العرب اأن املعز بن بادي�س كان ما�سيًا 
العامة، فثاروا  اأبي بكر وعمر، ف�سمعه  القريوان، فكبا به فر�سه فنادى م�ستغيثًا با�سم  يف 
حلينهم على ال�سيعة )95( ، وذهبوا اإىل درب املعلى - وهو حي �سيعي يف مدينة القريوان - 
وقتلوا ال�سيعة الذين كانوا ي�سكنون هناك )96( ، ويف رواية اأخرى ذكرها ابن عذاري اأن املعز 
اأول واليته، فكبا به فر�سه، فنادى م�ستغيثًا  بن بادي�س خرج يف اأحد االأعياد للم�سلى يف 
ال�سيعة الذين كانوا يف ع�سكره،  ، ف�سمعته  اأبي بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهما-  بال�سيخني 
فبادروا اإليه ليقتلوه، فنه�س عبيده ورجاله ومن معه يكتم ال�سنة من اأهل القريوان، وو�سعوا 

ال�سيف بال�سيعة، فقتل منهم اأكرث من ثالثة اآالف، ف�سمي ذلك املكان بركة الدم )97( . 

ثم اأخذ املعز يتتّبع دعاة ال�سيعة، ويالحقهم بالقتل والتنكيل، »وقتل دعاة الراف�سة«)98(، 
كما قطع من االأذان عبارة: »حي على خري العمل)99(« ، التي كان الفاطميون قد اأ�سافوها اإىل 

االأذان يف املغرب. 

لقي املعز بن بادي�س تاأييداً على ما قام به من معظم �سكان املغرب وقد امتدحه ال�سعراء 
على هذه احلركة التي �سميت بحركة التطهري )100( ، كقول ال�ساعر القا�سم بن مروان: 

اأر�س بكــــــــــــل  يقتلون  كما قتلوا باأر�س القيـــــــروانو�ســـوف 
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وقال �ساعر اآخر )101( : 

وجـــــــــــذليا معـــز الدين ع�ـــس يف رفعـــــــــٍة واغتبـــاط  و�رشور 
امل�ســـطفى النبـــي  اأر�ســـيت  ال�ســـفـــــلاأنـــت  امللعني  وعتيت يف 
�ســـنـــــــــــــــة فيهم  القتل  باأقا�ســـي الأر�ـــس يف كل الدولوجعلت 

احتج احلاكم باأمر اهلل على ما ح�سل لل�سيعة، فكاتب املعز بن بادي�س، فاعتذر اإليه عن 
ت�رشفات العامة، فاأغ�سى عنه، ومل يحاول اأن ي�ستثريه اأكرث مما فعل، وعمل على ا�سرت�سائه، 
وبعد م�سي �سهور عدة على مذبحة ال�سيعة بعث احلاكم باأمر اهلل اإىل املعز ب�سجل خاطبه فيه 

ب�رشف الدولة )102( . 

ويف �سنة )411هـ / 1020م( بعث احلاكم اإىل املعز اأبا القا�سم بن اليزيد ر�سوال يحمل 
الهدايا واخللع النفي�سة من لبا�سه، وكان من هذه الهدايا �سيف مكلل بنفي�س اجلواهر، كما 
بعث احلاكم اإىل املعز، حممد بن عبد العزيز بن اأبي كدية ومعه �سجل احلاكم وخم�سة ع�رش 

علما من�سوجة بالذهب )103( . 

لكن احلاكم باأمر اهلل تويف �سنة )411هـ / 1020م( فخلفه ولده الظاهر الإعزاز دين 
، الذي �سار �سنة )414هـ/ 1123م( بت�رشيف عظيم اإىل املعز بن بادي�س، وزاده  اهلل )104( 
لقبا ف�سماه: »�رشف الدولة وع�سدها« )105( ، وبعث اإليه بثالثة اأفرا�س من خيل ركوبة مزودة 

ب�رشوج نفي�سة، واأر�سل اإليه خلعة من نفي�س ثيابه، وع�رشين بنداً مذهبة ومف�س�سة )106( . 

لعلَّ هذه ال�سيا�سة التي انتهجها احلاكم باأمر اهلل وابنه الظاهر الإعزاز دين اهلل، كانت 
تعرب عن رغبتهما يف حت�سني العالقات مع املعز بن بادي�س، لكن املعز مل يقم وزنا لكل ذلك، 

واأظهر الدعوة اإىل بني العبا�س، وقطع اخلطبة للم�ستن�رش الفاطمي )107( . 

انفصال املغرب عن الدولة الفاطمية نهائياً:

الفاطمية  الدولة  عن  بادي�س  بن  املعز  انف�سال  تاريخ  حتديد  يف  املوؤرخون  اختلف 
نهائيًا، فقد ذكر ابن عذاري وابن خلدون اأنه مت �سنة )440هـ/ 1048م( )108( ، بينما ذكر 
اأنه مت �سنة )443هـ / 1051م( )109( ، وذكر ابن اخلطيب يف  ابن تغري بردي واملقريزي 
كتابه اأعمال االأعالم اأنه قد مت يف �سنة )441هـ / 1049م( )110( ، ولكن الدكتور �سامل يرجح 
اأن االنف�سال مت �سنة )440هـ / 1048م( ، وحجته يف ذلك اأن وزير امل�ستن�رش الفاطمي 
الذي كان قبل اليازوري هو اأبو القا�سم علي بن اأحمد اجلرجرائي املتوفى �سنة )436هـ( ، 
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والذي كان قد بلغه ما اأظهر املعز بن بادي�س من التودد للخليفة العبا�سي القائم باأمر اهلل، 
وقد   .  )111( املالكي  للمذهب  والدعوة  االإ�سماعيلية  لل�سيعة  ا�سطهاد  به من  يقوم  وما كان 
خاطب اجلرجرائي املعز بن بادي�س حمذراً اإياه من التعر�س للفاطميني والقدح فيهم، ورد 
و�سله  عندما  اجلرجرائي  فقال  عليهم،  تغيريه  وحماواًل  بالفاطميني  م�ستهزئا  املعز  عليه 
الكتاب: »اأال تعجبون من �سبي بربري مغربي يحاول اأن يخدع �سيخًا عربيًا عراقيًا« )112( . 

علي  بن  احل�سن  حممد  ابو  وويل   ، 1044م(   / )436هـ  �سنة  تويف  اجلرجرائي  لكن 
الوزارة بعده، فخاطب املعز بن بادي�س دون ما كان يخاطب به من كان قبله  اليازوري 
)113( من الوزراء، فحقد عليه واأخذ ي�سوه �سمعته لدى الفاطميني، حتى حقدوا عليه و�ساءت 

العالقات بني املعز بن بادي�س واملنت�رش العبيدي ووزيره اليازوري )114( . 

على  ا�سمه  ونق�س  بالده،  منابر  على  له  ودعا  العبا�سي،  للخليفة  طاعته  املعز  اأعلن 
االأول  وجهه  على  نق�ست  اإذ  برلني،  متحف  يف  املوجود  الدينار  التبعية  تلك  ويوؤيد  ال�سكة، 
العبارات االآتية: »ومن يتبع غري االإ�سالم دينا فلن يقبل منه. ال اله اإال اهلل وحده ال �رشيك 
له حممد ر�سول اهلل، وكتب على الوجه الثاين »با�سم اهلل �رشب مبدينة عز االإ�سالم القريوان 
�سنة اإحدى واأربعني واأربعمائة. » ياأيها النبي اإنا اأر�سلناك �ساهدا، ومب�رشا ونذيرا وداعيا اإىل 

اهلل« )115( . 

العبا�سيني يف اخلطب، وملا كان  اإىل  والدعوة  الفاطميني  بلعن  املعز بن بادي�س  اأمر 
املارقني  الكفار  الف�سقة  األعن  »اللهم  فقال:  عبيد  بني  ي�سب  اأن  اخلطيب  اأمر  االأ�سحى  عيد 
غري  املتبعني  لعهده،  والناق�سني  الأمره  املخالفني  ال�سياطني،  اأن�سار  الدين  اأعداء  الفجار، 
اإن  اللهم  طويال،  عري�سًا  خزيًا  واأخزهم  وبيال  لعنًا  العنهم  اللهم  كتابه.  واملبدلني  �سبيله، 
القائم لدينك، والنا�رش ل�سنة نبيك، والرافع  اأبا متيم املعز بن بادي�س بن املن�سور  �سيدنا 
للواء اأوليائك، يقول م�سدقًا لكتابك، وتابعًا الأمرك مدافعًا ملن غري الدين و�سلك غري �سبيل 
الرا�سدين املوؤمنني، {ياأيها الكافرون ال اأعبد ما تعبدون} )116( ، وبذلك يكون املعز قد اأعلن 

انف�ساله عن الفاطميني من الناحية النظرية. 

وهنا ال بد من التذكري اأن اخلالفة العبا�سية كانت قد ا�ستعادت �سيئًا من الهيبة والنفوذ 
اأيام القادر )381هـ/ 991م- 422هـ / 1030م( والقائم )422هـ/ 1030م- 467هـ/ 
1077م( يف حني اأن اخلالفة االأموية قد انهارت يف االأندل�س يف اأوائل القرن اخلام�س، واأن 
اخلالفة الفاطمية كانت تعي�س اأزمة كربى بعد موت احلاكم باأمر اهلل يف ظروف غام�سة، 

ت�سببت يف انق�سام خطري داخل الدعوة االإ�سماعيلية )117( . 
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اإذا و�سعنا ت�رشف املعز بن بادي�س هذا داخل اإطار االنهيار الفاطمي، وانبعاث اخلالفة 
العبا�سية، فقد يكون �سببًا م�سجعًا على االنف�سال، لتحول وا�سح يف ميزان القوى، باالإ�سافة 

اإىل تدهور االأو�ساع االقت�سادية يف بالد املغرب ب�سبب القحط وقلة اليد العاملة )118( . 

قائال:  يتهدده  بادي�س  بن  املعز  اإىل  كتب  الفاطمي مبا ح�سل  امل�ستن�رش  علم  عندما 
حكم  يف  حقه  موؤكداً  املعز  عليه  فرد   ،  )119( والوالء«  الطاعة  يف  اآبائك  اآثار  اقتفيت  »هال 
املغرب قائال: »اإن اآبائي واأجدادي كانوا ملوك املغرب قبل اأن متلكه اأ�سالفك، ولهم عليهم 

من اخلدم اأعظم من التقدمي، ولو اأخروهم لتقدموا باأ�سيافهم« )120( . 

اأ�سبحت �سعيفة غري قادرة على  الفاطمية  الدولة  التهديد؛ الأن  مل يكرتث املعز بهذا 
املنا�سبة  الفر�سة  ينتظر  كان   - يبدو  كما  املعز -  واأن   ،  )121( املغرب من جديد  اإخ�ساع 
الإعالن االنف�سال، وكان يطالع رغبه اأهل القريوان امللحة يف قطع الدعوة للفاطميني، وكان 
هو نف�سه مييل اإىل املذهب ال�سني، لكنه رمبا مل ير�س اأن ينكث بعهود اآبائه للفاطميني، واإمنا 
اأن يقوم امل�ستن�رش برت�سيته، كما ح�سل من قبل، وملا مل يفعل ذلك، فقد عدًّ  كان يتوقع 
هذا ا�ستخفافًا منه باأمره، واحتقاراً ل�ساأنه، وعز عليه اأن يعامل مبثل هذه املعاملة، مع ما 
لديه من اإمكانات كثرية تهيئ له االنف�سال عن الدولة الفاطمية نهائيًا )122( مما جعل املعز 
باأ�سنع  املنابر  على  بلعنهم  فتحداهم  للفاطميني،  املوجهة  االنف�سال  �سيا�سة  على  ي�سمم 
امل�سبات، مما اأدى اإىل ارتياح كبري يف اأو�ساط ال�سنة )123( ، ومل يكتف املعز بلعن الفاطميني 
على املنابر، بل قام بخطوات عملية، فاأزال ا�سم امل�ستن�رش العبيدي عن الطراز، والرايات 
امل�ستن�رش،  ا�سم  التي حتمل  العملة  )125( وبدل  االإ�سماعيلية  دار  بنوده وهدم  واأحرق   ، )124(

االآخرة من  االإ�سالم دينا فلن يقبل منه وهو يف  االأول »ومن يتبع غري  الوجه  فنق�س على 
اخلا�رشين« )126( وعلى الوجه الثاين »ال اله اإال اهلل! حممد ر�سول اهلل« )127( واأمر النا�س بقطع 
اأن  مناديه  اأمر  ثم  العملة،  و�سائر  والدراهم،  الدنانري،  جميع  من  اأ�سمائهم  وزوال  �سكتهم، 
ينادي يف النا�س باأمر املعز بن بادي�س قائال: »اإنه من ت�رشف مبال عليه اأ�سماء بني عبيد 

ناله العقوبة ال�سديدة« )128( . 

فا�ستجاب  ال�سوداء،  واالألوية  اخللع  ليح�رش  بغداد  اإىل  ثقاته  من  رجاًل  املعز  اأر�سل 
اخلليفة العبا�سي لرغبة املعز، واأر�سل اإليه اأبا غالب ال�سريازي ر�سواًل من قبله، ومعه العهد 
البيزنطي،  االإمرباطور  عليه  فقب�س  الروم،  بالد  يف  طريقه  يف  وهو  فمر  والهدايا،  واللواء 
واأر�سله وما معه اإىل امل�ستن�رش الفاطمي، وعندما و�سل اإىل القاهرة اأحرق العهد، واللواء، 
والهدايا )129( ، وعندما علم املعز بن بادي�س بذلك اأح�رش ال�سباغني واأخرج لهم ثيابًا بي�ساء 
واأمرهم ب�سبغها باللون االأ�سود �سعار العبا�سيني، ثم جمع اخلياطني ف�سنعوها اأثوابًا، ثم 
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جمع الفقهاء والق�ساة وخطيبي القريوان، واملوؤذنني، وك�ساهم بال�سواد، ثم اأمرهم بالذهاب 
اإىل جامع القريوان وحلق بهم، ف�سعد اخلطيب املنرب، وخطب خطبة دعا فيها للقائم العبا�سي 
وال�سلطان املعز بن بادي�س، ولولده، وويل عهده اأبي طاهر متيم بن املعز، ثم لعن بني عبيد 
تعاليم  ونبذ  الفاطميني،  عن  وروحيًا  �سيا�سيًا  املغرب  انف�سل  وبذلك   ،  )130( خزيهم  وبني 
ال�سيعة االإ�سماعيلية ودعوتهم، وانتهت ال�سيادة الفاطمية على بالد املغرب )131( ومنذ ذلك 

الوقت �سارت اخلطبة تقراأ للعبا�سيني يف خمتلف واليات �سمال افريقية )132( . 

جمع املعز بن بادي�س الفقهاء للمناظرة وكان فيهم املالكية واحلنفية، ف�ساألهم عن 
موطن االإمام اأبي حنيفة فقيل له الكوفة، فقال: ومالك؟ فقالوا: املدينة املنورة، فقال: عامل 
اأهل املدينة يكفينا، واأمر باإخراج اأ�سحاب اأبي حنيفة، وقال: »ال اأحب اأن يكون يف عملي 
مذهبان« ، ومنذ ذلك الوقت انتقل معظم �سكان املغرب اإىل مذهب االإمام مالك وما زالوا عليه 
اإىل اليوم )133( ، وقد ذكر ذلك املقد�سي يف كتابه »اأح�سن التقا�سيم يف معرفة االأقاليم« فقال: 
»اإن اأهل املغرب ال يكادون يعرفون اإال كتاب اهلل وموطاأ مالك« )134( ، هذا ومن املعروف اأن 
مذهب االإمام مالك ظهر اأواًل باالأندل�س، ثم انتقل اإىل املغرب االأق�سى اأيام االأدار�سة، وظهر 
يف املغرب قبل ا�ستيالء �سنهاجة والعبيديني على املغرب )135( بكثري، على يد عدد من كبار 
علماء املذهب املالكي كان من اأ�سهرهم اأ�سد بن الفرات بن �سنان اأحد تالميذ االإمام مالك 

)136( ، وعبد ال�سالم بن �سعيد التنوخي املعروف )ب�سحنون( اأحد اأ�سهر فقهاء املغرب )137( . 

مل يقت�رش املعز بن بادي�س على ا�سطهاد ال�سيعة، بل اأخذ يحمل النا�س على اعتناق 
املذهب املالكي، وترك ما دونه من املذاهب االأخرى، حتى يتم له بذلك االنف�سال الروحي 
واملذهبي عن م�رش، وكانت تون�س والقريوان من اأهم مراكز انت�سار هذا املذهب، ويبدو اأن 
تكليف  طريق  عن  املعز  ا�ستمالة  فحاول  املحتَّمة،  النهاية  بهذه  �سعر  قد  اهلل  باأمر  احلاكم 
بع�س العلماء بتدري�س الفقه املالكي باجلامع االأزهر، غري اأنه ملا ف�سل يف حتقيق اأغرا�سه 

اأمر بقتل هوؤالء الفقهاء املالكية )138( . 

ففي  املغرب،  اأنحاء  جميع  يف  عميقًا  �سدى  الفاطميني  عن  املغرب  انف�سال  اأحدث 
بتحري�س  املنت�رش  بن  احل�سن  اأبو  الفقيه  وقام  بادي�س،  بن  باملعز  النا�س  اقتدى  طرابل�س 
خري  على  »حي  عبارة  االأذان  من  قطع  ثم  قتلهم،  يف  معهم  وا�سرتك  ال�سيعة،  على  العامة 
العمل« ، واأَذن اأَذان اأهل ال�سنة، ويف �سنة )443هـ/ 1051م( ، كتب االأمري جبارة بن خمتار 
العربي من برقة اإىل املعز يبايعه على الطاعة، ويخربه باأنه واأهل برقة قد اأحرقوا املنابر 
املنابر  على  ولعنوهم  منهم  وترباأوا  راياتهم،  واأحرقوا  للعبيديني،  عليها  يدعى  كان  التي 

ودعوا للقائم العبا�سي )139( . 
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اإذا اأمعنا النظر - فيما �سبق- جند اأن هذا االنف�سال مت على مراحل متعددة، وقد �ساعد 
على حدوثه �سيا�سة اخللفاء الفاطميني العدوانية نحو اأمراء بني زيري، واإثارتهم املناف�سة 
بني �سنهاجة وزناتة، ثم تدخل الوزراء منذ خالفة امل�ستن�رش باهلل يف هذا اخلالف، و�سوء 
ت�رشفهم يف معاملة املعز بن بادي�س، واإ�رشاف اخللفاء الفاطميني يف اال�ستخفاف بالدين 
و�سب ال�سحابة، واإدعاء احلاكم باأمر اهلل االإلوهية ودعوته النا�س لعبادته )140( ، لكن العروي 
واالنتقام  للتخل�س  الرببر  من  حماولة  االنف�سال  هذا  اإن  فيه  قال  الذي  غوتيه  راأي  يورد 
كتامة  قبائل  واأن  الإفريقية،  العرب  فتح  على  رد  هو  فتح م�رش  واإن  الفاحتني،  العرب  من 
و�سنهاجة ا�ستغلوا بذكائهم الدعوة الفاطمية، وحكموا با�سمها، ثم �سجعوا اأ�سحابها على 
االنتقال اإىل ال�رشق الإبعادهم واال�ستقالل عنهم، كما لو كان االأمر بخطة مدرو�سة اأو�سكت 
اأن تنجح لوال تدخل الرببر البدو، ويق�سد بذلك زناتة الذين ا�ستهروا بالتخريب والفو�سى 

والثورة الدائمة على كل �سلطة منظمة )141( . 

بينما يرى الدكتور العدوي اأن املعز بن بادي�س وجد نف�سه م�سطرا التباع �سيا�سة عمه 
حماد بن بلكني _ حامل لواء الوعي ال�سني على مذهب االإمام مالك _ بعد م�سي ثالثني 

عامًا على اخلطوات التي اتخذها حماد يف ذلك ال�سبيل )142( . 

موقف الفاطميني من انفصال املغرب: 

تاأثر اخلليفة الفاطمي كثرياً بهذا احلادث اخلطري، واالنقالب الديني ال�سيا�سي العظيم، 
هذا  اأمام  الفاطمي  امل�ستن�رش  يقف  مل   ،  )143( املغرب  يف  ال�سيعية  الدعوة  على  والق�ساء 
يف  الفاطمية  الدولة  �سقوط  عنها  متخ�س  والتي  االأحداث،  على  املتفرج  موقف  االنف�سال 
الوقت  يف  عليه،  خرجوا  الذين  زيري  بني  من  االنتقام  على  عمل  فقد  الت�سيع،  ونبذ  بالد، 
اإىل  االإ�سماعيلية  الدعوة  اإعادة  عن  وعجزت  �سعفت  قد  الفاطمية  الدولة  فيه  كانت  الذي 
املغرب)144(. فاأ�سار اليازوري وزير امل�ستن�رش بتجهيز بني هالل وبني �سليم واأتباعهم من 

القبائل العربية اإىل املغرب )145( . 

ينحدر بنو هالل واأبناء عمومتهم بني �سليم من قي�س عيالن، ولكنهم كانوا يختلفون 
الذين  اأجدادهم هوازن بن من�سور بن قي�س عيالن بن م�رش،  واأخالقهم عن  يف طبيعتهم 
اخللفاء  اأيام  االإ�سالمية  الفتوحات  اأثراً يف  واأبعدها  واأقواها  العرب  قبائل  اأعظم  كانوا من 
تخوم  وبع�س  احلجاز  بالد  و�سليم  هالل  بني  موطن  واأ�سل   ،  )146( االأمويني  ثم  الرا�سدين 
جند، فهي قبائل عربية بدوية رعوية، تعي�س عي�سة فقرية م�سطربة، ت�سطرها - يف بع�س 
االأحيان - اإىل احرتاف الغارة على اجلريان، اأو قطع ال�سبيل حتى على قوافل احلجاج، وعلى 

مكة يف اأثناء مو�سم احلج، وعلى املدينة يف اأيام الزيارة )147( . 
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القرامطة، ودخلوا بجيو�سهم ُعمان والبحرين،  اإىل حركة  ان�سم بنو هالل وبنو �سليم 
وا�سرتكوا يف احلرب �سد الفاطميني يف ال�سام وم�رش واحلجاز، وعندما تغلب املعز لدين اهلل 
على القرامطة، اأرغمهم على االرتداد اإىل البحرين، فانف�سل بنو هالل وبنو �سليم عنهم، ومالوا 
اإىل الفاطميني، فنقلهم العزيز باهلل الفاطمي اإىل �سعيد م�رش، واأ�سكنهم ال�سفة ال�رشقية من 
النيل، وا�سرتط عليهم باأن ال يعربوا اإىل ال�سفة الغربية )148( ، وكان هدفه من ذلك احليلولة 
بينهم وبني االن�سمام اإىل اأعداء الفاطميني يف املغرب، فاأقام من انتقل من بني هالل وبني 
�سليم يف ال�سعيد االأعلى، واآذوا الفالحني اإيذاًء �سديداً، فاأما بنو �سليم فقد اندمج كثري منهم 
مع �سكان ال�سعيد، واأما بنو هالل فقد ظلوا بدواً )149( ، ومن اأكرب قبائلهم: »ج�سم، واالأثبج، 

وزغبة، ورياح، وربيعة، وعدي، والزواودة« )150( . 

بوالية  لهم  والعهد  بالعطاء،  و�سليم  هالل  بني  م�سايخ  الفاطمي  امل�ستن�رش  ا�ستمال 
ال�سيعة، ويدافعوا  ال�سنهاجيني اخلارجني عليه؛ لين�رشوا  القريوان  اأمراء  اإفريقية بداًل من 
عنهم )151( ، لكن تقليدهم االأمور مت بنطق �سفوي، ومل يكن االأمر مغامرة، اإذ كانت العملية 
حم�سوبة بطريقة ال تقبل اخلطاأ )152( ، وبذلك يكون اليازوري قد رمى ع�سفورين يف حجر 
واحد، فاإن جنح فيما يرنو اإليه يف الظفر باملعز بن بادي�س وقومه �سنهاجة، كانوا اأولياء 
للدولة وعمااًل لها يف املغرب، واإن كانت االأخرى فيكون قد تخل�س من عدوان تلك القبائل)153(، 
التي اأ�رشت بالديار امل�رشية، واأ�سبحت خطراً على الدولة لذلك فتح لهم امل�ستن�رش باب 
اإىل م�سايخهم االأموال، واأنعم على �سائرهم  اإىل املغرب، ورغبهم فيه )154( ، وحمل  الهجرة 
فقد  بعد  »اأما  املعز:  اإىل  اليازوري  ، وكتب   )155( الغرب  واأباح حمى  نفر،  لكل  بفرو ودينار 

اأر�سلنا اإليك خيواًل، وحملنا عليها رجااًل فحواًل )156( ، ليق�سي اهلل اأمراً كان مفعوال )157(« . 

�سار بنو هالل و�سليم اإىل برقة، فا�ستولوا على اأم�سارها واأعجبتهم اأر�سها، فاأر�سلوا 
اإىل اأخوانهم بال�سعيد يرغبونهم يف اللحاق بهم )158( ، فقد وجدوا بالداً طيبة كثرية املراعي، 
بني  لكن حكومة   ،  )159( اأمام �سغط �سنهاجة  منها  زناتة  ب�سبب هجرة  االأهل،  خالية من 
باأداء دينارين عن كل �سخ�س، فاأخذ منهم  اإال  النيل،  تاأذن لهم هذه املرة جتاوز  عبيد مل 
الرحيل حتى  االأداء يف  القادرون منهم على  واأخذ   ،  )160( اأعطوهم  ما  اأ�سعاف  الفاطميون 

�ساقت بهم برقة )161( . 

اأما بنو  واأجدابية وا�سمرا و�رشت،  ا�ستقر بنو �سليم يف برقة، وخربوا املدينة احلمراء 
اإىل املغرب، كما و�سفهم املقريزي قائاًل: »كاجلراد املنت�رش ال  هالل ف�سار جميع بطونها 
ميرون على �سيء اإال اأتوا عليه« )162( حتى و�سلوا اإىل اإفريقية �سنة )443هـ / 1051م( ، وكان 
اأول من و�سل من بني هالل موؤن�س بن يحيى )163( ، الرياحي اأمري رياح، فقدم على املعز 
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بن بادي�س، وكان املعز كارهًا الإخوانه �سنهاجة، حمبًا لال�ستبدال بهم، حاقداً عليهم، دون 
اأن يظهر ذلك لهم، فا�ستلطف موؤن�س الرياحي، وزوجه اإحدى بناته واأ�سكنه بع�س ق�سوره، 
يف القريوان، فح�سنت معه نية موؤن�س وعاد ت�ساوؤم املعز مبقدمهم تفاوؤاًل )164( ، و�ساوره يف 
ا�ستدعاء عرب بني هالل من طرابل�س وحدود اإفريقية ليكونوا له عونًا على بني عمه )165( 
، فن�سحه موؤن�س، بعدم التفكري يف هذا االأمر، واأخربه باأنهم ال يجتمعون على كلمة، واأنهم 
»اإمنا تريد  له املعز:  اأن قال  اإىل  االإحلاح عليه،  اأكرث من  اإىل طاعة، لكن املعز  ال ينقادون 
انفرادك، ح�سداً منك لقومك« )166( ، فذهب اإليهم موؤن�س بعدما قدم العذر واأ�سهد بع�س رجال 
ال�سلطان، »ثم رحل متوجهًا نحوهم، فنادى يف القوم وح�سدهم ووعدهم، وغبطهم وو�سف 
طالعوا  وال  نعمة،  يعهدوا  مل  منهم،  ركب  يف  قدم  ثم  لهم،  واالإح�سان  ال�سلطان  كرامة  لهم 
حا�رشة، فلما انتهوا اإىل قرية، تنادوا )هذه القريوان( ، ونهبوها من حينها« )167( ، وعاثوا 
يف نواحي اإفريقية ف�ساداً، فعظم االأمر على املعز وقال: »اإمنا فعل موؤن�س هذا لي�سحح قوله، 

ويظهر ن�سحه« )168( . 

املناو�سات  وبداأت  الف�ساد،  على  العرب  باإغراء  واتهمه  موؤن�س،  مع  املعز  نية  �ساءت 
عندما جهز املعز اإىل الهاللية قوة من رجاله ال�سنهاجيني، ولكن الهاللية جنحوا يف االإيقاع 
بهم، فاأخذته العزة بالكرب، واأ�ساط به الغ�سب )169( ، فاأمر املعز بالقب�س على اأخي موؤن�س 
واأوالده وختم على داره بالقريوان، وخرج وع�سكر يف ظاهر القريوان، وهو يح�سد الرجال 
وي�ستنفر القبائل املوالية، من زناته وغريها، وا�ستنجد ببني عمه بقلعة حماد، فاأمده ابن 
اإليه  فقدم  القتال،  يف  امل�ساركة  على  زناتة  قبيلة  وا�ستنفر  فار�س،  األف  من  بكتيبة  حماد 
امل�ستن�رش بن خزرون املغراوي يف األف فار�س من زناتة )170( ، كما ان�سم اإىل مع�سكر املعز 
اأعداد من االأتباع واالأولياء واحل�سم، ومن حولهم من بقايا عرب الفتح والزناتية، وغريهم 

من جماعات الرببر )171( . نتائج غزو القبائل الهاللية للمغرب 

خرج اإليهم املعز بن بادي�س يف جي�س قوامه حوايل ثالثني األفًا، وا�ستبكوا مع عرب بني 
هالل من رياح وزغبة وعدي بالقرب من حيدران يف ذي احلجة �سنة )443هـ/ 1051م( 
اأخوانهم يف اجلن�س، فانحازوا اإىل  اآثروا االن�سمام اإىل  ، ولكن عرب الفتح يف جي�س املعز 
�سفوف الهاللية، اأما زناتة و�سنهاجة، فقد خذلوا املعز وفروا، فانهزم املعز هزمية نكراء، 
وفرَّ بنف�سه وخا�سته اإىل القريوان، وقتل من ال�سنهاجيني واأتباع املعز على ما ذكره ابن 
ثم  اإىل جبل حيدران،  املعز  فلول جي�س  وفرَّ معظم  مقاتل،  وثالثمائة  اآالف  ثالثة  خلدون 
يخربون  واأخذوا  القريوان،  نواحي  اإىل  هالل  بنو  وو�سل  املنهزمون،  القريوان  على  توافد 

مزارعها ويدمرون عمرانها )172( . 
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عمرانها،  على  اأتوا  حتى  البالد  ينهبون  واأخذوا  القريوان،  هالل  بني  عرب  حا�رش 
�سياع  املعز  راأى  فلما  وبونه،  وتون�س  وق�سنطينة  وقاب�س،  باجة  على  ا�ستولوا  قد  وكانوا 
ملكه اأ�سهر ببناته اإىل ثالثة )173( من اأمراء بني هالل )174( ، لكن دون فائدة، وا�ستمر الهاللية 
ينتقل جميع  واأن  القريوان،  اإىل  و�سوقها  �سكان �سربة  ينقل  باأن  املعز  فاأمر  يف عدوانهم، 
عبيد  دخل  وعندما  واأ�سواقها،  م�ساكنها  يف  وينزلون  �سربة  اإىل  ال�سنهاجيني  من  ع�سكره 
املعز و�سنهاجة �سربة، اأ�ساوؤوا ا�ستخدام مبانيها فخربت عمائرها )175( ، ثم زحف بنو هالل 
اإىل القريوان فحا�رشوها، وخرج بع�س اأهايل القريوان للدفاع عنها، لكن بني هالل متكنوا 

من قتلهم واإبادتهم )176( . 

ويف �سنة )448هـ/ 1056م( ، بعث املعز ابنه متيم اإىل املهدية، ونزلها ودخل بني هالل 
القريوان، فا�ستباحوها، وخربوها، كما ح�سل تزاوج بني الرببر والعرب، واختفي احلاجز 

احل�ساري - نوعًا ما – بينهم، وبخا�سة اأن العرب والرببر يجمعهم الدين االإ�سالمي)177( . 

بعد خراب القريوان انتقل املعز بن بادي�س اإىل املهدية، وق�سى ال�سنوات االأخرية من 
عمره حزينًا اإىل اأن وافاه االأجل املحتوم �سنة )454هـ/ 1061م( ، ودفن يف رباط امل�ستنري، 
وخلفه ابنه متيم )178( الذي اقت�رش ملكه على �رشيط �سيق من �ساحل املهدية ي�سم �سفاق�س 

وقاب�س، وجزيرة جربة )179( . 

طرب امل�ستن�رش الفاطمي لهزمية الزيريني؛ الأنه ا�ستطاع اأن ينتقم لنف�سه منهم، وعرب 
عن �رشوره يف ر�سالة بعث بها اإىل علي بن حممد ال�سليحي �ساحب اليمن، وقد جاء فيها: 
»اأنه خّلف ابن بادي�س اللعني حم�سوراً يف منفاه من االأر�س، حممواًل على �سفا جرف من 
االأخذ والقب�س، فقد فغر الردى له فمه، ولن يبعد بعون اهلل اأن يلقه، واأمري املوؤمنني ي�ساأل 
اهلل جلت عظمته معونته على �سكر نعمته التي هو عن القيام بواجب اأقلها حم�سور، ول�سانه 
عن الوفاء باأي�رشه مق�سور، ويقول: احلمد هلل الذي اأذهب عنا احلزن، اإن ربنا لغفور �سكور، 
البوادي  املنابر، وتذيعه يف  لتن�رشه على  الطارفه،  العارفه  نباأ هذه  املوؤمنني  اأمري  اأعلمك 

واحلوا�رش، اإن �ساء اهلل تعاىل، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته« )180( . 

اأن متيم بن املعز ظل يحتفظ مب�ساحة  انتهت دولة بني زيري يف بالد املغرب رغم 
قليلة من اأر�س املغرب، اأما الباقي فقد تقا�سمه الهالليون وبع�س زعماء زناتة و�سنهاجة، 
وانق�سمت البالد اإىل اإقطاعيات �سغريه و�ساعت وحدتها )181( ، ليبداأ ع�رش ملوك الطوائف 

الذي ينتهي بقيام دولة املرابطني )182( . 
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اإن دخول بني هالل وبني �سليم اإىل املغرب االإ�سالمي من احلوادث الفا�سلة يف تاريخه، 
اأبناء عمومتهم  دولة  وعلى  املغرب،  بالد  ال�سنهاجة يف  زيري  بني  دولة  على  ق�سوا  فقد 
ال�سيا�سية بني املغرب  ال�سالت  لغاراتهم  االأو�سط، وانقطعت نتيجة  بني حماد يف املغرب 
وامل�رشق، واجته املغرب بعد ذلك وجهة خا�سة منف�سلة عن بقية املجموعة االإ�سالمية، مما 
كان له اأ�سواأ االأثر على م�سري املغرب واالأندل�س يف اأواخر الع�سور الو�سطى )183( ، كما عجزت 
املدن  ال�سلة بني  فانقطعت  الفو�سى،  وعمت  زناتة  على  وغلبوا  الهالليني  اأمام  �سنهاجة 
والفالحة، وكان �رشر  التجارة  فتوقفت  ال�سواحي،  الفالحون من  ال�سبيل، وهرب  باإخافة 
اأقل منه يف تون�س وطرابل�س؛ الأن اجلزائر مل تكن هي املق�سودة بهذه  احلرب يف اجلزائر 

احلملة، ومل تطل بها مدة احلرب )184( . 

معظم  الأن  م�سوؤوليتها؛  الهالليني  حملوا  ثم  االأ�رشار،  تلك  تقدير  يف  الكّتاب  بالغ 
الكتاب كانوا موالني لدولة بربرية، ومل يكن للهالليني حكومة تغدق عليهم عطاًء،  هوؤالء 
ولبداوتهم مل يهتموا بدعاية �سيا�سية تن�رش لهم، كما بالغ الكتاب االأجانب يف ذلك لقذف 

العرب وو�سفهم بالتخريب )185( . 

ترتب على هذا الغزو انح�سار ملك الدولة ال�سنهاجية يف �ساحل اإفريقية )تون�س( ب�سبب 
اهتمام  اإىل  اأدى  مما  الداخلية،  املدن  على  الهاللية  القبائل  متار�سه  كانت  التي  ال�سغوط 
ال�سنهاجيني ب�سوؤون البحر، فاأ�س�س متيم بن املعز اأ�سطواًل �سخمًا بدار ال�سناعة باملهدية، 
وقام هو وابنه يحيى بن متيم من بعده بالغارات البحرية على جزيرة �سقلية، وعلى �سواحل 

اإيطاليا )186( . 

كذلك انق�سمت بالد املغرب اإىل دويالت مت�ساحنة على نحو ما حدث يف االأندل�س ع�سية 
�سقوط اخلالفة االأموية بقرطبة، فقد ا�ستوىل بنو هالل على املناطق املمتدة يف الداخل من 
بنو حماد يف  وا�ستقر  يليها،  وما  باملهدية  يحتفظون  زيري  بنو  وظل  املغرب،  اإىل  قاب�س 
جاية، وا�ستقل حمو بن مليل الربغواطي، الذي حتالف مع عرب زغبة ورياح وعدي واالأثبج، 
اأن  بعد  بها  الزيري  قف�سة  وا�ستقل حاكم  بقاب�س،  بن يحيى  وا�ستقل مو�سى  يف �سفاق�س، 

خرج على �سيده، وا�ستعان بالهاللية لتو�سيع نفوذه مقابل جزية �سنوية )187( . 

النورمان من غزو  اأنها مكنت  الهاللية  الهجرة  �سلبيات  فاإن من  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
ال�ساحلية مثل قاب�س و�سفاق�س وامل�ستنري و�سو�سة  املهدية، واال�ستيالء على بع�س املدن 
و�سال وجال روجر النورمندي يف بالد املغرب )188( ، مما دفع باملوحدين اإىل اإر�سال قواتهم 
لدفع ذلك اخلطر، وجنح املوحدون يف هذه اجلبهة، ثم ب�سطوا �سلطانهم اإىل برقة حتى غدت 
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دولتهم ت�سمل املغرب االإ�سالمي )189( ، كما عملوا على حتقيق التوازن يف غرب البحر املتو�سط 
والتداخل  التقارب  من  م�ستوى  املنطقة  فعرفت  امل�سيحية،  والدول  االإ�سالمية،  الدول  بني 
جعل بع�سهم يظن اأن اقت�سام حو�س املتو�سط بني امل�سلمني والن�سارى على قدم امل�ساواة 
الدبلوما�سية  ون�سطت  وتنوعت  املبادالت  بالفعل  وانتظمت  الطويل،  املدى  على  اأمر ممكن 
والتجارة )190( . كل ذلك كان من اأ�سباب هجرة بني هالل و�سليم اإىل املغرب، والذين ت�سببوا 
يف تفتيت البالد، وحولوها اإىل اإمارات �سغرية عاجزة عن دفع الغزاة )191( ؛ الأن بني هالل 
ومن كان معهم من العرب مل يكونوا جي�سًا نظاميًا، له هدف ديني اأو قومي معنوي وا�سح، 
كما كان يف الفتوح االإ�سالمية االأوىل، واإمنا كانوا بدواً طوال تاريخهم، ومل يغريوا طبعهم 
البدوي اأبداً؛ الأن طول اإقامتهم يف البوادي، وقوة الدول عليهم واإخراجها اإياهم من كل نطاق 
ح�ساري، جعلهم بدواً اأقحاح، فهم يتحركون ويت�رشفون جماعيًا، ويطيعون رئي�س القبيلة، 
وال يعرفون رئي�سًا غريه، وال يرون يف العمران اإال جمااًل للغارة والنهب، وهم يغريون على 
ما  منها  ي�سيبوا  باأن  ي�سعدون  بل  وقيمتها،  اأهميتها  يقدروا  اأن  دون  واملن�ساآت  املزارع، 
وقوداً  اأخ�سابها  وي�ستخدمون  االأبواب  يقتلعون  فهم  ف�ساداً،  فيها  ويعيثون  عليه،  يقدرون 
اإال ب�سيء  تاأكل املحا�سيل دون تفكري، وال يعتزون  للنار، ويطلقون قطعانهم يف املزارع 
واحد »الع�سبية« ، فهم يتع�سبون لقبائلهم اأكرث مما يتع�سبون الأي �سيء اآخر )192( ، ومل تكن 
م�ساغبة الهالليني للحكومات الرببرية طمعًا يف امللك اأو طلبًا للفو�سى، واإمنا حلفظ حياتهم 
البدوية، وكثرياً ما تكون احلرب بني الهالليني الأ�سباب التنازع على و�سائل احلياة، واأما بني 
اأفراد القبيلة الواحدة فالأ�سباب التنازع على رئا�سة القبيلة، و�سعارهم »ال يف�س اخل�سام اإال 
احل�سام« ، ونتج عن هذه احلروب �سعف قبيلة وا�ستعالء اأخرى، فت�سطر ال�سعيفة اإما اجلالء 
اإىل ناحية اأخرى، واإما االحتماء بقبيلة اأقوى، فتفر�س القبيلة احلامية على املحمية عربية 

كانت اأو بربرية �رشيبة معلومة ي�سمونها خفارة، وهي اآية ال�رشف احلربي )193( . 

، فقد   )194( اإفريقية  العربية يف  الثقافة  انحدار  اإىل  اأدت هجرة بني هالل و�سليم  كما 
الثقافة العربية يف بالد املغرب ي�ستمد وجوده من عن�رشين هما: اال�ستقرار  كان ازدهار 
والطماأنينة ال�سيا�سية واالقت�سادية، ثم الرخاء والرتف وثراء االأمراء واإغداقهم على اأهل العلم 
واالأدب، وت�سجيعهم، اإال ان كرثة الغزوات التي اأدت اإىل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي 
واالجتماعي، وفرقت �سمل البالد، اإذ اأ�سبحت القريوان ومدن اإفريقية خرابًا تلتهمها النريان 
وا�ستقرارهم، فخرجوا يبحثون عن مالذ  اأمنهم  العلماء يف  ال�سيوف، وفجع  اأهلها  وحت�سد 
اآمن لهم، ومل يكن اأمامهم اإال املغرب االأق�سى يف ذلك الوقت، فقد ا�ستقرت اأموره ال�سيا�سية، 

وبداأت طالئع املرابطني يف �سحراء املغرب تتاأهب للظهور )195( . 
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اأخرياً،  فيها  ورغبًةًً  اأواًل،  �سيوفهم  من  رهبًة  املغرب  بالد  هالل  بني  ا�ستوطن  وهكذا 
اإىل  ال�سمالية  اإفريقية  واأ�سيفت  ال�سالت،  واأجزلوا الأمرائهم  االإقطاعات،  الرببر  لهم  فاأقطع 

جزيرة العرب بعدما تبعتها دينيًا و�سيا�سيًا )196( . 

كان لهذا الغزو رغم م�ساره الكثرية ف�سل كبري يف تعريب القبائل الرببرية باملغرب؛ 
الهجرات  فاأتت  العربية،  واللغة  االإ�سالمي  الدين  ن�رش  االإ�سالمية جنحت يف  الفتوحات  الأن 
اإىل ذلك الدم العربي، وتعدل التكوين االإثني والعن�رشي ل�سكان املغرب،  الهاللية لت�سيف 
حتى �سار الرببري القدمي ال ُيلتم�س اإال يف معاقل اجلبال ذات الطبيعة الوعرة، وال يتميز 
القرى  اللهجات املحلية يف  اإىل تخفيف حدة  واأدى ذلك   ، )197( اللغوية  الظواهر  اإال ببع�س 
الرببرية التي مل ت�سل اإليها اإ�سعاعات احل�سارة العربية )198( ، واأ�سافت هذه القبائل العربية 
اإىل ح�سارة �سمال اإفريقية �سمات جديدة، ونتج عن امتزاج العرب بالرببر اأجيال اأقوى �سكيمة 
واأ�سد مرا�سًا من اأجدادهم )199( ، واأدى اإىل جناح عملية تعريب بالد املغرب، حتى اأ�سبح فيما 

بعد ال يتميز الرببري من العربي، فقد �سار معظم �سكان املغرب عربًا بالل�سان)200( . 

�سميت هجرة بني هالل اإىل املغرب بالغزوة الهاللية اأو تغريبة بني هالل، وبطل هذه 
الق�سة ي�سمى اأبو زيد الهاليل، اأما خ�سمه في�سمى خليفة الزناتي اأو الزناتي خليفة، وهذه 
امللحمة تعترب من اأ�سهر اآثار االأدب ال�سعبي العربي، ولكنها متتاز بطابع �سعبي، لكن ق�سة 
البعيد  اأ�سبه بال�سدى  بينًا، فهي  التاريخ اختالفًا  االأدب تختلف عن وقائع  بني هالل يف 

حلوادث التاريخ، مثلها مثل كل املالحم ال�سعبية )201( . 

اإن �سيا�سة االنتقام التي مار�ستها الدولة الفاطمية �سد الدولة الزيدية، كان لها الطابع 
التقليدي نف�سه الذي �سارت عليه من قدمي، وهو اإثارة املناف�سة بني القبائل، و�رشب بع�سها 
اأو  امللك،  يف  لطمع  تكن  مل  الرببرية  للحكومات  الهالليني  م�ساغبة  لكن  االآخر،  ببع�سها 
واإر�ساًء  البدوية،  حياتهم  حلفظ  كانت  واإمنا  الفاطميني،  حظرية  اإىل  املغرب  بالد  الإعادة 

ل�سهوات زعمائهم )202( . 

على الرغم من اإجماع املوؤرخني على اأن �سبب نزوح بني هالل و�سليم كان من تدبري 
العروي يرى خالف ذلك، ويعلق  االأ�ستاذ  فاإن  بادي�س،  املعز بن  لتاأديب  الفاطمية،  الدولة 
على هذه االأحداث قائاًل: »هذه هي الرواية التقليدية تغري القارئ بب�ساطة دواعيها، وبداهة 
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ت�سل�سل اأطوارها، فهي عبارة عن ماأ�ساة حتركت بدوافع الغريزة من طموح و�سهوة، من غرور 
وعقوق، من ا�ستعالء وانتقام، ثم اأدت اإىل كارثة غري متوقعة يف حجمها و�سمولها، ويت�ساءل 
قائاًل: هل تتابعت احلوادث بالفعل على هذه ال�سورة، وح�سب هذا الرتتيب؟ من ال�سعب اأن 
منيز بني احلوادث الناجتة عن ال�سدفة واالإتقان، وتلك التي تولدت عن اأعمال حمددة، نرى 

اأن الرواة واإن اتفقوا على احلبكة العامة، يختلفون حول توايل الوقائع وتاريخها)203( « . 

لكن من املوؤكد اأن املغرب اأخذ يعتمد على نف�سه منذ اأن اأعلن املعز بن بادي�س االنف�سال 
ال�سيا�سي، واملذهبي عن الدولة الفاطمية، وبينما كانت البالد يف �رشاع متوا�سل مع عرب 
بني هالل و�سليم من جهة، والنورمان الغازين ل�سواحلها من جهة اأخرى، كانت هناك قوة 
اأن  االأق�سى فيما وراء جبال درن، وما لبث  اأق�سى جنوب املغرب  اأخذت تظهر يف  جديدة 
تولدت منها دولة املرابطني الكربى التي �سملت الن�سف الغربي من بالد املغرب، واتخذت 
من  الزمان،  من  قرن  نحو  عهدها  ودام  باإ�سبانيا  امل�سيحية  تتهدده  كانت  الذي  االإ�سالم 

منت�سف القرن اخلام�س اإىل منت�سف القرن ال�ساد�س )204( . 

نتائج البحث:

م( ، التي قامت على  اأقام الفاطميون دولتهم يف بالد املغرب �سنة )297هـ / 909. 1
اأ�سا�س الفكر ال�سيعي االإ�سماعيلي القائم على تقدي�س االئمة وع�سمتهم. 

م( على يد  اهتم الفاطميون بامتالك م�رش وحتقق لهم ذلك �سنة )358هـ / 969. 2
قائدهم ال�سقلي. 

عندما اأراد املعز لدين اهلل الرحيل اإىل م�رش، اأخذ يفكر يف اإبقاء النفوذ الفاطمي يف  3 .
بالد املغرب، مع اأنه كان يدرك اأن هذا اال�ستمرار لن يدوم طويال. 

ا�ستخلف املعز لدين اهلل على املغرب بلكني بن زيري ثم غادر املعز بالد املغرب  4 .
متوجها اإىل م�رش، وبرحيل املعز بداأ عهٌد جديٌد يف بالد افريقية واملغرب. 

هـ /  تويف املعز لدين اهلل �سنة )365هـ / 975م( فخلفه ابنه العزيز، ويف )374. 5
984م( تويف بلكني، فخلفه ابنه املن�سور بن بلكني، وقلده العزيز اأمر املغرب. لكن 

املن�سور اأخذ يديل باأقوال تدل على اأنه يريد اال�ستقالل مما اأغ�سب العزيز. 

اأثار العزيز باهلل قبيلة كتامة �سد املن�سور بن بلكني لكن املن�سور هزم كتامة.  6 .
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ليخلفه ابنه احلاكم باأمر اهلل كما  يف �سنة )386هـ / 997م( تويف العزيز باهلل . 7
تويف يف ال�سنة نف�سها املن�سور بن بلكني، فقام باالأمر بعده ابنه بادي�س، وا�ستمرت 

العالقات بني بادي�س واحلاكم، لكن احلاكم كان ي�سمر العداء لبادي�س. 

بادي�س  بن  من�سور  ولولده  اليه  بعث  بادي�س،  اإ�سعاف  يف  احلاكم  ف�سل  اأن  بعد  8 .
�سنة )403هـ / 1012م( هدية جليلة، فتلقاها بادي�س باالأعالم والطبول، ويف 
حتى  ال�سيا�سة  هذه  وا�ستمرت  اهلل،  باأمر  احلاكم  اإىل  بهدية  بادي�س  بعث  املقابل 

وفاة بادي�س �سنة )407هـ / 1017م( . 

خلف بادي�س يف احلكم ابنه املعز بن بادي�س الذي ا�ستمر يف �سيا�سة املرا�سالت  9 .
والهدايا يف البداية لكن هذه ال�سيا�سة انقلبت فيما بعد راأ�سا على عقب. 

والحقهم  دعاتهم،  وتتبع  ال�سيعة  وقتل  الفاطميني،  على  بادي�س  بن  املعز  مترد  10 .
بالفتل والتنكيل. وقد القى ت�رشف املعز هذا تاأييداً من معظم �سكان املغرب. 

اأعلن املعز بن بادي�س طاعته للخليفة العبا�سي، ودعا له على منابر بالده، واأمر  11 .
بلعن الفاطميني، وبذلك يكون املغرب قد انف�سل عن ج�سم الدولة الفاطمية. 

الذي  العظيم،  الديني  واالنقالب  ال�سيا�سي  االنف�سال  لهذا  الفاطمي  اخلليفة  تاأثر  12 .
الت�سيع  وا�ستبدال  الت�سيع  ونبذ  املغرب  يف  الفاطمية  الدولة  �سقوط  عنه  متخ�س 
بثالثني  حماد  عمه  ذلك  اإىل  �سبقه  قد  وكان  مالك،  االإمام  مبذهب  االإ�سماعيلي 
عامًا. يف الوقت الذي كانت فيه الدولة الفاطمية عاجزة عن الرد واإعادة الدعوة 

االإ�سماعيلية. 

واأتباعهم من  الفاطمي بتجهيز بني هالل و�سليم  اليازوري وزير املنت�رش  اأ�سار  13 .
القبائل العربية اإىل املغرب، فا�ستمال املنت�رش م�سايخهم بالعطاء والهدايا. 

�سار بنو هالل و�سليم اإىل املغرب، ومتكنوا من اجتياح املغرب، وهزمية الزيريني  14 .
الذين اأ�سحى ملكهم قا�رشاً على �رشيط �سيق من �ساحل املهدية. 

الرببرية  القبائل  تعريب  يف  كبري  ف�سل  الكثرية  م�ساره  رغم  الغزو  لهذا  كان  15 .
باملغرب، الأن الفتوحات االإ�سالمية جنحت يف ن�رش الدين االإ�سالمي واللغة العربية، 

فاأتت الهجرات الهاللية لت�سيف الدم العربي اإىل تلك البالد. 
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يف  منقورة  اآبارها  ال�سحراء،  يف  كبرية  مدينة  وهي   ، �س69(  االأر�س  �سورة 
ال�سخر، طيبة املاء وبها عني ماء عذبة ولها ب�ساتني لطاف، ونخل ي�سري، وبها 

جامع وله �سوق عامرة )البكري، املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب، �س4( . 

بن  زيري  عمرها  من  اأول  وكان  بجاية،  مقابل  املغرب  يف  جبلية  مدينة  اأ�سري: . 2
مناد ال�سنهاجي وكان �سيد قومه، وهو جد املعز بن بادي�س ال�سنهاجي، �رشع يف 
بنائها �سنة 324 هـ فاأمتها على اأح�سن حال وعمل على جبلها ح�سنا مانعا لي�س 

اإىل املتح�سن به طريق اإال من جهة واحدة، )ياقوت، ج1 �س202- 203( 

اأ�سيل:. 3 تقع مدينة اأ�سيال غربي طنجة، بينهما مرحلة وهي اأول مدن العدوة من 
جهة الغرب، وهي �سهلة من االأر�س حولها رواب لطاف، والبحر بغربها وجنوبها، 
بلغ املوج حائط اجلامع،  البحر  ارجت  فاإذا  اأبواب  �سور، ولها خم�سة  وكان عليها 

و�سوقها حافلة يوم اجلمعة )البكري، املغرب، �س111( . 

( وهي  باجة: مدينة كبرية عليها �سور حجارة قدمي )اليعقوبي، البلدان �س106. 4
قريبة من مدينة تون�س )دبوز، ج2، �س406( . 

برقة:. 5 تقع بني االإ�سكندرية وافريقية وهي ت�ستمل على قرى ومدن كثرية، واأر�سها 
الذي  ال�سماء  ماء  من  ي�رشبون  اأهلها  جانب،  كل  من  الرببر  بها  ويحيط  حممره، 
ال�ساحل  من  قريبة  مدينة  وهي  اأبار،  يف  اأو  برك  يف  ويخزن  اأودية  يف  يجري 

)ياقوت، معجم، ج1، �س389( . 

كثرية  مقتدرة  مدينة  وهي  البحر  على  تقع  افريقية،  يف  ح�سينة  مدينة  بونة:. 6 
معدن  وبها  باديتها،  من  فاكهتها  واأكرث  القريبة،  والب�ساتني  والفواكه  الرخ�س 

احلديد، )ياقوت، معجم البلدان، ج1، �س512( . 

ا�سم ملدينتني متقابلتني باأق�سى املغرب، يقال الحدهما تاهرت القدمية  تاهرت: . 7
تلم�سان  بني  وهي  مراحل،  �ست  امل�سيلة  وبني  بينها  املحدثة،  تاهرت  ولالأخرى 
وقلعة بني حماد، وهي كثرية النداء وال�سباب واالأمطار، حتى اأن ال�سم�س بها قل 
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اأن ترى )ياقوت، معجم، ج2، �س7( بينها وبني البحر املالح م�سري ثالث رحالت 
ويف بع�سها �سباخ وواِد يقال له وادي �سلف )اليعقوبي، كتاب البلدان، �س113(. 

بينهما رمية حجر،  املغرب وهما مدينتان متجاورتان م�سورتان،  تلم�سان:. 8 يف 
اأحداهما قدمية والأخرى حديثة واحلديثة بناها امللثمون ملوك املغرب، ومنها اإىل 

وهران مرحلة، )ياقوت، معجم، ج2، �س44( . 

( . وهو مت�سل  جبل درن: منطقة جبلية قريبة من �سجلما�سة )ياقوت، ج3، �س192. 9
بال�سو�س، ي�سميه اأهل ال�سو�س درن، وي�سمى بتاهرت جزول، وي�سمى بالزاب اأورا�س. 
البلدان  العديد من  . ويوجد به  البلدان، �س114(  )اليعقوبي،  الينابيع  وهو كثري 

والقرى ي�سكنها عدد من قبائل الرببر )ياقوت، معجم البلدان، ج2، �س452( . 

فيها  الرببر،  ي�سكنها  قاب�س  قرب  افريقية  ناحية  من  جزيرة  هي  جربة:. 10  جزيرة 
الرب والبحر وهم  اأهلها مف�سدون يف  اأن  البكري  ب�ساتني كثرية وزيتون وقد ذكر 

خوارج. )البكري، املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب، �س19( . 

ال�سودان، بينها وبني فا�س  �سجلما�سة:. 11 مدينة يف جنوب املغرب يف طرف بالد 
ع�رشة اأيام تلقاء اجلنوب وهي يف منقطع جبل درن وهي يف و�سط رمال، مير بها 
نهر كبري وبها ب�ساتني مزروعة باأ�سجار النخيل واالعناب )ياقوت، معجم البلدان، 

�س192( . 

مدينة تقع على �ساحل البحر املتو�سط بني برقة وطرابل�س، وعليها �سور من  �رشت: . 12
طوب وبها حمام وجامع واأ�سواق ولها ثالثة اأبواب وفيها نخل وب�ساتني )ياقوت، 

ج3، �س206( . 

�سطيف:. 13 مدينة يف جبال كتامة بني تاهرت والقريوان من ار�س الرببر يف بالد 
البلدان،  اأنها ذات مزارع وع�سب عظيم )ياقوت، معجم  اإال  املغرب وهي �سغرية، 

ج3، �س220( . 

�سو�سه:. 14 مدينة عظيمة يف املغرب يف�سلها عن املغرب ثالثون ميال وهي مدينة 
حماط بالبحر من ثالث نواٍح من ال�سمال واجلنوب وال�رشق ولها �سور ي�رشب فيه 

البحر ولها ثمانية اأبواب )ياقوت، معجم البلدان، �س282( . 
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بالفتح ثم ال�سكون ثم راء، بلد قريب من مدينة القريوان وت�سمى املن�سورية  �سربة: . 15
من بناء مناد بن بلكني )ياقوت، معجم البلدان، ج3، �س391( . 

تبعد �ست مراحل عن القريوان، وهي ذات مياه واأ�سجار، وعليها �سور يحيط  قاب�س: . 16
به خندق ولها ا�سواق، ويعمل بها احلرير الكثري وبها تدبغ اجللود وتوزع اإىل اكرث 

بالد املغرب، )ابن حوقل، �سورة االأر�س، �س72( . 

على  وتقع  ومنعة،  ح�سانة  ذات  بال�سكان  اآهلة  كبرية  مغربية  مدينة  ق�سنطينة:. 17 
�سواد،  تف�سريه  ا�سقار،  بعيون  تعرف  عيون  من  تخرج  بها،  اأحاطت  انهار  ثالثة 

)ياقوت، معجم البلدان، ج4، �س349( . 

�سعور  اإىل  يرجع  ذلك  يف  وال�سبب  تون�س،  من  بالقرب  املهدي  بناها  املهدية:. 18 
الفاطميني باحلاجة اإىل مكان ح�سني يحتمون به ويكون متوينه من البحر اإبان 

اأالزمات )األعبادي، يف التاريخ الفاطمي، �س232( . 

االأ�سجار  كثرية  البحر  �سواحل  من  قريبة  حم�سنة  عامرة  عظيمة  مدينة  ميلة:. 19 
والثمار )اليعقوبي، كتاب البلدان، �س108( بينها وبني بجاية ثالثة اأيام، وهي 
ا�سل مدن الزاب، يف و�سطها عني تعرف بعني اأبي ال�سباع جملوبة حتت االأر�س 

من جبل بني �ساورت )ياقوت، معجم البلدان، �س244( . 
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املصادر واملراجع:

أوالً - املصادر: 

ابن االأثري، عز الدين اأبي احل�سن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن  1 .
عبد الواحد ال�سيباين املعروف بابن االأثري )تـ 630هـ( ، الكامل يف التاريخ، حتقيق 

ال�سيخ خليل ماأمون �سيحا، بريوت، دار املعرفة، ط1، 2002، ج7. 
علماء  طبقات   ، هـ(  )تـ333. 2 متيم  بن  اأحمد  بن  حممد  العرب  اأبي  متيم،  العرب  اأبي 

اإفريقية، بريوت، دار الكتاب اللبناين. 
ابن حوقل، اأبي القا�سم بن حوقل الن�سيبي )تويف يف الن�سف الثاين من القرن الرابع  3 .

الهجري( ، �سورة االأر�س، بريوت، دار مكتبة احلياة، 1992م. 
االأندل�سي  الغرناطي  �سعيد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  الوزير  اخلطيب،  ابن  4 .
ال�سهري بل�سان الدين بن اخلطيب )تـ774هـ( ، اأعمال االأعالم فيمن بويع قبل االحتالم 
من ملوك االإ�سالم وما يتعلق بذلك من الكالم، حتقيق �سيد ك�رشوي ح�سن، بريوت، دار 

الكتب العلمية، ط1، 2003، ج2. 
ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد بن خلدون احل�رشمي املغربي، تاريخ ابن خلدون  5 .
والعجم  العرب  اأيام  يف  واخلرب،  املبتداأ  وديوان  العرب  بكتاب  امل�سمى   ، )تـ808هـ( 
والرببر ومن عا�رشهم من ذوي ال�سلطان االأكرب، علق عليه تركي فرحان امل�سطفى، 

بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1999م، ج4، ج6. 
هـ(  ابن خلكان، اأبو العبا�س، �سم�س الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر بن خلكان )تـ681. 6
، وفيات االأعيان واأنباء الزمان، حتقيق اإح�سان عبا�س، بريوت، دار �سادر، 1994م. 
�س.  ج.  حتقيق  واملغرب،  االأندل�س  اأخبار  يف  املغرب  البيان  املراك�سي،  عذاري  ابن  7 .

كوالن وليفي بروفن�سال، بريوت، دار الثقافة، ط5، 1998، ج1. 
اإبراهيم بن نور الدين املعروف بابن فرحون املالكي  ابن فرحون، االإمام القا�سي  8 .
بن  ماأمون  املذهب، حتقيق  اأعيبان علماء  املذهب يف معرفة  الديباج   ، )تـ779هـ( 

حميي الدين اجلّنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1996م. 
القاهرة، دار  اإفريقية واملغرب،  الغرب يف ذكر بالد   ، هـ(  اأبي عبيد )تـ487. 9 البكري، 

الكتاب االإ�سالمي. 
ال�سنهاجي، اأبي عبد اهلل حممد، اأخبار ملوك بني عبيد و�سريتهم، حتقيق جلول اأحمد  10 .

البدوي، اجلزائر، املوؤ�س�سة الوطنية للكتب، 1984م. 



153

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

االأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم  اأح�سن   ، هـ(  )تـ388. 11 بالب�ساري  املعروف  املقد�سي، 
بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1987م. 

هـ( ، اتعاظ احلنفا باأخبار  املقريزي، اأبي العبا�س تقي الدين اأحمد بن علي )تـ845. 12
الكتب  دار  بريوت،  عطا،  اأحمد  القادر  عبد  حممد  حتقيق  اخللفا،  الفاطميني  االأئمة 

العلمية، ط1، 2001م، ج2. 
هـ( ، اال�ستق�سا الأخبار املغرب  النا�رشي، ال�سيخ اأبو العبا�س اأحمد بن خالد )تـ1319. 13
دار  البي�ساء،  الدار  النا�رشي،  وحممد  النا�رشي  جعفر  وتعليق  حتقيق  االأق�سى، 

الكتاب، 1954م، ج1، ج2. 
ياقوت احلموي، �سهاب الدين اأبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي  14 .

)تـ626هـ( ، معجم البلدان، بريوت، دار �سادر، ط2، 1995م. 
 ، هـ(  اأبي يعقوب بن وا�سح الكاتب املعرف باليعقوبي )تـ282. 15 اأحمد بن  اليعقوبي، 

كتاب البلدان، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1988م. 

ثانياً - املراجع العربية: 

جالل، اإبراهيم، املعزل لدين اهلل، دار اإحياء الكتب العربية.  1 .
املطبوعات  ديوان  اجلزائر،  العام،  اجلزائر  تاريخ  بن حممد،  الرحمن  عبد  اجلياليل،  2 .

العام، ط4، 1982، ج2. 
ح�سن، ح�سن اإبراهيم، تاريخ الدولة الفاطمية، م�رش، مكتبة النه�سة امل�رشية.  3 .
 . خطاب، حممود �سيت، قادة فتح املغرب العربي، دار الفكر، ط7، 1984م، ج2. 4

الق�سري، دم�سق،  الدين  �سيف  االإ�سماعيلية، ترجمة  تاريخ  دفرتي، فرهارد، خمت�رش  5 .
دار املدى للثقافة والن�رش، ط1، 2001م. 

موؤ�س�سة  االإ�سكندرية،  االإ�سالمي،  الع�رش  املغرب يف  تاريخ  العزيز،  عبد  ال�سيد  �سامل،  6 .
�سباب اجلامعة. 

 ، موريتانيا(  املغرب،  تون�س،  )ليبيا،  العربي  املغرب  دول  تاريخ  حممود،  ال�سيد،  7 .
االإ�سكندرية، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة. 

العبادي، اأحمد خمتار، تاريخ اللغة العربية يف م�رش واملغرب االأدنى، عامل الكتب،  8 .
 .1992

العبادي، اأحمد خمتار، يف التاريخ العبا�سي والفاطمي، بريوت، دار النه�سة للطباعة  9 .
الن�رش. 



154

د. عبد الرؤوف جرارسقوط الدولة الفاطمية في املغرب - ونبذ التشيع 

عبد احلميد، �سعد زغلول، تاريخ املغرب العربي )الفاطميون وبنو زيري ال�سنهاجيون  10 .
اإىل قيام املرابطني( ، االإ�سكندرية، من�ساأة املعارف، 2004، ج3. 

، القاهرة،  العدوي، ابراهيم احمد، تاريخ العامل اال�سالمي، ع�رش التنمية والعطاء، ج2. 11
مكتبة االجنلو امل�رشية، 1984 م. 

 ، العروي، عبد اهلل، جممل تاريخ املغرب، بريوت، املركز الثقايف العربي، ط1، 1994. 12
ج2. 

 ، موؤن�س، ح�سني، معامل تاريخ املغرب واالأندل�س، القاهرة، دار مطابع امل�ستقبل، ط1. 13
 .1980

حممود، ح�سن اأحمد، االإ�سالم والثقافة العربية يف اإفريقية، القاهرة، دار الفكر العربي،  14 .
2002م. 

الهاليل امليلي، مبارك بن حممد، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، اجلزائر، مكتبة  15 .
النه�سة اجلزائرية، ط1، 1963م، ج2. 

ثالثاً - املراجع األجنبية:

The Encyclopedia of Islam, volume 11, Leiden, E. J. Brill, 1991. 1. 

Holt, Philip. K., History of The Arabs, The Hong Kong printing press 2. 

1970. 


