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مذينت أغماث من الفتح اإلسالمي

وحىت سقوط دولت املرابطني يف املغرب

( 985-:7ىـ558:-:<6/م)
) دراسة تاريخية وحضارية)

د .شاهنذة سعيذ حممود منصور

أستاذ مساعد التاريخ والحضارة اإلسالمية
بكمية اآلداب – جامعة اإلسكندرية

ملخـــص البحث:

يتناكؿ مكضكع البحث دراسة عف مدينة ىامة مف بيف أىـ مدف المغرب أال

كىى مدينة أغمات ،كتتمتع المدينة بمكقع جغرافي كاستراتيجي ميـ كمتميز فى الركف
الجنكب الغربى لبالد المغرب ،فيك مكقع عبكر إلى الصحراء كلقد اتفؽ الجغرافيكف
عمى أف أغمات مدينتاف أحدىما تسمى أغمات كريكة كاألخرل أغمات ىيالنة ،كلقد
نظر لقمة المصادر التى تناكلتيا بالدراسة غير
عزؼ الكثير مف الدارسيف عف تناكليا نا
أف المدينة كاف ليا دكر بارز فى عصر كؿ مف الدكلة اإلدريسية كالدكلة المرابطية
التى ازدىرت المدينة فى عصرىما بشكؿ كبير .كلقد اتخذ المرابطيف منيا عاصمة
مؤقتة ليـ قبؿ تأسيس مدينة مراكش كاتخاذىـ منيا عاصمة مركزية لدكلتيـ المرابطية.
كما اتخذكا منيا مدينة منفى لمعديد مف ممكؾ الطكائؼ باألندلس كمف أشيرىـ كؿ مف
المعتمد بف عباد صاحب إشبيمية كعبد اهلل بف بمكيف بف زيرل صاحب غرناطة.
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Abstract 150 words
City of Aghmat in the Islamic era
From the conquest until the fall of the Almoravid state
(63-541A.H/ 682-1146A.D)
The topic of the research deals with a study on an important city
among the most important cities in Morocco which it is the city of
Aghmat, the city has an important and distinct geographical and
strategic location in the southwestern corner of the countries of the
Maghreb, as it is a transit site to the desert, and geographers have
agreed that the floods of two cities One of them is called Aghmat
Wraikah and the other is Helena's aggravations, and many scholars
have reluctance to take it due to the scarcity of the sources that dealt
with it in the study. However, the city had a prominent role in the era
of both the Idrisid state and the Almoravid state, which flourished in
their era greatly. The Almoravid choice it as a temporary capital
before founding the city of Marrakesh and making it the central
capital of their Almoravid state. They also took from it a city of exile
for many of the kings of the sects in Andalusia, and among the most
famous of them are al-Mu'tamid bin Abbad, the ruler of Seville, and
Abdullah bin Belkin bin Ziri, the ruler of Granada.
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املقذمت:

تكمػػف أىمي ػػة ى ػػذا المكضػػكع فيم ػػا يمك ػػف أف يضػػيفو م ػػف معمكم ػػات عػػف ت ػػاري مدين ػػة

أغمػػات ،فقػػد كػػاف لممدينػػة تاريخفيػػا دكر بػػارز فػػي عصػػر ك ػؿ مػػف الدكلػػة اإلدريسػػية كالدكل ػػة

المرابطية التي ازدىرت المدينة في عصرىا بشكؿ كبير ،بعد أف اتخذ منيا المرابطكف عاصمة
مؤقتة ليـ قبؿ تأسيس مدينة مراكش ،كاتخاذىـ منيا عاصمة مركزية لدكلتيـ .كما اتخذكا منيا
مدينة ُنفي إلييا العديد مف المعارضيف سكاء مف المغرب أكمف ممكؾ الطكائؼ باألندلس؛ كمف
أشيرىـ المعتمد بف عباد صاحب إشبيمية ،كزكجتو اعتماد الرميكية ،ككذلؾ عبد اهلل بف بمكيف

بف زيرل صاحب غرناطة ،كأخكه تميـ صاحب مالقة.

كق ػػد اىتم ػػت بي ػػا كتاب ػػات الجغػ ػرافييف الع ػػرب كالمس ػػمميف ،ال ػػذيف اتس ػػمت معمكم ػػاتيـ

باألصػػالة بشػػكؿ عػػاـ ،كمػػا تميػػزت بأىميتيػػا ،نظػ ناػر النفرادىػػا بمعمكمػػات غيػػر معركفػػة فػػي

المصادر األخرل غطت الجكانب الجغرافية كالطبيعية ،كما يرتبط بذلؾ مف معمكمػات حػكؿ
المكقػػع الجغ ارفػػي كتحديػػد المسػػافات بػػيف أغمػػات كالمػػدف المجػػاكرة .كمػػا تضػػمنت المصػػادر

الجغرافيػػة كالػػرحالت معمكمػػات اقتصػػادية تتعمػػؽ بالز ارعػػة كالتجػػارة كمػػا ترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف
أيض ػػا معمكم ػػات تتعم ػػؽ ب ػػاألحكاؿ االجتماعي ػػة م ػػف حي ػػث
نش ػػاط اقتص ػػادم .كم ػػا تض ػػمنت ن

استقرار القبائؿ البربرية كالييكد بالمدينة.
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الموقع الجغرافي لمدينة أغمات:

تتمت ػػع مدين ػػة أغم ػػات بمكق ػػع جغ ارف ػػي كاس ػػتراتيجي مي ػػـ كمتمي ػػز ف ػػي ال ػػركف الجن ػػكب

الغربػػي( )1لػػبالد المغػػرب ،شػػماؿ جبػػؿ درف( .)2كتتضػػل لنػػا مكانػػة أغمػػات المتمي ػزة مػػف خػػالؿ

مكقعيػػا الجغ ارفػػي الميػػـ ،فقػػد عػػرؼ ابػػف حكقػػؿ(ت383ق993/ـ) أغمػػات بأنيػػا إقمػػيـ( ،)3أمػػا

البكػػرم (ت487ق1394 /ـ) ،فعػػرؼ المػػدف المجػػاكرة لممدينػػة كفقنػػا لممسػػافة كالطػػرؽ الكاقعػػة
بينيػا كبػػيف أغمػػات ،كيقػكؿ فػػي ذلػػؾ الطريػػؽ (مػف سجمماسػػة إلػػى أغمػات كالطريػػؽ مػػف مدينػػة

أغمات إلى مدينة فاس كىكذا ،)4( )....كلقد اتفؽ الجغرافيكف عمى أف أغمات مدينتاف أحداىما
تسمى أغمات ىيالنة ،كاألخرل أغمات كريكة ،كلكنيـ اختمفكا فػي تحديػد المسػافة بينيمػا ،فقػد

متر جنكب شرؽ مراكش.
حاليا عمى مبعدة  33كيمك نا
( )1تقع المدينة ن
قديما باسـ جبؿ درف ،اإلدريسى (أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل
( )2كىي سمسمة جباؿ أطمس عرفت ن
بف إدريس) ،نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ،مكتبة الثقافة الدينية ،بدكف تاري  ،ص.231
سمكا
جبؿ بالمغرب مشيكر يعرؼ بسقنقكر ،كىك جبؿ عظيـ معترض في الصحراء .قؿ أف يككف في الجباؿ مثمو ن
ك كثرة خصب ك طكؿ مسافة كاتصاؿ عمارة ،كمبدأل مف البحر المحيط في أقصى السكس ،كيمر مع
مستقيما حتى يصؿ إلى جباؿ نفكسة ،كيسمى ىنالؾ بجبؿ نفكسة ،ك يتصؿ بعد ذلؾ بجباؿ
المشرؽ
ن
طرابمس ثـ يرؽ ىنالؾ كيخفي أثره،ك يقاؿ إف ىذا الجبؿ يصؿ إلى البحر حيث الطرؼ المسمى بأكثاف .قاؿ
البكرم :كىك متصؿ بجباؿ أكراس كبجبؿ نفكسة المجاكر بطرابمس .قاؿ :كتسير في ىذا الجبؿ إلى مكضع
يقاؿ لو المالحة ،كفي أعمى الجبؿ نير عظيـ كبير كالجبؿ كثير األشجار .قاؿ بعضيـ :ىذا الجبؿ فاصؿ
بيف الصحراء كالساحؿ كمنو ينفجر كؿ نير ىناؾ ،كىـ يختمفكف في تسميتو؛ فأىؿ فاس كسجمماسة يسمكنو
درف .كلقد قاؿ فيو المعتمد عندما رآه كىك في طريقو إلى منفاه بأغمات.

قمبى بيا ذو درن
و ليتيا لم ترنى

ىذى جبال درن
يا ليتنى لم أرىا

انظر :البكرم (أبك عبيد اهلل بف عبد العزيز القرطبى)،المغرب في ذكر بالد إفريقية كالمغرب كىك جزء مف كتاب
المسالؾ كالممالؾ ،مكتبة المثنى ،بغداد ،بدكف تاري  ،ص147؛ الحميرم (أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف
عبد المنعـ) ،الركض المعطار في خبر األقطار ،تحقيؽ إحساف عباس ،الطبعة الثانية ،ىيدلبرغ ،بيركت،
1984ـ ،ص.235-234
( )3ابف حكقؿ (أبك القاسـ بف حكقؿ النصيبي) ،صكرة األرض ،الطبعة الثانية ،دار صادر ،ليدف1938،ـ،
ص93؛ أبك الفداء(عماد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر) ،تقكيـ البمداف ،دار صادر ،بيركت ،ص.134
( )4البكرم ،المغرب ،ص.152
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حػػددىا البكػػرم كيتفػػؽ معػػو كػػؿ مػػف اإلدريسػػي كصػػاحب االستبصػػار عمػػى أف المسػػافة بينيمػػا
()2

نحكسػػتة أميػػاؿ( ،)1بينمػػا حػػددىا كػػؿ مػػف (أبكالفػػداء) ك(الحميػػرل) بثمانيػػة أميػػاؿ

كيسػػتكمؿ

اإلدريسي التعريؼ بأغمات إيالف كالمقصكد بيا ىيالنة بقكلػو تقػع فػي أسػفؿ جبػؿ درف ،كىػي

أيضػا كلكػف مػف ناحيػة الشػماؿ؛ أم
إلى الشرؽ مف أغمات كريكة التي تقع أسفؿ ىػذا الجبػؿ ن

إف مدينػػة أغمػػات مدينػػة تكنفيػػا جبػػؿ درف( .)3كاف كانػػت أغمػػات كريكػػة ىػػى التػػي اشػػتيرت
ػكنا للعيػػاف كبيػػا ينػػزؿ التجػػار عمػػى القػػديـ،
كحػػازت اىتمػػاـ الجغػرافييف فػػذلؾ ألنيػػا كانػػت مسػ ن
()4

ألنيا كانت دار التجيز لمصحراء

كلكػػف لػػـ تػػذكر لنػػا ىػػذه المصػػادر الجغرافي ػة أصػػؿ تسػػمية المدينػػة أكبدايػػة نشػػأة المدينػػة

كمؤسسيا .في حيف أجمعت المعاجـ العربية عمى أف كممة أغمات تعني التخمة التي تصػيب
دسما فثقؿ عميو كاتخـ كثقؿ الطعاـ عميو .فيي مف
اإلنساف بعد أكمو ألكمة دسمة ،فيقاؿ :أكمو ن

المصػػدر غمػػت :الغمػػت كالفقػػـ :التخمػػة .غمتػػو الطعػػاـ يغمتػػو غمتنػػا :أكمػػو دسػ نػما ،فغمػػب عمػػى

قمبػو ،كثقػؿ كاتخػـ ،كقػاؿ األزىػرم :ىػك أف يسػتكثر مػف حتػى يػتخـ .كقػاؿ شػمر :غمتػو الػػكدؾ

يغمتػػو إذا صػػيره كالسػػكراف .كغمتػػو إذا غطػػاه .كغمتػػو فػػي المػػاء يغمتػػو غمتنػػأ :غطػػو فيػػو(. )5

كيؤكد عمى ىذا المعنى صاحب كتاب تاج العركس غمت :غمتو الطعاـ يغمتو غمتنا مف باب

( )1البكرم ،المصدر السابؽ ،ص153؛ اإلدريسى ،نزىة المشتاؽ ،ص235؛ مجيكؿ ،االستبصار في عجائب
األمصار ،نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،مشركع النشر المشترؾ ،المغرب ، 1985،ص.237
( )2أبكالفداء ،تقكيـ البمداف ،ص148؛ الحميرم ،الركض المعطار ،ص.46
( )3اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.231
( )4الحميرم ،الركض المعطار ،ص46؛ مجيكؿ ،االستبصار ،ص237؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر
التاري  -مف عصر ما قبؿ التاري إلى نياية دكلة المكحديف ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء،،2333 ،
ج ،1ص..219
( )5ابف منظكر (جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكرـ بف عمى بف أحمد بف أبي القاسـ بف حقبة) ،لساف
العرب ،تحقيؽ عبد اهلل عمى الكبير -محمد أحمد حسب اهلل -ىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،القاىرة،
 ،1982مادة(غ ـ ت)ج ،36ص.3292
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دسما ،فغمب
ضرب ،إذا ثقؿ عمى قمبو ،كفي بعض نس الصحاح :عمى فؤاده ،كذلؾ إذا أكمو ن
عمى قمبو كثقؿ كاتخـ .كالغمت كالفقـ :التخمة ،كقاؿ األزىرل :ىكأف يستكثر منو حتػى يػتخـ،

كقػػاؿ شػػمر :غمتػػو الػػكدؾ ،إذا اتخػػـ فصػػيره كالسػػكراف ،فغمػػت الرجػػؿ كفػػرح ،إذا كػػاف كػػذلؾ.
نفسا،
كغمتو في الماء يغمتو غمتنا :غطو فيو .كيقاؿ غمت الشيء غطاه يغمتو غمتنا .كغمت ن

إذا رفع رأسو عند الشرب( .)1كمف ىػذه التعريفػات يتضػل لنػا لمػاذا عرفػت المدينػة بيػذا االسػـ،
يرجع ذلؾ إلى المكانة االقتصادية الكبيرة ليا ،فيػى التػي كانػت تغػرؽ المقيمػيف بيػا فػي حيػاة

رغدة تجعؿ مف أصحابيا متخميف باألمكاؿ.
الفتح العربي لمدينة أغمات:

لـ تتمكف قكات العرب المسمميف مف الكصكؿ إلى المغرب األقصى ألكؿ مػرة إال عمػى

يد عقبة بف نافع في كاليتو الثانية إلفريقية ،فمقد خرج عقبة بجنده بقصد فػتل الشػماؿ اإلفريقػي
كمػػو كضػػمو لحػػكزة العػػرب ،كبعػػد أف تػػـ لعقبػػة القضػػاء عمػػى سػػبؿ مقاكمػػة البربػػر كالػػركـ فػػي
المغرب األكسط؛ نجده ينحدر مف اليضبة إلى السيؿ الساحمي ،كيسير بمحاذاة الساحؿ حتى
ينتيي إلى طنجة( )2تارنكا البربر كاألفارقة مف كرائو متحصنيف بالقالع كالحصكف.

أمػػا عػػف ظػػركؼ كمالبسػػات فػػتل المدينػػة أك فػػي أم عػػاـ بالتحديػػد تػػـ الفػػتل ،فمػػيس لػػدينا مػػف

المعمكمػػات سػػكل أف فػػتل مدينػػة أغمػػات جػػاء ضػػمف خػػط سػػير الفتكحػػات فػػي ترتيػػب مػػدف المغػػرب

األقصػػى ،فقػػد تحػػرؾ عقبػػة إلػػى مػػا كراء طنجػػة حيػػث السػػكس األدنى(تامسػػنا) كىػػي مسػػاكف قبائػػؿ
( )1محمد مرتضي الحسينى الزبيدل ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تحقيؽ مصطفي حجازم -راجعو عبد
الستار أحمد فراج ،مطبعة حككمة الككيت ،الككيت ،1969 ،مادة(غ ـ ت)ج ،5ص.23-19
( )2مجيكؿ ،أخبار مجمكعة في فتل األندلس كذكر أمرائيا كالحركب الكاقعة بينيـ ،تحقيؽ إبراىيـ األبيارم،
الطبعة األكلى ،دار الكتاب المبنانى -المصرم ،لبناف -القاىرة1981 ،ـ ،ص3؛ ابف عذارل المراكشي (أبك
العباس أحمد بف محمد) ،البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب ،تحقيؽ كمراجعة ج .س .ككالف ػ إ.
ليفي برفنساؿ ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة ،بيركت ػ لبناف ،1983 ،ج ،1ص26؛ حسيف مؤنس ،فتل العرب
لممغرب ،مكتبة كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،1947 ،ص ،191السيد عبد العزيز سالـ ،تاري المغرب في
العصر اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،1982 ،ص.139
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مصػػمكدة ،حيػػث قتػػؿ مػػنيـ كثيػ ناػر كسػػار مػػف نصػػر إلػػى آخػػر حتػػى بم ػ السػػكس األقصػػى ،ككانػػت

أغمات مأىكلة مف قبػؿ األمػازي المسػيحييف ،كقػد اقتصػر ذكػر ابػف عػذارل لفػتل أغمػات عمػى قكلػو:
إف عقبة بف نافع نزؿ مف درعة إلى بػالد صػنياجة ثػـ ىسػكك ةر ثػـ نػزؿ بأغمػات كريكػة ،ثػـ نػزؿ منيػا
عمى كادل نفيس( ،)1إال إف ىػذه الركايػة لػـ تظيػر ألكؿ مػ ةر إال بعػد  733عػاـ مػف ذلػؾ التػاري  ،كلػـ
ُيعطيا المؤرخػكف أيػة مصػداقية( .)2كلػـ يػرد ذكػر ليػا بعػد ذلػؾ فػي المصػادر إال عنػدما قػاـ مكسػى بػف

نصػػير بارس ػػاؿ المعممػػيف إل ػػى الس ػػكس األقصػػى كح ػػكؿ الكنػػائس فيي ػػا إل ػػى مسػػاجد ،فجعمي ػػا م ارك ػػز

لتحصيؿ العمكـ الدينية كأسس مسجدل تممساف كأغمات ىيالنة( )3في سنة 85ق734 /ـ(.)4

مركزا ،كالتي اشػتعؿ
كاشتركت أغمات في ثكرة ميسرة المطغرل التي اتخذت مف طنجة ن

ػائال :كثػار
بيا المغرب األقصػى عػاـ 122ق743 /ـ ،كينفػرد صػاحب مفػاخر البربػر بػذلؾ ق ن
ػديما ميس ػرة المطغػػرل ،كفتنتػػو أكؿ فتنػػة كقعػػت فػػي
بأغمػػات المصػػامدة كأكبػػر مػػف ثػػار بيػػا قػ ن

المغرب في اإلسالـ (.)5

( )1ابف عذارل ،البياف ،ج ،1ص27؛ عبد العزيز سالـ ،المغرب اإلسالمي ،ص139؛
Lévi-Provençal, "Un nouveau récit de la conquête de l'Afrique du Nord", Arabica 1
(1954) 17-43.
نفيس مدينة مف بالد المغرب عند أغمات تُعرؼ بالبمد النفيس ،كىى مدينة قديمة صغي ةر حكليا عمارات كطكائؼ
مف قبائؿ البربر ،كبيا مف الحنطة كالفكاكو كالمحكـ ما ال يككف في كثير مف البالد ،كبيا جامع كسكؽ نافقة
طيبا ككثرة .غزاىا عقبة بف نافع رحمو اهلل كحاصر بيا الركـ فافتتحيا
كأنكاع عجيبة مف الزبيب المتناىى ن
مسجدا ،كىك معركؼ باسمو إلى اليكـ،
كأصاب المسممكف فييا أمك ناال كثيرة كمغانـ كاسعة ،كبنى فييا عقبة
ن
كثمارا .كيشؽ بمد نفيس
أنيار ك نا
منظر كال أكثر نا
كليس في جميع تمؾ البالد أطيب ىكاء منيا كال أجؿ نا
أشجار ن
نير كبير ينبعث مف جبؿ درف حيث تربة اإلماـ الميدل كخميفتو عبد المؤمف ،كمراكش بيف أغمات كنفيس.
الحميرل ،الركض المعطار ،ص.578
(2) A. Benabbès, "Les premiers raids arabes en Numidie byzantine: questions toponymiques",
in Identités et Cultures dans l'Algérie Antique, University of Rouen, 2005

( )3ابف عذارل ،البياف ،ج ،1ص27؛ عبد العزيز سالـ ،المغرب اإلسالمي ،ص.236
( )4إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  -ج  ،1ص.92
( )5مجيكؿ ،نبذة تاريخية في أخبار البربر في القركف الكسطى منتخبة مف المجمكع المسمى بكتاب مفاخر
البربر ،تحقيؽ إ .ليفي بركفنساؿ ،الرباط1934 ،ـ ،ص.139
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أغمات في عصر الدولة اإلدريسية:

ثػػـ اختفػػي ذكػػر مدينػػة أغمػػات إلػػى أف قامػػت دكلػػة األدارسػػة بػػالمغرب( )1كبمجػػرد أف
كصؿ إدريس إلى طنجة حتى أخػذ يعمػؿ عمػى د ارسػة أحػكاؿ المغػرب األقصػى كمدنػو كقبائمػو
في فترة إقامتو بيا التي استمرت لعدة أياـ( ،)2خاصة أف منطقة المغرب األقصى كانت بالفعؿ
منطقة خارجة عف نفكذ الخالفة( .)3كىكذا كفي أقؿ مف عاـ ،امتد سمطاف إدريس مف تممسػاف
إلى ريؼ تامسنا ،كمف طنجة إلى كادم أـ الربيع(.)4
لػػـ تػػذكر مدينػػة أغمػػات إال فػػي عيػػد إدريػػس الثػػاني( .)5حينمػػا خػػرج إدريػػس بػػف إدريػػس بمجػػرد
االنتياء مف بناء حاضرتو كمق هر الجديد بفاس بحممة في عاـ 197ق812 /ـ ،عازنما عمى غزكقبائؿ
( )1في عاـ 169ق785 /ـ ،خرج الحسيف بف عمي بف الحسف بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب
بالمدينة عمى العباسييف ،فكانت تمؾ المجزرة بمكضع ف بيف المدينة كمكة ،كنجل إدريس في الفرار مف مكة
متخذا طريؽ المغرب .ك كاف دخكؿ إدريس بافريقية سنة 173ق786 /ـ .ابف أبى زرع (أبك الحسف عمى
ن
بف عبد اهلل الفاسي) ،األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاري مدينة فاس ،دار
المنصكر ،الرباط1972،ـ ،ص19؛ ابف عذارل ،البياف ،ج ،1ص.21
( )2ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص19؛ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاري المغرب العربي ،تاري دكلة األغالبة
كالرستمييف كبنى مدرار كاألدارسة حتى قياـ الفاطمييف ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1979 ،ج ،2ص.436
( )3إسماعيؿ العربي ،األدارسة ممكؾ تممساف كفاس كقرطبة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت -لبناف1983 ،ـ،
ص.66
( )4حسيف مؤنس ،معالـ تاري المغرب كاألندلس ،الطبعة الخامسة ،دار الرشاد ،القاىرة ،2331،ص127؛ سعد
زغمكؿ ،المغرب العربي ،ج ،2ص414؛ محمد سميماف الطيب ،اإلنصاؼ في تاري األشراؼ في المغرب
األقصى ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي ،القاىرة1994 ،ـ ،ص62؛
Jamil Abun Nasr, A History of the Maghrib, p.79.
( )5تكفي إدريس تارنكا كراءه إمامة بال كارث شرعي ليا ،فمـ يكف إلدريس أكالد ،إال إنو ترؾ جارية تسمى كنزة.
كنزة .ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص25؛ ابف الخطيب(لساف الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف
سعيد) ،أعماؿ األعالـ فيمف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ ،تحقيؽ أحمد مختار العبادم ،محمد
إبراىيـ الكتاني ،دار الكتاب ،الدار البيضاء ،1964 ،ج ،3ص195؛ Henri Terrasse, Histoire du
 .Maroc, p58ك قد كضعت كنزة حمميا في يكـ االثنيف الثالث مف شير ربيع اآلخر سنة 175ق/
أغسطس 791ـ ،ك سمي بادريس؛ ك لذلؾ عرؼ بادريس الثاني حيث كلي سنة 187ق832 /ـ .ابف
اآلبار(أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبى بكر القضاعي) ،الحمة السيراء ،تحقيؽ حسيف مؤنس ،الطبعة
األكلى ،الشركة العربية لمطباعة ك النشر ،القاىرة ،1963 ،ج ،1ص53؛ ابف عذارل ،البياف ،ج،1
ص213؛ الذىبي(محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز) ،العبر في خبر مف غبر ،تحقيؽ صالح الديف
المنجد ،الطبعة الثانية ،مطبعة حككمة الككيت ،1948 ،ج ،1ص.256
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البربر الكثنييف باتجاه مدينة نفيس كبالد المصامدة ،كقد كممت ىذه الغػزكة بنجاحػو فػي فػرض سػيطرتو
كدخكؿ كؿ مف مدينتي نفيس كأغمات التي يصفيا الجغرافيكف العرب بأنيا أصبحت بعػد ذلػؾ قاعػدة
إدريسية مزدىرة ،كما فتل سائر بالد المصامدة ليعكد إلى حاضرتو م ةر أخرل(.)1
كبكفاة إدريس بف إدريس آؿ أمر دكلتو مف بعده إلػى محمػد أكبػر أكالده س نػنا( ،)2إال إننػا
نجد أف أكؿ ما قاـ بو محمد بف إدريس بعد تكليتو أمػكر الػبالد تقسػيـ دكلتػو إلػى أجػزاء كزعيػا

عمى إخكتو الراشديف ،أما القُصر فأبقى محمد عمييـ كضعيـ تحت كصايتو(. )3

ػتمر فػػي
ػاء عمػػى طمػب جدتػػو كنػزة مسػ نا
كقسػـ محمػػد بػف إدريػػس دكلتػو عمػػى ىػػذا النحكبن ن

اتخاذ فاس حاضرة لو( ،)4كما كانت ألبيو مف قبؿ ،كقد تـ التقسيـ عمى النحكاآلتي:كفقنا لتقسيـ
ابف أبي زرع ،كىك:عبد اهلل :مدينة أغمات كبالد نفيس كبالد المصامدة كالسكس( )5أما عػف
السالكم صاحب كتاب االستقصا فمقد ذكرىا عمى ىذا النحك :عبد اهلل :أغمات كنفيس كجباؿ

المصامدة كبالد لمطة كالسكس األقصى(. )6

( )1ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص53؛ السالكم ،االستقصا ،ج ،1ص225؛ عبد العزيز سالـ ،المغرب
اإلسالمي ،ص.391
()2ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص51؛ سعد زغمكؿ ،تاري المغرب العربي ،ج ،2ص457؛ سميماف

الطيب ،اإلنصاؼ في تاري األشراؼ ،ص45؛
Jamil Abun Nasr, A History of the Maghrib, p.80.
( )3ابف اآلبار ،الحمة ،ج ،1ص131؛ ابف خمدكف ،العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في تاري العرب كالعجـ كالبربر
كمف عاصرىـ مف ذكل الشأف األكبر ،الطبعة األكلى ،دار الكتب العممية ،لبناف1993،ـ ،ج ،6ص.256
( )4البكرم ،المغرب ،ص124؛ ابف اآلبار ،الحمة ،ج ،1ص131؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص.256
( )5ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص..51
( )6السالكم (أبك العباس أحمد بف خالد الناصرم) ،االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى ،تحقيؽ جعفر
الناصر-محمد الناصر ،دار الكتاب ،الدار البيضاء ،1954 ،ج ،1ص.156عف مسألة التقسيـ بيف اإلخكة
انظر كذلؾ :ابف اآلبار ،الحمة ،ج ،1ص132؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص235-234؛ ابف
خمدكف ،العبر ،ج ،6ص216؛ سعد زغمكؿ ،تاري المغرب العربي ،ج ،2ص.459-458
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ك نأيا ما كػاف أمػر التقسػيـ ،فعمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ المػؤرخيف فػي تبعيػة بعػض المػدف،

فػػاف البكػػرم لػػـ يػػذكر مدينػػة أغمــات ضػػمف المػػدف التػػي قػػاـ محمػػد بػػف إدريػػس بتقسػػيميا عمػػى

إخكتػػو( ،)1فػػي حػػيف أف كػ نػال مػػف ابػػف أبػػي زرع كالسػػالكل اتفقػػا عمػػى أف مدينػػة أغمػػات كانػػت

ضمف عدد مف المناطؽ التي عيد بيا محمد بف إدريس ألخيو عبد اهلل.
أغمات تحت حكم المغراويين:

ثػػـ اختفػػي ذكػػر أغمػػات فػػي المصػػادر ،كىكمػػا يػػدؿ عمػػى أني ػا فقػػدت أىميتيػػا فػػي ظػػؿ
المنازعات البربرية ،إلى أف عاد اسميا لمظيكر في عيد المغراكييف الذيف حكمكا بػالد المغػرب

قبيؿ ظيكر دكلة المػرابطيف .كيحػدد السػالكم سػنة 362ق972/ـ لػدخكؿ المغػراكييف لممغػرب
قائال :كفي سنة اثنتيف
ن

كستيف كثالثمائة بعدىا دخؿ مغراكة المغرب كممككو كتعرؼ ىذه

السػػنة بسػػنة لقمػػاف المغ ػراكم ( .)2كيعتبػػر أبنػػاء مغ ػراكة كبنػػكيفرف أبنػػاء العمكمػػة؛ ألف مغ ػراك
كيفرف أخكاف شقيقاف ،كىما ابنػا يصػمتيف بػف مسػرل بػف زاكيػا بػف كرسػيؾ بػف الديػديت بػف ازنػا
كىكأبكزناتة (.)3

لـ تذكر لنا المصػادر مالبسػات دخػكؿ المدينػة تحػت حكػـ المغػراكييف ،كلػـ تُعػرؼ أم

أحداث داخؿ المدينة في ىذه الفترة فيما عػدا عنػد سػقكط المدينػة فػي أيػدل المػرابطيف عمػى يػد
عبػد اهلل بػف ياسػػيف 449ق1357 /ـ ،كفػرار أميرىػا لقػػكط بػف يكسػؼ بػػف عمػى المغػراكل إلػػى
تادلة ،كىكما سكؼ نتناكلو بالتفصيؿ فيما يمى .كلكف قبؿ ذلؾ البد مف اإلشارة إلى أنو يبدكأف

حكـ المغراكييف ألغمات لـ يكػف قػد مػر عميػو كقػت طكيػؿ ،كيمكننػا أف نعػرؼ ذلػؾ مػف زكاج

لقكط المغراكل  -صاحب المدينة قبؿ فتل المرابطيف -مف زينب النفزاكية ،الذم لـ يتـ إال بعد
أف تمكف مف فرض سيطرتو عمى أغمات فتزكج مػف زكجػة شػيخيا ،كفػي ذلػؾ يقػكؿ صػاحب

( )1البكرم ،المغرب ،ص.124
( )2السالكم ،االستقصا ،ج ،1ص.261
( )3السالكم ،المصدر السابؽ ،ج ،1ص.262
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األعالـ بمراكش كأغمات كانت زكجػة عنػد يكسػؼ بػف عمػى بػف عبػد الرحمػاف بػف كطػاس،
شيخا عمى كريكة كممككا أغمات فتزكج لقكط زينب النفزاكية (.)1
ككاف ن
أغمات في عصر الدولة المرابطية:

بعد أف نجل المرابطكف في إخضاع كؿ مف جدالة كلمتكنة كمسكفة كغيرىـ مف قبائػؿ

صنياجة( ،)2بدأ عبػد اهلل بػف ياسػيف ىككأصػحابو فػي عػاـ 445ق1353 /ـ فػي الخػركج مػف

الصػػحراء باتجػػاه بػػالد المغػػرب؛ كبعػػد نجػػاحيـ فػػي ضػػـ السػػكس األدنػػى؛ اتجيػكا إلػػى الجنػػكب

الشرقي مف المغرب ،حيث نجحكا فػي فػتل أغمـات سػنة 449ق1357 /ـ( .)3ففػي ىػذا العػاـ
اتجو عبد اهلل بف ياسيف إلى مدينة أغمات ،أما عف تفاصػيؿ سػقكط المدينػة فػي يػد المػرابطيف
بعدما امتنع بداخؿ المدينة صاحبيا لقكط بف يكسؼ بف عمى المغراكم ،ممػا اضػطر عبػد اهلل

إلى تضييؽ الحصار عمييا كقاتؿ صاحبيا أشد القتاؿ ،كأماـ ىذا الحصػار شػعر لقػكط أنػو ال

ليال بجميع حشمو إلى مدينة تادلة( )4لينزؿ بيا
طاقة لو بيـ مما اضطر لقكط إلى الفرار عنيا ن
عند أصػحابيا مػف بنػى يفػرف .كلقػد أقػاـ عبػد اهلل بمدينػة أغمػات نحكشػيريف ،ثػـ خػرج بجنػكده
نحكتادلة كجية لقكط ،حيث نجل فػي فتحيػا ،كقتػؿ زعماءىػا مػف بنػى يفػرف ،كمػا ظفػر بمقػكط

( )1العباس بف إبراىيـ السماللى ،اإلعالـ بمف حؿ مراكش كأغمات األعالـ ،راجعو عبد الكىاب بف منصكر،
الطبعة الثانية ،المطبعة الممكية ،الرباط ،1993 ،ج ،3ص .275انظر كذلؾ السالكل ،االستقصا ،ج،2
ص15؛ مصطفي عربكش ،مف تاري منطقة إقميـ تادلة ك بنى مالؿ ،الطبعة األكلى ،مكتبة الطالب،
الرباط ،1985 ،ص.154
( )2ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص126؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص.228
( )3مجيكؿ ،مفاخر البربر ،ص145؛ ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص129؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج،6
ص375؛ محمد عبد اهلل عناف ،دكلة اإلسالـ في األندلس  -دكلة الطكائؼ منذ قياميا حتى الفتل
المرابطي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ج ،3ص.335
( )4ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص375؛ أحمد عامر ،األمازي (البربر كالسياسة كالحكـ) في بمداف المغرب،
2331ـ ،ص.514
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أيضػػا( .)1ككفقنػػا لركايػػة صػػاحب الحمػػؿ المكشػػية ،فمقػػد تمكػػف األميػػر
المغ ػراكل الػػذل قػػاـ بقتمػػو ن
أبكبكر بف عمر بمصاحبة عبد اهلل بف ياسيف ،مف فتل مدينة أغمات سػنة 453ق1358/ـ،

فطاع ػػت ل ػػو كريك ػػة كىيالن ػػة كىزميػ ػرة فن ػػزؿ بي ػػا بع ػػدما اس ػػتقبمو أش ػػياخ المص ػػامدة كأذعنػ ػكا ل ػػو
بالطاعة ،كمنذ ذلؾ الحيف استكطف األمير أبكبكر بف عمر الممتكنى مع إمامو الشي عبد اهلل

بف ياسيف بمدينػة أغمـات التػي أقػاـ بيػا حتػى خركجػو إلػى تامسػنا إلدخػاليـ فػي طاعتػو ،لكػف

للسؼ لـ يذكر أية تفاصيؿ عف ىذا الفتل المرابطى لممدينة(.)2

كقػػد كقػػع اختيػػار المػػرابطيف عمػػى مدينػػة أغمــات ليتخػػذكا منيػػا قاعػػدة ليػػـ ،كذلػػؾ قبػػؿ انتقػػاليـ إلػػى

مراكش؛ إذ كانت كرسى ممؾ أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف قبؿ أف يختط مدينػة مػراكش ( .)3كمػف
الفتكحػػات التػػي تمػػت لممػػرابطيف ،كىػػـ مسػػتقركف بأغمػػات نجػػاح أبػػي بكػػر بػػف عمػػر فػػي استئصػػاؿ شػػأفة

برغكاطػػة حتػػى نجػػل فػػي تفػريقيـ فػػي الصػػحراء كانػػزاليـ عمػػى الطاعػػة حتػػى حسػػف إسػػالميـ  .كبعػػد ىػػذا

النجػػاح رجػػع أبػػكبكر إلػى اإلقامػػة بمدينػػة أغمػػات مػ ةر أخػػرل .كفػػي صػػفر 452ق/مػػارس 1363ـ خػػرج
أبكبكر بػف عمػر بجيكشػو مػف صػنياجة كالمصػامدة كجزكلػة ،كنجػل فػي فػتل فػازاز كجباليػا كسػائر بػالد

زنات ػػة كمكناس ػػة ،كم ػػا نج ػػل ف ػػي ف ػػتل لكات ػػة كدخمي ػػا ،كق ػػاـ بتخريبي ػػا ف ػػي ربي ػػع اآلخ ػػر س ػػنة 452ق/

يكنيػػك1363ـ ،كلمػػا انتيػػى مػػف ف ػتل لكاتػػة عػػاد إلػػى مسػػتق هر بمدينػػة أغمــات ليقػػيـ فييػػا مػػدة ثالثػػة أشػػير
بمصػػاحبة زكجتػػو زينػػب النفزاكيػػة؛ تمػػؾ الشخصػػية النسػػائية األشػػير فػػي نسػػاء المغػػرب ،كذلػػؾ قبػػؿ قػػدكـ
رسػػكؿ عميػػو مػػف قبػػؿ الصػػحراء ليخب ػ هر بػػاختالؿ األمػػر فػػي قبائػػؿ الصػػحراء الجنكبيػػة .ممػػا اضػػط هر إلػػى

ػائال :يػا زينػب
ػرر كمفس ناػر ليػا ذلػؾ عنػد ا
الخركج تارنكا مف كرائو زينب بالمدينة بعد أف طمقيػا مب نا
فرقػو ليػا ق ن

( )1ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص129؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص244؛ السالكل ،االستقصا ،ج،2
ص15؛ عبد العزيز سالـ ،المغرب اإلسالمي ،ص611؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج،1
ص159؛ عناف ،دكلة اإلسالـ،ج ،3ص.335
( )2مجيكؿ ،الحمؿ المكشية في ذكر األخبار المراكشية ،تحقيؽ سييؿ زكار -عبد القادر زمامة ،الطبعة األكلى،
دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء،1979 ،ص.23
( )3مجيكؿ ،المصدر السابؽ ،ص23؛ أبك الفداء ،تقكيـ البمداف ،ص.135
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إنؾ ذات حسف كجماؿ فائؽ ،كانى سائر إلػى الصػحراء برسػـ الجيػاد لعمػى أرزؽ الشػيادة كالفػكز بػاألجر

الكافر ،كأنت امرأة لطيفة ال طاقة لؾ عمى بالد الصحراء ،كانى مطمقؾ فػاف أتممػت عػدتؾ فتزكجػى ابػف
عمى يكسؼ بف تاشفيف ( .)1كىكذا دخؿ يكسػؼ بػف تاشػفيف أغمػات بعػد أف تمكػف مػف فػرض سػيطرتو
عمػػى بػػالد المغػػرب مػػف بنػػى مغػ اػركة كبنػػى يفػػرف كسػػائر قبائػػؿ البربػػر  .كبعػػدما اسػػتقر بأغمػػات تػػزكج مػػف

زينػػب النفزاكيػػة بنػػاء عمػػى كصػػية أبػػكبكر بػػف عمػػر( ، )2حتػػى أطمػػؽ عمػػى يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف لقػػب أميػػر

ػائال:
أغمــات مػػف قبػػؿ صػػاحب غانػػة  ،كقػػد انفػػرد بػػذلؾ صػػاحب االستبصػػار حينمػػا ذكػػر ىػػذه الركايػػة قػ ن
ككقع إلى كتاب ممكيا إلى يكسؼ بف تشفيف ،نصو :إلى أمير أغمات ،قاؿ غانة

(.)3

كيبػدك أف المدينػة ظمػت تفػي بػػالغرض حتػى سػنة 463ق1367 /ـ؛ كىكالعػاـ الػذل اسػػتقامت

اإلمػػا ةر فيػو ،كدانػػت لػػو الػػبالد بالطاعػػة فكجػػو عمالػػو إلييػػا ،كأخػػذت الكفػػكد كالجيػػكش تتكافػػد عمييػػا مػػف
الصحراء .كىكما أشعر أىميا بالضيؽ بعدما أخذت المدينة تعانى مف االزدحاـ.

كيذكر صاحب الحمؿ المكشية أف السبب في اختيار كاختطاط مراكش( )4حاضرة الدكلة

المرابطيػػة يرجػػع الفضػػؿ فيػػو إلػػى أىػػؿ أغمػػات ،فحينمػػا خػػرج الممتكنيػػكف مػػف الصػػحراء بقيػػادة
األمير أبكبكر بف عمر بف إبراىيـ بف تكرفيت الممتكنى نزلكا بأغمػات كريكػة فشػكا إليػو أشػياخ

كريكػػة كىيالنػػة مػػف كث ػرة الخمػػؽ بيػػا ،كمػػا ترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف مػػف العنػػاء كالمشػػقة بػػالعيش
( )1ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص134-133؛ السالكل ،االستقصا ،ج ،2ص23؛ إبراىيـ حركات،
المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص163؛ عناف ،دكلة اإلسالـ،ج ،3ص.338
( )2السالكم ،االستقصا ،ج ،2ص.23
( )3مجيكؿ ،االستبصار ،ص.219
( )4اختمؼ المؤرخكف في السنة التى بدأ فييا الشركع في بناء المدينة ،كفي مؤسسيا ،ففي الكقت الذل اتفؽ فيو
عدد مف المؤرخيف عمى أف مؤسسيا ىك يكسؼ بف تاشفيف عاـ 454ق1362/ـ .ابف أبى زرع ،ركض
القرطاس ،ص95؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص234؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص،378
كفي حيف اتفؽ اإلدريسي كالحميرل مع السابقيف عمى أف مراكش تـ اختطاطيا مف قبؿ يكسؼ بف تاشفيف
يخا مختمفنا ك ىك عاـ 473ق /ـ .اإلدريسي ،نزىة
بعد أف اشترل أرضيا مف أىؿ أغمات ،فانيـ حددكا تار ن
المشتاؽ ،ص233؛ الحميرم ،الركض المعطار ،ص.543
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بالمدينة التي ضاقت بيـ ،كبعد تكرر الشككل أكثر مف مرة طمػب مػنيـ أبػكبكر أف يعينػكا ليػـ

مكضعا يككف نكاة لتأسيس مدينة ليـ بالمغرب األقصػى عينكا لنػا مكض نػعا نبنػى فيػو مدينػة إف
ن

شػػاء اهلل ؛ فكقػػع اختيػػارىـ باإلجمػػاع عمػػى أف يكػػكف مكضػػع المدينػػة الجديػػدة بػػيف بػػالد ىيالنػػة
كىزميرة ،كأخبركا بذلؾ األمير أبكبكر بف عمر بعد أف عددكا لو مزايا ىذا المكاف الفسيل قائميف

لو قد نظرنا لؾ أييػا األميػر ،مكض نػعا صػحراء ،رحػب السػاحة ،كاسػع الفنػاء ،يميػؽ بمقصػدؾ،
كقالكا لو :نفيس جنانيا ،كبالد دكالة فدانيا ،كزماـ جبؿ درف بيد أميرىا  .فركب األمير أبكبكر
بف عمر في سنة اثنتيف كستيف كأربعمائة كمف معو مف قكمو مف الممثمػيف كأشػياخ المصػامدة

كساركا معو إلى فحص مراكش(.)1

كبعد انتقاؿ أبكبكر إلى فحص مراكش؛ كأثناء مقامو بيا بمغتو األخبار بقياـ قبيمة جدالة

باإلغارة عمى لمتكنة ،مما دفعو إلى الخركج إلى الصحراء مػرة أخػرل ،كلكػف بعػد أف اسػتخمؼ

عمى المغرب ابف عمو يكسػؼ بػف تاشػفيف ،كظػؿ أبػكبكر فػي قتػاؿ قبائػؿ الصػحراء حتػى عػاـ

465ق1372/ـ ،الذل تمكف فيو مف القضاء عمى مظاىر التمرد في الصحراء ،فقرر العكدة

إلى بالد المغرب ،ككقع اختياره مػرة أخػرل عمػى النػزكؿ بمدينػة أغمـات بخػارج المدينػة ،كلكنػو
كجد أف األمر كمو أصبل بيد يكسؼ بف تاشفيف الذل استبد باألمر ،كخرج يكسؼ بف تاشفيف

في جنكده كعبيده ليمتقيو بو في منتصؼ الطريؽ بػيف أغمات كمػراكش عمػى بعػد تسػعة أميػاؿ
منيا .فتعجب األمير أبكبكر بف عمر مما رآه مف ضخامة ممكو فتخمى لو أبػكبكر عػف األمػر
بػػالمغرب ،كقػػاـ فكدعػػو األميػػر يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف ،كعػػاد األميػػر أبػػكبكر إلػػى مكضػػع نزكلػػو
بػأغمات .كىناؾ استقبؿ أبكبكر اليدايا التي أىداىا إليو يكسؼ بف تاشفيف(.)2

( )1مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص .15يتفؽ معو ابف عذارل في تاري تأسيس المدينة .ابف عذارل ،البياف ،ج،4
ميال .أبك الفداء ،تقكيـ
ص .23كىى في شماؿ أغمات بميمو يسي ةر إلى الغرب كبينيما نحك خمسة عشر ن
البمداف ،ص.135
( )2عناف ،دكلة اإلسالـ،ج ،3ص .312عف تفاصيؿ ىذه اليدايا انظر مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص.27
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كفي سنة 467ق1374 /ـ ،فرؽ يكسؼ بف تاشػفيف عمالػو عمػى بػالد المغػرب؛ فػكلى

سػيرل بػػف أبػي بكػػر عمػى مػػدائف مكناسػة كبػػالد مكالتػو كفػػازاز ،ككلػى عمػػر بػف سػػميماف عمػػى
مدينة فاس كأحكازىا ،كداكد بف عائشة عمى سجمماسة كدرعة ،ككلى كلده تميـ بػف يكسػؼ بػف
تاشفيف عمى مدينتى أغمات كمراكش كبالد السكس كالمصامدة كتادلة كتامسنا( .)1كظؿ تميـ

عمى حكـ ىذه المناطؽ حتى عاـ 531ق1137/ـ عندما عزلو أخكه أمير المسمميف عمى بف
يكسؼ بف تاشفيف عف بالد المغرب ،ككلى مكانو أبكعبد اهلل بف الحاج ،كتـ تعييف تمػيـ عمػى

غرناطة كأعماليػا( .)2غيػر أنػو لػـ يطػؿ مقػاـ ابػف الحػاج بكاليػة المغػرب ،فمػـ يسػتمر بيػا سػكل

ستة أشير ليتـ عزلو كتكليتو عمى بمنسية كأعماليا مف بالد شرؽ األندلس(.)3
مركز لممنفيين:
أغمات ًا

اتخذ األمير المرابطى يكسؼ بف تاشفيف مف مدينة أغمات مدينة نفي إلييا أشير ممكؾ

طكائػػؼ األنػػدلس مػػف المعتمػػد بػػف عبػػاد كاألميػػر عبػػد اهلل بػػف بمكػػيف صػػاحب غرناطػػة كأخيػػو
المستنصػػر تمػػيـ بػػف بمكػػيف صػػاحب مالقػػة( .)4كذلػػؾ فػػي محاكلػػة منػػو إلقصػػائيـ عػػف المشػػيد
السياسى في األندلس كالمغرب.

كعرؼ المعتمد بف عباد منذ محاكالتو مع المرابطيف إلقناعيـ بالعبكر إلى بالد األندلس

لما سكؼ يكتسبكنو مف جياد في سبيؿ اهلل ،كانقا نذا لبالد المسمميف مف ىجمات النصارل التي
( )1ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص142؛ السالكل ،االستقصا ،ج ،2ص.33
( )2السالكل ،المصدر السابؽ ،ج ،2ص. 63
( )3السالكل ،االستقصا ،ج ،2ص.63
أمير عمى
اليا عمى مالقة منذ عيد جده باديس ،اختار شيكخ صنياجة أخاه الصغير عبد اهلل نا
( )4كاف تميـ ك ن
غرناطة ،كاستقؿ تميـ بمالقة كأغار عمى ثغر المنكب الذم كاف تحت حكـ عبد اهلل ،فسار عبد اهلل لقتالو
كىزمو .ككاد أف ينيي حكمو لكال تدخؿ كالدتيما ،فتركو عبد اهلل كعاد إلى غرناطة .كفي عاـ
478ق1385/ـ استنجد تميـ مع ممكؾ الطكائؼ بيكسؼ بف تاشفيف ،كفي عاـ 479ق1386/ـ شارؾ
تميـ مع ممكؾ الطكائؼ في مكقعة الزالقة .كفي عاـ 483ق1393/ـ اتيـ بعض الفقياء تميـ بارتكاب
مظالـ بحؽ رعاياه ،كطالبكا ابف تاشفيف بخمعو .مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص.71
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ترم ػػي إلػػػى إخ ػ ػراج اإلس ػػالـ مػػػف بػػػالد األنػػػدلس( ،)1كق ػػد بع ػػث المعتم ػػد ب ػػف عب ػػاد ف ػػي عػػػاـ
467ق1374/ـ إل ػػى يكس ػػؼ ب ػػف تاش ػػفيف يطم ػػب من ػػو المسػ ػاعدة كالمعكن ػػة عم ػػى ص ػػد تم ػػؾ

اليجمات النصرانية( ،)2كقد اعتذر يكسؼ بف تاشفيف ،كتحجج بعدـ سيطرتو عمى بالد العػدكة

()4

األفريقية (سبتة كطنجة) ( ،)3حتى إف المعتمد عرض عميو إمكاف إرساؿ قطػع مػف أسػطكلو

يمكنو عف طريقيا حصر كؿ مف طنجة كسبتة في ىجكـ برم كبحرم في كقت كاحػد؛ األمػر

الذم يسيؿ معو إحكػاـ السػيطرة عمػى بػالد العػدكة ضػد البرغػكاطييف( .)5كيبػدك أف المعتمػد بػف
عباد لـ يفقد األمؿ في عبكر يكسػؼ بػف تاشػفيف إلػى بػالد األنػدلس إلنقػاذىـ مػف بػراثف حػرب

االسترداد المسيحية كىجمات ألفكنسك السادس(.)6

كقد بدأت تمؾ المحاكالت تؤتي ثمارىا عندما اجتمع رأم أمػراء الطكائػؼ كممػككيـ عمػى

إرسػػاؿ رسػػالة إلػػى يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف تصػػؼ لػػو مػػا يمقػػاه المسػػممكف عمػػى يػػد النصػػارل مػػف
محػف( ،)7كعنػدما بعثػكا بتمػؾ الرسػالة إلػى المػرابطيف أركا أف الكاجػب الػديني يحػتـ عمػييـ نصػرة
إخكانيـ المسمميف()8؛ كقد جاء عبكر يكسؼ مف سػبتة إلػى الجزيػرة فػي شػير ربيػع اآلخػر مػف

سػػنة 479ق /أغسػػطس 1386ـ( ،)9كمنيػػا اتجػػو إلػػى إشػػبيمية ،كذلػػؾ بعػػد أف تسػػمـ الجزي ػرة

( )1ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص.262
( )2ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص.142
( )3سالـ ،المغرب اإلسالمي ،ص.628
( )4ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص142؛ السالكم ،االستقصا ،ج ،2ص.31
( )5ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص.262
(6) Jamil Abun Nasr, A History of the Maghrib, p.98.
( )7ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص.144
( )8مجيكؿ ،الحمؿ ،ص49؛ يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس في عيد المرابطيف كالمكحديف ،ترجمة كتعميؽ محمد
محمد عبد اهلل عناف ،الطبعة الثانية ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،1996 ،ج ،1ص.75
( )9ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص379؛ يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص.82
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الخضػراء مػػف المعتمػػد بػػف عبػػاد( ،)1بعػػدما تعيػػد كػػؿ أمػراء األنػػدلس باعػػداد جيكشػػيـ كتزكيػػدىا
بالمؤف ،كأكؿ مف قاـ بذلؾ مف أمراء الطكائؼ ىك المعتمد بف عباد ،كقد نتج عف اتحاد أمػراء

الطكائؼ بعضيـ مع البعض كاجتماعيـ عمى معكنػة كمسػاعدة جمػكع المػرابطيف التػي عبػرت

إلييـ مف بالد العػدكة – أف مػف اهلل عمػييـ بالنصػر فػي مكقعػة الزالقػة  12(Sacraliasرجػب
ع ػػاـ 479ق 23 /أكت ػػكبر1386ـ) ( ،)2كى ػػي الت ػػي أظي ػػر فيي ػػا المعتم ػػد ب ػػف عب ػػاد ش ػػجاعة
كصمكدا ضد ىؤالء النصارل(.)3
ن

ػابر إلػػى
كبعػػد ىػػذا النصػػر الكبيػػر لممسػػمميف تػػرؾ يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف ميػػداف المعركػػة عػ نا

أفريقيا تارنكا قائده سير بف أبي بكر عمى قيادة جيكشو؛ األمر الذم ساعد ألفكنسكالسادس عمى

القياـ باعادة بناء جيشو مرة أخرل؛ كمف ثـﱞ أخذ يياجـ أراضي المسمميف(.)4

كقػػد كصػػؿ ألفكنس ػكبغزكاتو إلػػى حػػدكد إشػػبيمية بعػػد مػػركر عػػاـ كاحػػد فقػػط مػػف مكقعػػة

الزالق ػػة ،فق ػػرر يكس ػػؼ العب ػػكر إل ػػى األن ػػدلس بنفس ػػو لممػ ػرة الثاني ػػة ف ػػي س ػػنة 481ق /يكني ػػو
1388ـ( ، )5كفي ىذه المرة رأم يكسؼ مدل ما يمثمو أمراء الطكائؼ في األندلس مف عكامؿ
عكامؿ تسبب االنييار السريع لمبالد ،فيـ غير متفقيف عمى رأم ،كيرل كؿ منيـ أنو سيد تمؾ

ال ػػبالد كح ػػده دكف من ػػازع ،كال يفك ػػر إال ف ػػي تحقي ػػؽ أىداف ػػو دكف االىتم ػػاـ باخكان ػػو المس ػػمميف
كباإلسالـ ذاتو ،بؿ كاف ىدؼ كؿ منيـ تحقيؽ مصمحتو فقط ال غير(.)6

( )1مجيكؿ ،الحمؿ ،ص52؛ يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص.83-82
( )2قتؿ فييا نحك  333ألؼ مف النصارل .مجيكؿ ،الحمؿ ،ص.63 -59
( )3يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص.93
( )4يكسؼ أشباخ ،المرجع السابؽ ،ص.93
عف األسباب التي دفعت يكسؼ بف تاشفيف لمعكدة إلى المغرب بعد مكقعة الزالقة .انظر عصمت عبد المطيؼ
دندش ،أضكاء جديدة عمى المرابطيف ،الطبعة األكلى ،دار الغرب اإلسالمي ،لبناف1991 ،ـ ،ص.78-71
( )5ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص152؛ مجيكؿ ،الحمؿ ،ص66؛ حمدم عبد المنعـ حسيف ،تاري
المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف ،ص..62
( )6عبد اهلل بف بمكيف بف باديس بف حبكس ،التبياف عف الحادثة الكائنة بدكلة بنى زيرل في غرناطة ،تحرير عمى
عمى عمر ،الطبعة األكلى ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،2336 ،ص.135
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فقػػد امتنعػػت ق ػكات مرسػػية عػػف االنضػػماـ لمجػػيش المرابطػػي ،كلػػـ يكتف ػكا بػػذلؾ ،بػػؿ أخ ػذكا

يقطعكف اإلمدادات عف الجيش المرابطي( ،)1كما أخذ بعض الكالة اآلخريف ينسػحبكف مػف معسػكر
المػرابطيف،

كلعػػؿ كػػؿ ىػػذه األحػػداث جعمػػت يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف يتأكػػد مػػف حتميػػة القضػػاء عمػػى

ى ػؤالء األم ػراء المتف ػرقيف؛ الػػذيف أصػػبحكا نتيجػػة ليػػذا التفػػرؽ كالتحاسػػد بيػػنيـ أداة فػػي أيػػدم الممػػكؾ

المسيحييف الذيف استطاعكا االسػتيالء عمػى الكثيػر مػف القػالع كالحصػكف دكف الػدخكؿ فػي معػارؾ

مػػع ى ػؤالء األم ػراء المسػػمميف المتنػػاحريف؛ كلػػذلؾ قػػرر يكسػػؼ الػػتخمص مػػف كػػؿ أم ػراء األنػػدلس
المسمميف؛ حتى يستطيع بعد ذلؾ التفرغ لمقضاء عمى ممكؾ المسيحييف دكف استثناء.

كفػػي عػػاـ 483ق1393 /ـ عبػػر يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف مػػف سػػبتة( )2إلػػى األنػػدلس لمم ػرة

()3
كال مف عبد اهلل بف بمكيف بف باديس( )4كأخيو تمػيـ بػف بمكػيف صػاحبى كػؿ
أسَر ن
الثالثة  ،ك َ

مف غرناطة كمالقة ،كنفاىما إلى أغمات( .)5فنزؿ عبد اهلل كأىمو أ نكال إلى الجزيرة الخضراء ،ثـ
أخير إلى مدينة أغمات ،حيػث تقػرر إقػامتيـ،
نا
نقمكا إلى سبتة ،فمكناسة .كذلؾ قبؿ أف يصمكا
كأنزلكا ىناؾ في دار حسنة كعكممكا برفؽ كعناية .كفي المنفي كتب عبد اهلل بف بمكيف مذكراتو

( )1ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص153؛ مجيكؿ ،الحمؿ ،ص .73لمزيد مف التفاصيؿ:
Henri Terrasse , Histoire du Maroc, p. 236
( )2ابف الخطيب ( لساف الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد) ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيؽ
محمد عبد اهلل ،الطبعة األكلى ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،1974 ،ج ،2ص..116
( )3مجيكؿ ،الحمؿ ،ص71؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص.353
( )4عبد اهلل بف بمكيف بف باديس بف حبكس بف زيرل الممؾ الثالث ك األخير لمممكة غرناطة ،اسسيا فرع منحدر
منحدر مف عائمة بنى زيرل البربرية الصنياجية بعد سقكط الخالفة األمكية باألندلس422ق 1333/ـ  .كلد
سنة 447ق1356 /ـ ،ك عيف عند كفاة أبيو بمكيف سيؼ الدكلة في عاـ 456ق1364 /ـ كلي عيد لجده
األمير باديس بف حبكس ،ليعتمى عرش غرناطة سنة 469ق1377 /ـ .مذكرات األمير عبد اهلل ،ص.9
( )5مجيكؿ ،الحمؿ ،ص71؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص353؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج،6
ص383؛ محمد كلد دادة ،مفيكـ الممؾ في المغرب مف إنتصاؼ القرف األكؿ إلى انتصاؼ القرف السابع
دراسة في التاري السياسي ،الطبعة األكلى ،دار الكتاب المبناني -المصرم ،1977 ،ص117؛ يكسؼ
أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص.98
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الشخصية كعنكنيا بعنكاف التبياف عف الحادثة الكائنة بدكلة بني زيرم في غرناطة .كلقد كقؼ

ابػػف الخطيػػب خػػالؿ زيارتػػو ألغمــات عمػػى ديػكاف لعبػػد اهلل بخطػػو ألفػػو بعػػد خمعػػو ،كقػػرر فيػػو
أحكالػػو الحادثػػة عميػػو ،ممػػا يسػػتظرؼ مػػف مثمػػو ( )1كسػػرد فييػػا تػػاري آبائػػو ،كأح ػكاؿ حكمػػو،

كحػكادث األنػػدلس فػػي عصػره التػػي يتضػػل فييػػا بشػػكؿ جمػػى جنػػكح األميػػر عبػػد اهلل إلػػى السػػمـ
كالدعػػة فػػي مجانبتػػو لوقػػداـ كحبػػو لمسػػالمة كالعافيػػة( .)2كتػػكفي عبػػد اهلل بمنفػػاه بأغمػػات .كأمػػا
حبيسا بأغمات إلػى أف عفػا عنػو ابػف تاشػفيف كسػمل لػو باالنتقػاؿ إلػى
بالنسبة لتميـ ،فمقد ظؿ ن

مراكش؛ حيث تكفي بيا عاـ 488ق1395 /ـ (.)3

كعاد يكسػؼ إلػى سػبتة( )4تارنكػا كراءه أربعػة جيػكش ،كقػرر أف يكػكف األميػر التػالي ىػك

المعتمػػد بػػف عبػػاد نفسػػو صػػاحب إشػػبيمية كقرمكنػػة كاسػػتجة كقرطبػػة كبقػػاع أخػػرل مػػف مرسػػية(
حيػػث كانػػت دكلتػػو تعػػد مػػف أكبػػر دكؿ األنػػدلس فػػي ذلػػؾ الكقػػت) .أمػػا القائػػد الػػذم تػػـ إرسػػالو

()5
احدا مف أىػـ قػكاد يكسػؼ بػف
الستنزاؿ المعتمد بف عباد ،فيكسير بف أبي بكر  ،الذم يعد ك ن

تاشػػفيف؛ كقػػد أخػػذ المعتمػػد بػػف عبػػاد أىبتػػو لمقاتمػػة جنػػكد المػرابطيف ،كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فمػػـ

يػػنجل المعتمػػد فػػي إيقػػاؼ سػػيؿ الم ػرابطيف الػػذيف تمكن ػكا مػػف االسػػتيالء عمػػى كػػؿ مػػف جيػػاف
كقرطبة كرندة ،كبذلؾ لـ يبؽ لممعتمد سكل إشبيمية كقرمكنة ،إال إف األخيرة خالفت تكقعاتو في

الصمكد ،كسقطت في ربيع األكؿ سنة 484ق /مايك1391ـ ( )6عمى الرغـ مف حصانتيا.

( )1ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص..235
( )2عناف ،دكلة اإلسالـ ،ج ،3ص.146
( )3مذكرات األمير عبد اهلل ،ص171؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص236؛ عناف ،دكلة اإلسالـ،
ج ،3ص.342
( )4ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص.253
( )5ابف الخطيب ،اإلحاطة ،ج ،2ص117؛ ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص.383
( )6ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص383؛ يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص131-133؛ إبراىيـ حركات،
حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.165
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كبذلؾ لـ يبؽ في حكزتو سكل إشبيمية ،التػي أخػذ باالسػتعانة بالنصػارل لمحفػاظ عمييػا،

كبالفعؿ كصمت تمؾ اإلمدادات المسيحية تحت قيادة الككنت جكمز في نحكأربعيف ألؼ ارجػؿ
كعش ػريف ألػػؼ فػػارس؛ حيػػث التقػػت جمػػكع النصػػارل المتحالفػػة مػػع المعتمػػد بػػف عبػػاد بجمػػكع

المػرابطيف عمػػى مقربػػة مػػف قرطبػػة ،كقػػد تمكػػف المرابطػػكف بقيػػادة إبػراىيـ بػػف إسػػحاؽ مػػف إنػزاؿ
ىزيمػة فادحػة بيػـ ،اضػطركا بعػدىا إلػى الفػرار تػاركيف إشػبيمية كصػاحبيا يكاجيػاف مصػػيرىما،

كانتيى األمر بتسميـ المعتمد بف عباد المدينة إلى المرابطيف بعػد أف أخػذكا عمػى أنفسػيـ عي نػدا

بتأمينػػو( ،)1ىككأىمػػو كشػػعبو مػػع الحفػػاظ عمػػى أم ػكاليـ ،كجػػاء سػػقكط إشػػبيمية فػػي رجػػب سػػنة

484ق /سػػبتمبر 1391ـ( ، )2كعم ػػى الػػرغـ م ػػف العيػػد ال ػػذم أخػػذه المرابط ػػكف عمػػى أنفس ػػيـ

لممعتمػػد ،فػػانيـ مػػا لبثػكا أف قبضػكا عميػػو كعمػػى نسػػائو كأبنائػػو كرحمػػكىـ إلػػى طنجػػة نػػز نكال عمػػى

أكامر يكسؼ بف تاشفيف.

كقد دخؿ المعتمد بف عباد طنجة ،في شعباف عاـ 484ق /أكتكبر 1391ـ( ، )3كبقػى

بيا بضعة أياـ( .)4ثـ صدرت األكامر بنقؿ المعتمد بف عباد مف طنجة إلى مكناسة( ، )5فأقػاـ

أشير قبؿ أف يصدر األمر بالمسير إلى أغمات كريكة()6؛ منفي ليـ تـ تحديد إقامتيـ
فأقاـ بيا نا
إقامتيـ فيو؛ حيث عانى مف اكتئاب نفسي شديد لما أصابو؛ إذ زج بو كبآلو إلى قمعػة أغمػات

المنيعػػة ،حيػػث قضػػى بضػػعة أع ػكاـ فػػي أغػػالؿ األسػػر بيػػذا المنفػػي .كلػػـ يكػػف مقػػاـ المعتمػػد

شنيعا ضيقنا فيو عمى المعتمد كأىمو ،كلـ يكف يطمؽ ليـ
بػأغمات
ن
معتقال عادفيفا ،بؿ كاف ن
سجنا ن

( )1ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص383؛ يكسؼ أشباخ ،تاري األندلس ،ج ،1ص.132-131
( )2ابف خمدكف ،العبر ،ج ،6ص.383
( )3ابف الخطيب ،اإلحاطة ،ج ،2ص.117
( )4المراكشي( عبد الكاحد بف عمى) ،المعجب في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتل األندلس إلى آخر عصر
عصر المكحديف ،تحقيؽ محمد سعيد العرياف ،القاى ةر 1963ـ ،ص.235
( )5عبد الكاحد المراكشي ،المصدر السابؽ ،ص.237
( )6ابف الخطيب ،اإلحاطة ،ج ،2ص.118
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ما يكفييـ مف النفقػة( .)1كيبػدكأف المدينػة كانػت منفػي لكػؿ المعارضػيف ،فمقػد التقػى فييػا طائفػة
أيضػا بأغمػات،
مف أىؿ فاس كاف يكسؼ بف تاشفيف قد سجنيـ ىػـ ن

كفػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف

خاقػػاف :كتمقب ػكا باإلمػػارة ،كأركب ػكا السػػكء نفكسػػيـ األمػػارة ،حتػػى كػػادت تقفػػر أيػػدييـ ،كتػػدثر

رسػػكميا بػػافراط تعػػدييـ ،إلػػى أف تػػدارؾ أميػػر المسػػمميف أمػػرىـ ،كأطفػػأ جمػػرىـ  ،فكػػاف المعتمػػد
يمتقى بيـ كيستأنس بكجكدىـ حتى شفع فييـ ،فانطمقكا مف كثاقيـ ،كبقػي المعتمػد يشػتكى مػف

ضيؽ الكبؿ ،كحينما دخمكا عميو مكدعيف قاؿ:
أما النسكاب الدمع في الخد راحة
ىبوا دعوة يا آل فـ ـ ـ ــاس لمبـ ـ ــتمى

لقد آن أن يفنى ويفنى بو الخد

بما منو قد عافاكم الصمد الف ــرد
()2

عمى قي ــود لم يحن فكـ ـ ـ ـ ـ ــيا بعد

تخمصتم من سجن أغمات ،والتوت

كقد عاش المعتمد بف عباد في أغمات في ضيؽ حتى أف بناتو اضطركا لمعمؿ بالغزؿ
باألجرة حتى يتمكنكا مف تكفير متطمبات الحياة ،كلقد أثار دخكليف عميو السجف في العيد كىـ
شديدا يقكؿ:
في مالبس رثة كحالة سيئة حزننا ن
مسرور
ًا
فيما مضى كنت باألعياد
ترى بناتك في األطمار جائعة

مأسور
ًا
فساءك العيد في أغمات
()7
قطمير
ًا
يغزلن لمناس ،ال يممكن

مقصدا لمف يريد أف يتردد عمى المعتمد بف عباد كزيارتو ،كممف
كلقد أصبحت أغمات
ن

زار المعتمد بف عباد في منفاه الشاعر ابف حمديس()4؛ فمقد كاف ابف حمديس ممف مدحكا ابف

( )1عناف ،دكلة اإلسالـ ،ج ،3ص.357
( )2ابف خاقاف( أبك نصر الفتل بف محمد بف عبيد اهلل القيسي اإلشبيمي ،قالئد العقياف ك محاسف األعياف ،حققو
ك عمؽ عميو حسيف يكسؼ خربكش ،الطبعة األكلى ،مكتبة المنار ،األردف ،1989 ،ص131؛ ديكاف
المعتمد بف عباد ،تحقيؽ حامد عبد المجيد -أحمد أحمد بدكل ،دار الكتب المصرية ،ص.95-94
( )3ابف خاقاف ،قالئد العقياف ،ص95؛ ديكاف المعتمد بف عباد ،ص.133
( )4ابف حمديس :أبك محمد عبد الجبار بف أبى بكر المعركؼ بحمديس الصقمى ،شاعر عربى كلد بسرقكسة
بصقمية عاـ 447ق1355/ـ ،أثناء حكـ المسمميف ليا ك تعمـ فييا ك شارؾ في بعض معارؾ المسمميف في
إيطاليا في شبابو .ك بعد سقكط إمارة صقمية سنة 464ق1371/ـ ،رحؿ ابف حمديس إلى األندلس
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ػاء لػو .كمػا ازره
ابف عباد ككاف مف شعراء بالطو فتردد عمى المعتمػد فػي محبسػو بأغمػات كف ن
أيضا األديب أبكبكر محمد بف عيسى بػف المبانػة( ،)1ككػاف مػف شػعرائو ،اشػتير بكفائػو لػذكرل
ن

المعتمد بف عباد كامارتو بعد خمعو كنفيو إلى أغمات ،كلقد ساءه ما رأه ممػا كصػؿ بػو الحػاؿ،
كىكمكبػػؿ بيػػذا الشػػكؿ الميػػيف ،فممػػا رآه كحمقػػات الكبػػؿ قػػد عضػػت بسػػاقيو عػػض األسػػكد،

دمعػا إال ممتزنجػا بػدـ ،
كالتكت عاييا التكاء األساكد السكد ،كىػكال يطيػؽ إعمػاؿ قػدـ ،كال يريػؽ ن

األمر الذم حفزه عمى تدكيف ذلؾ في أبيات شعرية( .)2كلقد كاف ابف المبانة يتردد عمى المعتمد

في منفاه ،فمما اقترب في إحدل المرات كقت سفره كتركو أرسؿ مع أحد أبنائػو صػمة لػو مفػتل
ػاال مرابطيػة ،كثػكبيف غيػر مخيطػيف ( )3غيػر أنػو رد
فييا مػف خطػة زىػر الريػاحيف بعشػريف مثق ن

ػرر ذلػػؾ بػػالظركؼ التػػي يمػػر بيػػا المعتمػػد بػػف عبػػاد رنادا عميػػو بػػبعض األبيػػات
ىػػذه الصػػمة مبػ نا
()4

الشعرية

سنة471ق1378 /ـ ،فدخؿ في بالط المعتمد بف عباد ،ك بعد أف استكلى المرابطكف عمى إشبيمية ،انتقؿ
ابف حمديس إلى إفريقية سنة 484ق1391/ـ ،ك اتجو إلى بالط بني زيرم في إفريقية يمتدحيـ ليتكسب،
عميا فابنو الحسف سنة 516ق1122/ـ ،ك لما
فمدح أبك طاىر يحيى ابف تميـ الصنياجى ،ثـ ابنو ن
اضطربت أحكاؿ بنى زيرل انتقؿ إلى بنى حماد في بجاية .تكفي ابف حمديس في رمضاف
عاما ك قد كؼ بصره .ك قيؿ بؿ مات
527ق1133/ـ ،في جزيرة ميكرقة ك قد بم مف العمر ثمانيف ن

ببجاية .ابف خمكاف(أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبى بكر) ،كفيات األعياف ك أنباء أىؿ
الزماف ،تحقيؽ إحساف عباس ،دار الثقافة ،بيركت ،بدكف تاري  ،ج ،3ص .214خير الديف الزركمى،
األعالـ ،الطبعة السابعة ،دار العمـ لممالييف ،بيركت -لبناف ،1986 ،ج ،3ص.274
( )1ابف المبانة :ىك أبك بكر محمد بف عيسى بف محمد المخمي الداني ،كلد في مدينة دانية ك إلييا ينتسب .ك قد
كنى بابف المبانة؛ ألف كالدتو كانت تعمؿ ببيع المبف .شاعر معاصر لممعتمد ،ككاف مف أقرب أصحابو إليو.
تكفي سنة 537ىػ1113 /ـ .ابف اآلبار ،الحمة السيراء ،ج ،2ص.58
( )2عف ىذه األبيات الشعرية ك لمزيد مف التفاصيؿ انظر ابف خاقاف ،قالئد العقياف ،ص.133
( )3المقرل (أحمد بف محمد المقرم التممساني) ،نفل الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ إحساف عباس،
دار صادر ،بيركت ،1968 ،ج ،4ص.96
( )4ديكاف المعتمد ،ص.133
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كاستطاؿ أسر المعتمد بيا ،كفي أكاخػر أيامػو صػدرت أكامػر أميػر المسػمميف بالتضػييؽ

عميو كتصفيده باألغالؿ بسبب ثكرة محمية قاـ بيا كلده عبد الجبار باشبيمية؛ كىي الثػكرة التػي

اتخذت ذريعة لمتنكيؿ بأبيو ،كظؿ عمى ىذا الحاؿ حتى مات بيا( )1في 11شكاؿ  /488أكاخر

أكتػػكبر 1395ـ( ،)2بعػػد مػػرض شػػديد أصػػابو .كمػػف النػػادر الغريػػب أنػػو نػػكدم فػػي جنازتػػو
بالصػػالة عمػػى الغريػػب بعػػد عظػػيـ سػػمطانو كجػػالؿ شػػأنو( . )3كلقػػد صػػاحبتو فػػي تمػػؾ الرحمػػة

كاإلقامػػة بػػالمنفي زكجتػػو اعتمػػاد الرميكيػػة أـ الربيػػع ،كظمػػت بيػػا حتػػى كفاتيػػا بيػػا قبػػؿ المعتمػػد

حسػرة عمػى مػا فػات كدفنػت بأغمػات .كفػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف اآلبػار قػائالن :لػـ ترقػأ بيػا عبػرة كال

فارقتيا حسػرة حتػى قضػت أسػفنا كىمكػت حزننػا رحميػا اهلل ( ،)4كىػذا شػيب بػدييي لمػا القػكه مػف
فضال عف مشاىدتيا(.)5
زكاؿ الممؾ كحاؿ يكحش سماعيا ن

ار لعدد مف الشعراء كمشاىير رجاؿ الدكؿ مف المؤرخيف لزيػارة
كلقد أصبحت المدينة مزنا

قبر المعتمد بف عباد ،فمقد زار ىذا القبر ابف المبانة كرثى المعتمد في قصيدة مشيكرة( ،)6كفػي

ذلؾ يقكؿ:

( )1ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،2ص164؛ المقرم ،نفل الطيب ،ج ،4ص .247لمزيد مف التفاصيؿ
عف حياة المعتمد بف عباد انظر سحر السيد عبد العزيز سالـ ،بحكث مشرقية ك مغربية في التاري ك
الحضارة اإلسالمية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،ص.188-176
( )2ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص155؛ السالكل ،االستقصا،ج ،2ص .54انظر ابف اآلبار الذل جعؿ
تاري خمع المعتمد يكـ األحد إلحدل ك عشريف ليمة خمت مف رجب سنة أربع ك ثمانيف .كما جعؿ تاري
كفاتو في شير ربيع األكؿ سنة ثماف ك ثمانيف .ابف اآلبار ،الحمة السيراء ،ج ،2ص .55عبد الكاحد
المراكشى ،المعجب ،ص.237
( )3ابف بساـ (أبك الحسف عمى بف بساـ الشنترينى) ،الذخي ةر في محاسف أىؿ الجزيرة ،تحقيؽ إحساف عباس ،دار
الثقافة ،بيركت،1979 ،ج،1ص.336
( )4ابف اآلبار ،الحمة السيراء ،ج ،2ص.63
( )5ابف اآلبار ،المصدر السابؽ ،ج ،2ص.55
( )6ابف اآلبار ،نفسو ،ج ،2ص.66
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انفض يديك من الدنيا وساكنيا
وقل لعالميا األرض قد كتمت

فاألرض قد أق ــفرت والناس قد مــاتوا

()5

سريرة العالم العم ـ ـ ــوى ،أغم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

كقػػد زار قب ػره بعػػد كفاتػػو بأيػػاـ الشػػاعر أبػػكبكر بحػػر بػػف عبػػد الصػػمد ،كأخػػذ فػػي إنشػػاد

قائال :فمما كاف يكـ العيد ،كانتشر النػاس ضػحى،
الشعر ،كيذكر صاحب قالئد العقياف ذلؾ ن
كظير كؿ متكار

كضحى ،قاـ عمى قبره عند انفصاليـ مف مصالىـ ،كاختياليـ بزينتيـ

كحالىػ ػػـ ،كقػ ػػاؿ بعػ ػػد أف طػ ػػاؼ بقب ػ ػره كالتزمػ ػػو كخػ ػػر عمػ ػػى تربػ ػػو ( .)2كمػ ػػا ازره عبػ ػػد الكاحػ ػػد

المراكشى(ت669ق1273 /ـ) ،ككصفو بأنو قبر متكاضع داخؿ حجػرة ميدمػة فػي فضػاء ال
أيضا ابف الخطيػب(ت776ق1374/ـ) كرثػاه( )3باإلضػافة
يعمره غير بعض الرعاة .كما ازره ن
()4

إلى زيارة المقرل(ت1341ق1631/ـ) صاحب كتاب نفل الطيب لمقبر عاـ 1313
أغمات في أواخر دولة المرابطين:

كمػػا كػػاف لمدينػػة أغمػػات دكر عنػػدما اتخػػذ منيػػا المرابطػػكف حاض ػ ةر ليػػـ بػػالمغرب فػػي بدايػػة

أيضا دكر لدل الحركات المضادة لممرابطيف كالتي سكؼ تضع نياية ليـ.
الدكلة ،فكاف ليا بعد ذلؾ ن

كقد ابتدأ ظيكر الميدل بف تكمرت بدكلة المرابطيف عاـ 514ق1123/ـ بمراكش في

عيػد األميػر المرابطػػى عمػى بػف يكسػػؼ ،كأخػذ الميػدم عمػػى عاتقػو تغييػر المنكػػر كأخػذ يػػدعك
الناس إلى ذلؾ ،كعمى الرغـ مف محاكلة الميدم االتصاؿ باألمير عمى بف يكسػؼ ،فػاف مػف

( )1ياقكت الحمكل (شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمى البغدادم) ،معجـ البمداف ،دار
صادر ،بيركت ، ،1984 ،ج ،1ص225؛ إسماعيؿ العربي ،المدف المغربية ،المؤسسة الكطنية لمكتاب،
الجزائر ،1984 ،ص.113
( )2انظر األبيات الشعرية .ابف خاقاف ،قالئد العقياف ،ص.137
( )3فمقد زار ابف الخطيب مدينة أغمات في عاـ 761ق1359/ـ في طريقو إلى مراكش ،ابف اآلبار ،الحمة
السيراء ،ج ،2ص.66
رأيت ذلك من أولى الميمات
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات
ويا سراج الميالى المدليمات
يدا
لم ال أزورك يا أندى المموك ً
المقرل ،نفل الطيب ،ج ،4ص.98
( )4المقرل ،المصدر السابؽ ،ج ،4ص.99
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كانكا حكؿ األمير حذركه مف اسػتمرار كجػكد الميػدل بمػراكش ،بػؿ نصػحكه بضػركرة الػتخمص
منو بالزج بو في السجف ،إال إف الكزير ينتياف بف عمر رفػض ىػذا المقتػرح ،كاعتبػره ممػا يقمػؿ

مف ىيبػة الدكلػة فقػاؿ لػو :يػا أميػر المسػمميف ،ىػذا كىػف فػي حػؽ الممػؾ ،أف تمتفػت إلػى ىػذا

الرجؿ الضعيؼ كىكذا طرد ابف تكمرت مف مراكش(.)1

كىكذا ،خرج الميدم كتالميذه مف مراكش بعدما تأكد أنو ال مقاـ لو بمػراكش مػع كجػكد

قائال ليػـ :إف لنػا
شخص مثؿ مالؾ بف كىيب؛ كلذلؾ قرر التكجو إلى مدينة أغمات إيالف ،ن
ػالحا ؛ حيػث نزلػكا
بمدينة أغمػات ن
أخػا فػي اهلل فنقصػد المػركر بػو فمػف نعػدـ منػو رنأيػا كدعػاء ص ن

بالمدينة ضيكفنا عمى عثماف المعمـ لمدة ثالثة أياـ ( )2ليخرج بعدىا إلػى أغمػات كريكػة ،حيػث
نزؿ في ضاحية أيغيؿ ،كأق أر الطمبػة بجػامع كطػاس بػف يحيػى بمكضػع مػف ناحيػة الغػرب ممػا

()3

يمي الصحف يدرس فيو العمـ لمناس كيعظيـ حتى ضاؽ بو معمـ البمدة عبد الحؽ بف إبراىيـ

 ،كىكما ترتب عميو خصكمة بيف الطرفيف أدت إلى انقساـ الناس بيف فرقتيف متنافستيف تدعى

كؿ منيما أنيػا عمػى حػؽ ( ، )4فمػا كػاف مػف صػاحب المدينػة إال أف قػاـ باخ ارجػو مػف المدينػة
ممػػا اضػػطره إلػػى االتجػػاه إلػػى السػػكس األقصػػى سػػنة 515ق1121 /ـ كنػػزؿ بتنميػػؿ ،حيػػث

اتبعو بعض مف الناس كالبربر( ،)5تارنكػا مػف ك ارئػو مجمكعػة مػف المخمصػيف لػو داخػؿ أغمـات
كعمى رأسيـ إسماعيؿ بف ايجيج أحد طمبتو المخمصيف(.)6

كمػػف مدينػػة أغمػػات جػػاء إعػػالف الحركػػة المكحديػػة بشػػكؿ رسػػمى حركػػة ثكريػػة مضػػادة

لمدكلة المرابطية .كلقد جيز عمى بف يكسؼ جي نشا بقيادة أخيو أبكالطاىر تميـ لمقضاء عمى قكة
( )1السالكل ،االستقصا ،ج ،2ص85؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري ،ج ،1ص.251
( )2سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاري المغرب العربي ،ج ،5ص.185
( )3حمدم عبد المنعـ ،المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف ،ص.98
( )4سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاري المغرب العربي ،ج ،5ص.185
( )5مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص131؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.252
( )6سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاري المغرب العربي ،ج ،5ص.186
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نظر
المكحديف المتمركزة بالجبؿ ،كعمى الرغـ مف خركجو بعسكر كبير ،فاف المكحديف نجحكا نا
لصعكبة الممرات كالمضايؽ الجبمية في التكميف لجػيش المػرابطيف بعػدما سػدكا عميػو ممػرات
الجبػػاؿ ،ممػػا جعميػػـ يػػدبركف ميػػزكميف مػػف دكف قتػػاؿ ،كقػػد جػػد المكحػػدكف فػػي اتبػػاع فمػػكؿ
المرابطيف إلى مقربة مف جبػؿ كريكػة بقبمػى أغمػات .كفػي محاكلػة مػف المػرابطيف لتػدبر األمػر
خرج جيش مف المرابطيف بقيادة بطى الممتكنى ،غير أف ىذا الجيش ىزـ ىكاآلخر كقتؿ عمى
(.)1

إثرىا بطى الممتكنى في عدد كبير مف أىؿ أغمات

كحينم ػػا انتش ػػرت دع ػػكة المي ػػدل طم ػػب م ػػف أتباع ػػو الق ػػدكـ إل ػػى تينمم ػػؿ كك ػػاف ع ػػددىـ

نحكأربعيف ألؼ كىـ في أىبة االستعداد ،فجعؿ القيادة في يد الشي أبكمحمد البشير كعقد ليػـ

اريػػة بيضػػاء؛ فخرجػكا قاصػػديف مدينػػة أغمػػات( )2فكصػػؿ خبػػرىـ إلػػى أميػػر المسػػمميف عمػػى بػػف
يكسػػؼ فخػػرج إلػػييـ فػػي نحكمائػػة ألػػؼ مػػف الحشػػـ كاألجنػػاد بقيػػادة األحػػكؿ كمثػػكـ ،كلكػػف عمػػى

الرغـ مػف كثػرة عػددىـ فقػد نجػل المكحػدكف فػي ىػزيمتيـ كقتػؿ األحػكؿ ،بػؿ كاتبعػكىـ بالسػيؼ

يكمػػا فػػي شػػعباف 516ق13 /
حتػػى أدخمػػكىـ م ػراكش ،كضػػرب الحصػػار عمييػػا لمػػدة أربعػػيف ن

()3
أسػػا عمػػى عقػػب عنػػدما تمكػػف المرابطػػكف بقيػػادة
أكتػػكبر1122ـ  .غيػػر أف األمػػكر انقمبػػت ر ن

ػددا كبي ناػر مػنيـ عمػػى أرسػيـ الشػػي
الشػي أبكمحمػد بػػف كانػكديف مػف ىزيمػػة المكحػديف ،كقتػؿ عػ ن

أبكمحمد البشير نفسو .كلقد اضطرت فمكؿ المكحديف في الفرار مف أماـ الحاضرة مراكش إلى
أغمػػات؛ حيػػث أظيػػر عبػػد المػػؤمف بػػف عمػػى فػػي ىػػذا اليػػكـ شػػجاعة فػػي الػػدفاع عػػف فمػػكؿ

المكحديف الذيف لـ ينج منيـ إال اليسير(.)4

( )1مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص.112
( )2ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص177؛ حمدل عبد المنعـ ،تاري المغرب في عصر المرابطيف،
ص.131
( )3ابف أبى زرع ،ركض القرطاس ،ص177؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.255
( )4مجيكؿ ،الحمؿ المكشية ،ص.116
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كميما يكف مف أمر ،فقد اسػتمر الميػدم يحػارب قبائػؿ السػكس كجيػكش المػرابطيف فػي

منطقة إيجميز في الفترة الزمنية مف سنة 515ق1121 /ـ إلى سنة 518ق1124 /ـ( ، )1ثـ
انتقؿ مف منطقة إيجميز التي استقر بيا نحكثالث سنكات إلػى تينممػؿ( ، )2حيػث قسػـ أ ارضػييا
كديارىا عمى أصحابو ،ككاف اختيار الميدم ليػذه البمػدة لمػا ارتػآه فييػا مػف منعتيػا كحصػانة

مكقعيا( ، )3كلقد حػاكؿ المرابطػكف إسػقاط تينممػؿ ،لكػنيـ فشػمكا فػي ذلػؾ نظ ناػر لمعاقميػا الجبميػة
الكعرة التي استغميا الميدم أفضؿ استغالؿ(.)4

كفي عاـ 523ق1126 /ـ بدأ الميدم يياجـ المرابطيف بشكؿ مكسػع ،كاسػتمر األمػر

عمػػى ىػػذا النحػػكحتى كفػػاة الميػػدم بػػف تػػكمرت فػػي  14رمضػػاف سػػنة 524ق1133 /ـ(، )5
( )1ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص178؛ ابف القطاف المراكشي(أبك محمد حسف بف عمى بف محمد بف عبد
الممؾ) ،نظـ الجماف لترتيب ما سمؼ مف أخبار الزماف ،تحقيؽ محمكد عمى مكى ،الطبعة األكلى ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت -لبناف ،1993 ،ص78؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص.273
( )2تينممؿ :ذات السطكح المزركعة قمعة منيعة ،ك تقع فكؽ ربكة عالية في سفل جبؿ درف مف شعب جباؿ
األطمس عمى بعد حكالي مائة كيمك متر جنكب غربي مراكش ،ك بيا حتى اآلف قبر الميدم بف تكمرت.
ابف القطاف ،نظـ الجماف ،ص139؛ النكيرم (شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف عبد الكريـ) ،نياية
األرب في فنكف األدب ،تحقيؽ حسيف نصار ،مراجعة عبد العزيز األىكاني ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،1983،ج ،24ص282؛ ابف الخطيب ،أعماؿ األعالـ ،ج ،3ص276؛ عبد اهلل العركم ،مجمؿ

تاري المغرب -المغرب في عصر الكحدة ك السطكة ،الطبعة األكلى ،المركز الثقافي العربى ،الدار البيضاء،
بيركت ،1994،ج ،2ص146؛
Jamil Abun Nasr, A History of the Maghrib, p.106; Henri Terrasse , Histoire du
Maroc, p. 83; L. Leves Que- CH- Penz, Histoire du maroc,p.38.
( )3ابف القطاف ،نظـ الجماف ،ص143؛ مجيكؿ ،الحمؿ ،ص.112
( )4مجيكؿ ،المصدر السابؽ ،ص.113
( )5ابف القطاف ،نظـ الجماف ،ص67؛ النكيرم ،نياية األرب ،ج ،24ص288؛ الزركشي(أبك عبد اهلل محمد بف
أبى إبراىيـ) ،تاري الدكلتيف المكحدية ك الحفصية ،تحقيؽ ك تعميؽ محمد ماضكر ،المكتبة العتيقة ،تكنس،
بدكف تاري  ،ص ،7ألفرد بؿ ،الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقى مف الفتل العربي حتى اليكـ ،ترجمة عبد
الرحمف بدكل ،الطبعة الثالثة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت -لبناف ،1987 ،ص.253
- 20 -



جملت املؤرخ العربي– العذد (  – )82اجمللذ الثانى  8282م ــــــــــــــــــ د .شاهنذة سعيذ حممود

كىكالعاـ نفسو الذم ُىزـ فيو المكحدكف ىزيمة فادحة في مكقعة البحيرة( ، )1إال أنو تكفي تارنكػا

ليـ مف تكسـ فيو الكفاءة بحيث تقكـ عمى أكتافو دكلتو(.)2

كقد ظمت أغمات محك انر لمصراع بيف المرابطيف كالمكحديف حتى سقكط دكلة المرابطيف

سنة  541ىػ  1146/ـ .

بعض مظاىر الحضارة في أغمات

أ -الحياة االقتصادية

تشكؿ الحياة االقتصادية عصب النشاط البشرل لمسكاف في أم مجتمع خالؿ العصكر

التاريخيػة المختمفػة .إذ ال بػد مػف تػكافر األرض التػػي يسػتقر فييػا السػكاف ،كيمارسػكف نشػػاطيـ
اليػػكمى الػػذل يػػكفر ليػػـ أسػػباب العػػيش كاسػػتمرار الحيػػاة .كللسػػؼ فػػاف المصػػادر الجغرافيػػة
اإلسػػالمية لػػـ تُ يعػ َػف كثيػ ناػر بكصػػؼ تفاصػػيؿ الحيػػاة االقتصػػادية فػػي أغمػػات ،كلػػـ تزكدنػػا إال
بمعمكمات مقتضبة كمػكجزة لػبعض أكجػو النشػاط االقتصػادل ،كمػع ىػذا فػاف ذلػؾ ال يقػؿ مػف
أىميػػة النصػػكص المكجػػكدة فػػي إعطػػاء صػػكرة عػػف ذلػػؾ النشػػاط الػػذل مارسػػو سػػكاف أغمػػات

خالؿ الفترة مكضكع البحث.

أما ابف أبي زرع ،فقد جعؿ تاري الكفاة في  25رمضاف .ابف أبي زرع ،ركض القرطاس ،ص.179
ك لقد تكتـ أصحابو خبر كفاتو عاـ 527ق1133/ـ ،أم بعد نحك ثالث سنكات؛ حتى يستقركا عمى اختيار
مف يخمفو في تسيير أمكر الدكلة ،أك ربما رأل عبد المؤمف أف يخفي ىذا النبأ عف الجنكد في مياديف القتاؿ ك
قكادىـ حتى ال يربؾ ىذه القكات في تمؾ المرحمة الحاسمة مف تاري المكحديف.
مجيكؿ ،الحمؿ ،ص117؛ أحمد عامر ،األمازي  ،ص526
أيضا ببحيرة الرقائؽ ،ك ىي بسيط كاف أماـ باب الدباغيف ك باب إيالف مف مراكش حيث حدائؽ
( )1تعرؼ ن
أكداؿ الحالية ،ك جرت بيا مكقعة البحيرة في يكـ السبت الثاني مف جمادل األكلى عاـ 524ق /الثاني مف
إبريؿ 1133ـ .البيذؽ(أبك بكر بف عمى الصنياجى) ،أخبار الميدم بف تكمرت ك بداية دكلة المكحديف ،دار
المنصكر ،الرباط ،1971 ،ص43؛ السالكم ،االستقصا ،ج ،2ص.87
( )2ابف القطاف ،نظـ الجماف ،ص156؛ ابف سماؾ ،الحمؿ ،ص116؛ ألفرد بؿ ،الفرؽ اإلسالمية ،ص262؛
سعد زغمكؿ ،الميدم بف تكمرت ،ص29؛
Jamil Abun Nasr, A History of the Maghrib, p.106; Henri Terrasse , Histoire du
Maroc, p. 83.
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كقد كردت لدل الجغرافييف المسمميف عند حديثيـ عف أغمات إشارات نستنتج منيا مدل

االزدىار االقتصادل الذل كانت تعيشو أغمات في تمؾ الفترة.
 موارد المياه:

سػػاعدت مصػػادر الميػػاه فػػي أغمػػات عمػػى كجػػكد مينػػة الز ارعػػة؛ فالميػػاه تختػػرؽ المدينػػة

يمينا كشم ناال .كمػف أىػـ مصػادر الميػاه نيػر لػيس بػالكبير( )1يشػؽ المدينػة كيأتييػا مػف جنكبيػا
ن

فيمر إلى أف يخرج مف شماليا ،كىذا النيػر يػدخؿ المدينػة يػكـ الخمػيس كيػكـ الجمعػة كالسػبت
كاألحد ،كباقى أياـ الجمعة يأخذكنو لسقى جناتيـ كأرضيـ كيقطعكنو عف البمد فػال يجػرل منػو

إليو شيء( .)2أما عف مصدر مياه ىذا النير فيكتمػؾ الثمػكج النازلػة عمػى جبػؿ درف فػي فصػؿ
الشػتاء ،فيسػػيؿ ذكبانيػا إلػػى نيػر أغمػػات ،كربمػػا جمػد فػػي داخػؿ المدينػػة حتػى يجتػػاز األطفػػاؿ
عميو كىكجامد فال يتكسر لشدة جمكده( ، )3كىكما رآه اإلدريسػى بنفسػو أكثػر مػف مػرة بأغمػات

كريكة( .)4كقد لجأ المرابطكف بعد بناء مدينة مراكش إلػى االسػتعانة بميػاه أغمػات التػي جمبكىػا
(. )5

إلى المدينة بكاسطة السكاقى

 الحاصالت الزراعية:
كمف خالؿ كتابات الجغػرافييف عػف أغمػات نجػد أف الز ارعػة ازدىػرت فػي المدينػة؛ فمقػد

كجدت أصناؼ مختمفة مف الحاصالت الزراعية التي تزرع بأغمات .يذكر ابف حكقؿ أنو ليس

ىناؾ بالمغرب كمو بمد أجمع كال ناحية أكفر كأغػزر كأكثػر خي ناػر منيػا قػد جمعػت فنػكف المأكػؿ

( )1اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ231 ،؛ أبك الفداء ،تقكيـ البمداف ،ص.135
( )2اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.231
( )3الحميرم ،الركض المعطار ،ص46؛ أبك الفداء ،تقكيـ البمداف ،ص.135
()4اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص231-232؛ أبك الفداء ،تقكيـ البمداف ،ص135؛ الحميرل ،الركض المعطار،
ص.46
( )5إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ص.222
- 22 -



جملت املؤرخ العربي– العذد (  – )82اجمللذ الثانى  8282م ــــــــــــــــــ د .شاهنذة سعيذ حممود

كميا ذات الصركد كالجػركـ( ،)1فييػا األتػرج( )2كالجػكز كالمػكز كالنخػؿ كقصػب السػكر كالسمسػـ
()3

كالقنب

كسائر البقكؿ(.)4

كمػػا إف البكػػرم عنػػد حديثػػو عػػف أغمػػات أشػػار إلػػى أف حكلي ػا بسػػاتيف كنخػػؿ كثيػػر (. )5

كز ارعػػة النخػػؿ مػػف أىػػـ الم ػكارد االقتصػػادية لممدينػػة خاصػػة أف التمػػر كالمػػبف يعتب ػراف كجبػػة كاممػػة
لسكاف الصحراء ،كمف المعركؼ أف النخيؿ ال يزرع إال في ظؿ ظركؼ مناخية قكاميا الدؼء.

كأشار اإلدريسي إلى أف المدينة تقع في فحص طيب التراب ككثيػر النبػات كاألعشػاب

كحكليا جنات محدقة كبساتيف كأشجار ممتفة ( ،)6كنستدؿ مف ىذه اإلشارات عمى مدل انتشار
انتشار الزراعة كبخاصة الفكاكو.

ئيسػػا فػػي غػػذاء
جانبػػا ن
كمػػا كانػػت تػػزرع فػػي أغمػػات الحنطػػة ،ىػػذه الحبػػكب التػػي تمثػػؿ ن
حيكيػػا ر ن

اإلنس ػػاف عم ػػى م ػػر العص ػػكر ،فق ػػد ذك ػػر اإلدريس ػػي ى ػػذا بقكلػ ػو عمي ػػو أرج ػػاؤىـ الت ػػي يطحن ػػكف بي ػػا
الحنطة (.)7

 التجارة:

مركػز التجػا ةر بػالمغرب األقصػى( ،)8فقػد لعػب سػكاف المدينػة دكر الكسػيط
تعد مدينػة أغمػات أحػد أىػـ ا

التجارم في نقؿ كتبادؿ السمع بيف بالد المغرب كالصحراء؛ إذ كانت دار التجيز لمصحراء(.)9

( )1الصركد :أل األراضى المرتفعة الباردة ك يقابميا الجركـ األراضى الشديدة الحر.
( )2األترج :نكع مف النباتات الحمضية  ،رائحتو طيبة ك طعمو طيب يميؿ لمحمكضة .ك ىك ينمك بكث ةر في المناطؽ
تحمال لمبركدة .إسماعيؿ العربى ،المدف المغربية ،المؤسسة الكطنية
الحا ةر قرب المياه ك ىك أقؿ الحمضيات ن
لمكتاب ،الجزائر ،1984 ،ىامش ص .111
( )3القنب :نكع مف النباتات المخدرة.
( )4ابف حكقؿ ،صك ةر األرض ،ص93؛ إسماعيؿ العربى ،المدف المغربية ،ص.139
( )5البكرم ،المغرب في ذكر إفريقية ،ص.153
()6اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.231
( )7اإلدريسي ،المصدر السابؽ ،ص.231
( )8إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.223
( )9الحميرم ،الركض المعطار ،ص.46
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تقػػع مدينػػة أغمػػات عمػػى طػػرؽ القكافػػؿ لمػػف أراد الطريػػؽ إلػػى تممسػػاف مػػف سجمماسػػة؛

فالقكافؿ تسير مف تممساف إلى فاس ،كمف فاس إلى صفركل إلى تادلة إلى أغمات(إيالف) إلى
بني درعة إلى سجمماسة( .)1كترتبط أغمات بطرؽ تجارية مػع سجمماسػة تسػتغرؽ الرحمػة فييػا

عشرة أياـ ،كما إنيا ترتبط بطريؽ أخرل تربط أغمات بمدينة فاس يستغرؽ المسير فييا ثمانى
عشرة مرحمة( .)2كأدت الصالت التجارية في الفترة اإلسالمية بػيف أغمػات كبػالد السػكداف إلػى

جمػػا .كقػػد ظيػػر ىػػذا الثػراء كاضػ نػحا فػػي حيػػاتيـ التػػي تميػػزت بػػالترؼ ،كيشػػير
ثػراء أىميػػا ث ػراء ن

ػائال :لػػـ يكػف فػػي بػػالد المغػػرب بعػد مدينػػة أغمػػات كفػػاس
صػاحب نزىػػة المشػػتاؽ إلػى ذلػػؾ قػ ن

ػاال ( .)3فمقػػد كػػاف أىميػػا مػػف التجػػار ميسػػكرم الحػػاؿ
أكثػػر مػػف أىميػػا أم ػك ناال كال أرفػػو مػػنيـ حػ ن
يذىبكف في قكافؿ عمى الجماؿ الحاممة لقناطير األمكاؿ مف النحاس األحمر كالممكف كاألكسية

كثياب الصكؼ كالعمائـ كالمآزر كصنكؼ النظـ مػف الزجػاج كاألصػداؼ كاألحجػار كضػركب

مػػف األفاريػػة كالعطػػر كآالت الحديػػد المصػػنكع ( .)4كممػػا يػػدؿ عمػػى كث ػرة أم ػكاؿ أىػػؿ أغمػػات
كعظػػـ تجػػارتيـ أف الرجػػؿ عنػػدما كػػاف يرسػػؿ عبيػػده أكرجالػػو فػػي قافمػػة ،كػػاف عػػدد الجمػػاؿ فػػي

جمال مكقرة(.)5
القكافؿ يبم مائة كال يقؿ عف سبعيف ن

كلقد عجت أسكاؽ أغمات بضركب كصنكؼ مف السمع كأنكاع المتاجر كمما يدؿ عمى

اإلقبػػاؿ الكاسػػع عمػػى ىػػذا السػػكؽ إنػػو كػػاف يػػذبل فييػػا أكثػػر مػػف مائػػة ثػػكر كألػػؼ شػػاه ( )6كلقػػد

( )1اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص .249
( )2فاطمة بميكارم ،التبادؿ التجارل بيف مدف بالد المغرب خالؿ القرف4ق13 /ـ ،مجمة إنسانيات ،الجزائر،
العدد ،2338 ،42ص.35
( )3اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص248؛ الحميرل ،الركض المعطار ،ص.135
( )4اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص231؛ الحميرل ،الركض المعطار ،ص46؛ إبراىيـ حركات ،المغرب عبر
التاري  ،ج ،1ص.219
( )5اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.232
( )6إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص714؛ فاطمة بميكارل ،التبادؿ التجارل ،ص.38
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اتصػػمت مدينػػة أغمػػات بسػػاحؿ البحػػر المحػػيط عبػػر طػػرؽ فرعيػػة تجاريػػة ارتبطػػت بمنػػاطؽ
السكس األقصى كخاصة بمنطقة ماسة عمى ساحؿ البحر(.)1

كليس أدؿ عمى أىمية المدينة االقتصادية مف أنيا كانت كاحدة مف المدف التي كاف بيا

دكر لضرب السكة الخاصة بػأمير المسػمميف ،كذلػؾ فػي الكقػت الػذل كانػت فيػو القيمػة النقديػة
نظر لركاج التجارة بيف المغرب كبالد البحر األبيض المتكسط(.)2
لمسكة المرابطية مرتفعة؛ نا

كلقد كضع أىؿ أغمات عمى أبكاب منازليـ عالمات تػدؿ عمػى مقػاديرىـ( ،)3كفػي ذلػؾ

يقػػكؿ اإلدريسػػى :إف الرجػػؿ مػػنيـ إذا ممػػؾ أربعػػة آالؼ دينػػار يمسػػكيا مػػع نفسػػو كأربعػػة آالؼ
يصرفيا في تجارتو أقاـ عمى يميف بابػو كعػف يسػاره عرضػتيف مػف األرض إلػى أعمػى السػقؼ

كبنياتيـ باآلجر كبالطكب كالطيف أكثر ،فػاذا مػر الخػاطر بػدار كنظػر إلػى تمػؾ العػرض عمػى

األب ػكاب القائمػػة عػػدىا فػػيعمـ مػػف عػػددىا كػػـ مبم ػ مػػاؿ صػػاحب الػػدار( . )4كيػػذكر كػػؿ مػػف

اإلدريسػػي كالحميػػرم ىػػذه العػػادة األغماتيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف تأكيػػدىما بػػأف أحػكاؿ أىػػؿ المدينػػة
تغيػػرت ،كأف ذلػػؾ كػػاف فػػي فت ػرة زمنيػػة تسػػبقيما بقكليمػػا :كتغيػػرت بعػػد ذلػػؾ أح ػكاليـ إلتيػػاف

المصامدة عمى أكثر أمكاليـ (.)5
ب -سكان أغمات:

الحػػػديث عػػػف سػػػكاف أغمػػػات فػػػي الفت ػ ػرة مكضػػػكع البح ػػث ص ػػعب المن ػػاؿ بسػ ػػبب أف
الجغرافييف المسمميف لـ يتناكلكا سػكاف أغمػات مػف حيػث العػدد ،فػنحف نفتقػر بدرجػة كبيػرة إلػى
تحديد عدد السكاف في تمؾ الفترة لقمة المعمكمات المتعمقة بذلؾ.

( )1اليعقكبي (أحمد بف إسحاؽ بف أبى يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضل) ،البمداف ،دار الكتب العممية،
الطبعة األكلى ،بيركت ،ص.199
( )2إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.215
( )3اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ  ،ص232؛ الحميرم ،الركض المعطار ،ص.46
( )4اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.232
( )5اإلدريسي ،المصدر السابؽ ،ص232؛ الحميرم ،الركض المعطار ،ص.46
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كيقسـ اإلدريسي سكاف أغمات إلػى قبيمتػيف مػف البربػر تسػكناف بغربػي أغمػات (إيػالف)

كشرقييا مصاميد كريكة( )1بينما ينسب سكاف أغمات (كريكة) إلى قبيمة ىكارة مف قبائؿ البربر
المتبربريف بالمجاكرة الذيف كصفيـ بأنيـ أغنياء ليـ نخكة كاعتزاز ال يتحكلكف عنو .كلقد اتخذ
مستقر ليـ.
نا
األعياف مف أغمات كريكة

كأىميػا فرقتػاف يقػاؿ إلحػػداىما المكسػكية مػف أصػحاب عمػػى بػف كرصػند كالغالػب عمػػييـ

جفػػاء الطبػػع كعػػدـ الرقػػة  ،أمػػا الفرقػػة األخػػرل فيػػى مالكيػػة( )2كبينيمػػا قتػػاؿ دائػػـ ،ككػػؿ فرقػػة
تصمى في الجامع منفردة بعد صالة األخرل(.)3

ػتقر ليػػـ فػػي
كيػػذكر اإلدريسػػي اسػػتيطاف ييػػكد الػػبالد بأغمػػات إيػػالف كاتخػػاذىـ منيػػا مسػ نا
قائال :يسكف ييكد تمؾ البالد كىكما لـ يسبقو في ذلؾ أحد آخر ،كليس
عيد الدكلة المرابطية ن
ىنػػاؾ تفسػػير لػػذلؾ سػػكل أف الييػػكد لػػـ يسػػتقركا فػػي ىػػذه المدينػػة بيػػذا الشػػكؿ إال فػػي عصػػكر
متػػأخرة بنػػاء عمػػى القػرار الػػذم اتخػػذه عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف (537-533ق-1136 /
نيار لتصريؼ أمكر لو،
1143ـ) بمنع الييكد مف اإلقامة في مدينة مراكش( ،)4كال تدخميا إال نا
ػيال؛ ألنػػو متػػى عثػػر عمػػى كاحػػد مػػنيـ بػػات ليمتػػو فييػػا
كخػػدمات تخػػتص بػػو ،كتنصػػرؼ عنيػػا لػ ن
استباح مالو كدمو؛ كلذلؾ عزؼ الييكد عف المبيت بيا؛ خكفنا عمى أمكاليـ كحيػاتيـ( .)5كنظ ناػر
لحػػرص الييػػكد عمػػى العمػػؿ بالتجػػارة كالكجػػكد فػػي المنػػاطؽ ذات الشػػأف االقتصػػادل ،لػػذلؾ لػػـ
يجػد الييػكد مف ناػر مػف االسػتقرار بمدينػة أغمػات إيػالف لقربيػا مػف مػراكش( .)6حتػى إننػا نجػػد أف
بساتيف أغمات في عيد المرابطيف يختص بيا الييكد كحدىـ تقر نيبا(.)7
( )1اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.236
( )2ابف حكقؿ ،صكرة األرض ،ص93؛ إسماعيؿ العربي ،المدف المغربية ،ص.139
( )3ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج ،1ص.225
( )4أبك الفداء ،تقكيـ البمداف ،ص..124
( )5اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ص.235
( )6عبد الرحمف البشير ،الييكد في المغرب العربي (462-22ىػ1373-642 /ـ) ،عيف لمدراسات كالبحكث
اإلنسانية كاالجتماعية ،الطبعة األكلي ،القاىرة2331 ،ـ ،ص.51
( )7إبراىيـ حركات ،المغرب عبر التاري  ،ج ،1ص.216
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اخلامتــــت












لـ يرد في المصادر سكاء التاريخية أكالجغرافية أصؿ تسمية المدينة أكالسبب في تسميتيا
بيذا االسـ.
تمامػا ،كالتػي التػزاؿ يكتنفيػا
نؤكد القكؿ بأف فتل مدينػة أغمػات مػف األمػكر غيػر كاضػحة ن
الغمػػكض الػػذم لحػػؽ بالعديػػد مػػف مػػدف المغػػرب األقصػػى .كربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ىػػذا
الغمكض أكنال :إلى طكؿ فترة الفتكحػات التػي اسػتغرقيا الفػاتحكف فػي تثبيػت أركػاف دكلػتيـ
كثانيػػاُ :بعػػد ىػػذه المنػػاطؽ عػػف بػػؤرة اىتمػػاـ المػػؤرخيف نظػ ناػر لبعػػدىا عػػف مركػػز
بػػالمغرب .ن
شيئا ذا قيمة قد ذكر عف فػتل ىػذه المدينػة فػي العديػد
الخالفة في المشرؽ .كلذلؾ ال نجد ن
مف المصادر.
سببا في قمػة الكتابػة عػف المدينػة ىػكخركج المغػرب األقصػى
مما ال شؾ فيو أنو مما كاف ن
عػف سػػيطرة الخالفػة فػػي المشػرؽ منػػذ ثػكرة ميسػرة المطغػرل .كعمػػى الػرغـ مػػف أنػو لػػـ تعػػد
السػػيطرة العربيػػة عمػػى ىػػذه المنػػاطؽ إال فػػي عيػػد الدكلػػة اإلدريسػػية ،كعمػػى الػػرغـ مػػف أف
المؤرخيف يصفكف أغمات بأنيا قاعػدة إدريسػية مزدىػرة ،فػانيـ لػـ يمػدكنا بمعمكمػات كافيػة
أيضػػا إلػػى أف ىػػذه الدكلػػة كانػػت مػػف الػػدكؿ
عػػف المدينػػة ،كربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ ن
الخارجة عف السمطة المركزية.
لـ ييتـ المؤرخكف بالتأري لممدينة في الفترة التي تمت الفتل كدخكليػا تحػت سػيطرة العػرب
المس ػػمميف ،ربم ػػا لع ػػدـ كج ػػكد أح ػػداث تاريخي ػػة ميم ػػة تخ ػػص المدين ػػة ت ػػدخميا ف ػػي دائػ ػرة
اىتماميـ .كعمى العكس مف ذلؾ حازت المدينة اىتماـ الجغػرافييف؛ نظ ناػر لمكاردىػا المائيػة
ككثػ ػرة محاصػػػيميا الزراعي ػػة ،فضػ ػ نػال عػ ػػف مكقعي ػػا الميػ ػػـ عمػ ػػى طري ػػؽ القكافػ ػػؿ كالتجيػ ػػز
لمصحراء.
نظر لممكانة التي احتمتيا المدينة
برز االىتماـ بتاري المدينة منذ عصر المرابطيف؛ كذلؾ نا
كاتخاذ المرابطيف منيا حاضرة ليـ قبؿ انتقاليـ لعاصمتيـ مراكش.
نفي المعتمد بف عباد كقضاؤه بيػا آخػر أيامػو ثػـ دفنػو بيػا بجػكار زكجتػو اعتمػاد الرميكيػة
كاف مف أحد أىـ أسباب شيرة المدينة.
اشتيرت أغمات بمنتجاتيا الزراعية كالحيكانية فضالن عف نشاط سكانيا في التجارة .
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حسين يونس – أطمس العالم اإلسالمي ص . 59:
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ا
أوًل :املصادر:
-

قائمت املصادر واملراجع

ابن اآلبار (أبكعبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعى) ت 658ىػ1263/ـ:الحمة السيراء ،تحقيؽ

حسيف مؤنس ،الطبعة األكلى ،الشركة العربية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،1963 ،جزآف.

 ابن األثير (عز الديف أبكالحسف عمى بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحػد الشػيباني)ت 633ىػ1232 /ـ :الكامؿ في التاري  ،دار صادر ،بيركت1979 ،ـ.

 اإلدريسي (أبكعبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس) ت548ىػ1153 /ـ:نزىة المشتاؽ في اختراؽاآلفاؽ ،مكتبة الثقافة الدينية ،بدكف تاري .

 ابن بسام (أبكالحسف عمى بف بساـ الشنتريني) ت542ق1147 /ـ:الذخي ةر في محاسف أىؿ الجزيرة ،تحقيؽإحساف عباس ،دار الثقافة ،بيركت1979 ،ـ.

 البكري (أبكعبيػد اهلل بػف عبػد العزيػز القرطبػي) ت487ىػػ1394 /ـ :المغػرب فػي ذكػر بػالد إفريقيػة كالمغػربكىكجزء مف كتاب المسالؾ كالممالؾ ،مكتبة المثنى ،بغداد ،بدكف تاري .

 البالذرى (اإلماـ أبكالعباس أحمد بف يحيى بف جابر) ت 279ىػ 892 /ـ :فتػكح البمػداف ،تحقيػؽ كشػرح عبػداهلل أنيس الطباع-عمر أنيس الطباع ،مؤسسة المعارؼ ،بيركت.1987،

 البيــذ (أبػػكبكر بػػف عمػػى الصػػنياجي) ،أخبػػار الميػػدم بػػف تػػكمرت كبدايػػة دكلػػة المكحػػديف ،دار المنصػػكر،الرباط.1971 ،

 الحميري (أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ) عاش في النصؼ الثانى مف القرف السابع اليجرم:-

الركض المعطار في خبر األقطار ،تحقيؽ إحساف عباس ،الطبعة الثانية ،ىيدلبرغ ،بيركت1984 ،ـ.

ابن حوقل (أبك القاسـ بف حكقؿ النصيبي) ت 383ىػ993 /ـ :صكرة األرض ،الطبعة الثانية ،دار صادر،

ليدف1938،ـ.

 ابن خاقان ( أبك نصر الفتل بف محمد بف عبيد اهلل القيسي اإلشبيمي ،قالئد العقياف كمحاسف األعياف ،حققوكعمؽ عميو حسيف يكسؼ خربكش ،الطبعة األكلى ،مكتبة المنار ،األردف.1989 ،

 -ابن الخطيب (لساف الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد) ت 776ىػ1374 /ـ:

 أعماؿ األعالـ فيمف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ ،القسـ الثالػث ،تحقيػؽ أحمػد مختػار العبػادل ،محمػدإبراىيـ الكتاني ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.1964 ،

 -اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيؽ محمد عبد اهلل ،الطبعة األكلى ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.1974 ،
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 ابـن خمـدون (عبػد الػػرحمف بػف محمػد ) ت838ىػػ1435 /ـ :العبػر كديػكاف المبتػدأ كالخبػر فػي تػاري العػػرب-

كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكل الشأف األكبر ،الطبعة األكلى ،دار الكتب العممية ،لبناف1993،ـ.

ابن خمكان (أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمػد بػف أبػي بكػر) ت 681ق1282 /ـ :كفيػات األعيػاف

كأنباء أىؿ الزماف ،تحقيؽ إحساف عباس ،دار الثقافة ،بيركت ،بدكف تاري .

ـ الدمشقي( عبد الحي بف أحمد العكرم) ت=<58ه5:;< /م :شذرات الذىب في أخبػار مػف ذىػب ،دار
الكتب العممية ،بيركت –لبناف ،بدكف تاري .

 الذىبي (محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز) ،العبػر فػي خبػر مػف غبػر ،تحقيػؽ صػالح الػديف المنجػد،ـ

الطبعة الثانية ،مطبعة حككمة الككيت.1948 ،

ابن أبي زرع (أبك الحسف عمى بف عبد اهلل الفاسي) منتصؼ القرف الثامف اليجرل :األنيس المطرب بركض

القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاري مدينة فاس ،دار المنصكر ،الرباط1972،ـ.

 الســالوي (أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف خالػػد الناصػػرل) ت 1315ى ػػ1897 /ـ :االستقصػػا ألخبػػار دكؿ المغػػرباألقصى ،تحقيؽ جعفر الناصر -محمد الناصر ،دار الكتاب ،الدار البيضاء1954،ـ.

 الزركشــي (أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أبػػي إبػراىيـ) ،تػػاري الػػدكلتيف المكحديػػة كالحفصػػية ،تحقيػػؽ كتعميػػؽ محمػػدماضكر ،المكتبة العتيقة ،تكنس ،بدكف تاري .

 -ابن سماك العاممي :الزىرات المنثك ةر في نكت األخبار المأثكرة ،نشر كتحقيؽ محمكد عمي مكي ،مدريد1979 ،ـ.

 عبد اهلل بن بمكين بن باديس بن حبـوس :التبيػاف عػف الحادثػة الكائنػة بدكلػة بنػي زيػرم فػي غرناطػة ،حػررهعمى عمر ،الطبعة األكلى ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة.2336 ،

 ابــن عــذارى المراكشــي (أبكالعبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد) كػػاف حيػان 712ىػػ1312 /ـ :البيػػاف المغػػرب فػػي أخبػػاراألنػػدلس كالمغػػرب ،الجػػزء األكؿ ،تحقيػػؽ كمراجعػػة ج .س .ك ػكالف ػ إ .ليفػػي برفنسػػاؿ ،الطبعػػة الثالثػػة ،دار

الثقافة ،بيركت ػ لبناف.1983 ،

 ابن عسكر (أبكعبد اهلل أبكبكر بف خميس) ،أعالـ مالقة ،تعميؽ عبد اهلل المرابط الترغي ،الطبعة األكلى ،دارالغرب اإلسالمي ،دار صادر ،بيركت -لبناف.1999 ،

 -أبوالفداء(عماد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر) ت732ق1331/ـ :تقكيـ البمداف ،دار صادر ،بيركت.

 -ابن القطان المراكشى(أبومحمد حسن بن عمى بن محمد بن عبد الممـك القطـان) منتصـل القـرن السـابع:

نظػػـ الجمػػاف لترتيػػب مػػا سػػمؼ مػػف أخبػػار الزمػػاف ،تحقيػػؽ محمػػكد عمػػى مكػػي ،الطبعػػة األكلػػى ،دار الغػػرب
اإلسالمي ،بيركت -لبناف1993،ـ.
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 المراكشي( عبد الواحد بن عمى) ت=::ه56;8 /م :المعجػب فػي تمخػيص أخبػار المغػرب مػف لػدف فػتلاألندلس إلى آخر عصر المكحديف ،تحقيؽ محمد سعيد العرياف ،القاىرة 1963ـ.

 مجيــول( ت منتصػػؼ القػػرف الثػػامف اليجرل):الحمػػؿ المكشػػية فػػي ذكػػر األخبػػار المراكشػػية ،تحقيػػؽ سػػييؿزكار -عبد القادر زمامة ،الطبعة األكلى ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء1979 ،ـ.

 مجيــول ،أخبػػار مجمكعػػة فػػي فػػتل األنػػدلس كذكػػر أمرائيػػا كالحػػركب الكاقعػػة بيػػنيـ ،تحقيػػؽ إبػراىيـ األبيػػارل،الطبعة األكلى ،دار الكتاب المبنانى -المصرل ،لبناف -القاىرة1981 ،ـ.

 مجيول :االستبصار في عجائب األمصار ،نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،مشركع النشػر المشػترؾ،المغرب.1985،

 مجيول – نبذة تاريخيػة فػي أخبػار البربػر فػي القػركف الكسػطى منتخبػة مػف المجمػكع المسػمى بكتػاب مفػاخرالبربر ،تحقيؽ إ .ليفي بركفنساؿ ،الرباط1934 ،ـ.

 المقري (أحمد بف محمد المقرم التممساني) ،نفل الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ إحساف عباس،دار صادر ،بيركت.1968 ،

 النويري (شياب الديف أحمد بػف عبػد الكىػاب بػف عبػد الكػريـ) ،نيايػة األرب فػي فنػكف األدب ،تحقيػؽ حسػيفنصار ،مراجعة عبد العزيز األىكاني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.1983،

 ياقوت الحموي (شياب الديف أبكعبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمي البغدادم) ت626ىػ1228 /ـ:معجـ البمداف ،دار صادر ،بيركت.1984 ،

 اليعقــوبي (أحمػػد بػػف إسػحاؽ بػػف أبػػي يعقػػكب بػػف جعفػػر بػف كىػػب بػػف كاضػػل) ،البمػػداف ،دار الكتػػب العمميػػة،الطبعة األكلى ،بيركت ،بدكف تاري .

ا
ثانيا :املراجـــــــع:

 -أحمد عامر ،األمازي ( البربر كالسياسة كالحكـ) في بمداف المغرب2331 ،ـ.

 -إسماعيل العربى ،المدف المغربية ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1984 ،

 ألفــرد بــل ،الفػػرؽ اإلسػػالمية فػػي الشػػماؿ اإلفريقػػى مػػف الفػػتل العربػػي حتػػى اليػػكـ ،ترجمػػة عبػػد الػػرحمف بػػدكل،الطبعة الثالثة ،دار الغرب اإلسالمى ،بيركت -لبناف.1987 ،

 حسن عمى حسن ،تاري المغرب العربي  -عصر الكالة ،الطبعة األكلى ،مكتبة الشباب ،القاىرة.1977، -حسين مؤنس ،فتل العرب لممغرب ،مكتبة كمية اآلداب ،القاىرة1947 ،ـ.
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 حمدي عبد المنعم حسين ،تاري المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف -دكلة عمي بف يكسػؼ المرابطػي،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية1986 ،ـ.

 العالقات بيف األندلس كدكيػالت المغػرب اإلسػالمى منػذ قيػاـ الدكلػة األمكيػة فػي األنػدلس 138ى ػ 756 /ـ،حتى قياـ الدكلة الفاطمية في المغرب 296ىػ 938 /ـ ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.1989 ،

 -خير الدين الزركمي ،األعالـ ،الطبعة السابعة ،دار العمـ لممالييف ،بيركت -لبناف.1986 ،

 رينيـــرت دوزي ،المسػػممكف فػػي األن ػػدلس ،ترجمػػة كتعميػػؽ حس ػػف حبشػػي ،الييئػػة المصػ ػرية العامػػة لمكت ػػاب،.1994

 سعد زغمول عبد الحميد ،تاري المغرب العربي ،ج ،2تاري دكلة األغالبة كالرستمييف كبنى مػدرار كاألدارسػةحتى قياـ الفاطمييف ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1979 ،

 ج ،5المكحدكف مصامدة السكس الجباليكف كرثة المرابطيف تأسيس الدكلة كقياميا (558-533ق-1133 /1163ـ) عمػػى عيػػدم شػػياب الػػديف محمػػد بػػف تػػكمرت اليرغػػي كس ػراج المكحػػديف عبػػد المػػؤمف بػػف عمػػى

الككمى ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2333 ،ـ.

 الســيد عبــد العزيــز ســالم ،تػػاري المغػػرب فػػي العصػػر اإلسػػالمي ،مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة ،الطبعػػة الثانيػػة،اإلسكندرية.1982 ،

 العباس بن إبراىيم السماللى ،اإلعالـ بمف حؿ مراكش كأغمات األعالـ ،راجعو عبد الكىػاب بػف منصػكر،الطبعة الثانية ،المطبعة الممكية ،الرباط.1993 ،

 عبــد الــرحمن بشــير ،الييػػكد فػػي المغػػرب العربػػي(462 -22ق1373 -642 /ـ) ،الطبعػػة األكلػػى ،عػػيفلمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية2331 ،ـ.

 عبد اهلل العروي ،مجمؿ تاري المغرب -المغرب في عصر الكحدة كالسطكة ،الجػزء الثػانى ،الطبعػة األكلػى،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت.1994،

 عصمت عبد المطيل دندش ،أضكاء جديدة عمى المرابطيف ،الطبعػة األكلػى ،دار الغػرب اإلسػالمى ،لبنػاف،1991ـ.

 محمــد ســميمان الطيــب ،اإلنصػػاؼ فػػي تػػاري األش ػراؼ فػػي المغػػرب األقصػػى ،الطبعػػة األكلػػى ،دار الفكػػرالعربي ،القاىرة1994 ،ـ.

 محمـــد عيســـى الحريـــرى ،الدكل ػػة الرس ػػتمية ب ػػالمغرب اإلس ػػالمي حض ػػارتيا كعالقاتي ػػا الخارجي ػػة ب ػػالمغربكاألندلس(163ق296 -ق) ،الطبعة الثالثة ،دار القمـ لمنشر كالتكزيع ،الككيت.1987 ،
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 محمد ولد دادة ،مفيكـ الممػؾ فػي المغػرب مػف انتصػاؼ القػرف األكؿ إلػى انتصػاؼ القػرف السػابع د ارسػة فػيالتاري السياسي ،الطبعة األكلى ،دار الكتاب المبناني -المصرم.1977 ،

 -مصطفي عربوش ،مف تاري منطقة إقميـ تادلة كبنى مالؿ ،الطبعة األكلى ،مكتبة الطالب ،الرباط.1985 ،

 يوسل أشباخ ،تاري األندلس في عيد المرابطيف كالمكحػديف ،ترجمػة كتعميػؽ محمػد عبػد اهلل عنػاف ،الطبعػةالثانية ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.1996 ،

 محمد مرتضى الحسينى الزبيدل ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تحقيؽ مصطفي حجازل -راجعػو عبػدالستار أحمد فراج ،مطبعة حككمة الككيت ،الككيت.1969 ،
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