
  21 – 21التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ املغرب الوسيط . 

 ـ (هـ185 – 298+ الدولة الحمادية )ــ (  هـ 804 – 261ـاجية )هـالدولة الصناملحاضرة: اسم 

ـــفـــط ع لـــن الرـــرا الرا ـــن ال  ــــجري / العاشـــر املـــيودي   و  ـــ  وجهـ ة   بـــدي ـ التحديـــد  اـــدعا الفـــيو الفـــاةميوا يدريريـــة عـــ  ييـــدي   ال ـــهـ

 هـــاجييا التا عيا لر يلة بربرية حضرية عستررة  ربي املغرب  وسط ق ل يا يتحول املعـ  الفـاةمي  هــور الصنهـظ
ً
 إلـ  عصـر  يقـاع ععسـ را

ً
ـائيا

 ـ  .هـ 262ـااك جرى عوكب الترليد الرسمي  اع  هــ إل  قرية قري ة ع  الريرواا و هـخارج املاصورية وبعدعا يتم جمين الاستعدادات توج

ـــشـــغل د ـــر املعـــ  الفـــاةمي  اـــدعا  ـــ ع املســـير إلـــ  عصـــر دـــيم  ي لف  ـ   ـــ  املغـــرب دوقـــن الاختيـــار   ـــ  يبـــي يحمـــد جعفـــر بـــ    ـــط ابـــ  هـ

 فـط الرصـر وك  سـ ل هــ يريد است فادهــ ي هــ ويسر إليهـحمدوا  لدلس ي داستد ا
ً
ي  ـ  ـ باملغرب   درال تفرك ععـط يحـد يوكدك يو يخوالـا جالسـا

 دعل 
ً
ـ ل عــد عــا بــيا عصــر واملغــرب وي ــوا ترليــد الرضــام واليــراج عــ  ق ــل لفســ ي هــــ ولــم يلت ــر ورود  عــر ديهـــشــ يم عــ   عــوال   وإتا يردت يعــرا

 فـط يعــري واسـت ددت با  مــال و عـوال دو ــي قـم درــد يخ ـ ت ح ــا
ً
 دغضـب املعـ  وقــال يـا جعفــر   لت ـي  ــ  علأـي  ويردت يا تجعــل لـط شــريأا

ـب ليودـة املغـرب دـ كار ابـ  زيـري العـر  هـــ ت هـــاجط وقـال لهـوبعد تلا استدع  اليليفة الفاةمي املع  بل يا ب  زيري الصن  وعا يصبت رشدك

ـاجط هــنوآلـة وسـلم (  عـا صـفا ل ـم عـ  بـود املغـرب د يـ  يصـفو لـط ويلـا ص هــ لي هــ) صـ   الل وقال يا عوكلا يلـت ويبـاك  ئمـة عـ  ولـد رسـول ه

ـا   ـ  يا املعـ  قـدع إلـ  هــو تأـاد تجمـن املصـادر  لم   ـهـــ  وي ـوا  عـر لهــيق ل يـا عـوكي ول ـ   طـري ة يا تـولط الرضـام واليـراج ملـ  ت تار   بربري 

 ـ  الاربـر وك تـول يحـد  ـل ال اديـة والسـي هـــ ك تنس ثوثة يشيام إياك يا تردـن الب ايـة  ـ  يهــ درد درال لهـبل يا ثوث توصيات ق ل يا يود 

  وســلم إلــ  بل ــيا جميــن عراةعــات املغــرب ويدريريــة عــا  ــدا هــــم يحــم عاــا وادعــل عــن يهــــم يــروا ي هـــعــ  يخوتــا يو ب ــي  مــا د  
ً
ـل الحضــر خيــرا

 دــاخرة ويهـــا يحـد ال تـاعييا وقـد قــدع املعـ  إلـ  بل ـيا خلعــة اليودـة  ويلبسهـــةـرابلس اليـي ولـ   لي
ً
ـ عـ  الييــول هـــ يحسـ  عــا  ادهــيليـدى هـــ ثيابـا

 بالع ــارة ) هــــ ويصــ حت الرســائل الصــادرة عــ  بل ــيا عستطهــــ فــط يدهــــ بريــادة البيــوم وجمــن الضــرائب وإدارة  قــاليم وجعــل خاتمهــــد إليهـــو 
ً
ـدا

ـ هـــســم بل ــيا الاربــري باســم يوســ  وكااـ يبــي الفتــوس يوســ  ابــ  يبــي زيــري خليفــة يعيــر املــيعايا( تلــا يا اليليفــة قــد  ــاا  ــو  اهـــعــ    ــد الل

 و هـكما يدض ى  لي ـ )يبو ح وس(هـبابي الفتوس  و  كاي 
ً
 .  ـو )سي  الدولة(هــ لر ا

 ـم ي مال بل يا فط بود املغرب  وسط هـي

 حملة بل يا     املغرب  وسط  – 2

ـ إلاشـارة هـــذهــا ب دريريـة . و عـد هــقـة كتاعيـة  ـاا املعـ  قـد تركـاجط ودر هـــ   ـ  ريس جـ ص صنهــ 261رحل بل يا إل  بود املغرب فـط  ـاع   

 ـمة     يا جمين ال تاعييا لم يصاح وا اليليفة الفاةمي إل  عصر هـع

     يدريرية  هـ عييا   د الل – 1
ً
 الأاتب  اعو

ـ هــــ يا يعـو   خـيآ آخـر يسا دهــوةلـب إليـ بـ  الرـديم بل ــيا بـذلا هــ  ـ  يثـر ودـاة جعفـر بـ  تـوعرت  اعــل الريـرواا ي لـم زيـادة الل 

 فــط كتابــة الرســائل والي ابــة و ــاا هــــ بــ  عحمــد الأاتــب التميمــي و هـــ  ــ  إدارة شــيوا الــ ود درــرر  عيــيا   ــد الل
ً
ـو ابــ   عيــر   لوــي  و ــاا بار ــا

     ديواا   طاهـع  حذاق اللغة العربية واللغة الاربرية دعين
ً
    ـ اب  زيري  ات ا

 ــ (هـ246 – 252ـ املاصور )هـوداة بل يا ووكية ابن

ــــ    ـــ  يثـــر عـــر  يقعدهـ252يدركـــت بل ـــيا املايـــة  ـــاع    ــــ وقـــد ح ـــم بل ـــيا ثـــوث  طـــرة ســـاة  ـ فـــط عأـــاا يرـــن بـــيا سبلماســـة وتلمســـااهـ

ـــر بصف هـــوبضــعة يش ـــ يعيــر صنهـ  ل  ــي زيــري بــ  عاــاد وح ــم اثايــي  طــرة ســاة بوصفهـ
ً
ـ هــــ خليفــة للفــاةمييا وقــد تــرك بل ــيا عــ   عدهــــاجة   خلفــا

 
ً
 ك يرا

ً
  ددا

 

 ع  ي مال املاصور ب  بل يا باام قصر املاصورية

ـ هـــ ال  ير ب صـيرة املاصـورية   وتـم باامو هــ  يعر يبو الفتح املاصور يا يعمل بالريرواا يبواب ع  حديد ويعر بباام قصر هـ 251فط  اع   

  و ـرس هـــ الذي  ـاا قـد بااهــذا الرصر والرصر املجاور لهـويحاط  ــه 256 سر ة دائرة فط  اع  
ً
 واحـدا

ً
ـ شـفين الصـرلوي صـاحب امل لـة  سـورا

 ــ   هـ255وفط  اع   يل  دياار  ـهــ ثم  عائهــ  شبار ع   ل لاحية   د لغ إلالفاق  ليهـحول

 

 



 ــ (هـ806 – 246ـ باديس )هـوداة املاصور ووكية ابن

ـ عـ  هـــ البديـد اليـارج  ـ  املاصـورية و الـت يياعهـــاجط وددـ  برصر هــــ  تـوفط يبـو الفتـوس املاصـور بـ  زيـري بـ  عاـاد الصنهـ 246فط  اع  

  نهــ الحاكم ب عر اللهــ املاية وتول  ابنهــر إت يدرك هــ سوى ستة يشهــ  عدهـيحس   ياع ولم يعص اليليفة الفاةمي ل ار الع ي  بالل
ً
ـ و اـدعا ــهـ خلفـا

 .  ـ ك يتجاوز اثايي  طرة ساةهــ باديس العرم  و اا  مر هـتوفط املاصور ارترى ابن

 ــ هـ804ـاجية  اع هــاية الدولة الصنهـ 

  ليهــ  رد وكية يشير لعمهــم ي مال باديس ي هـو الت ع  ي 
ً
 ـهــا وي  اهــ حماد ب  يبي الفتوس ب  يوس  ب  زيري ب  عااد د رج  اعو

 كثيرة وكس ى جليلة وي دو ي 
ً
 باملسبيلة ويص ح يح م باسم باديس بود املغرب ولهـخيو

ً
 قد يحتفظ ييضا

ً
ـذا لم يت خر حماد    هــ حمادا

لدولة ـا وإ طام اهــاجية و سري هــ  عر إل  الثورة     الدولة الصنهــى بهــ وت وي  ج ص  تيد وجمن ثروة ةائلة وال هـالتوسين ع  ل اق سل  

 (         فط املغرب  وسط )دولة ب ي حمادـ هـاليي ستحمل يسم

  ـ ( هـ185 – 298الدولة الحمادية )

 هـ  يذكر اب   ذارى فط كتاب  اجهـا حماد ب  بل يا ب  زيري ب  عااد اب  عاروم ب  صنهـسميت دولة ب ي حماد  س ة إل  عيسس 

ا إل  هـدأالت ع  الصفات اليي يرجن  عض هــ    اعا شيصي هـ 829اا ول ر فط كتب البدل  توفط  اع  فط الريرو هـقري الفر  هـال ياا املغرب با 

كميسس دولة وع  خول تلا ي وا حماد شيصية ةموحة  ايفة  هـظرود هـيلي هـا يض رتهـا إل  العاعل الوراثي وبعضهـالعاعل ال يئي وبعض

اجة فط املغرب التا عة للدولة الفاةمية بالي س هـ عد يصابت باديس يعير دولة صن  و ط يو دي ي  ا  اةفة يو قالوا يخوقهـا     اياتهـك يصد

 ع  التاازل الب ئي فط إةار صن هـالأاعل فط إعأاا ح م ال ود واليي تحت يدي
ً
 دلم يَر بدا

ً
 ع اشرا

ً
حماد  هـو  مهـا يك و هـاجة  برز شيصياتهـح ما

  طرط دي هـصة داشفرط     اب  يخيب  بل يا ولم يفرك حماد الفر 
ً
ماد  ل عا تملا ح حماد وكية يشير واملغرب  وسط / ا: تملا هـشروةا

إا باام الرلعة فط  اع    إعداد حماد بالعتاد واملال والرجال ) اصمة( كما يطام/  هـار عأاا إقاع إا لحماد حم اختي /  هـع  بود زلات هـيفتح

    الدور الذي لع  ا كعاصهــ  واختيار هـ 294
ً
 باسترول شيصية الدولة الحمادية دضو

ً
 وثيرا

ً
 الرلعة فط حماية الدولة هـمة ارت ط ارت اةا

 لطرط ع  ي
ً
تمثل الدولة الحمادية يول دولة بربرية    باديس هـم شروط العرد السياس ي بيا حماد واب  يخيهـكما يا باام الرلعة  اا تافيذا

ا     هـاملغرب إلاسوعي لرد داع  مر الدولة الحمادية عا يررب ع  قرا ولص  عاذ اختط حماد الرلعة إل  سروة عسترلة تح م الب ائر فط

 ويسلوب الح م  و اا حماد   يد   د امليع  ب    ط ز يم دولة املوحدي 
ً
و هـوقد ح م الدولة الحمادية  سعة يعرام اختلفوا قوة وضعفا

سر ت     هـ 185 – 121إل  يا جام يحيى ب  الع ي  الحمادي دأاا تاسن وآخر يعرام ب ي حماد  هـع   عد هـتري  هـامليسس للدولة  ثم خلف 

 .  د  عير يحيى ب  الع ي هـفط    هـ 185الدولة الحمادية فط  اع  

 

 .  1008تاريخ املغرب العربي د.   د الواحد تلوا ةه واخروا   ليبيا   املصدر : 

 
 


