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/ ور الدولـــة العباســـية هــــا ثـــم ظهــــدهـضـــعل الخالفـــة الامويـــة فـــي  وا ـــر عبـــالد املغـــرب ورةـــر فــــوة و    ــــم /  كثـــوة ودعـــدد وتوـــوي الـــو ة فـــي

 .ادساي إلامبواطورية العربية إلاسالمية من تدود الةين شررا الى املحيط ألاطلس ت غربا 

 

 ـ ( هـ 053 – 11امارة بنت صالح )   

 ســرة الــى  هـــالــذي وعــود اصل صــالح بــن موةــور ذا الحــقال  واــان  ـــقبائــل العربيــة املةــاركة  بعــد الحــقال إلاســالمي لــبالد املغــرب تووعــا ال

وا هــــمـــن  وائـــل الــذ ن  ســـلموا وتحق و صـــالح بـــن موةــور الاميـــوي واــان وعـــر  )العبـــد الةــالح( هـــا إلــى ر ـــل  منـــت مــن ربيلـــة تميـــو هــــدعــود  صول

مة إدما  موطقة الريل تيث دسـققر فـروي هـفي م تسان بن نعمان الغسانيغربا بإوعاز من القائد العربي املسلم  هـا تو  ـومن انبالقيووبمد وة 

البيــان املغــرب ان صــالح   ـــابــن عــذار  فــي كقا فيــذكر لوــا املــ ر  /  فــي دار إلاســالك  فأــان  ول دا ــل إلــى الريــل ألاوســط بقلمســان نحــزةلــة مــن ربي

ما  ـدىى نوـور و ألا ـر هــرين اتد ــي مد وـة تقـف فـي شـمال شـرر املغـرب فـي موطقـة الريـل ممقـدة بـين  هــمد وـة نوـور و  هــذا رد اسـقلل  لوحسهـ

الخليحـة الامـوي الوليـد بـن  هــا لهــبعـد  ن ارطعابن تورل فـي كقا  ــ صـورة ألار/  / ا الجغرافي هـا لوا وصحهـورغة وامقازت مد وة نوور  كما ذكر 

  ـعدد كبيو من سأان املوطقة من ربيليت صن  ــ  فأراك صالح في نوور و سلم على  ديهـ12عبد امللك في عاك 
 
ا ة وغمارة البوبرية ونةـبوا صـالاا

 عل 
 
 عل  ـــالةــرا ف عل   ثقــل  ـــأل   ـــم الأافيــة   ـــم عــن إلاســالك لعــدك معرف  ـــورــد ارتــد رســم من م ـــتاكمــا

 
م وعــر   ـــم و لعــوا صــالح وعيوــوا تاكمــا

 عل هـ)داود( ولون عادوا إلى رشد
 
 تاكما

 
وبعـد وفـاة صـالح بـن موةـور تـولى الاوـم مـن ـ   هــ102م تيـ  تـوفي عـاك  ــم فققلوا داود و عادوا صالاا

 هــألاميـو سـعيد بـن ادريـس الـذي وا   ــابـن      ــ لحـة بعـد وفا سـووات و  1 هــادريس بـن صـالح الـذي داك توم   ـا   هـابن املعقةم ثم  لح هـبعد

وفـي عــاك ضـرائي / تمـردات بعـق ربائـل البوبــر بةـأن دفـف ال هــو الا ـر وا هـــصـالح الـذي   ــسـعيد ابن هــم وتــولى بعد ــتمـرد ربائـل البوبـر ودغلـي عل 

زيمة ألاميــو  ورعــا مد وــة نوــور تحــا ســيطرة هـــا ممــا  د  الــى  ـــ رفــق اتــد امــراص بنــت صــالح دعــوة الدولــة الحاطميــة فــي الــد ول فــي طاع هـــ 255

م وتوالا الاضطرابات على امارة بنت صـالح تيـ  ريـ ت علـى هـالحاطميين لون بنت صالح سرعان ما تموووا من الحاطميين وإعادة نوور الى توم

تيـث انقـر/ ملـك بنـت صـالح فـي  هــ 053تد ربائل الريل عـاك م وسقطا نوور على  د ) وعلي بن ابي الحقوح الازداجي اميو ربيلة ازدا ة اهـملو

ور ألاوضـــاي الدا ليـــة فـــي مد وـــة نوـــور بســـاي الى اعـــات والخالفـــات علـــى هــــمد وـــة نوـــور الـــذي اســـقمر ثالثـــة رـــرون بعـــد ان اســـقغلا ضـــعل وتد

 .  ا ـالسلطة بين افراد ربيل 

 

 ـ (هـ530 – 121امارة برغواطة )

صــالح بــن طريــل بــن شــمعون  هـــالامــارة الــى ر ــل اسم هـــذهـوتنســي ريــاك   هـــ 121يم تامســوا بــاملغرب الارعــ   عــاك رامــا امــارة براغواطــة فــي ارلــ

 "  رائالالعزيز    ـفي كقا  هـالل هـالذي دسمى بةالح امل موين الذي ذكر سورة  83  ـوف   ـالبوباطي الذي ادىى الوبوة وزعم ان القران نزل عل 
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.3سورة القحريم ، الا ة "  يو  هـذ  

م  تبعـون رـران صـالح بـن هــا ف ــا وعادا هــذة الحئـة او الجماعـة غريبـة فـي تقاليدهــالبيـان املغـرب " ان   ــي كقا ذكر املـ ر  ابـن عـذاري فـ 

م الد نيـة الةـالة هــريا عـن الاسـالك فمـن شعائر هــم ملقلحـين ا قالفـا  و هــا منسـوبة الـى اسـماص الانايـاص و  ــطريل املقوون من ثمـانين سـورة اغل 

م هـهـــــالليـــل ومـــف الوضـــوص الـــى در ــــة الغســـل الأامـــل والنـــجود ثـــالو  ــــجدات مقةـــالت عـــن الةـــالة ويرفعـــون و و  مـــس مـــرات فـــي اليـــوك وفــــي 

الا عوـد الضـرورة القةـو  وامـا  هــم في الطعاك تحريم اال لام الد ك والبيق والـد ا  مورو  ـم مقدار شبو عن الار/ فقط ومن عادا  ـوا دي

م اعـداد كبيـوة تيـ   ــم اكثـو عـداوة للبوبـر اذا رقلـوا منهــقامات كبيـوة بـالوموك وعلـم القومـيم و هــم اهــلالد ة   تقـل عـن مائـة ران مـن البقـر واـان 

 هــر ـر  مهــر الد انـة تيـ   ظهــ    ظ هــو مر   ــي د نـفـ هـهــوفق هــشرا ع هــوعلم  ــاليـان بد ان   ــد صالح إلى ابنهـد عـورم "  ـم على الخضوي لد نهـا بوو

إلــى عـاك   هـــا الى ابو ـد  هـوع  ـال إلـى املةرر وكـقـم شريع ـس و ـر  صالـ مـيو امل موين باألندل هـبمو   هـو مـر  هـققل تينئذ مـن  الحفي هـويوتةر  ود

م معــارع عد ــدة ولوــن لــم وســقطيعوا هـــم فقــد  ــا/ املســلمون مع ـــ صــبحا امــارة براغواطــة فــي نظــر املســلمين مةــركين  مــي محارب  ، ـ هـــ 110
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م هـــم هـــر امراصهـــم  ومــن اش ـــزيمة البواغــواطيين و القضــاص عل هـــد املــ من املوتــدي الــذي اســقطاي مــن هـــفــي ع هـــ 530م الــى عــاك  ـــالقضــاص عل  مــن

 طريل بن شمعون وصالح بن طريل و اليان بن صالح ويونس بن اليان ودواود بن  ونس . 

 

 ا ة امارة برغواطة ـ 

الدولة  هـذهـم  ن هـم املسلمون واسقحلوا دماصهـهـم عن د ن إلاسالك فلقد كر هـانة الجد دة وابقعادنتيمة انقحال البوغواطيين للد 

ا وبلاصة من ربل ألادارسة  والحاطميين ولم تلضف الافي عةر املوتد ن الذ ن تموووا من وضف تد هـبقية صامدة بو ة ال القحد ات ضد

 مهـ 530للقمرد الدولة  فحي عاك 
 
ذا هـو من البوغواطيين على عبد امل من بن علي  ليحة املوتد ن وباوف هـادي و هـوار الهـحمد بن ـ  ر  ثائرا

لم  بق تحا طاعة الخليحة املوتدي عبد املومن سو    ـم من براغوطة و كثو بالد املةامدة و ميف القبائل تي  إ هـل تامسوا الهـالتائر  

  ـمد وة مراكش فأرسل إل 
 
وار املآس ت هـا املعركة بمةري التائر محمد ابن  ـلققال البوغواطيين ورد اشتبك الجيةان ان  م عبد امل من  يةا

 م . هزيمة  يةهـو 

ا عبد امل من  ـزك ف  ـم تروب عد دة ا  ـم ودارت بينهــ تمددت ثورة برغواطة فلر  عبد امل من بن علي لغزو هـ530وفي  نحس عاك  

زت برغواطة رياك ثورة  ـورد ان  م ولم  بق إ  على ألاطحالهـم  ورقل ال ر ال ـعبد امل من فقغلي عل  بادئ ألامر ولون سرعان ما رجاا كحة

اص وذو نحوذ من مد وة ساقة تي  اشـوكا في هـاتد و  هـباعقبار  ضد توم املوتد ن وانضماك التائر املعرو  بالصاراوي   ـفي  مد وة سب 

  ـوعاود الققال عبد امل من و ورعوا    ـوا قمعوا عل  هـم فباوعو هـفأتا  ـوسقةر ون    ـوي في سب التورة وااتي البوغواطيين الصارا هـذهـ

زيمة البوغواطيين ومةري عدد  ـى   ـواشتبك مف برغواطة والصاراوي في رقال ان  هـزيمة غيو  ن عبد امل من بن علي بادر بتوظيم  يوشهـال

 عن هـم و  ـكبيو من
 
 ا ة برغواطة .  ـبرغواطة واانا تلك  رب الصاراوي مقلليا

 

 .  2333املةدر : دراسات في تاريخ وتضارة املغرب إلاسالمي ، د . عبد الواتد ذنون طه ، ليايا ، 

 

 


