
  03 – 6التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ املغرب الوسيط . 

: نتائج الفتح إلاسالمي لبالد املغرب املحاضرة: اسم   

 انتشار الاسالم 

بدأ الاسالم في الانتشار في الاراض ي املحررة ومنذ وقت مبكر ، فالنصوص التاريخية تشير الى انتشاره منذ انتهاء عمرو بن العاص  -1

 ة وطرابلس . لتحرير اقليم برق

 ادى مسلمو  زويلة وبرقة الى عقبة بن نافع الصدقة واقر معاهدهم بالجزية من :  -2

 الاغنياء فيردوها في الفقراء .  -

 الجزية من اهل الذمة التي تحمل ملصر .  -

 يؤخذ من ارض املسلمين العشر ونصف العشور ومن اهل الصلح صلحهم .  -

 الاسالم بعد ان قض ى عبد هللا بن ابي سرح على قوات جرجير في سبيطلة . دخل زعماء القبائل البربرية في -0      

توالت الحمالت العسكرية في بالد املغرب وكان الصحابة و التابعين من اول الدعاة الذين قاموا بجهد وافر في سبيل نشر الاسالم وكان  -4     

 دورهم واضح بعد تأسيس مدينة القيروان . 

 هاجر دينار من سس  قبائل اوربة الى الاسالم . تمكن ابو امل -5     

 في والية عقبة بن نافع الثانية دخلت قبائل سثيرة في الاسالم وقامت مساجد في مدينة ) درعة ونفيس وايجلي وماسة . -6     

 بعد استشهاد عقبة بن نافع في حملته الاخيرة ال يعني ارتداد القبائل التي دخلت الاسالم .-7     

 عندما دخل سسيلة مدينة القيروان بعد استشهاد عقبة وزهير بن قيس البلوي بقى اهلها على اسالمهم وكان يخشاه .  -8     

وكان ألعمال حسان بن النعمان الغساني نقلة نوعية في تاريخ املغرب بعد الانتصار على اعداء املسلمين في العناية بمسجد مدينة  -9     

 ئه وتزينه اضافة الى اقراره الدواوين .القيروان فزاده في بنا

 وبعد ان اسمل حسان بناء مدينة تونس نشر الاسالم وامنت سواحلها ضد هجمات الروم البيزنطيين و الاخطار الاخرى .  -13    

بالد الاندلس لنشر الاسالم وكان ملوس ى بن نصير الدور الفاعل في بعد عمليات التحرير التي قام بها في بالد املغرب الاقص ى ودخول  – 11    

 هناك فقد ارسل الفقهاء لتعليم البربر اصول الشريعة الاسالمية .

 نتج عن انتقال البربر الى الاسالم انتشار اللغة العربية لغة القران الكريم .  – 12     

ررون معهم اللغة و الدين ممثلين بالقران الكريم لقد كان لتحرير العرب لبالد املغرب يمتاز عن غيره بأنه فتح ثقافي فقد حمل املح -10     

 الذي هو قوم دين ودستور وسياسة وبحر اخالق . 

قام عدد من التابعين و الصحابة املرافقين للجيش العربي املسلم بتأسيس عدد من املساجد على سيبل املثال مسجد  الرباطي  -14     

 سلمون مراسز علمية هامة ومعاهد للدر  . ومسجد الزيتونة ،فاملساجد الاولى التي بناها امل

 شهدت خالل مدة القرن الثاني الهجري ثالثة ظواهر هامة وهي : -15   

 انشاء املساجد في عموم بالد املغرب العربي ومنها بالد السو  البعيدة .  -

 ارسال البعثات العلمية لتفقيه سكان بالد املغرب علوم الدين و الشريعة .  -

 يس املساجد الخاصة ، بقصد الاعمال الخيرية . امليل الى تأس -

شهدت فترة عصر الوالة قدوم جماعات اخرى استقرت في بالد املغرب سواء كانت ضمن الامدادات التي كانت ترسلها دار الخالفة او  -16

 بدافع الحما  الديني للقيام بنشر الاسالم او للتصدر في تدريس العلوم في مساجد البالد . 

مر الوالة ثم حكام الدول القائمة بعدهم على سياستهم املرسزية في ترسيخ مبادئ الشريعة الاسالمية ، واعمام اللغة العربية بكونها است -17

 ري لغة القران الكريم ولغة العبادات حتى اصبحت اللغة الرسمية الوحيدة في البالد ولم تكن اي لهجة من اللهجات البربرية قادرة على التبا

مع العربية في املجاالت السياسية والادارية والعلمية والحضارية فال فكرت من قبائل ودول البربر وال غيرهم من اتخاذ احدى اللهجات 

 الامازيغية بدل العربية كلغة للحكم و الثقافة و الحضارة . 

 الادارة 



 يالئم وخصوصية الدول -1   
ً
 اداريا

ً
ة العربية الاسالمية ، فنهض عمرو بن العاص على تنظيم ادارة ما تم نظم العرب البالد املحررة تنظيما

 تحريره من اقاليم برقة وطرابلس . 

بدأت معالم النظام الاداري بالظهور واصبحت مدينة القيروان عاصمة الوالية الجديدة ومرسز الاشعاع الفكري و الروحي في بالد املغرب  -2    

 
ً
 في سلطانهم عليها . واصبح الوالة يرتبطون ارتباطا

ً
 مباشرا

لن تتهيأ ألاسباب لعقبة بن نافع وزهير بن قيس البلوي لتنظيم شؤون بالد املغرب مثل ما حصل لحسان بن النعمان الغساني الذي  -0   

 اصبحت والية املغرب والية قائمة بنفسها بإدارتها ال تعتمد على مصر في شأن من شؤونها 

 للبربر واختص كل قبيلة بخطة تكون مسؤولة عنها وتؤدي عليها ما يفرضه الشرع من مال .  قسم حسان بن النعمان -4  
ً
 بالد املغرب خططا

حسان بن النعمان الغساني اول من دون الدواوين في بالد املغرب واقام العمال في النواحي والنواب عنه في حالة قيامه بحملة عسكرية  -5

قد ارس ى قواعد النظام الاداري وظل الوالة على ذلك سائرين مع التطوير ما يحتاج الى تطوير وتعديل ما وعند العودة الى بالد املشرق ، ف

 يحتاج الى التعديل وحس  متطلبات املرحلة و الظروف . 

للسلطة املرسزية ازدياد عدد مساعدين الوالي لتنظيم الشؤون الادارية في بالد املغرب زمن الوالة العباسيين حتى اصبحوا مصدر ازعاج  -6

 نتيجة التمردات التي يقومون بها في املدن املهمة من بالد املغرب

 قسمت بالد املغرب في اوج قوة السلطة املرسزية الى اقسام اربعة :  -7

 برقة وطرابلس .  -

 ب ( املغرب الادنى "افريقية " وشملت على مدن ) القيروان ، تونس ، الاربس ،سبيبة ، قسطيليلة ، اقليم الزا -

 املغرب الاوسط وشملت على مدن ) تلمسان ، تاهرت ( .  -

 املغرب الاقص ى وقد قسمه القائد عبيد هللا بن الحبحاب الى قسمين وهما  :  -

 الاول : السو  الادنى ومن مدنه طنجة .               

 الثاني : السو  الاقص ى ومن مدنه سال .               

ينوب عن الوالي يعين من قبله مباشرة ومقره قاعدة الاقاليم وكان يتم اختيار هؤالء الوالء من بين القادة  كانت في هذه الاقسام عامل -8

العسكريين املعروفين وتحت امره العمال حامية عسكرية تتحدد مهامها في ضبط الامور والدفاع عن الوالية او املدينة او املدينة عندما 

 تتطل  الضرورة ذلك .

 نتيجة على الرغم -9
ً
من هذه التقسيمات الادارية لم يستقر على حالة بسب  تقل  الاحوال ببالد املغرب وتقلصت مناطق نفوذ الوالة سثيرا

 الاضطرابات و التمردات . 

 قامت سيانات ودول مستقلة بعد هذه الحقبة التاريخية لتبدأ حقبة الدول العربي في بالد املغرب– 13

 

 .  2334ربي ، د . عبد الواحد ذنون طه واخرون ، ليبيا ، تاريخ املغرب العاملصدر : 


