
 03 – 5التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ املغرب الوسيط . 

 تحرير بالد املغرب مراحل  املحاضرة: اسم 

 م (  936 – 966هـ / 63 – 96املرحلة الثالثة : إتمام الفتح ) 

 : زهـير بن قيس البلوي )  
ً
 م (  966هـ /  96اوال

د   بـــة بـــن اـــاحث واخــة الاحـــ  اى الحـــة حمويــة   ـــ  ح ـــ اد ى مـــال  هــــ   ـــه است  ـــا 95اســت ر زهــــير بـــن قــيس البلـــوي  ـــ  برقـــة  ــام  

 ســيرية لـــبالد املغـــرب وت ـــ  ســـلوا  الثـــورا  الاــس اخـــر  ال مليـــا  ال ســـيرية لتحريـــر بـــاي  بـــالد املغــرب امـــ   اى الحـــة حمويـــة زهــــير بـــن قـــيس 

يلة بـن ملـ م خلـ  كثيـرا مـن الـروم والفراجـة والوربـر املـوالي  ل ــ هـ بجيش كبيـر وسـار زهــير ااـ  ال يـروا  ومـن خ ــة عخـر  خمـث كسـ 95البلوي   ام 

راس ، وعشار  ليهـم بترك امل الالة ال  بهـا خما ا  من املسلمي  ويخش ى ا  الال لبوا  ليهـ ووقث اختيارهـ     قرية تـ ى  ممـس قريبـة مـن خبـا  او 

ج ــ ااـ  ممـس حيـ  الت ـو بجيـوو ال ـ و وع ـة  امل ركـة بـي  املسـلمي  سيطر زهـير بن قيس البلوي     ال يروا  ب ـ  خـروك كسـيلة ماهــا تـم ات

مــن ال ــرب ونــي  كســيلة واتبا  ـــ ح تــل كســيلة واـهـــ م  خيوش ـــ   ــ  كهــرة   دهـــا /  ــاد زهـــير بــن قــيس البلــوي ب ــ  هـــةا حات ــار   ــ  الوربــر و 

ب ـ  ا  ورد  اخبـار  ـن هـــجوم الـروم البيـعاطيي    ـ  برقـة ب ســطو  م  ــم ااـ  م الالـة ال يـروا  واشــرت   ـ  تلرـيم ادارغهــا تـم رادرهـــا مسـر ا 

ـاحهـــة مـــث الـــروم البيـــعاطيي   ـــا  اتيج هــــا هــــ يمة ال ـــرب املســـلمي   كبيـــر منـــ و  بجيـــوو كثيفـــة حوقـــل زهــــير بـــن قـــيس ودخـــل  ـــ  م ركـــة ريـــر مت

وظلــ  بــالد املغــرب مــن ب  هـــ خاليــة مــن حاميــة  رنيــة او ا   هـــ 96واست  ـــاد زهـــير بــن قــيس البلــوي  ــ  امل ركــة وكثيــرو  ممــن  ــااوا م  ـــم  ــام 

 ـ   مسلم الالرر    امورهـا اررا الع غا  اى الحة حموية  ـ  الثـورا  و اى ر ـا  الاـس  ااـ  د ـن ض هــا  ـ  ال ـر  ممـا عد  ااـ  اات ـار الفو ـ ى

 بالد املغرب . 

 : حسا  بن ع ما  الغساعي )   
ً
 م (  935هـ /  69تاايا

( الــم م اتــل ااـــ  خااــه ال ــوا  الاـــس  030333 ــ  است  ـــاد زهــــير بــن قــيس البلـــوي قايــ  لم ــيش ال رتـــي املســلم املتيــو  مـــن )  ــي  ب 

 ااـــ  موخـــودة  ـــ  برقـــة ولـــرابلس مـــن قبـــل ، اغـــي حســـا  بـــن الل مـــا  الغســـاعي  ـــ  الوقـــو  ااـــ  احري يـــة وتج ــــ  ماهــــا ااـــ  قرلاخلـــة وحاقرهــــا 

 حاى حتح ـا 
ً
 ش الا ا

ً
الل ــ  ليهــ ح ــرب اليثيـر مـن الـروم ماهــم ااـ  قـ لية و حاـ لس وهــرب البـاقو  ااـ  ااحـاك املغـرب ، وملـا  ااـ  قرلاخلـة ح ارا

رعس الفتة وما حل باملسلمي  من ورائهـا حـا  حسـا  بـن الل مـا  الغسـاعي قـرر تخريههــا وهـ م ــا تـم اتج ــ قـوب م الالـة قـط ورة ون ـعر  حيـ  

ة للوربــر و الــروم البيــعاطيي  وت ــ  قتــا  شــ الا  بــي  اى ــاابي  تميــن حســا  بــن الل مــا  مــن حات ــار  ليهـــم ولــارد حلــو  تجم ــ  بهـــا قــوا  كبيــر 

 ال ـارني  ماهـم 

ـاهــلة و ااـ  تتمتـث بلفـوا وسـلطا  قـوي ولـم الاـ رك حسـا  بـن الل مـا  خطـورة    ا  الوربر اختم وا     عمرعهـ من الوربر البتـر تـ ى  ال

ة ح ــ  خم ــ   ــ د كبيــر مــن اتبا  ـــا والت ــ  خي  ـــا بجــيش ال ــرب املســلمي  حاـهـــ م خــيش املســلمي  وقتــل  ــ د كبيــر  مــن املســلمي  هـةهـــ املــرع

ـاهــــلة اخـــراك ال ـــرب مـــن احري يـــة ودخلـــ  ال يـــروا  ورخـــث حســـا  بـــن الل مـــا  ااـــ  برقـــة ح قـــام بهــــ ( ســـلوا  بســـةه اع ـــغا  5ا )واســتطا   ال

هــــ ارســـل املـــ د ااـــ   68اى الحـــة حمويـــة بـــ مر اى ـــوارك الـــةالان قـــاموا  ـــ  امل ـــر  حلـــم تـــتمين مـــن ارســـا  املـــ د ااـــ  حســـا  بـــن الل مـــا  ، و ـــ   ـــام 

ـاهـلة الاس ى    اا  سياسة خطيرة قوام ـا تخريه البالد امام ال حـم سسـ المي وبهــةا ال مـل خسـر  حسا  بن الل ما  واتج ـ مباشرة احو ال

ـاهــلة  ـ  خبـل حوراس ، اسـتطا   حسـا  بـن م بولي هـا تجاهـ عهـل ـا اللةالان تركوهـا و حتجاهـ اا  خيش املسلمي  ح تل   ـ  موضـث ر ـرت بباـر ال

 مـا  ال ــامة لتثةيـ   مليـة الل ما  ا  الا ض س     م اومة الروم البيعاطيي  وت   ا  اتم حتح احري ية واملغرب ألاوسط قام حسـا  بـب ا ح 

هــ ،   اع ــاك دار ل ــلا ة السـفن ، ععشــ ا املمــ   اى ـامث ودار حمــارة وم ســير  60الفـتح  ــ  امللط ـة ومــن اهـــم ا مال ــ ) بلــاك م الالــة تـوعس  ــام 

ويـن اى ـراك واى لـ  والرسـايل ، اع ـاك لل وا  الورالاة و البحرية    توعس ، اشراك ال رب بالوربر من خال  التفاهـم و حا ماك بياهـم ، اع اك دوا

ترط مـ ارس ااــ  خااــه املســاخ  تغ ــر اللغــة ال رنيــة مــث ع ــر الــ الان سســالمي ، اقــام ال تــاك  ــ  قبايــل الوربــر املختلفــة ود ــ د  ــ  اختيارهـــم واشــ

 فس الان ( . تف  ـ ـم    دالان الل ـ ، اقام اى راس    الطرقا  ، مراقبة ألاسوا  وضرب     االا ي ال ابثي  و امل

 

 

 

 



 : موس ى بن ا ير )   
ً
 هـ (  989هـ /  66تاايا

هـ والالاة املغـرب واحتـتح والالا هــ بفـتح قل ـة خبـل زرـوا  وهــي   ـ  خلـوب تـوعس تـم حـتح عـ ومة ح ـ  اتبـث  69توا  موس ى بن ا ير  ام  

 موس ى بن ا ير سياسة ش الا ة احو الوربر  . 

وسط ح ختث قبايل هـوارة وزااتة وكتامة من قالنس املغرب ألاوسط و املسيطرين     الـ  تابث موس ى بن ا ير ع ال ـ    املغرب ألا  

 حبــ ع  ال بايــل و  ـ  رعس ـــا كتامــة  ـ  للــه ألامـا  وارســا  الرهـــاين دلـيال   ــ  الــ خو   ـ  لا ــة امل
ً
ســلمي  سقلـيم وظ ـــر اتـر هـــةا الل ــر سـرت ا

 و    ق   اواالااهـم .

املغـــرب ألاق ـــ ى حوقــل ااـــ  للجـــة وحتح ــــا و ـــا  ال ـــرب لـــم الا ــلوا اليهــــا ب ـــ  وواـــ   ليهــــا لـــار  بـــن زيـــاد ، اتج ـــ موســـ ى بـــن ا ـــير احـــو  

االاة وهـيةا اغي موس ى بن ا ير    م  افوا ال رب املسلمي      شما  احري ية برا ونحرا ولم الابق    الا  الل ار  سو  ثغـر سـةتة الواقـث  ـ  ـهــ

 البحر املتوسط شري  للجة . 

   موس ى بن ا ير ا  الاؤمن شوالئ املغرب املمت ة هـةا من خااه ومن خااه اخر ر مل     ضرب ال وا   البحرية  ا    

البيعاطية    حوض البحر املتوسط والاس  اا  دسةه املتا ه لل رب الفاتحي  حسع  اا  ت وية اسطول ـ بةلاك كثير من السفن    دور 

م   اا  قوة اسطول ـ هـاخم قوا   البيعاطيي     خ ر البحر املتوسط مثل ) ق لية ، سرداايا ، ال لا ة بالسواحل املغرنية وت   ا  عل

قورسي ا ، خ ر البليار ( ح ل بةل  حركة حسطو  البيعاطي واستطا  بفتل قوة اسطول ـ ا  الا  م     حتح اسباايا ب   ا  علم       

 لبيعاطي .سالمة خطوط مواقالغهـ الطويلة وعماهـا من اى طر ا
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