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 الدويالت واالمارات االسالمية يف املغرب العربي
 ه(349_140ي واسىل )نالدولة املدرارية: أو دولة ب -1

 ، وعاصستيا مجيشة سجمساسة.قامت في اقميع السغخب االقرى ىي دولة 
ومؤسذ الجولة السجرارية كان سػدانيا يجعى عيدى بغ يديج السكشاسي الحي بشى العاصسة  سجمساسة ، 

تأثخ باألمػال في أواخخ ايامو مسا أثار وأمخ بغخس الشخيل فييا ولكغ يبجو أن عيدى بغ يديج اخح يد
معارضة مػاششيو . فيخوي البكخي ان زعيع السعارضة واسسو ابػ الخصاب الرفخي ، قال ألصحابة في 

الدػدان كميع سخاق حتى ىحا! وأشار الى عيدى، فأخحوه وشجوه وثاقا الى  :((مجمذ عيدى بغ يديج
جحع شجخة في الجبل بعج أن شمػه بالعدل، وتخكػه حتى قتمو البعػض والشحل والشسل. وولى بعجه قاتمو 

الخصاب الرفخي الحي تقخب إليو حجاد مغ ربس قخشبة اسسو ابػ القاسع بغ واسػل كان قج صشع  ػاب
فقخبو اليو حتى صار ىػ السجبخ لذئػن الجولة. فمسا تػفي ابػ  بو ا اعجب أبا الخصابسالحا ججيج

الخصاب ولى مكانو ابػ  القاسع بغ واسػل الحي تمقب بالسجرار. ويعتبخ ابػ القاسع ىػ السؤسذ الحقيقي 
تسخ حكسيا في واسػل . وقج اس غو فعخفت بالجولة السجرارية أو دولة بيسليحه الجولة بجليل أنيا سسيت باس

 ه.349يج أبشائو مغ بعجه الى ان قزى عمييا قائج الفاشييغ جػىخ الرقمي سشة 
 بناء سجلماسة 

مػضع سجمساسة يقع في شسال وادي درعة عمى شخف الرحخاء جشػبا وكان يدكغ تمظ السفازة قبائل 
لخيداني حاليا ( فمع يبق السمثسيغ الرشياجية ومشصقة سجمساسة تعخف باسع تافممت اما السجيشة القجيسة) ا

اما عغ يأتي  ليا اال الحكخ والسعخوف ان مجيشة سجمساسة لع تكغ قجيسة بل محجثة مثميا مثل تاىخت
 .ه140السجنية فيػ رجل سػداني االصل اسسو عيدى بغ يديج االسػد الحي تع اختياره لخمامة سشة 



 ىعشرخية و الالعربية لإلمام وللظ حتاختيار رجل مغ الدػدان لإلمامة ىشا يبيغ تصبيق مبجأ االأن 
 يسكغ التخمز مغ اإلمام الا ما حاد عغ العجل وىحا ما ستفعمو جساعة سجمساسة بأماميا عيدى بغ

 .يديج
ان سجمساسة لع تكغ بأكثخ مغ قخية صحخاوية وضمت السجيشة بعج التخمز مغ عيدى بغ يديج عمى 

م( ثع ابشو الياس بغ ابي 784-772ه/168-155ل )شكميا ىحا عمى ايام ابي القاسع سسغػن بغ واسػ 
 م(.791-90-784ه/174-168القاسع)

وعمى ايام الخابع مغ أمخاء سجمساسة وىػ اليدع بغ ابي القاسع الحي شالت إمارتو الى ما يديج عمى ثمث 
م( اتخحت سجمساسة شكل العاصسة فمقج عخف اليدع بغ سسغػن بشذاشو 823-790ه208-174قخن)

بأنو كان جبارا عشيجا أخزع قبائل  وصفبيل تقػية اإلمارة الرفخية وتػسيع رقعتيا حتى وججه في س
البخبخ السحيصة بدجمساسة  مسغ لع تكغ قج خزعت ليع وادخميا في شاعتو وانتذخ سمصان اليدع حتى 
وادي درعة وبفزل ما كان يأتيو مغ األمػال وخاصة ماكان مفخوضا عمى مشاجع درعة) خسذ معادن 

مقخا لو وبشي فييا اليدع تخحت السجيشة شكل العاصسة ال جعميا فأة( إزداد العسخان في سجمساسة درع
 القرػر والجور وخدنات السياه )السرانع( وبحلظ أتع بشائيا وتذييجىا.

بدػر قػي حتى يأمغ فييا مغ عجو يصخقو ولقج بشى الدػر  -بعج للظ -وكان مغ الصبيعي ان يحيصيا
و وبالصػب مغ أعاله كان لسجيشة سجمساسة )اثشى عذخ ( بابا بعج ان عطست السجيشة بالحجارة مغ أسفم

 .في عيج السخابصيغ الحيغ وجيػا جيػدىع نحػ بالد الدػدان التي كانت سجمساسة بابيا 
)الخابعة والثالثػن( مغ والية اليدع اي في الدشة االخيخة 34اما عغ تاريخ بشاء الدػر فيحجد بالدشة ال 

ه. وىحا يعشي احج شيئيغ :اما ان الدػر قج تع بشاؤه خالل سشة واحجة )سشة 208سو وىي سشة مغ حك
م( 867-823ه/253-208البشاء وأكسمو بعجه ابشو مجرار )سشة  ه( واما ان يكػن اليدع قج بجأ208

 السشترخ.  والحي اتخح لقب
ي قخشبة الفتشة السذيػرة بػقعة ه( وقعت ف208اي قبيل الػقت الحي بجأ اليدع يشذئ فيو الدػر ) سشة 

دار كثيخ مشيع الى فاىمو مغ االنجلذ للظ الخيس وشخد يت بأن خخب الحكع ابغ ىذام تالخيس والتي ان
السغخب والسعخوف ان أولئظ الخبزييغ الحيغ ساروا الى السغخب وصمػا في الػقت كانت تشذأ فيو مجيشة 

 ا فييا سسي باسسيع فيػ ) عجوة االنجلدييغ(فاس وانيع اشتخكػا في اعسارىا واتخحوا ليع حي
ه ولكشو مات في 208وان اليدع بغ ابي القاسع سسغػن رحب بيع واستعان بيع في بشاء الدػر سشة 

نفذ الدشة قبل ان يتع الدػر فأكسمػه عمى عيج ابشو مجرار السشترخ وعغ ىحا الصخيق يسكغ تفديخ 
 التراق اسع مجرار بالخبزييغ.

ان حخكة العسخان الكبيخة التي عخفتيا سجمساسة ايام اليدع  مغ بشاء القرػر والجور والسرانع والتي  
 جعمت السجيشة بحق عاصسة الجشػب تست بسذاركة االنجليدييغ مغ اىل قخشبة.



 ه(296-144) االمارة الرمسية-2
تمقب حكاميا بمقب االمام، ىي امارة قامت في أقميع السغخب االوسط ، أسديا عبج الخحسغ بغ رستع و 

 تقػل بعس الخوايات أن ابغ رستع بشى مجيشة تاىخت عقب فخاره امام القػات العباسية.
يحجد اختصاط تاىخت  حيثوالطاىخ ان السقرػد بتاىخت ىشا ليدت السجيشة بل ارض تاىخت اي إقميسيا 

سغ مغ القيخوان وللظ امخ ه اي بعج اكثخ مغ خسذ عذخة سشة مغ فخار عبجالخح161الخستسية في سشة 
ا ال يعشي ان تاىخت لع تكغ مػجػدة قبل للظ التاريخ فالسجيشة قجيسة تخجع الى العرخ حوى مقبػل.

 الخوماني ثع البيدنصي. 
اما عغ الدبب في اختيار مشصقة تاىخت مخكدا لمجعػة فيخجع اوال الى انيا مشصقة داخمية 

ا نحػ الجاخل وتجيخ ضيخىا لمبحخ وىحا يسثل مػقعا استخاتيجيا مشصػية عمى نفديا بسعشى انيا تػجو انطارى
 .مستاز بالشدبة لجساعة يحيط بيا االعجاء مغ كل جانب وتخجػ ان تعير في امان

ه كان مغ الصبيعي ان يتخح مقخا لو يكػن مخكدا 160بعج ان بػيع عبجالخحسغ بغ رستع باإلمامة في سشة 
مشصقة تاىخت  لألسباب التي بيشيا: مغ ))استخاتيجية(( السكان الجبمي لمجولة الشاشئة ووقع االختيار عمى 

وتػفخ العربية البتخية وغشى السػقع بالساء والسخاعي ىحا وال بأس مغ ان يكػن ابغ رستع قج ارتاد السكان 
، وىكحا نجح عبج الخحسغ بغ رستع في مغ قبل وانو استحدشو بعج ان أقام فيو عقب فخاره مغ القيخوان

 ه ، فأنتقل االمخ الى ابشو عبج الػىاب مغ بعجه.168بيت اقجامو في االمامة الى ان تػفى سشة تث
 


