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 السادسةمحتوى المحاضرة 

 

 عصر الوالة :  -
 الدول وقيام للمغرب االسالمي التحريرالعربي تمام بين ما الواقعة المدة:  الوالة بعصر المقصود  

 في داخال اي اسميا استقالال ام تاما استقالال كان سواء االستقالل هذا صورة كانت ايا   فيه المستقلة
 .الخالفة لدولة العامة التبعية اطار

لقد توالى على المغرب والة عدة ، كل واٍل منهم كانت له رؤية خاصة في إدارته لبالد المغرب ،        
هـ( الذي عينه الخليفة سليمان بن عبد 100ـــ97وكان من أحسن الوالة األمويين ، محمد بن يزيد القرشي)

عده يأتي الوالي اسماعيل بن الملك ، إذ انعمت بالد المغرب في عهده باألمن واالستقرار وسيادة العدل ، وب
( وكانت سياسته تهدف 102ــ100عبد هللا بن أبي المهاجر الذي عينه الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة )

الى نشر اإلسالم بالحجة واالقناع والدعوة السلمية ، وهي السمة التي غلبت على سياسة الخليفة عمر بن 
 مكانة علمية ودينية لغرض توجيه وإصالح الناس . عبد العزيز ، إذ كان يعين الوالة الذين لهم

وشهد المغرب والية عدد من الوالة ممن عرف بشدته حتى بغضه أهل المغرب ، ومنهم يزيد بن أبي مسلم     
، واله الخليفة يزيد ين عبد الملك بن مروان ، وكان شديدًا على الموالين لموسى بن نصير من البربر ، حتى قيل أنه 

 (.هـ102) يديهم واتخذهم حرسًا له . وقد أنف البربر من هذا العمل مما دفعهم الى قتله سنةوشمهم بأ
الذي بذل جهودًا كبيرة لتهدئة قبائل البربر وإزالة اسباب النقمة على   هـ(10ــ102) وعين بعده ِبشر بن صفوان 

 السلطة المركزية . 
هـ ، وعرف كفاية وحسن ادارته للمغرب ، في حين 110وعين بعده عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليًا سنة 

 .اغلظ بسياسته على اعوان سلفه بشر بن صفوان
عين عبد هللا بن الحبحاب واليًا للمغرب ، وعرف بإمكانياته االدارية والعسكرية  (هـ116 ) ولما كانت سنة 

 السيما نحو جزيرة صقلية وسردانية وحقق انتصارات كبيرة . 
عمر المرادي الذي سار بالناس سيرة غير حسنة ، إذ عامل البربر بمنتهى الغلظة مما أدى  وعين على طنجة

الى الثورة ضده ، إذ تعسف في فرض الضرائب الجائرة على أهل المغرب مما دفعهم الى النزوع الى االستقالل ، 
فة ، إنما كان خروجًا على سلطة على أن ثوران البربر لم يكن خروجًا على مبادئ الدين اإلسالمي ، وال على الخال

الوالة الحاكمة في المغرب ، وعلى هذا االساس اجتمع البربر في الشمال بزعامة ميسرة المدغري الذي قتل عمر 
 المرادي عامل طنجة ، وعين نفسه خليفة وعين على طنجة من قبله عبد األعلى بن حديج ، وهو من أصل رومي .
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إذ اساَء معاملة البربر أيضًا مما حملهم على الثورة ضده وقتله، ثم عينوا  هذا ولم تدم سياسة المدغري هذا
مكانه خالد بن حميد الزناتي الذي اصطدم في طنجة بقوات ابن الحبحاب التي يقودها خالد بن حبيب الفهري ، 

 وكانت معركة شديدة انتهت باستشهاد خالد الفهري ومعظم جنده في واقعة األشراف .
ر األوضاع في عموم المغرب بل كثرة الثورات واالنتفاضات ضد السلطة في المغرب ال سيما بعد ولم تستق    

وصول المد الخارجي الى المغرب ، إذ على صوتهم بعد أن التفوا حول عكاشة بن أيوب الفزاري الخارجي ، وهددوا 
متحدة ، وإنما كان سياسيًا تزعمه في المغرب مدينة القيروان ، وهنا يبدو أن النزاع لم يكن بين السلطة والبربر كقبائل 

الخوارج الذين فروا من المشرق فوجدوا األرض الخصبة لنمو افكارهم وآرائهم ومكنتهم من تعبئة الناس من قبائل 
 خارجية . تالبربر لمواجهة السلطة في المغرب ، فمكنهم ذلك فيما بعد من تأسيس امارا

 

 الدولة بقيام االوسط المغرب في الوالة عصر انتهى فقد واحد تاريخ المغرب في في الوالة عصر ينتهي ال
 االدنى المغرب وفي ، هـ172 سنة االدارسة دولة بقيام االقصى المغرب وفي ، هـ164 سنة الرستمية

 .هـ184 سنة االغلب بني دولة بقيام( افريقية)
 -: فهي العصر هذا سمات ابرز اما   
 والي من توليته تتم واحيانا الخليفة قبل من توليته تتم فأحيانا واحدة تكن لم الوالة تولية طريقة ان -1

 .مصر
 .اخرى  تارة والعنف والشدة تارة والتسامح اللين بين الوالة سياسة تباين -2
 االوضاع اضطراب ظهورها سبب والتي والصفرية كاالباضية المغرب في الخارجية الحركات ظهور -3

 .العصر هذا خالل  المغرب في السياسية
 .المغرب بالد في الفتن الثارة ومحاوالتهم مشاكلهم وازدياد الخرساني الجند تمرد كثرة-4
 .وسردينيا وصقلية المتوسط البحر باتجاه البحرية للحمالت الواسع النشاط -5
 

 


