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قوهل تعاىل :ﱡﭐﳈﳉﳊﳋ
« من ال يشكر امناس ال يشكر هللا » رواه امرتميذي،
امحلد هلل اذلي ىداان ميذا و ما كنا لهنتدي مو ىداان هللا  ،فنشكر املوىل امقدير ذو امفضل و اجلود و امفضل
امكبري عىل توفيقو الؤمتام ىذا امعمل امشكر هلل س بحاهو تعاىل اذلي وفقنا الؤمتام ىذا امعمل
هتقدم ابمشكر و امعرفان و الاحرتام ألس تاذان املرشف ادلكتور امبشري غاهية اذلي تفضل مشكور بقبول
ا ؤالرشاف عىل ىذه امرساةل و حرصو عىل اكامتهل ،أأدام هللا عزه و زاده علام ،اذلي مل يبخل علينا يوما بنصاحئو
وتوهجاتو و متباعتو ميذا امبحث ،وؤاىل لك من أأانر منا ادلرب و أأضاف ومو لكمة يف رصيدان املعريف  ،اذلي
برصان بنور بصريتو و صفاء فؤاده مسؤول امنشاطات امعلمية و امثقافية و امرايضية مبدرية اخلدمات اجلامعية
ابموادي املودلي شوشاين ،كام هتوجو ابمشكر اجلزيل اؤىل أأساتذة قسم امتارخي جبامعة اموادي.

التذ يل ً أّا أخطٌ خطٌاذً األخريج يف احلٍاج اجلاٍؼٍح ا أمحذ اهلل ػض ً خو ػيى ٍنو ً ػٌّو إلمتاً ىزا اىثحث ً ،إىل
اىزي ًىثين مو ٍا مييل حرى أحقق آٍايل ًإىل ٍِ ماُ ٌذفؼين قذٍا حنٌ األٍاً.
أىذي ىزا اىؼَو املٌاضغ إىل ٍِ ًىثًٌّ احلٍاج ً األٍو ،أتً اىغايل قشج ػٍين أطاه اهلل يف ػَشه اىزي مل ٌثخو ػيٍا ٌٌٍا
تشًء ،إىل اػض ٍا أٍيل ،أًٍ اىيت سػرين حق سػاٌح ً ماّد سنذي يف اىشذائذ ًصربخ ػيى مو شئ
ًًىثرين مو اىؼطاء ً احلناُ اىيت ماّد دػٌاهتا يل تاىرٌفٍق ذرثؼين يف مو خطٌج يف ٍشٌاس حٍاذً ،خضاىا
اهلل ػين خري خضاء.
إىل إخٌذً اىزٌِ ذقامسٌا ٍؼً ػثئ احلٍاج ًماٌّا يل سنذا ً رسػا ًاقٍا مو تإمسو مسري ً تشري ًسحٍَح ً ىناء
ًإىل سًح أخيت فرٍحح سمحيا اهلل ًإىل صًخاخ اخٌاًّ سحياّح ً ىناء ً ،أصًاج اخٌذً ػثذ اىٌىاب ً فٌصي،
ً مزىل إيل أتناء اخٌذً
ىثح اىشمحاُ ً أسٌحٍ ،اخذج ً سٌاُ ًأمحذ ػَاس ً أمحذ ساًٍ ،ىاسًُ ً شٍَاء ً ىٍثٌ.
إىل صذٌقاذً سفٍقاخ دستً
إترساً منٌص ً تسَح اإلٍاً ،تيخري صىشج مشميح تِ ػثذ اهللٌّ ،س اإلمياُ تاتا سؼٍذ ،صًص ً امياُ ،سٍٍصاء
مشتٌسح.
إىل اسرارذً اىغاىٍح ثٌسٌح تِ ػثذ اهلل اىيت مل ذثخو ػيٍا ٌٌٍا تؼطائيا ً ّصائحيا خضاىا اهلل مو خري.
ّثٍيح مشتٌسح

إىل ٍِ خشع اىنأط فاسغا يل ٌسقٍين قطشج حة
إىل ٍِ ميد أّاٍيو ىٍقذً ىنا حلظح سؼادج
إىل ٍِ حصذ األشٌاك ػِ دستً ىٍَيذ يل
طشٌق اىؼيٌ إىل اىقية اىنثري أتً اىغايل
إىل سنذي ً قٌذً ً ٍالري
إىل ٍِ أسضؼرين احلة ً احلناُ
إىل سٍض احلة ً تيسٌ اىشفاء
إىل اىقية اىناصغ تاىثٍاض أًٍ اىغاىٍح
إىل اىقيٌب اىطاىشج اىشقٍقح اخٌذً
إىل ٍِ ًقف ػيى املناتش ً أػطى ٍِ حصٍيح فنشه ىٍنري دستنا إىل األساذزج اىنشاً يف ميٍح االّساٍّح ً
االخرَاػٍح
تسَح محٍح

قائمة المختصرات بالعربية
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مقدمة

مقدمة

إن البحث في موضوع التاريخ الديني لمنطقة بالد المغرب قبيل اإلسالم ليس باألمر
اليين وال السيل ،وىو من أىم وأصعب مواضيع بحث التاريخ اإلسالمي ،وذلك لما شاىدتو
بالد المغرب من تطورات سياسية واضطرابات لفترات طويمة ،ضف إلى ذلك وضع قبائل
بالد المغرب المتفاتنة ،مما جعل العنصر األجنبي يتدخل سمبا عن طريق االحتكاك
واالتصال ويؤثر سمبا بفكره وديانتو لذلك ما سنكتشفو ،من خالل وجود ديانات ومعتقدات
وثنية باإلضافة إلى الييودية والمسيحية  ،إذ كانت الحياة الدينية تمثل الفكر السياسي و نجد
ليذا التأثير أثر بالغ في مدخل الموضوع ،مما جعل الفاتحين يأخذون وقتا كبير لفتحيا.
 دوافع اختيار الموضوع:
 اختيارنا ليذا الموضوع بالذات الذي ىو محور دراستنا نابع من شغفنا و اىتمامنا بتاريخشمال إفريقيا ،كذلك الميول لمدراسات اإلفريقية بصفة خاصة.
 محاولة تقديم اإلضافة في الدراسات األكاديمية في الجانب الديني في الفترة المدروسة. تسميط الضوء عمى بالد المغرب و التعرف عمى فترة من فتراتو. محاولة التعمق في التاريخ السياسي والديني لبالد المغرب وخاصة فترة حكم كلمن(الرومان ،الوندال ،البيزنطيين).
 الرغبة في معرفة كيف تعايش سكان بالد المغرب مع ىذه الديانات. أهمية الموضوع:
ارتأينا أن يكون موضوع دراستنا ىو الواقع الديني بالمغرب اإلسالمي قبيل الفتح ،نظ ار
ألىميتو التي تكمن في:
 معرفة جانب من جوانب الحياة الدينية لممغرب و إلقاء الضوء عمى مظاىرىا و أىممميزاتيا .
-أىمية الفترة التاريخية لمموضوع حيث أنو يربط التاريخ القديم بالفترة الوسيطية.
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 الدراسات السابقة:
ولقد سبقتنا العديد من الدراسات حول موضوعنا ونذكر منيا:
 دراسة عبد الحميد عمران تحت عنوان " الديانة المسيحية في المغرب القديم النشأةوالتطور(031 -041م) وىي أطروحة دكتوراه تحدث فييا بالتفصيل عن الديانة الوثنية
والديانة المسيحية.
 دراسة عبد الرحمان خمقة تحت عنوان " الديانة الوثنية المغاربية القديمة منذ النشأة إلىسقوط قرطاجة  001ق م" تناولت الديانة الوثنية وقدمت لنا معمومات كافية ووافية عنيا.

 اإلشكالية:
لفيم الموضوع ومعالجتو تناولنا اإلشكالية الرئيسية التالية:
 كيف كانت الحياة الدينية بالمغرب اإلسالمي قبيل الفتح؟و أما األسئمة الفرعية:
 ما ىو الوضع السياسي بالمغرب اإلسالمي قبيل حركة الفتح؟ ما ىي ابرز الديانات الوضعية التي ظيرت في بالد المغرب اإلسالمي قبيل حركة الفتح؟ -ما ىي ابرز الديانات السماوية التي عرفتيا بالد المغرب اإلسالمي قبيل الفتح ؟

 المنهج:
أما ال منيج الذي اعتمدنا عميو لدراسة موضوعنا ىو المنيج التاريخي الوصفي وما يحتاج
إليو من تحميل األوضاع السياسية بالمغرب اإلسالمي قبيل حركة الفتح و وصف الوضع
الديني من خالل قراءة المصادر قراءة وصفية وتحميميا واستنباط بعض الحقائق بحسب
الحدث و ما توفر لنا من معمومة لموصول إلى العوامل التي ساعدانا عمى انتشار ىذه
الديانات و مكانتيا في المجتمع و عالقتيا بالسكان.
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 محتويات:
 فيما يخص تقسيمات البحث فقد قمت بتقسيم دراستي إلى مقدمة وفصل تمييدي وفصمين رئيسين
المقدمة تضمنت التعريف بالموضوع و طرح اإلشكالية و أىمية الموضوع ودوافع
اختياره ،كذلك أىم الدراسات السابقة ليذا الموضوع ،والمنيج الذي اتبعناه من خالل انجا ازنا
ليذا البحث ،ثم تحميل المصادر والمراجع  ،و يمييا الفصل التمييدي الذي يحتوي عمى
دراسة عامة لبالد المغرب من حيث التسمية و الموقع و السكان ،األوضاع السياسية لممغرب
قبيل حركة الفتح ( الرومان  ،الوندال ،البيزنطيين ).
أما الفصل األول فمقد حاولنا فيو اإلحاطة بالمفاىيم المتعمقة بالديانة الوثنية و ذلك بالشرح
المغوي و االصطالحي(الدين ،الديانة الوثنية) ،وتناولنا نشأتيا و األسماء المرتبطة و
المشابية ليا باإلضافة إلى أىم المعبودات(الطبيعية ،الحيوانات ،البشر) و فصمنا فييا.
و الفصل الثاني تطرقنا إلى الديانات السماوية و المتمثمة في الييودية و المسيحية من حيث
التعريف ،و دخوليم و انتشارىم و أوضاعيم في المغرب االسالمي .
و في األخير خاتمة

تتضمن مجموعة النتائج التي تخمصنا عمييا من خالل دراستنا

لمموضوع.
 المصادر و المراجع:
أما فيما يخص أىم المصادر والمراجع فكانت متنوعة ،و نذكر منيا:
أ -مصادر:
 كتاب " صورة األرض" البن حوقل النصيبي المتوفي 323ه ،الذي زار منطقة في حوالي331ه ،لو أىمية كبيرة و أفادنا دراسة جغرافية بالد المغرب.
 كتاب " البيان المغرب في اختصار مموك األندلس و المغرب " ألبي العباس أحمد بنمحمد ابن عذراى المتوفي 307ه ،استفدنا منو ىو اآلخر في تحديد موقع بالد المغرب.
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ب ــــ المراجع:
 كتاب"اليهود المغاربة من منبت األصول إلى رياح الفرقة" ألحمد شحالن :حيث برز لنابداية الييود في المغرب من العيد الفينيقي.
 كتاب"مدينة المغرب العربي في التاريخ" ألحمد صفر :تحدث بالتفصيل عن الوضعالسياسي لبالد المغرب و كذا الديانات.

 الصعوبات:
من المؤكد أن أي بحث ال يخمو من الصعوبات التي تمم بو سواء عمى المستوى المنيجي أو
المعرفي أو االجتماعي ،فمن الصعوبات التي وجيتنا:
 صعوبة في تحديد الفترة التي يمكن دراستيا في ىذا البحث. صعوبة دراسة المصادر و المراجع األجنبية خصوصا أن ىذه األخيرة تتطمب جيدامضاعف وتفرغا كميا لقراءتيا قراءة معمقة وترجمتيا.
و في األخير ال يسعنا اال أن نتقدم بالشكر الجزيل لمن مدى لنا يد العون والمساعدة
و كان أبا روحيا في ىذا البحث االستاذ المشرف غانية بشير الذي لم يبخل عمينا بتوجيياتو
وارشاداتو متحمال عناء اإلشراف عمى ىذا البحث راجينا المولى و عز و جل أن يوفقو في
اكمال مشواره الميني ان شاء اهلل.
كما نتوجو بالشكر الى أعضاء المجنة المناقشة الذين تفضموا بمناقشة ىذا البحث.
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الفصل التمهيدي
األوضاع السياسية للمغرب قبيل الفتح اإلسالمي
أوال -دراسة عامة لبالد المغرب.
ثانيا -األوضاع السياسية بالمغرب قبيل الفتح.

األوضاع السياسية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل التمهيدي

أوال_ دراسة عامة لبالد المغرب ( التسمية ،الموقع  ،السكان )
أ -التسمية:
شيدت ببلد المغرب الكثير مف التسميات منيا :نكميديا1كليبيا ،كشماؿ إفريقيا
كقرطاجنة ،ك إفريقية ،ك ببلد البربر ،بينيا نجد اإلغريؽ الذيف أطمقكا عمى الجزء الشمالي
منيا باسـ ليبك 2أك ليبيا عمى منطقة التي يسكنيا العنصر األبيض كسمكا الصحراء بببلد
األحباش ،3أما عف الفينيقييف فقد أطمقكا لفظة أفرل 4عمى أىؿ ببلد المغرب الذيف يسكنكف
الببلد في حدكد مصر إلى المحيط ،لكف الركـ عرفكىا باسـ عمى اإلقميـ المقابؿ حاليا الجزء
الشمالي مف تكنس ك قرط اجة حتى نكميديا ك سمي بالكالية النكميدية القنصمية ،أما
المسممكف فقد سمكىا إفريقيا بداية ك بعد ذلؾ أصبحكا يطمقكف عمى كامؿ ببلد المغرب

 -1نوميديا :ىك اقميـ قديـ في شماؿ غرب إفريقيا  ،كاف جزءا مف قرطاجة حتى انضـ ماسينيسا حاكـ نكميديا إلى
الركماف (206ؽ ـ) في الحرب البكنية الثانية ،كمنح االستقبلؿ بمقتضى الصمح (201ؽ ـ) ،كما قسـ الركماف ممالؾ
البربر إلى ثبلث كحدات سياسية ىي نكميديا عاصمتيا قرطة (قسنطينة) ،ك مكريطانيا القيصرية ك عاصمتيا شرشاؿ ،ك
مكريطانيا الطنجية عاصمتيا طنجة .لممزيد ينظر :محمد شفيؽ غرباؿ :الموسوعة العربية الميسرة ،دار الجيؿ ك الجمعية
لنشر المعرفة ك الثقافة العالمية ،د ط251 ،ق 1995/ـ ،ج،2ص .182كذلؾ رشيد الناضكرم :المغرب القديم العصور
القديمة ،دار النيضة العربية ،د ط| ،بيركت_ لبناف ،1981،ج ،1ص.291
 -2ليبو :كاف اإلغريؽ يسمكف الشماؿ اإلفريقي مف مصر إلى الغرب مف مصر ليبيا  ،libyaقبؿ القرف  20أطمؽ فييا
اسـ ليبيا عمى مناطؽ بعينيا كانت حكالي 300ـ عندما ككف اإلمبراطكر ديكقمتياف ليبيا العميا ك ليبيا دنيا مف الجزء
الشمالي مف برقة .لممزيد ينظر :عبد المطيؼ محمكد البرغكثي :التاريخ الميبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح ، ،د د
ف ،د ط ،تامغناست ،د ت ف ،ج ،1ص .9
 -3محمد السكادم عبد ك صالح عمار حاج :تاريخ المغرب اإلسالمي ،المكتب المصرم لمنشر ،ط ،1القاىرة،2004 ،
ص.16
 -4أفرى :نكع مف السكاف الذيف يسكنكف المغارات ك الكيكؼ .لممزيد ينظر :عبد الحميد سعد زغمكؿ :تاريخ المغرب
العربي ،دار المعارؼ ،د ط ،الرباط ،1965،ص .25
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باستثناء برقة ك طرابمس ك أطمقكا المغرب عمى المنطقة الممتدة مف بجاية غربا حتى المحيط
األطمسي شرقا.1
سمي ىيركدكت المؤرخ ك الرحالة اإلغريقي النطاؽ الجغرافي الممتد مف غرب مصر
حتى البحر الكبير باسـ (ليبيا) كأطمؽ عمى سكانو اسـ(الميبييف) ،تميي از ليـ عمف جاكرىـ
كراء خط الرماؿ.2
عرؼ القرطاجيكف سكاف ببلد المغرب األصمييف باألفرل ك ربما كممة (االفرل)
اشتقت مف كممة افريقية ك التي أصبحت تدؿ عمى نطاؽ جغرافي ،بؿ قارة مف القارات
القديمة ،ك بتحطيـ قرطاجنة عقب الحرب البكنية الثالثة ( 146-149ؽ ـ) كقياـ
اإلمبراطكرية الركمانية ظير المصطمح اإلدارم الجغرافي(افريقية) أك كالية افريقية
البركقنصمية لمداللة عمى المنطقة التي كانت تبعيتيا مباشرة لمقرطاجنييف ،كنكميديا لمداللة
عمى المنطقة المتكسطة التي تمييا ك كانت مستقمة ،كمكريطانيا لمداللة عمى المنطقة الغربية
المتطرفة ،ك كانت ىي االخرل مستقمة عف الركماف ،كفي العصر البيزنطي (الركمي) يتسع
مدلكؿ افريقية ك يصبح شامبل لكؿ المنطقة الممتدة مف برقة الى المحيط ،كيبقى مصطمح
افريقية ذا مدلكؿ كاسع حتى يظير في األفؽ اإلدارم مصطمح جديد كىك المغرب.3

 -1شارؿ أندرم جكلياف :تاريخ افريقيا الشمالية  ،تح :محمد مزالي ك البشير بف سبلمة ،د د ف  ،دط ،د ـ ف ،د ت ف
،ص.7
2

-مؤلؼ مجيكؿ :احاديث ىيرودوت عن الميبيين ( 425-487/489ق م) (األمازيغ) ،تر :مصطفى أعشى ،مطبعة

المعارؼ الجديدة ،د ط ،الرباط ،2009 ،ص .8
3

 -مكسى لقباؿ :المغرب اإلسالمي ،الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع ،د ط ،الجزائر ،1981 ،ص.12
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ب-الموقع:
لقد اختمؼ العديد مف المؤرخيف ك الجغرافييف في تحديد مكقع ببلد المغرب  ،فقد رأل
ابف عذارل بأف مصر ضمف ببلد المغرب  :الذم يمتد مف ضفة النيؿ باإلسكندرية التي تمي
ببلد المغرب إلى أخر ببلد المغرب ك حده مدينة سبل1كينقسـ أقساما  :فقسـ اإلسكندرية إلى
طرابمس ،ك ىك أكبرىا ك أقميا عمارة ك قسـ مف طرابمس ك ىي ببلد الجريد 2كيقاؿ ببلد
الزاب األعمى 3ك يمي ببلد الزاب األسفؿ4ك حدىا إلى مدينة تييرت ك يمييا ببلد المغرب ك
ىي طنجة 5كحدىا مدينة سبل ك ىي أخر المغرب.6

 -1سال :ىي مدينة أزلية بناىا الركماف ،ك تغمب عمييا القكط ،ك بعد تأسيس مدينة فاس انضكت سبل تحت سمطة ممككيا
باإلضافة إلى ميناء الذم يعتبر ميبط التجار المحمييف مف مختمؼ الجنسيات .لممزيد ينظر  :لحسف بف محمد الكزاف
الفاسي :وصف إفريقيا ،تر :محمد حجي ك محمد االخضر ،دار الغرب االسبلمي ،ط  ،2لبناف ،2008،ص.8
-2بالد الجريد :يحد المحيط ببلد الجريد مف جية الغرب مف مدينة ماسة في اقميـ سكس إلى رأس نكف ك ىك ما يطمؽ
عميو األفارقة اسـ السكس األقصى بكنيا تمتد مف جية الشرؽ الى مدينة الكاحات التي تقع عمى بعد ثبلثيف فرسخا مف
مصر ك تحدىا شماال جباؿ األطمس الكبير التى تفصميا عف ببلد البربر ،ك جنكبا ليبيا أك الصحراء ،ك ىذا القسـ مف
افريقيا أقؿ اعتبار مف ببلد البربر .لممزيد ينظر الى :مارمكؿ كربخاؿ :افريقيا ،تر :محمد حجي كآخركف ،مكتبة المعارؼ
لمنشر ،د ط ،المغرب ،الرباط،1984 ،ج ،1ص .42
 -3الزاب األعمى :بيف المكصؿ ك أبؿ ك مخرجو مف ببلد مشتكير ك ىك حد ما بيف أذربيجاف ك بابغيشف ك ىك مابيف
قطينا ك المكصؿ مف عيف في رأس جبؿ كاد .لممزيد ينظر :شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمي:
معجم البمدان ،دار صادر ،بيركت ،د ت ف ،ص.123
 -4الزاب األسفل :مخرجو مف بني أكد ما أكد مشتيكر ك أذربيجاف ثـ يمر الى مابيف دقكقا ،بينو ك بيف الزاب االعمى
مسيرة يكميف أك ثبلثة ثـ يمتد حتى يفيض في دجمة عند السف لممزيد ينظر :نفسو ،ص .124
 -5طنجة :ىي آخر حدكد إفريقيك في المغرب ،كمسافة ما بيف طنجة ك القيركانى 1000ميؿ ك ىي طنجة البيضاء
المذككرة في التكاريخ ككاف ممكؾ المغرب مف الركـ كغيرىـ دار مممكتيـ مدينة طنجة .لممزيد ينظر :مؤلؼ مجيكؿ:
اإلستبصار في عجائب األمصار  ،تح :سعد زغمكؿ عبد الحميد ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،دط ،العراؽ ،بغداد ،د ت ف،
ص.139
6

 -ابف عذارل المراكشي :البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب ،تح :س ككالف ،إ ليفي بركفسناؿ ،دار الثقافة،

ط ،3بيركت ،لبناف ،ج  ،1ص.5
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ك يرل ابف حكقؿ اف ببلد المغرب :يمتد جزء منيا (المغرب) عمى بحر المغربي الغرب
ك ليذا األخير جانباف شرقي ك غربي ،ك بالنسبة لمغربي مف مصر الى برقة الى افريقية ك
ناحية الى سبتو ك طنجة أما الشرقي فيك بمد الركـ مف جدكد الثغكر الشامية الى القسطنطنية
الى نكاحي فمكرية االنكبردة ك االفرنجة ك جميقية.1
كلقد ذكر حسف الكزاف مف خبلؿ كصفو إلفريقيا حدكد ببلد المغرب ،حدىا مف النيؿ في
الناحية الشرقية ابتداء مف ركافد بحيرة كاككا جنكبا الى مصب ىذا النير في البحر المتكسط
شماال ،فتبتدئ افريقيا شماال مف مصب النيؿ ك تمتد غربا إلى أعمدة ىرقؿ ثـ تمتد غربا إلى
أعمدة ىرقؿ ثـ تمتد غربا مف ىذا المضيؽ إلى نكف الذم ىك آخر أجزاء ليبيا عمى ساحؿ
البحر المحيط  ،كمف ثـ يبتدئ جنكب افريقيا ليمتد عمى طكؿ بحر المحيط الذم يحيط بيا
كميا إلى صحراء كاككة.2
كفي حيف السبلكم قسـ حدكد ببلد المغرب كالتالي :يشمؿ المغرب عمى ثبلثة ممالؾ
مممكة افريقية ك ىي المغرب األدنى ك يسمى باألدنى ألنو اقرب إلى ببلد العرب ك دار
الخبلفة ثـ بعد افريقية مممكة المغرب األكسط ألنيا بعد ذلؾ مممكة المغرب األقصى ك
سميت باألقصى ألنيا بعد الممالؾ عف دار الخبلفة ك حد ىذا األقصى مف جية الغرب
لمبحر المحيط.3
أما ما جاء في كتاب " مفاخر البربر " أف المغرب جزيرة أحاطت بيا البحار مف كؿ
جية بحر القمزـ ، 4ك مف المشرؽ ك ىذا األخير بينو ك بيف مصر ثبلثة أياـ ،ك بينو ك بيف
 -1ابف حكقؿ :صورة األرض ،الحياة لمنشر ،د ط  ،لبناف ، 1999،ص .24
2

 -الكزاف  :المرجع السابق ،ص.28

 -3احمد بف خالد الناصرم السبلكم :االستقصاء ألخبار دول المغرب االقصى ،دار الكتب لمنشر ،د ط  ،الدار البيضاء،
1955ـ ،ص ص.32_ 31
 -4بحر القمزم :شعبو مف بحر اليند ،أكلو مف ببلد البربر ك السكداف ك عدف ثـ يمتد مغربا عمى ساحمو الجنكبي ببلد
البربر ك الحبش ،ك عمى ساحمو الشرقي ببلد العرب ك عمى يمينو عدف ثـ المندب ك في أصؿ القمزكـ .لممزيد ينظر:
ياقكت الحمكم :المصدر السابق ،ص .344
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بحر الركـ 1مسي رة يكميف عمى االستقامة ك ىذا البحر(بحر الركـ ) يأتي قبمو ك شرؽ مصر،
ك حد المغرب مف الشماؿ البحر الركمي ك ىك بحر االسكندرية ك ىك المتفرع مف جزيرة
طريؽ ك قادس ،ك حد المغرب مف الغرب بحر المحيط بداية فصار المغرب كالجزيرة دخؿ
فييا مصر ك القيركاف ،ك المغرب األكسط ،الزاب ،السكس االقصى ،ك حد مساكف البربر
عمؿ مصر شمالي االسكندرية المحيط ببلد السكداف.

2

حيف كربخاؿ فقد ذكر حدكد المغرب فيرل اف كؿ ساحؿ ببلد البربر مكاجو لممحيط ،بما
فيو مف السيكؿ الكاقعة بيف البحر المتكسط ك األطمس الكبير لتبتدئ مف القسـ الكبير إلقميـ
السكس األكثر تكغبل نحك الجنكب الى مضيؽ جبؿ طارؽ ،ككذلؾ ذكر كصؼ القسـ األكؿ
مف ببلد البربر فيي تبتدئ مف جية الغرب عند جبؿ ايدكا كاؿ كتشمؿ مدينة ماسة ك كافة
إقميـ السكس كىنالؾ تسير ،كشاطئ المحيط الغربي ،إلى أعمدة ىرقؿ ثـ تمر بيذا المضيؽ
الى البحر المتكسط ممتدة الى تخكـ االسكندرية كتحدىا شرقا صحارم برقة تجاه مصر،
كجنكبا طرؼ األطمس الكبير المكجو لمشماؿ(.3ينظر إلى الممحق رقم ،01ص )94

 -1بحر الروم :ىك بحر الشماؿ ك القسطنطنية مأخده البحر المحيط يمتد مشرقا فيمر شماليو باألندلس ك ببلد االفرنج الى
القسطنطينية ك يمتد مف جية الجنكب مف طنجة الى القسطنطينية .لممزيد ينظر :ياقكت الحمكم :المصدر السابق  ،ص
.345
2

 -مؤلؼ مجيكؿ :مفاخر البربر :تح :عبد القادر بكباية ،دار كقراؽ ،لمنشر ،ط ،1د ـ ف ،د ت ف ،ص 185

3

 -كربخاؿ  :المرجع السابق ،ص ص.28-25
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ج-السكان:
كاف المغرب اإلسبلمي قبيؿ الفتح يتككف مف مجمكعة عناصر سكانية.
 -1البربر :ىـ اخبلط مف كنعاف ينتسبكف الى ممكيـ جالكت 1خرجكا مف فمسطيف كتكجيكا
نحك المغرب بعد ما قتؿ داككد عميو السبلـ ممكيـ جالكت ،كلمبربر قبائؿ شتى منيـ زناتة ك
مغيمة كصرفند كلكاتة 2ك ىكارة 3كنفكسة 4كليبية.5
كذكر ابف خمدكف اف نسب البربر إلى الجد يدعى بربر بف تمبل بف مازيغ بف كنعاف بف ساـ
كيجمعيما جداف ىما برنس ك مادغيس االبتر ،ك ىذا يطمؽ عمى شعكبو البتر ك ىـ مف
نسؿ كنعاف بف حاـ ك ينقسمكف إلى قبائؿ أركبى كصنياجة ك كتامة ك مصمكدة ك عجيسة
ك اكيغة.6
-2الروم واإلفرنج :كانت ببلد المغرب خاضعة لمركماف لمدة طكيمة منذ انييار قرطاجنة
إماـ الركـ ،في ظؿ الحكـ البيزنطي دخمكا المغرب عف طريؽ اسبانيا في القرف الخامس

1

 -جالوت :ىك جميات الكاردة ذكره في كتاب المقدس ك يجمع الركاة عمى انو جبار تطكع لخدمة الفمسطينييف .لممزيد

ينظر :الى عيد الرحماف يف عبد الحكيـ  :فتوح افريقيا و األ ندلس ،تح:عبد اهلل انيس الطباع ،دار الكتاب المبناني لمنشر،
د ط ،بيركت ،1964 ،ص.28
2

 -لواتة  :كانت تسكف برقة زمف الفتح ك ىي مف اكبر بطكف البربر البتر ينتبكف إلى لكا األصغر ابف لكا االكبر ك لكا

األصغر ىك ابف نفزاك ،ك البرب ر زادك ا ألؼ التاء فأصبحت لكاتة .لممزيد ينظر إلى :الطاىر أحمد الزاكم :تاريخ الفتح
العربي في ليبيا ،دار المعارؼ ،ط ،2مصر ،القاىرة ،1963،ص.23
3

 -ىوارة :سكنت طرابمس ك ىي بطف مف البرانس تنتسب إلى اليكاريف أريغ يف برنس جد البرانس ك مف بطكف ىكارة

غرياف كانت مكاطنيـ زمف الفتح حكؿ طرابمس .لممزيد ينظر :نفسو  ،ص.22
 -4نفوسة :كىي مف البرابر البتر تنتسب إلى نفكس بف مادغيس ك ىك مادغيس األبتر جد البرابرة ،ك كانت البتر مف أكبر
قبائؿ البربر ك مف يطكنيا بنك زمك ك بنك مكسكرة ك كانت بطكنيـ جية طرابمس .لممزيد ينظر :نفسو ،ص.24
5

 -محمد الككفي :كتاب الفتكح ،تح :عمي ثيرل ،دار االضكاء لمنشر ،ط ،1991 ،1بيركت ،ج ،2ص.269

6

 -عبد الرحمف ابف خمدكف بف محمد الحضرمي :العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و من عاصرىم

من ذوي السمطان االكبر ومن عاصرىم ،مر :سييؿ زكار مف ذكم السمطاف األكبر ،دار الفكر لمطباعة لمنشر ،د ط،
بيركت ،لبناف  1431ق ،مج  ،6ج،6ص.193
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ميبلدم كانكا جماعات منفصمة لـ يختمطكا بالركـ ،إال انو حدث تزاكج بينيـ كبيف البربر
كذلؾ مف أجؿ المصالح العسكرية في بعض األحياف.1
ككممة اإلفرنج يقصد بيا الفرنسيس كذكر ابف خمدكف انيـ كانكا معركفيف بالفرنجة
ك يسمييا العامة الفرنسيس نسبة الى بمدىـ فرنسا.
-3السودان :كيشكمكف نسبة قميمة كيعكد كجكدىـ في المغرب الى العيد القديـ بحكـ العبلقة
التي كانت تربط المغرب مع األمـ السكدانية ،زيادة عمى ذلؾ كاف ىناؾ األقمية الييكدية التي
انتشرت في المغرب ككانكا يمارسكف األعماؿ التجارية كالصناعية كالمرابات ،كذلؾ شأنيـ في
كؿ زماف كمكاف.2

1

 -مؤلؼ مجيكؿ :االستبصار في عجائب األمصار ،المصدر السابؽ ،ص.15

2

 -يكلـ دينز :الحضارات األفريقية ،تر :نسيـ نصار ،د د ف ،ط ،2بيركت1998 ،ـ ،ص.22
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ثانيا_ األوضاع السياسية لممغرب اإلسالمي قبيل الفتح.
أ -نظام الحكم في المغرب فترة الرومانية (146ق م430م).
تككنت ركما أك الدكلة الركمانية مف خميط مف العناصر ،كانكا متكاجديف في المنطقة
ك ىـ الشعكب البلتنييف 1ك الساييف ك االتركييف ،ك قد نسبت الدكلة الى المدينة التي تككنت
مف اندماج عدة مدف صغيرة ثـ اتسعت ك كاف نظاميا ممكي شكرم يتككف رئيس ك يستمد
سمطانة مف مجمس يسمى " السناتك" ك الممؾ ىك القاضي في المراسيـ الدينية  ،ظؿ الحكـ
الممكي قرابة قرنييف ك نصؼ ( 509 /753ؽ ـ ) ،بعدىا أصبح الحكـ بيد القناصؿ ك قكاد
الجيش.2
اتسعت اإلمبراطكرية الركمانية في أجزاء كاسعة مف العالـ القديـ بما فييا الشماؿ
اإلفريقي السيما بعد الحرب البكنية الثالثة  145ؽ ـ ،حيث حمكا محؿ قرطاجة 3ك أطمقكا
عمييا الركماف بإفريقية.4
كقد عرفت ركما في تاريخيا أشكاال لمحكـ مختمفة ،ك أكضاع دستكرية في تاريخيا
السياسي إلى أف كصمت إلى تأسيس إمبراطكرية مترامية األطراؼ ذات سمطاف ضخـ في
الداخؿ ك الخارج فقاـ فييا النظاـ الممكي ثـ الجميكرم ثـ اإلمبراطكرم.

1

 -االتنييون :كانكا شعكب كقبائؿ متخشنة كميـ رعاة ك الفبلحييف بيف شعبيف متمدنيف ،األكتركيف شماال ك األغريؽ

جنكبا ،كانكا ينقسمكف إلى اربعة شعكب كىـ االطينيكف ك الصابيكف ك االبريكف السامنيكف.لممزيد ينظر :احمد صفر:
مدينة المغرب العربي في التاريخ ،دار بكسبلمة لمنشر ،د ط ،تكنس ،د ت ف ،ص.163
2ػ عبدالكريـ الفيبلني :التاريخ السياسي لممغرب الكبير ،شركة ناس لمطباعة ،ط ،1القاىرة ،د ت ف ،ج  ،1ص .159
 -3قرطاجة :تعتبر مف اشير المستكطنات الفنيقية كاصؿ التسمية قرتحدشت ك تعني المدينة الجديدة بنيت غبى خميج
اكتكمنسيس ،بطمتيا الممكة الصكرية اليسار .لممزيد ينظر :محمد الصغير غانـ :معالم التواجد الفينيقي بالجزائر ،دار
اليدل لمنشر ،د ط ،عيف مميمة الجزائر ، 2003 ،ص ص .64-63
4

 -الفيبلني  :المرجع السابق  ،ص.159
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 -1النظام الممكي :بدأت ىذه الفترة مع تأسيس مدينة ركما  753ؽ ـ ،عمى يد الممؾ
ركمكلكس ،1ك لـ يكف الحكـ كراثيا ،بؿ كانكا ينتخبكف الممؾ بالتيميؿ ك اليتاؼ ك بدكف
تصكيت ،بؿ كاف الممؾ عمى قيد حياتو يختار مف يخمفو في تدبير شؤكف المممكة كفي حالة
ما لـ يتـ تعييف خميفة يتـ الرجكع الى مجمس الشيكخ الذم يختار مف يتكلى سمطات الممؾ
مطمقة ك شاممة لكافة االختصاصات مع كجكب احترامو لمعرؼ.
ك كاف الممكؾ مخمصيف يعممكف لمدكلة ال ألنفسيـ ثـ شاخت الممكية ك فسدت أخبلؽ
الممكؾ ك كاف الركماف شعبا قكيا ،فمـ يطؽ حكـ الفرد ك استبداده ،فأسقط الممكية سنة 508
ؽ ـ ،ك أكؿ ممككيـ ركممكس ك أخرىـ طارقينكس ك منحكىـ حؽ التسمط عمى الشعب
كاإلدارة كما تفعؿ الممكؾ ك قدـ القنصبلف ذبائح كقرابيف لآللية كفارة عف إثمييما.2
أما مجمس الشيكخ فيك الدماغ المفكر لمدكلة ،مككف مف رؤساء القبائؿ فيك الذم يقكـ
بسف القكانيف مع مجمس شعبي ك يعمف الحرب كيكقع السمـ ،تمثمت الييئة الثانية في مجمس
الشعب الذم يضـ الرجاؿ األحرار ك صبلحيتو تختمؼ مف عيد إلى أخر ،إال انو يمكف
كظائفيا مف اقتراح القكانيف ك تقرير السمـ ك الحرب ك كذلؾ عقد المعاىدات.3
فكانت حياتيـ الدينية في العيد الممكي تقكـ عمى تعدد اآللية شأنيا شأف سائر شعكب
الريفية التي كانت تمجأ الى البحر ك األركاح أك القكل الطبيعية ،بحسب اعتقاد الركماف
آنذاؾ ،كاف لكؿ أسرة عبادة األركاح أك قكل عدة  ،فكانت تمؾ االلية تساعد الرعاة أك
المزارعيف ف ي أعماليـ أك تكجياتيـ في المراحؿ الصعبة مف حياتيـ اليكمية ،كخاصة في

1

 -نجيب ابراىيـ طراد :تاريخ الرومان  ،تؽ :محمد زينيـ عزب ،مكتبة ك مطبعة الغد  ،د ط  ،جيزة  1418 ،ق 1997

ـ  ،ص .26
 -2محمد عمى دبكز :تاريخ المغرب الكبير ،تاكلت الثقافية ،د ط  ،د ـ ف، 2010 ،ج 2ص .306
 -3أحمد صقر :المرجع السابق ،ص .264
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مسائؿ الزكاج ك الكالدة ،ك تمثمت الطقكس 1تفرغ ك سكب قدر مف المبف ك أحيانا مف النبيذ
لكسب رضا اآللية ك في حالة االستجابة لمتفرغات كاف ال بد مف تقديـ قربانا عمى ىيئة
كعكة أك أضحية ،2أما في حالة عدـ االستجابة فكاف ال بد مف االستمرار في إقامة تمؾ
الشعائر بأداء أفضؿ مما سبؽ لمرضاة االلية ذات القكة الخارقة.3
 2ـ فترة الحكم الجميوري:
قامت الجميكرية الركمانية ألكؿ مرة في سنة  509ؽ ـ ،عمى اثر تمرد الركمانييف
عمى ىيمنة االتركسؾ ،4تخمك عمى النظاـ الممكي كاستبدلكه بنظاـ الجميكرم ك ىذه المرحمة
ال تزاؿ خاضعة لبقايا نظاـ قبمي بسيط الف سكانيا كانكا ينتمكف الى ثبلث ك اربع فقط ،ك
خير دليؿ عمى كجكد تنظيـ قبمي عندىـ تطكر حيث عرؼ العصر الجميكرية باسـ (الجمعية
القبمية عمى عادة المجتمعات القبمية ،ك ىذه األخيرة يسكد فييا عادة حكـ رؤساء العشائر
الكبيرة ك ابائيا ك قد عرؼ ىذا النظاـ في ركما باسـ (السناتكس) ك معناه الحرفي مجمس
الشيكخ.5

 -1الطقوس  :تسمى شعائر ،مفردىا ،ك ىي العبلمات ك المناسؾ ك االعماؿ ك كؿ ماجعؿ عمما لطاعة اهلل عز ك جؿ
كالمشعر ىك المعمـ ك المتعبد ىك المعمـ ك المتعبد مف متعبداتو ك جمعيا المشاعر .لممزيد ينظر :ابن منطور :مصدر
سابؽ ،ج ،8ص .91
2

 -ابراىيـ رزؽ اهلل ايكب  :التاريخ الروماني ،الشركة العالمية لمكتاب لمنشر ،ط ،1لبناف ،د ت ف ،ص .30

 -3نفسو :ص.30
 -4األتروسك :ككنيـ قبائؿ أصمية ترعرعت ىناؾ ،أك مف القبائؿ التي ككنت حضارة فيبلنكفا الذيف كفدكا
مف الشرؽ كاستكطنكا الشماؿ كراء جباؿ األبنيف كحتى كامبانيا ،اعتمد االتركسؾ نظاـ حكـ ارستكقراطي تقكل مف عائدات
التجارة ك الحديد كالنحاس مما حفز اإلتركسكانييف عمى التكسع في مناطؽ الجكار لكنيـ اصطدمكا مع الحضارة اليكنانية،
في بداية القرف السادس قبؿ الميبلد ،عندما بدأكا يتكسعكف في غاليا فرنسا حاليا )و ايبيريا كاسبانيا كالبرتغاؿ) مما
اضطرىـ لمتحالؼ مع قرطاجة ألذ أعداء أثينا .لممزيد ينظر :مؤلؼ مجيكؿ :الحضارة الرومانية الحضارة األتروسكية
300-700ق م ،مدكنة المحيط 1،جكاف .2017
 -5مصطفى العبادم :اإلمبراطورية الرومانية و النظام اإلمبراطورية و مصر الرومانية ،دار المعرفة ،االسكندرية  ،دط ،د
ت ف ،1999،ص.33
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حيث تـ إحبلؿ حاكميف عمى رأس السمطة التنفيذية ك يسمياف " قنصميف " ك يتـ
انتخابيـ سنكيا ك يتناكباف عمى الحكـ شير لكؿ كاحد منيـ ،1ك ارتكز عمى طبقة األشراؼ ك
أبائيا ك ىذه األخيرة مف الشعب الركماني ،2أما طبقة الرعاة ال يعتبركف مف الشعب
كاألجانب كال يشاك كف في الحككمة كال في األمكر الدينية ،ك يشترط فييما الكفاءة الدينية ك
السياسية ك الحربية ككظيفتيما تنفيذ الق اررات في مجمس الشيكخ ك رئاسة الحفبلت الدينية ك
لمدة عاـ يقكماف بمياـ الممؾ ك يرأساف مجمس الشعب يميزىـ شعار.3
لكف الركماف ينتخبكف القنصؿ في بداية عيد الجميكرية لمدة سنة كما ذكرنا في
البداية ،لكنيا لـ تتؤلـ مع تكاصؿ الحركب التي كانت ركما تقكـ بيا سكاء في رد عدكاف عف
ممتمكات أك شف غزكات ك حركب تكسعية ،فظيرت لمركماف عيكب تخمي القنصؿ عف
قيادتو بمجرد انتياء عاـ حكمو ،لذلؾ أبقكا عمى خدمات القناصؿ اال أف يفرغكا مف مياـ
القيادية ،كلـ يفعؿ الركماف ذلؾ عف طريؽ استبقاء القناصؿ في مناصبيـ أمنا عف طريؽ
إطالة ممارستيـ القنصمية ،ك لقد أعطي بركقنصؿ أم القائـ بعمؿ القنصؿ ك سمطتو
البركقنصمية.4
ك قد صنؼ الركماف ببلد المغرب الى نكعيف مف األقاليـ اإلدارية:
أ -مجمس الشيكخ :فكاف كؿ إقميـ قرطاجة كنكميديا الشرقية يخضع ليذا النكع مف الحكـ
ب -المقاطعات العسكرية :يشرؼ عمى تسيير شؤكنيا قادة عسكريكف برابرة بعينيـ
اإلمبراطكر.

 -1نجيب مترل :ممخص التاريخ القديم ،مطبعة المعارؼ ،د ط ،مصر ،1913 ،ص .35
 -2ابراىيـ أيكب :المرجع سابق ،ص .25
 -3احمد صقر :المرجع السابق  ،ص .264
 -4نفسو :ص .265
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كقد قسـ الشماؿ اإلفريقي في عيد اإلمبراطكر دقميديانكس (284ـ ػ 305ـ )1الى ثماني
كاليات:2
 -1كالية طرابمس عاصمتيا لبدة.
 -2كالية البيزاسيف عاصمتيا سكسة.3
 -3كالية زغكاف عاصمتيا قرطاجة .
 -4كالية نكميديا العسكرية ك عاصمتياالمبيس.4
 -5كالية نكميديا الشمالية عاصمتيا قرطبة.
 - 6كالية مكريطانيا عاصمتيا سطيؼ.
 -7كالية مكريطانيا عاصمتيا شرشاؿ.5
1

-دقميديانوس :أشير أباطرة اإلمبراطكرية الركمانية ،الذم أعتمى العرش عاـ  284ـ ،كأشتير دقميديانكس بكراىيتو

الشديدة لممسيحييف ،أصدر دقيمديانكس مراسيـ تحث عمى اضطياد المسيحييف في كافة أنحاء اإلمبراطكرية كاعتبرت
المسيحية أبشع جريمة آنذاؾ يقتؿ مف كاف يعتنقيا ،كحرؽ األناجيؿ كالكتب الدينية كمنع المسيحييف مف التجمع كىدـ
الكنائس كتحريـ القياـ بأم صمكات أك طقكس دينية ،كقتؿ كؿ رجاؿ الديف المسيحي كصادر جميع أمبلؾ الكنيسة ،كما
أصدر في مارس عاـ  303ـ منشكريف متبلحقيف بسجف رؤساء الكنائس كتعذيبيـ بقصد إجبارىـ عمي ترؾ اإليماف ،ككاف
مف أبرز مبلمح ىذا العصر الدمكم عمى األقباط أف دقميديانكس تفنف في أساليب اضطيادىـ كتعذيبيـ ،حيث قاـ باختراع
خصيصا لتعذيب المسيحييف ،كما أمر بقتؿ كؿ مسيحي في نأيا مف كاليات اإلمبراطكرية .الكنيسة
آالت تعذيب صنعت
ن

شديدا عمى األقباط في مصر لدرجة أنيـ اتخذكا
تتخذ مف تاريخ حكـ دقميديانكس بداية التقكيـ القبطي كاف كقع االضطياد
ن
مف سنة  284ـ .لممزيد ينظر :عبد الفتاح عاشكر :أوربا في العصور الوسطى ،دار النيضة العربية لمنشر ،د ط ،بيركت،
 ،1996ص.20
 - 2صالح فرككس : :تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ الى غاية االستقالل ،دار العمكـ ،د ط ،د ـ ف ،د ت ،ص

.56

 -3سوسة :ىي مدينة فينيقي ة استعمميا حنبعؿ قاعدة لعمميتو الحربية شيبيكف ثـ ركمانية رفعيا تراجانكس إلى درجة
المستعمرة كلقبت بالمدينة الخصبة لكثرة القمح الخيرات في حقكليا كصارت في آخر القرف الثالث عاصمة كالية جديدة
مستقمة ك ىي كالية مزار .لممزيد ينظر :احمد صقر :المرجع السابق ،ص.331
 -4صالح فرككس :المرجع السابق ،ص .56
 -5شرشال :ىي العاصمة ك اكبر المدف الساحمية كىي مدينة ايكؿ التي أسسيا الفينيقيكف في القرف الرابع قبؿ الميبلد ثـ
تكسيعيا مف طرؼ يكبا الثاني كسماىا قيصارية إعترافا بجميؿ القيصر أغسطس ،كجعميا عاصمة مممكتو .لممزيد ينظر:
احمد صفر :المرجع السابق ،ص.355
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 - 8كالية مكريطانيا الطنجية عاصمتيا طنجة(.ينظر إلى الممحق رقم  ،02ص ) 95
اف تغير نظاـ الحكـ مف الممكية الى الجميكرية أدل الى انتقاؿ سمطة الممؾ الى ىيئة
جديدة ،تقكـ بتدبير شؤكف الجميكرية ك لك قرنا سمطات القنصؿ بسمطات الممؾ يتبيف لنا
بأنيا تضاءلت الى حد كبير ،فبعدما كانت السمطة الدينية مثبل مف اختصاص الممؾ إباف
فترة الحكـ ال ممكي نجدىا أصبحت مف اختصاص الكينة في فترة الحكـ الجميكرم ىذه
إضافة اف فترة الحكـ القنصؿ تعد مف الفترة التي كانت لمممؾ أبدية ثـ اف مركز القنصؿ يعد
أضعؼ بكثير مف المركز الذم يشغمو.1
 -3فترة الحكم اإلمبراطورية:
ظير النظاـ مع تكسع ركما ك ضميا ألراضي شاسعة ك شعكب متعددة ك لـ يعد بمقدكر
النظاـ الركماني الجميكرم إدارة ىذه اإلمبراطكرية الضخمة ،ككانت اإلرىاصات األكلى
لبداية النظاـ اإلمبراطكرم مع يكليكس قيصر ( 44 -101ؽ ـ) الذم استكلى بحد السيؼ
عمى السمطة ،ثـ جاء بعد ابنو بالتبني الذم أصبح إمبراطكر ك اتسـ نمط الحكـ ىذا بإحبلؿ
إمبراطكر ذم سمطات مطمقة محؿ القنصميف ،ككاف ينظر لو ك كأنو الو أك ابف لآللية قبؿ
ظيكر المسيحية ك ىك الذم كاف يشرؼ عمى شؤكف الخارجية ك عمى الجيش ك لو
صبلحيات قضائية كاسعة ،ك كاف يستعيف في عممو ىذا بمجمس استشارم يعيف أفراده
بنفسو مف أقربائو ك كبار مكظفيو أصحاب االختصاص.2
كمف العكامؿ التي ساعدت الركماف عمى إنجاح ىذا النظاـ تمؾ السياسة الحضارية
التي انتيجكىا في األقاليـ التي فتحكىا ،المعركفة في المراجع التاريخية بسياسة الركمنة ك
ىي محاكلة إدما ج السكاف المحمييف في الحضارة الركمانية ك القضاء عمى مكركث المناطؽ
التي تحتميا ك قد استخدـ الركماف عدة كسائؿ إلدماج السكاف حيث كاف الجنكد يحضكف
 -1عمر عبد الحي :الفكر السياسي في العصور القديمة االغريقي اليمنستي الروماني ،المؤسسة الجامعية لمنشر ك
التكزيع  ،ط  ،1بيركت ،2001 ،ص .10
 -2نفسو :ص .10
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بحؽ المكاطنة الركمانية بعد قضاء  24سنة مف الخدمة العسكرية أما مف حيث سياسة
إدارية لبعض السكاف األصميف ك قد حاكؿ الركماف فرض المغة البلتنية كما كما أسندت
كظائؼ لديانتيـ (كانت ديانتيـ متعددة االلية في مقدمتيـ االلية " جكتبر " "المشترم " ثـ
"مارس "ذك كجييف الذيف قدسكا شير يناير).1
ك عند ظيكر المسيحية انتشرت بسرعة نظ ار لمناداة ىذا الديف باألخكة ك العدؿ ك
المساكا ة ك االندماج التدريجي لسكاف في الحضارة الركمانية انعكس عمى الحياة االجتماعية
ك االقتصادية فبعد االزدىار االقتصادم عرؼ السكاف االستقرار فأخدكا يبنكف المنازؿ ك
يزينكنيا مقتديف بذالؾ بركماف الذيف امتيازات العمارة لدييـ بكثرة الصكر الجدارية ك التماثيؿ
التي تزي ف األبكاب خاصة الضخمة منيا كانت تزيف الفسيفساء صحكف المنازؿ مشكمة عمى
بشرية ك حيكانية ك نباتية.2
كتتضح ىذه السياسة في المغرب القديـ عمى كجو الخصكص ،كفي أكاخر القرف
الرابع انيارت اإلمبراطكرية الغربية بعد ما يقرب مف 500عاما كأكبر قكة عظمى في العالـ
ك يرجع عكامؿ انييارىا الى الفشؿ العسكرم ك الضرائب ،ك بينما النصؼ الشرقي استمر
لؤلسؼ سنة أخرل في شكؿ إمبراطكرية بيزنطية ك فيما ال يزاؿ كيؼ ك متى سقطت
اإلمبراطكرية فظيرت بعض النظريات األكثر شعبية التي تقدـ تفسيرات عف ت ارجع تبلزـ
ركما ك تفككيا اختار منيا:
المسيحية ك فقداف القيـ التقميدية ،تبلزـ تراجع ركما مع انتشار المسحية كيرل البعض
صعكد عقيدة جديدة ساىمت في سقكط اإلمبراطكرية ،فقد انتيى اعتناؽ المسحية قركنا الذم
كاف يعتبر اإلمبراطكر ذم مركز إالىي ،ك حكلت التركيز تكحيد االلكىية بعيدا عف مجد

 -1عبد الكريـ الفيبلني :المرجع السابق ،ص .10
2

 -عبد العزيز اكرير :تاريخ المغرب قبل االسالم الممالك المورية االمازيغية الرومانية ،مطبعة النجاح الجديدة  ،د ط،

دار البيضاء  ،د ت ف ،ص.72
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الدكلة ك في الكقت نفسو أخد باباكت الكنيسة دك ار متزايدا في الشؤكف السياسية مما زاد بتعقيد
الحكـ.1
أما بالنسبة لطبيعة العبلقة بيف الركماف ك المغاربة كانت معاممتيـ ليـ قبيحة ألنيـ
يحتقركف الشعكب التي يمتمككنيا ،ك يعتبركف أنفسيـ سادة ك أىبل الببلد عبيدا ليـ  ،لذلؾ
كاف المغاربة يثركف عمييـ ،2حيث بالغ المغاربة في استغبلليـ لمشماؿ اإلفريقي ضمف بقية
الكاليات التي كانت تحت سمطانيـ شرقا ك غربا الى درجة أعفكا ايطاليا مف الضرائب يجني
مقالبيا مف الكاليات بالنيب ك السمب ك أشد أنكاع القسكة الف تمؾ الكاليات في نظرىـ كانت
ممكا ك أىميا عبارة عف عبيد ك كنت تفرض ضرائب األرض ك ال ػ ػ ػ ػزراعة ك الممتمكػ ػ ػ ػ ػات
كالحيكانات ك العبيد.3
كمف أسباب زكاليا في بػ ػ ػ ػبلد المغرب سكء اإلدارة فالقياصرة كانكا في غاية االستبػ ػ ػداد
ك كانكا يتكىمكف اف اهلل ممكيـ ز أمر العباد ك رقابيـ لينصرفكا فيما شاءكا ،كنسج رجاؿ
الدكلة ك كالة الحكاـ فأخدكا يجمعكف األمكاؿ لمصالحيـ الذاتية ك يسخركف الرعايا لفائدتيـ
الشخصية ك كانت السياسة القبيحة في دكلة الركـ باإلضافة الى تثقيؿ الضرائب لجمع
األمكاؿ التي يصرفيا القيصر في شيكاتو ،كشيكات حاشيتو ك ظيكر الرشكة لجميع طبقات
اإلدارية الف الناس عمى ديف ممككيـ ك نفكر الرعية مف حكاميا.4

 -1ادكارد جيبكف :اضمحالل االمبراطورية الرومانية و سقوطيا ،تر :محمد ابك درة ،مر :احمد نجيب ىاشـ ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،ط  ،2د ـ ف ،1997 ،ص .85
 -2محمد شيت خطاب :المرجع السابق ،ص.69
3

-عبد الكريـ الفيبلني :المرجع السابق ،ص .150

 -4محي الديف المشرقي :افريقيا الشمالية في العصر القديم ،د د ف ،ط ، 4د ـ ف  ،1389 ،ص .150
21

األوضاع السياسية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل التمهيدي

ب -نظام الحكم في المغرب فترة الوندالية ( 430م534-م)
الكنداؿ مف سبللة جرمانية ،ك ىـ قبائؿ متبربرة متكحشة استعانت بيـ الدكلة الركمانية
عمى ضبط النظاـ أياـ ضعفيا ،ككانكا عمى ديف كثني يعبدكف الشمس ك القمر ك غيرىا
مف آليتيـ حتى بمغتيـ المسيحية آكاخر القرف الرابع الميبلدم ،1اال أنيـ تحكمكا في
الركماف 2كدخمكا ببلد افريقية بقيادة قائدىـ جنسريؽ،3عف عمر يناىز  30سنة عاما كاف
يجمع بيف الفركسية ك المقدرة الديبمكماسية.4
اعترفت اإلمبراطكرية الغربية سنة  476ـ سادتو عمى عدة اقطار منيا ،الشماؿ
اإلفريقي كفرض ىيبتو عمى المناطؽ التي دخمت في حكمو كاتخذ مف بقايا اإلدارة الركمانية
كالة يديركف أعماؿ المغرب ،لقد كجد البربر مف الكنداؿ أنصار ليـ مف الكاثكليكييف
الركمانييف ك الكندالييف كانكا مف االرييف نسبة الى الراىف أريكس 5صاحب مذىب في
المسيحية ،لكف البربر اريكس ك الكنداؿ دكناتيكف إال انيـ انفصمكا عمى أعدائيـ الكاثكليكييف
فنكمكا بيـ تنكيبل ،ألقى جنسريؽ في أيامو القبض عمى أسقؼ قرطاجة ك مف معو مف
القسيسيف ك الرىباف ك شد كثاقيـ عمى أخشاب ك رمى بيـ في البحر ك قبض عمى ابنو
ىكنريؽ ك55000راىب كاثكليكي ك شردىـ في الصحراء.6
1

 -مبارؾ الميمي :تاريخ الجزائر في القديم و الحديث ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،د ط  ،د ت ف،ص.334

3

 -جنسريؽ (477-390ـ) :أك حنسريؽ األعرج ممؾ الكندالي (477-428ـ) أعظـ رجاؿ عصره مف الجرماف ،عرؼ

 -2محمد عمى ابراىيـ الصبلبي :الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا  ،مؤسسو اقرأ ،ط ،1د ـ ف 1427،ق  2008ص .33

بالذكاء ك القسكة عمى اعدائو مكىكب في المنكرات السياسية قاـ بغزك إفريقية سنة 429ـ أقاـ فييا دكلة ذات ثراء ك شأف
كبير .لممزيد ينظر :محمكد محمد الحكرم :رؤية في سقوط اإلمبراطورية الرومانية ،دار المعارؼ لمنشر ،ط ،3

القاىرة ،1995،ص.136

 -4احمد صفر :المرجع السابق ،ص .382
5

 -أريوس :كلد آريكس في قكرينا ( ليبيا حاليا عاـ 256ـ مف أب إسمو امكنيكس مف أصؿ ليبي  ،تمقى تعميمو االىكتي

في أنطاكيا في مدرسة لكسياف ،بعدىا إتجو إلى اإلسكندرية ك ىناؾ عينو البابا اسقؼ بكنيسة بككاليس ،لقد تميز اريكس
بمكىبتو في الخطابة ك الفصاحة المغكية ،نشر أفكاره عف المسيح ككاعظ ك مرشد ديني في اإلسكندرية .لممزيد .ينطر إلى:
جميؿ حمداكم :الديانة عند األمازيغ ،د د ف ،دط ،د ـ ف ،د ت ف ،ص.11
 -6ابراىيـ حركات  :المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء  ،د ت ف ،ج  ،1ص .64
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كيرل بعض المؤرخيف أف جنسريؽ تكلى الحكـ بعد أف قتؿ كؿ كرثة أخيو جكندريؾ
،فالعادات الممكية الجرمانية تفرض عمى الممؾ أف يككف منحد ار مف أسرة ممكية
كعريقة،1كممكف معرفة نيج جنسريؽ مع أىالي شماؿ افريقيا مف خبلؿ النقاط التالية:
 -1اتباع سياسة استبدادية عنيفة.
 - 2صادر أمكاؿ انتزع األراضي مف أصحابيا.
 - 3تعسؼ في جمع الضرائب ك األمكاؿ.
 - 4اتبع سياسة دينية متطرفة فبحكـ انو أريكسي نجده يصادر ممتمكات الكنيسة الكاثكلكية
ك شماؿ افريقيا ك اضطياد أثار الرأم العاـ حتى أصبح لفظ الكندالية  )vamdalismإشارة
لميمجية ك الكحشية في المغات األكركبية الحديثة 2كاف نظاـ الحكـ ممكيا كراثيا مثمو مثؿ
باقي الشعكب( الممكية تعكد لؤلكبر سنا مف كؿ األمراء التي تربطيـ رابطة دـ ممكي).3
أم ال تتـ عف طريؽ االنتخاب ك إنما باالعتماد عمى مبدأ القرابة التي يستند فييا الحكـ الى
أكبر أبناء العائمة المالكة سنا ،أدت ىذه الطريقة الى العديد مف األزمات الممكية ك
االغتياالت التي قاـ بيا الممكؾ سعيا لضماف الحكـ لسبللتيـ مثمما فعؿ جنسريؾ.4
أما مجمس األعياف يتككف مف مشاىير الرجاؿ كىك بمثابة مجمس العقبلء الذم يستدعيو
الممؾ لمنقاش ك التشاكر في بعض الظركؼ.

 -1العكدة محمد الصالح :التحوالت الحضارية في شمال افريقيا في الفترة الوندالية  534 429م ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في التاريخ القديـ ،اشراؼ :محمد صغير غانـ ،جامعة منتكرم قسنطينة ،كمية العمكـ االنسانية ك االجتماعية،
قسـ تاريخ ك االثار  2010 2009ـ ،ص .72
 -2احمد غانـ حافظ :اإلمبراطورية الرومانية من النشأة الى االنييار ،دار المعرفة  ،دط ،االسكندرية  ،2007 ،ص
.177
 -3محمد اليادم حارش :التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري ،المؤسسة الجزائرية لمطباعة ،د ط ،جزائر،
 ،1998ص .252
 -4العكدة محمد الصالح :المرجع السابق  ،ص .72
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ك قسمت المقاطعات حسب جنسريؽ الى خمسة مقاطعات (المزاؽ ،نكميديا ،أباريتاف،
الجيتكؿ ،زغكاف) ،أما النظاـ البمدم لو ثبلثة اختصاصات ىي:
 -1اإلدارة المحمية ك المحمية المدنية (رؤساء البمديات ).
 -2القضاء اإلدارم :يعكض كاتب العدؿ ك قضاة المصمحة.
 - 3قضاة المنازعات حتى درجة معينة.
لـ تفقد البمديات صبلحيتيا في ظؿ ىذه الفترة بؿ تكسعت لدرجة أنيـ يتدخمكف في
القضايا المدنية ك الجنائية اال بفض الحاالت الخطيرة التي تستدعي تدخؿ القاضي.1
ك بالرغـ مف ذلؾ لـ يحدث الكنداؿ أم تغيير إدارم عمى ببلد المغرب ،بؿ احتفظكا
بالنظاـ اإلدارم الذم كرثكه عف الركماف ك أبقكا عمى المكظفيف الركماف الذيف أصبحكا
يديركف شؤكف السكاف ك اتبع الكنداؿ سياسة دينية متطرفة فصادركا الكنيسة الكاثكليكية ك
اضطيدكا رجاليا ،كقد تجرعكا سكء العذاب :فأحرقكا ك ىدمكا المباني ك المزارع ك ألقكا
باألطفاؿ الرضع عمى األرض ،حسككا رؤكس الشيكخ ك الشباف ك بالغكا في ممارسة سياسة
النيب ك السمب في االنغماس في الترؼ ك الممذات ك الشيكات.2

ج -نظام الحكم بالمغرب فترة البيزنطيين ( 534ه ـ  645م ).
الدكلة البيزنطية :ىي امتداد لمدكلة الركمانية ك جزء منيا يسمى اإلمبراطكرية الركمانية ك
جزء يسمى اإلمبراطكرية الشرقية عاصمتيا القسطنطنية التي أسسيا قسطنطيف3األكبر سنة
 -1احمد مختار العبادم :تاريخ المغرب و االندلس ،دار النيضة ،د ط ،بيركت ،د ت ف ،ص .749
2

 -صالح فرككس :المرجع السابق ،ص .61

 -3قسطنطين األول أو القديس قسطنطين ( 272ـ  :)337ىك اإلمبراطكر رقـ  34في اإلمبراطكرية الركمانية ،كقد رفعتو
الكنيسة األرثكذكسية إلى درجة رسكؿ ،مثمو مثؿ الحكارييف الذيف رافقكا يسكع لكؿ ما قدمو لممسيحييف مف خدمات أما
الكنيسة الكاثكليكية فقد أطمقت عميو لقب "أألكبر ،مند فترة حكـ قسطنطيف مف  306إلى  .337كقد أعاد بناء اإلمبراطكرية
كفصؿ السمطة المدنية عف السمطة الحربية ،كأصدر عممة ذىبية جديدة" ،السكليدكس .لممزيد ينظر :سعيد محمد سعيد
عبدالحفيظ :اإلعتراف بالمسيحية زمن اإلمبراطور قسطنطين األول )663-603م (بين الرمز الديني والتوظيف السياسي
والعسكري ،العدد الخامس – 6جكاف ،جامعة بنغازم ،كمية التربية المرج ،المجمة الميبية العالمية ،ص.4
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 330ـ في عيد اإلمبراطكر جستنياف1كذلؾ نظ ار لمكقعيا الجغرافي الممتاز حيث يمثؿ نقطة
التقاء بيف القارتيف أكركبا ك أسيا ،ك اختار اإلمبراطكر ىذه المدينة عاصمة لئلمبراطكرية
الركمانية بسبب تع مقو بالديانة المسيحية ك صعكبة ممارستو لمشعائر الدينية في ركما التي
كاف معظـ قادتيا كثنيكف ك يمقتكف المسيحية ،كذلؾ تسيؿ عميو مراقبة حركة أعدائو الفرس
،حيث تمكف جستنياف مف طرد الكنداؿ سنة  534ـ ك حمت القسطنطنية محؿ ركما .2
حمقت بيزنطة أياـ جستنياف عمى جناح الخياؿ زمنا قصيرا ،محاكلة بذلؾ إعادة ركما
الى ما كانت عميو  ،فعندما تكلى جستنياف عرش الدكلة البيزنطية ( 527ػ 565ـ) ،كانت
أكلى اىتماماتو القضاء عمى الكجكد الكندالي 3اىتـ جستنياف اىتماما بالغا بإعادة المسيحية
الى افريقية

فأعاد بناء الكثير مف الكنائس ك شجع البعثات المسيحية فأخدت تنشط

المسيحية مف جديد ك انتشرت بيف قبائؿ البربرية المحيطة بصرة ك في طرابمس ك بعض ك
دليبل عمى ذلؾ إرساء قساكسة ليقدمكا الطاعة ك الخضكع لئلمبراطكر ك تطبيؽ بعض
البرامج لئلعادة تكحيد اإلمبراطكرية الركمانية ك تنظيـ ػ ببلد المغرب ك كاف يساعده ك
مكافحة السبللة الكندالية ك فعبل تمكف مف ذلؾ ،ك عيف سنة  534حاكما عاما عمى الببلد
تكلى السمطة المطمقة في األمكر اإلدارية ك المالية ك العدلية ك كاف يساعده في القياـ بيذه
األعماؿ مكاظفيف ك خصكصا فيما يتعمؽ بمسألة المالية.4

 -1جستنيان :حاكـ في الدكلة البيزنطية عف عمر يناىز  40سنة ،ك ىك مف أعظـ أباطرة الذيف حكمكا بيزنطة نظ ار
لفتكحاتو ك عظمة مشركعاتو طمكحو الذم فاؽ طمكح مف قبمو مف اباطرة ك أكد أنو امبراطكر ك بالرغـ انو ريفي النشأة اال
أنو أظير مقدرتو الفائقة ك أدبو الشديد في كؿ أعمالو ك أشتير أنو امبراطكر ال يناـ ،فائؽ الصحة متكرد الكجو لممزيد
ينظر الى :محمد محمد مرسي الشيخ :تاريخ االمبراطورية البيزنطية ،دار المعرفة ،د ط ،االسكندرية ،1993 ،ص ص
.36 - 31
2

 -مبارؾ الميمي :تاريخ الجزائر القديم و الحديث ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،د ط ،د ت ف ،ج ،1ص ص - 140

.142
 -3حسيف مؤنس :المرجع السابق ،ص.11
 -4محمد شيت الخطاب :المرجع السابق ،ص ص .33 – 32
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شيدت ببلد المغرب فترة قصيرة مف االستقرار كانت خبلليا الدكلة البيزنطية حكـ بيف
األىالي ،ك ذلؾ لمخبلفات ،غير أف ىذه السياسة لـ تستمر ألنيـ نظركا الى المغرب عمى
أنو مكرد ماؿ ،كلـ يحض مظالـ الحككمة البربر فقط بؿ جميع العناصر التي شكمت ببلد
المغرب،1ك عميو تكترت العبلقة بيف البيزنطيف كالبربر بؿ أصبحكا يعتبركنيـ مصدر
لتعكيض ما خسركه.2
كانت الكنيسة اإلفريقية خبلؿ العصر البيزنطي عامؿ أمؿ في مستقبؿ المسيحية،
إدارتيا مختمفة النظاـ ،ك سرعاف ما تبلشى النظاـ الكنيسي بسبب اقتراؼ القس ذنكبا
كثيرة(العصياف ،فساد األخبلؽ) كانت الدكناتية عمى خصكمة مع الكنيسة البيزنطية ك مف
العكامؿ ضعفيا ك دخؿ دعاتيا الببلد ك ثاركا عمى الكنيسة البيزنطية ،غير أف الكنيسة
أخدت تحيا مجددا كذلؾ بفضؿ3جرجير الذم عيف بعد ذلؾ حاكما عمى افريقية ،بعدما كانت
أصبحت كالية ركمانية ،كاف يتمتع جرجير بكثير مف االستقبلؿ نظ ار لضعؼ السمطة في
عاصمة الدكلة القسطنطنية ،تكلى أمر المسيحية في افريقية ك كانت بالنسبة لو فرصة لكسب
رعاياىا ،كاستعاف بقساكسة ذك قدرة ك شيرة ،فتكجو مسيحيك افريقية الى ركما متأثرييف بو.4
كانت افريقيا البيزنطية ال تشمؿ المغرب كمو مف حدكد مصر الى المحيط  ،كمف
ال بحر الى قمب الصحراء ،ك إنما كاف جزء صغير يبدأ مف حدكد مصر ك يضـ برقة ك
طرابمس ك تكنس ك جباؿ االكراس ثـ يأخد في االقتراب مف الساحؿ حتى ينتيي عند طنجة
ك سبتو ،أما في الجنكب فمـ يكف يتعدل نصؼ امتداد افريقية الركمانية فكاف اتساعو سيؿ
 -1مكسى رحماني :األوراس في العصر الوسيط من الفتح االسالمي الى انتقال الخالفة الفاطمية 273ـ62ه
637ـ972م  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،بكبة مجاني ،جامعة منتكرم قسنطينة ،كمية العمكـ االنسانية ك االجتماعية،
قسـ التاريخ ك االثار2007 2006،ص.40
 -2السائح الحسف :الحضارة االسالمية في المغرب ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،الدار البيضاء ،المغرب،
دط،2،1986،ص.103
_3ػ مكسى رحماني  :المرجع السابق ،ص.40
 -4شعباف ايماف :الفتح االسالمي لبالد المغرب و أثره الحضاري ،مذكرة تخرج لمحصكؿ عمى شيادة الماستر ،اشراؼ:
رافعي رشيدة ،جامعة الجزائر 2أبك قاسـ سعد اهلل ،كمية العمكـ االنسانية ك االجتماعية ،قسـ التاريخ 2014ػ،2015ص.14
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األوضاع السياسية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل التمهيدي

تكنس ك ىضبة االكراس  ،ككقفت حدكده الجنكبية عند سبتو ك مسككال ك لمبيرة ك طبنو ك
المسيمة.1
ككانت الببلد مقسمة الى سبع أقساـ ادارية يديركىا قناصؿ ك مديركف.2
الكاليات التي يحكميا قناصؿ :الكالية القنصمية (شماؿ تكنس) ،الكالية الداخمية (بيزاسيكـ)،
طرابمس ،أما الكاليات التي يحكميا مديركف كىي كالتالي ،نكميديا ،مريطانية االكلى ،مرطانية
الثالثة تشمؿ شماؿ مراكش سردانية.
ككاف لكؿ منطقة مف ىاتو المناطؽ عامؿ يدير شؤكنيا تحت نظر الحاكـ الكبير،
صاحب قرطاجة ك ى ذه الكظائؼ كانت تباع بأغمى ثمف مستطاع ك معمكـ اف المترشح لرتبة
عامؿ مثبل لـ ينفني االمكاؿ الباىضة لنيؿ الكظيفة اال يستثمرىا بكؿ معنى الكممة ك
يحصؿ في أقرب كقت عمى ثركة ضخمة عريضة ميما كمفو االمر

ك اف تعددت الضرائب

ك االتاكات عمى اختبلفيا ك كثرت الدكلة فتقمبت المغارـ عمى الرعايا مما جعؿ المؤرخ
 procipeعمى القكؿ " بأف الظمـ ك التعدم الصادريف عمى اإلدارة البيزنطية فيما يتعمؽ
بالمسألة كانا سببيف في امتصاص ثركة الببلد المغربية ك افتقار أىميا.3

 -1شيت خطاب :المرجع السابق ،ص ص .33 32
 -2عبد الكاحد ذنكف :الفتح و االستقرار العربي االسالمي في شمال في افريقيا و االندلس ،دار المدار االسبلمي  ،ط،1
لبناف ،د ت ف ،ص .4
3

ػ محي الديف المشرفي :المرجع السابق ،ص .150
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الفصل األول
الديانات الوضعية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

.

.
المبحث األول :مفهوم الديانة الوثنية.
المبحث الثاني :المعتقدات المحلية في بالد المغرب.
المبحث الثالث :التأثيرات الدينية في بالد المغرب.

الديانات الوضعية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل األول

دونت
األديان الوضعية ىي تمك المعتقدات التي صيغت في مذاىب وأفكار معينة و ّ

في كتب ،دون أن تكون وحي من السماء بل ىي من وضع البشر ،ولما حاد اإلنسان عن
الطريق السوي ،واتبع شيطانو وىواه ،واتخذ لنفسو آلية متعددة

فمنيم من عبد الحجر

والشمس ومنيم من عبد البشر ،وعميو فإن بعض الديانات الوضعية التي عرفيا سكان شمال
افريقيا ىي الديانة الوثنية.1

المبحث األول :مفهوم الديانة الوثنية.
المطلب األول :تعريف الدين.

 لغة:
وردت كممة دين في المعاجم بمعان مختمفة متقاربة متباعدة الى حد التناقض فمو نظرنا
الى ىذه الكممة مثبل في "لسان العرب " و"القاموس المحيط " وجدت بالمعاني التالية
( الجزاء ،اإلسبلم ،العبادة ،الطاعة ،الذل ،الداء ،الحساب ،القير ،الغمبة ،السمطان ،الممك،
الحكم ،السيرة ،التدبير ،التوحيد) اسم لجميع ما يتعبد اهلل عز وجل نية الممة ،الورع،
المعصية ،اإلدارة ،الحال ،القضاء ).2
لكن إذا نظرنا الى متعمقات ىذه الكممة نجد ان من وراء ىذا االختبلف في الظاىر
تقريبا في المعنى ،إذ نجد ان ىذه المعاني الكثيرة تعود في نياية األمر الى ثبلثة معاني أي
ان كممة ( دين) تتضمن  3أفعال:
متعديا بنفسو ومتعديا بالبلم ومتعديا بالباء
فإذا كان الفعل متعديا بنفسو (دانو دينا) يكون المعنى انو (ممكو وحكمو ،قيره ،حاسبو،
وجازه).
ومنو قول الخطيئة ألمو:

 -1احمد عمي عجيبة :دراسات في االديان الوثنية القديمة ،دار االفاق العربية ،ط  ،1د ت ن 2004،ص .10
 -2نفسه :ص.10
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الديانات الوضعية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل األول

لقد دنيت أمر نبي

تركتيم أدق من الطحين.1

يعني (ممكت) ومنو كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى منو الديان :من أسماء اهلل
عز وجل معناه الحاكم القاضي ،وقيل بمعنى القيار ،2و لقولو تعالى " مممك يوم الدين ".3
اصطبلحا :متعديا بالبلم (دان لو) فانو يكون الطاعة و الخضوع و العبادة يقال (دنتو ودنت
لو) أي أطعتو و الدين اهلل ،كما يقول ابن منظور بمعنى طاعتو و التعبد لو فإذا كان الفعل
متعديا بالباء (دان بو) فان كممة (دين) يراد بيا االعتقاد و العادة و المذىب و الطريقة،
ويقال ( دان بكذا ديانة ،و تدين بيا ) فيو دين و متدين.4

 اصطالحا:
الدين إيمان وعمل ،إيمان بوجود قوة خارقة فوق طبيعة البشر العقمية ،وليذه القوى تأثير
في مجرى حياة اإلنسان ،وعمل في أداء فرائض وشعائر وطقوس معينة تعرفيا األديان
السماوية واألرضية (عبادة األصنام واألوثان) السترضاء اإللية واإليمان قبل العمل وحتى
نقوم يعمل مفاوضتو عميك األديان ،البد ان تكون مؤمنا ،قبل القيام بيذا العمل كل إليمان
بوجود الو انصرفت إليو ذاتك.5
كما عرفو بعضيم أيضا عمى انو عبادة القوى الخارقة الكامنة فيما وراء الطبيعة وىذا
يعني ان كل البشر لدييم معتقدات وشعائر دينية منذ بداية حياتيم فالعقيدة الدينية قديمة جدا
ترجع أصوليا الى بداية اإلنسان عمى وجو األرض ،وعرفو طارق خميل السعدي في كتابو "
مقارنة األديان " ىو وضع إليي  ،وليس من إيح اء النفس او تخيل العقل او تنظيم اإلنسان،
 -1عجيبة :المرجع السابق ،ص .11
 -2ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري " لسان العرب " المجمد  ، 3دار صادر  ،بيروت
 ،د ط ،د ت ن ،ص 166
3

 -سورة الفاتحة ،االية.6

 -4عجيبة :المرجع السابق ،ص .11
 -5األب جرجس داود داود :اديان العرب قبل االسالم ووجهها الحضاري واالجتماعي ،مؤسسة الجامعية الدراسات لمنشر
و التوزيع ،ط ،2بيروت1408 ،ه  1988م  ،ص .157
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الديانات الوضعية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل األول

فمرجع الدين الى اهلل سبحانو ىو انزلو و أوحى بو ،كما يقول تعالى " قمنا اىبطوا منيا جميعا
فإن يأتيكم مني ىدى فمن اتبع ىداي فبل خوف عمييم وال يحزنون ".1
-1

إن التعريف ينص عمى ان او العقل ،وشريعة وليس مجرد اعتقاد ،وانو نظام رباني

لضمان الفوز في الدنيا واآلخرة.2
-2

بيان الربط بين العقيدة والعقل ،وان الدين متفق مع العقل السميم خبلفا لما يقولو

البعض الفصل بين الدين و العقل وبين الدين والعمم  ،وان الدين محصور باألمور الغيبية
وال شأن لو بأمور الحياة والعموم.3
و يرى سبنسر نقبل عن فراس سواح في كتابو " دين االنسان بحث في ماىية الدين
و منشأ الدافع الدين" أ ن األديان عمى قدر اختبلفيا في عقائدىا المعمنة ،تتفق ضمنيا في
إيمانيا بأن وجود الكون ىو سر يتطمب التفسير" ،ولذلك فان الدين بالنسبة إليو ىو :االعتقاد
السائد بالحضور الفائق لشيء غامض و عصي عمى الفيم ،و يدور تعريف ماكس مولمر
الفيمسوف و المؤرخ األديان األلماني حول الفكرة نفسيا فيقول في كتابو نحو عمم الدين "ان
الدين ىو كدح من أجل تصور ما ال يمكن تصوره ،و قول ما ال يمكن التعبير عنو ،اال توق
الى البلنيائي.4

-1داود :المرجع السابق ،ص 157
 -2نفسه :ص .158
-3طارق خميل السعدي :مقارنة االديان ،دار العموم العربية ،ط 1بيروت ،لبنان1425 ،ىـ ـ 2005م ،ص ص .10-9
 -4فراس سواح :دين االنسان بحث في ماهية الدين و منشأ الدافع الدين ،دار عبلء الدين ،د ط ،دمشق ،2002 ،ص
.23
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الفصل األول

المطمب الثاني :تعريف الديانة الوثنية.
تعريف

الوثنية:

 لغة :
في المغة العربية " الوثنية " صفة من الفعل " وثن " وىي كممة إاله جثة معمولة من
خشب او حجارة أو فضة أو نحاس كصورة اآلدمي ،تنصبو او تعبدىا.1
يقول ابن الكمبي" الوثن ىو الصنم الصغير وسمي وثنا النتصابو وثنائو عمى واحدة ،و
وثن بالمكان بمعنى أقام بو فيو واثن.2
قال اهلل تعالى" :فاجتنبوا الرجس من األوثان" الحج  ، 283وقال أيضا " إنما اتخذتم من
دون اهلل أوثانا مودة بينكم " العنكبوت  ،4 24نبلحظ ان ليا نفس المعنى في ىذه اآليات في
كممة األصنام.
 اصطالحا:
ىي كممة أتخذ من غير اهلل غير مرئي و البلمتناىي أو صنمي ،و الوثنيون يؤمنون بقوة
إليية كثيرة تنبث في الكواكب وفي القوى الطبيعية وقد ألموا األحجار واتخذوا من منحوتاتيا
أصناما إليية أي ىي أحد أشكال عبادة االلية المزيفة وتعرف عمى أنيا معتقد يقوم عمى
عبادة غير اهلل عز و جل ،أي عبادة صور لئللية أرواح كما تعتبر أحد الديانات التي
عرفت منذ القدم وكان يتبعيا العديد من الطوائف واألشجار ،5و تعرفيا المراجع األكاديمية

 -1ابن منظور :المصدر السابق ،ج  ،15ص .153
 -2جرجس :المرجع السابق  ،ص .291
 - 3سورة الحج ،اآلية .82

 -4سورة العنكبوت اآلية ."82
5

 -سميح دغيم :الديانة و المعتقدات العرب قبل اإلسالم ،موسوعة األديان السماوية و الوضعية ،دار الفكر المبناني ،د

ط ،بيروت ،1996 -1995 ،ص .86
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الفصل األول

بأنيا االعتقاد الذي يذىب الى الطبيعة المحكومة بأرواح المتناظرة مع اإلرادة البشرية 1ومن
المصطمحات التي ترتبط بالوثنية:
-1

الروحية (الحيوية الحياتية ) :animismeتحدد االعتقاد بوجود عنصر مادي(

روح ،حياة ) تسكن في كل الكائنات وكل االشياء مرئية كانت أم غير مرئية اي ان االعتقاد
بوجود في كل الديانات التقميدية اإلفريقية ليس كافيا الن ىذه الديانة أكثر تعقيدا ومن جية
مصطمح الحيوية يمكن ان يطبق عمى معتقدات أخرى او نظريات أخرى.2
-8

الطبيعة  :naturismكممة ناتورزيسم مشتقة من كممة  naturaالبلتينية اي الطبيعة

والطبيعة او مذىب الطبيعة في تاريخ األديان ىو االعتقاد بأن مظاىر الطبيعة عي التي
أنشأت فكرة الدين لدى البشر االبتدائي األول.3
-3

الجن :تستعمل ىذه كممة الجن لئلشارة إلى الكائنات غير المرئية التي تسكن األرض

وترتاد الصخور واألشجار واألنيار و

تتدخل في حياة البشر ،فيؤالء ىم غير مرئيين

الكبار ،أما كممة لوتان lutinالتي تذكرنا بالمثيولوجيات الشمالية وتدل فييا عمى كائنات
اليومانييد الصغيرة غير المرئية التي تعيش في األشجار و في تجاويف األرض فإنيا ستدل
ىنا عمى غير مرئيين الصغار.4
-2

الطوطمية :عقيدة دينية بدائية ،حيث اليوا بعض الحيوانات "طوطم " معتقدين انيم

منحدرين منيا ،الطوطم  totemىو حيوان مقدس وقد سميت العرب بأسماء الحيوانات طيور
وزواحف مثل (الحنش ،يعقوب ،صقر ،الييثم ...الخ ).5
 -1أمين أبر :افريقيا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ،دار دمشق ،ط ،1د م ن ،5 198،ص .170
 -2فراس السواح :موسوعة تاريخ االديان الشعوب البدائية والعصر المجرد ،تح :جاوليش وعدنان حسن واخرون ،دار
الفكر الجديد ،ط ،4سوريا ،2018 ،ص.254
 -3طو الياشمي :تاريخ األديان و فمسفتها ،مكتبة الحياة د ط ،د م ن ،د ت ن ،ص .35
-4فراس السواح :المرجع السابق ،ص .255
 -5حسن نعمة :موسوعة ميثولوجيا و اساطير الشعوب القديمة و معجم أهم المعبودات ،دار الفكر اليناني بيروت ،د ط،
ط ،بيروت ،1994،ص .52
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الفصل األول

كما اعتقدوا بأن اإلنسان والحيوان بالدم ،ويعتبر الطوطم ىو اإللو لدى اإلنسان القديم ،ويراد
بالطوطمية كائنات تحترميا بعض القبائل حيث اعتقدوا اإلنسان بعبلقة نسب بينو وبين واحد
منيا يسميو طوطمو وىو يحميو ويبعث الى صاحبو بأجمل األحبلم.1
وتقوم عمى اعتبارين األول ديني ،نرى ان القبيمة تسمت بإسم الحيوان طوطم يدافع عنيا
وقت الشدة ويعبد من قمبيا وكثير من أسماء القبائل اتسمت بأسماء حيوانات (بنو األسد ،بنو
جعده ،بنو صب ،بنو فيده ،بنو جع ،بنو كمب ،بنو حمامة) أما االعتبار ،الثاني اجتماعي
ومن النبات(حنطة ،البنوة) ومن أجزاء األرض (صخر ،صير) فبنو الكمب مثبل اتخذوا
لقبيم عن شخص تاريخي ىو كمب بن وبره بن ثعمبة جد فضاعت ،وليذا عبلقة بعبادة
الحيوان وكانوا يحرمون من التمفظ بإسم الطوطم حيث كانوا يمقبون األسد بأبي الحارث او
الثعمب لقب بابن أوى.2
 -6الشرك أواالشراك  :lolytheismeان كممة بوليتيسم من كممة ( )lolyاليونانية ،و
يطمق ىذا المصطمح عمى القائمين بتعدد أي مذىب.3
 _7وحدة الوجود او الحمول  :pantheismeكممة مشتقة من ) )panاليونانية بمعنى
اتحاد و كممة) )theosاي اإللو ،وىو المذىب يرى أن اهلل حال في جميع المخموقات.4
الفيتشية( تمائمية) :fetichismeأطمق عمييا العرب البرتغاليون اسم (فطيش)féticheمشتقة من كممة ) )fiticoالبرتغالية تعني المادة السحرية أو السحر ألن في الوثنية فييا
شيء من السحر والساحر في األديان الوثنية كالكاىن في األديان االخرى و جاء في
االنسكموبيديا :ان كممة ) )felichاو ) )fetishاستعممت في القرن الخامس عشر ألول مرة
_1حسين نعمة :المرجع السابق ،ص .53
 -2نفسه :ص.53 -52
 -3الراغب االصطفياني ابي قاسم الحسين بن محمد :المفردات في غرائب القران ،تح :محمد خميل عيتاني ،دار المعرفة،
ط  ،1بيروت ،1998 ،ص .263
 -4طو الياشمي :مرجع سابق ،ص .36
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من قبل البرتغاليون الكاشفين في افريقيا ،وكانت من بقايا أجساد القديسين و الصور تمجد
في أوربا بكثرة ،و كان الناس يرون فييا 1قوة سحرية سماىا البرتغاليون) feticoفتيكو) تطمق
عمى روح محمية لنير أو رابية ،2أما كممة( فتيشيم  )fetishisnتستعمل في العديد من
المعاني منيا:
 عبادة المواد ال حياة ليا (المواد الجامدة بإفريقيا). عبادة المواد غير الحية التي يتصورىا الناس مف ار لؤلرواح. مذ ىب تجسيد األرواح في بغض المواد أو ارتباط األرواح بيا ،أو نقل التأثير الروحيبوسطيا

3

المطمب الثالث :بداية ظهور الدين في بالد المغرب.
يعتبر األمازيغ من الشعوب البدائية ،لدييم معتقدات دينية والوثنية الخاصة بيم ،فقد
كانت طقوسيم السحرية تعبر عن تفكيرىم األسطوري الساذج الذي ارتبط بالطبيعة ارتباطا
وثيقا ،بمعنى أن اإلنسان األمازيغي أسطوري منذ تواجده عمى األرض ،في حين كان
اىتماميم الكبير بالطقوس والقرابين ،ويعني ىذا أن اإلنسان األمازيغي كان إنسانا طقسيا،
يمارس شعائره الدينية األسطورية عبر فعل الطقس والسحر والقربان ،واإليمان بالجن والقوى
الخارقة ،وعبادة الحيوانات وقوى الطبيعة المختمفة كباقي الشعوب البدائية ،تعتبر تتمك
المعتقدات التي تبناىا البربر تباعاً ،لم تتمكن من تحطيم العمق الديني البدائي البربري،أي
عبادة قوى الطبيعة ،و عبادة الجن المتحكمين في ىذه القوى ،وطبيعة الماء ،والعيون
والنار…إلخ.4

 -1طو الياشمي :المرجع السابق ،ص .176
2ـ -محمد سييل طقوس :تاريخ العرب قبل االسالم ،دار النفائس ،ط  ،1لبنان 1430،ه  2009م ،ص .221
 -3طو الياشمي :مرجع سابق ،ص.176
 _4براىيم حركات :المغرب عبر التاريخ ، ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط 2009 ،1م ،ص. 16،
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وفي ىذا الصدد ،ويرى ىيرودوت) (Hérodoteبأن جميع الميبيين يقدمون القرابين
لمشمس والقمر ،وأنو لمشمس والقمر وحدىما يقدمون القرابين ىذا ،وقد عبد األمازيغيون
العناصر الطبيعية ،مثل :السماء ،والشمس ،والقمر ،والنار ،والبحر ،والجبال ،والكيوف،
والغابات ،واألحراش ،والوديان ،واألنيار ،واألحجار ،واألصنام ،وكل اآلثار المقدسة ،كما
كانوا يأكمون الخنازير ،ويشربون دماء الحيوانات المقدسة ،متأثرين بالديانات المصرية
القديمة.1
ويقول حسن الوزان األفريقي في كتابو " وصف أفريقيا " بأن األمازيغ األفارقة ،في الزمن
القديم ،كانوا وثنيين عمى غرار الفرس الذين يعبدون النار والشمس ،ويتخذون لعبادتيما معابد
جميمة مزخرفة توقد داخميا نار تحرس ليل نيار حتى ال تنطفىء ،كما كان يفعل ذلك في
معبد اإللية " فيستا" عند الرومان .ذلك ماال تفتأ تواريخ المعموم أن أفارقة نوميديا وليبيا كانوا
يعبدون الكواكب2 ،ويقربون إلييا القرابين ،وأن بعض األفارقة السود كانوا يعبدون (كيغمو)،
ومعناه في لغتيم رب السماء.3
كما يشير إبراىيم حركات إلى ىذه المعتقدات الروحية الطقوسية بقولو :وفيما يخص
المعتقدات الدينية ،فإن السكان قد لجأوا إلى تعظيم ظواىر الطبيعة منذ القدم ،حتى إذا ما
دخموا في طور المدنية الزراعية عمموا عمى حماية مزارعيم ومواشييم بالوسائل الروحية التي
اىتدوا إلييا ،ودخل الخوف من الجن قموبيم في ىذه الفترة ،فظنوىم في األشجار والكيوف
واألحجار التي استمر تقديسيا إلى زمن متأخر.4

 -1مجيول :احاديث هيروديت عن الميبيين ،المرجع السابق ،ص.34
 -2الوزان :المرجع السابق ،ص.32

 -3ابراىيم حراكات :المرجع السابق ،ص.18
4

 -نفسه :ص.18
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المبحث الثاني  :المعتقدات المحمية في بالد المغرب االسالمي.
المطمب األول :عبادة القوى الطبيعية.
 _1عبادة الشمس:
انتشرت بين سكان ببلد المغرب الذين كرسوا عبادتيم لمشمس ،إذ اتخذوا لمشمس
صنما بيده جوىرة عمى لون النار ولو بيت خاص ،وكانوا يصمون لمشمس ثبلث مرات في
اليوم  ،وقت طموعيا ووقت غروبيا ووقت توسطيا الفمك.1
اعتقد اإلنسان بأن لمشمس روحا تستحق العبادة ،حيث انتشرت عبادتيا بين معظم
الشعوب القديمة و لكن من الصعب وضع تاريخ محدد لبداية ظيورىا ،ويعتقد أن عبادة
الشمس بدأت بعد معرفة اإلنسان لمزراعة ،فكانت الشمس مسئولة عن تحديد فصول البدر
و الحصاد و إدراك اإلنسان ان الشمس الو ىو الذي دفع الروح الشريرة يخصب األرض
بأشعة انجازه ،و ىوا لذي نفخ في الحياة في كل شيء الوجود ،و بدأ يرمز لعبادة الشمس
بالقرص الدائري ،و انتشرت في منطقة واسعة لتشمل ببلد الرافدين و أرض كنعان و شمال
افريقيا ،و يشير ىيرودتوس الى أن كل الميبيين كانوا يقدسون الشمس و يقدمون ليا القرابين
الحيوانية و ذلك بقطع أذن الحيوان ثم يرمونيا ما بين كتفي القربان الذي تموى رقبتو 2ثم
يضحى بو بعد ذلك ،3وذكر ابن خمدون انتشار عبادة الشمس بين قبائل البربر عمى الرغم
من انتشار ديانات سماوية.4

 -1سميم أحمد امين :المرجع السابق ،ص.241
 -2توفيق برو :تاريخ العرب القديم  ،دار الفكر  ،ط  ،2دمشق ،1992 ،ص.95
 -3محمد عمى أبو شحمة :المعتقدات الدينية الميبية القديمة ( ،مجمة كمية األدب ) ،العدد ،1مصراتو ص ص 341
.342
 -4عبد الرحمان ابن خمدون :المصدر السابق ،ص .123
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_8عبادة الحجارة:
فالحجارة تمثل القوة و القساوة و الدوام ،و لم يعبد ألجل مادتو ،إنما عبد لما يحمل
من معادن و أبعاد ،فبعض الشعوب القديمة رأت أن الحجر يحمي من الموت ،ففي أثينا
كانت النساء الحبالى يقصدن تمو تدعى  nymphesو يتزحمقن عمييا و ىن يدعون الى
اإللو "ايولو" لكي يساعدىم في وضع سعيد ،كما نظر اإلنسان قديما أن الحجارة المتساقطة
من النيازك بأنيار رمز لمخصب و كان بعضيم يقدم ليا بعضيم القرابين في فصل الربيع
كي يضمنوا موسما زراعيا.1
و كان لمحجارة معان سحرية في بعض الشعوب القديمة ،فكانت حجارة الشمس تحمي
من بعض األمراض و الكوابيس ،و حجارة القمر البيضاء و تشفي من بعض األمراض و
حجارة مارس " المريخ " تشفي من حجارة فينوس (الزىرة )
الخضراء و حجارة و جوبيتر كذلك نظر اإلنسان الى باقي الحجارة الكريمة نظرة شفائية منيا
أحجار الياقوت و الزمردة و الفيروس و البمور و المرجان.2
و استمرت عبادة الحجارة في ببلد المغرب حتى الفتح اإلسبلمي من خبلل حجر
شياب في منطقة توات و الذي كان يتم التبرك بو ،و كان طمبة فاس بالمغرب االقصى
يتبركون بحجر أسود بالقرب من مدرستيم العتقادىم بوجود روح مقدسة فيو و الى عيد
قريب استمر تقديس الحجارة بمنطقة قرطوفة ما بين تيارات و غميظان و تعرف باسم حجرة
القايد و تقدم ليا األضاحي و كانت عبادة الحجارة منتشرة في الجبال.3

1

 -حسين نعمة :المرجع السابق ،ص.20

 -2نفسه :ص.21

3ـ -عبد الحميد عمران :الديانة المسيحية في المغرب القديم النشأة و التطور ،اطروحة دكتوراه العموم في التاريخ القديم،
اش ارف :محمد الصغير غانم ،كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم التاريخ و االثار2011 2010 ،م ،ص .21
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 _3عبادة الجبال:
نظر اإلنسان القديم الى الجبال العالية فخافيا و اعتبرىا مسكن االلية ،كان ىذا
االعتقاد منتش ار في معظم الديانات السامية القديمة ،كما أن عمى اإلنسان أال يمارس الجنس
في األماكن الجبمية العالية ،و من ىنا شاعت عبادة الجبال.
كما تعتبر بعض الديانات الجبل مصد ار لمينابيع المائية و يعتبره البعض األخر مكانا
لؤلرواح و في الميثيولوجيا اليونانية يسكن " زيوس" "جبل االولمبي" ،و في التراث العبري
يعتبر الجبل رمز المقاء بين السماء و األرض و أحيط باألسرار الغامضة.1
_4عبادة الكهوف و المغارات:
قدس سكان ببلد المغرب الكيوف و المغارات التي كانوا يسكنوىا يستبعد ان يكون
اسم افريقيا الذي ظير خبلل الفترة الرومانية مأخوذ من تسمية محمية إللو الكيوف افري ثم
تم تعميمو عمى القارة بأكمميا ،2وعرف نوعين من المغارات ،مغارات طبيعية التي لم يتدخل
اإلنسان في تييئتيا ،وثانية تدخل في إعدادىا والتحكم في مساحتيا طبيعية مثل مغارة دار
السمطان و مغارة اليرىورة ،مغارة الحمام بتافوغانت التي توجد في قمب سمسمة جبال بني
يزناسن جبال الريف.3
لقد كان اإلفريقيون كمثل بعض األقوام البدائية ،مدركين لوجود قوة منتشرة في الطبيعة
يمكن أن تسفر عن نفسيا في كل لحظة ،كتقديس البربر لمكيوف و المغارات في سائر
العصور فوجود الكيف أو المغارة في جوف األرض يتيح التصال باآللية األرضية ،و ربما

 -1حسن نعمة :المرجع السابق ،ص .37
 - 2عبد القادر بوباية :العصور الجديدة ،الصادرة مختبر البحث التاريخي ،تاريخ الجزائر ،جامعة وىران ،العدد ،10
. 2014

 3محمد بن ىبد المؤمن :عقائد ما بعد الموت عند سكان بالد المغرب ،مذكرة لنيل الدكتوراه في التاريخ القديم ،اشراف:
عبد القادر بوعزم ،كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية ،قسم التاريخ و اآلثار ،2012_2011 ،ص.27
39

الديانات الوضعية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل األول

أتاح االتصال كذلك باإل لو األعمى ،فقد كان بعض معاصري أغسطينوس يعتقدون أنيم
يتقربون من اهلل إذا غاصوا في أعماق األرض.1
ومن أسماء االلية التي كان قدامي اإلفريقيين يتعبدون بيا في الكيوف و المغارات
ىو الرب " 2"Baccaxفي جبل طاية بوحمدان عمى مقربة المدينة الرومانية  Thibilisعنونة
في سفح الجبل يوجد "غار الجماعة" الذي كان واليا  Magistriالمقاطعة يحجان إليو في
فصل الربيع من كل سنة ،و ال شك أنيما كانا يقدمان قربانا و ينقشان و تكريسا
لئللية  Baccasc Augustusو مثيمة ليذه كان يقوم كان يقوم بيا والي كاستيموم في
فورينسيوم في جبل شطابة بمنطقة قسطنطينية.3
وال تزال ليذه المماراسات المرتبطة بالتنبؤات التضاريسية الطبيعية شيوعا فانتشرت
في قرى شمال افريقيا وال تجد اال القمة القميمة من الثقوب في الصخر و التجاويف او
المغارات التي تتحول الى معابد بسيطة يضع فييا الزوار القربين القرابين و النذور الفخارية
و القناديل ألن تمك الشعوب يتردد عمييا بعض الجن أو حصيص(الحراس) الذي تستحسن
اكراميم ،أو ينبغي عمى األقل اتقاء شرورىم.4
المطمب الثاني :عبادة الحيوانات.
_1الكبش:
عرف اإلفريقيون عبادة الحيوانات في العصور القديمة و ذلك لما خمفو اإلمبراطورية
الرومانية من وثائق مرسومة و مكتوبة و لكنيا ليس وفيرة لذلك يحتاج المؤلفين في دعم
دعواتيم بالنقاش الصخرية خاصة رسوم الكثيرة التي تظير فييا الكباش برؤوسيا شبو كروية
 -1غابرييل كامب :البرابرة ذاكرة وهوية ،تر :عبد الرحيم خزعل ،مصمحة التعاون الثقافي التابعة لسفارة فرنسا في
المغرب ،دار البيضاء ،ص .42
 -2بوقريقة يوسف :أبحاث في دين األمازيغ ،تر :حمو بوشحار ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط ،1الرباط ،2012 ،ص .36
3

 -غرابيل كامب :المرجع السابق ،ص.243

4

 -نفسه :ص .243
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المزينة بالريش أو بأغصان األشجار ،وقد انتشرت الرسوم في األطمس الصحراوي ،فبعض
المؤلفين رأى في تمك الرؤوس صورة لئللو المصري أمون.1
غير أن اإلشارة الوحيدة و الواضحة الى عبادة الكبش في شمال افريقيا جاء تعند
البكري ،و ىي تيم قبيمة من سكان الجبال في الجنوب و لكنيا ال تفيدنا و تبقى فجوة
الحقيقية ليذه العبادة غير ان ممارستيا كانت في غاية الشذوذ و الخزي ،بحيث ان أولئك
الكفرة يضطرون الى إخفاء ىويتيم عندما يذىبون عند قبائل
_2عبادة

2
آخرة .

القرد:

كانت تقدس في ببلد المغرب ،و انتشرت عبادتو في أواخر القرن  4م في المنطقة
الممتدة غرب قرطاجة ،ومن مظاىر تقديسيم لمقردة وجود ثبلثة مدن كانت تحمل أسماء
مأخوذة من كممة "قرد" بالمغة البلتينية ،و كانوا يختارون اآلباء ألبنائيم أسماء يشتقونيا من
أسماء القردة ،و ىذه األخيرة كانت تعيش في مساكنيم و ينظرون إلييا كآلية فيعممون عمى
استرضائيم بتقديم الزاد و األطعمة ،3ولم تكن منتشرة كثي ار فكانت بعض القبائل تصطاد
القردة و تأكل لحميا مثل قبيمة الجيزانت التي تسكن ليبيا القريبة وقبائل الزواس التي أفرادىا
يأكمون لحم القردة التي يصطادونيا من الجبال المحيطة بييم ،وبذلك تختمف نظرة قداسة
القردة في منطقة ببلد المغرب ،بحيث تحرم أكل لحم القرد و أخرى عكسيا.
المطمب الثالث :عبادة البشر.
1ـ عبادة األسالف:
و تقتضي فكرة فناء شخصية بعدى الموت ،فاالنسان الذي عاش معانا وفترة طويمة
يترك فرغا  ،و تبقى ذكرياتو و مؤثراتو معانا و نتخميو في أحديثنا بل حتى أحبلمنا و ىذه
1

 -غراميل كامب :المرجع السابق ،ص.243

 -2نفسه :ص .248

 -3جمقة عبد الرحمان :الديانة المغاربية القديمة منذ النشأة الى سقوط قرطاجة  136ق م ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير
في التاريخ القديم ،اشراف :محمد الصغير غانم كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم التاريخ و األثار ص .75
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األخيرة اختبارات عرفيا جيدا أسبلفنا الذين عاشوا فترة ما قبل التاريخ ،يحسون احساسا دقيقا
بأن الموتى الراحمين ليسوا أحياء و حسب و لكنيم يفتقرون الى حاجات األرضية التي شغموا
بيا ،بسبب العقيدة بشيء من الضيق و القمق و كان ىذا مبعث خيرة ،ليم الموتى ال
يساىمون في الحياة العبادية التي ألفوىا ليذا نرى أسبلفنا البدائيين يتخذون كل الحيطة و
الحذر لتوقي تدخل الموتى في شؤون الحياة األرضية وخمق االضرابات فييا ،فكانوا مثبل
يكدسون كومة من الحجارة عمى جسد الميت و احيانا يغرسون وتد عمى صدره لكي يقيدوا
الجسد من المشي  ،1ألنيم يخافون األموات خوفا خرافي السيما األبطال المحاربين و
الزعماء البارزين الذين كانوا يرعبونيم في حياتيم و يدافعون عن القبيمة ،و ىذا ما دفع
الناس الى عبادة األسبلف و أساس ىذا االيمان ببقاء روح الميت كما ذكرنا سالفا و قدرتيا
عمى حماية األحياء الحاق األذى بيم ،و عميو فشعائر عبادة أسبلفيم كانت وليدة الخوف في
األمر أثارت بعد اذن شعور الرىبة ثم تطورت الى ورع و تقوى.2
و كانت تترك التقدمات في مكان الدفن السترضاء الميت خشية أن ينزلوا لعناتيم ،كانوا
يتقدمون الى القبور و خاصة في األعياد والمواسم و تقدم في ىذه المناسبات المشروبـ ـ ـ ـات و
األطعمة التي يحتاج إلييا الموتى و األحياء عمى السواء و تبدأ محاولة استرضاء الموتى
قبل دفنيم ذلك أن من عادتيم أن يدفنوا معيم األسمحة و المبلبس واألشياء الشمسية.3
فشعائر عبادة أسبلفيم التي كانت وليدة الخوف في أول األمر أثارت بعد إذن شعور
الرىبة ثم تطورت الى ورع و تقوى.4

 -1حبيب سعيد :أديان العالم ،دار التأليف و النشر لمكنيسة األسقفية ،د ط ،القاىرة ،د ت ن ،ص .27
 2ـ محمد سهيل طقوس :المرجع السابق ،ص 220
 -3حبيب سعيد :المرجع السابق ،ص .28
 -4ول وايريل ديورانت :قصة الحضارة ( نشأة الحضارة) ،تر :محي الدين صابر و زكى نجيب محمود ،مج  ،1دار
الجبل ،د ط ،بيروت ،د ت ن  ،ص .109
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وفي القرن الحادي عشر بعد الميبلد نجد إشارة الى ىذه الممارسة عند قبيمة غماره
في شمال المغرب االقصى الذين كان منيم قوم يعرفون الرقادة في األودية دون حراك يوضح
مما يكون في ذلك العام من خصب او جدب أو غير ذلك.1
_8عبادة المموك:
عبد سكان المغرب بعض مموكيم أثناء حياتيم وبعد مماتو ،ومنيم "يوبأ" و "ىيمصال"
و "غموسا" و "ماسينيسا" وبعض األشراف الذين عرفوا باالستقامة ،حيث وجدت العديد من
الكتابات النقوشية اإلىدائية لبعض أولئك المموك ومنيا :نقيشة التينية ميداة الى روح " يوبأ "
فيساما رت وأخرى في بجاية ميداة الى روح الممك "بطميموس" ابن يوبآ والبد أنيا قد أنجزت
بعد موت ىؤالء المموك الذين كان ينظر إلييم بعد موتيم بأنيم آلية حقيقيين ،وأقيم معبد "
 " templeلماسينا بعد عشر سنوات من وفاتو في "دقة" معاىدا لروحو بالكتابة البونيقية
الجديدة،2كذل ك تم العثور في شرشال عمى نقيشة وربما تشيرالى معبد(لمس يبسا ) وقد يكون
انجازىا تم متأخر بنص قرن عمى األقل من موت ميسيبسا.
 -3عبادة اإلمبراطور:
يقصد بعبادة األباطرة تكريميم بعد موتيم و جعميم من اآللية ،بواسطة مجمس
الشيوخ الروماني ،باعتبار أن قوة اإلمبراطورية تتجسد في اإلمبراطور ،كانوا يعتبرونو رم از
لروما ،ومن اعتدى عميو اعتدى عمى روما ،لذلك عمل األباطرة عمى ترسيخ فكرة المزاوجة
بين الفكرة السياسية و الروحية ،بإعتباره الركن األعظم لمدولة ،وانتشرت ىذه الديانة في
المدن الكبرى وضواحييا ،تم إنشاء جياز خاص يتكون من مجمس األعمى لمكينة ،يدعى
ساكيرديوس وىو مسؤول عن حسن سير الديانة و السير عن شعائرىا.3

 -1سييل طقوش :المرجع السابق ،ص.30
2ـ-عمران عبد الحميد :المرجع السابق ،ص ص .37- 36
 _3بوغرة غنية :المعتقدات الدنية بتديس خالل الفترة الرومانية ،جامعة قسنطينة  ،2قسم التاريخ ص.193
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كانوا يقدسون اإلمبراطور و يعبدونو حيا أو ميتا ،و جعموا عبادتو فوق كل عبادة لو
مكانة ىامة بينو ،و تقديم القرابين و األضاحي ،و يقيمون لو االحتفاالت و البناءات تخميدا
بو و تعبي ار ليم عن مدة وفائيم لئلمبراطور ،فالقانون الروماني كان يحفظ حقوق
االرستقراطية و يحمي أبناءىا بموجب المواطنة فأولئك يرون الجميل بعبادة و تقديس
اإلمبراطور و تقديسو.1

 -1ميا عيساوي :المحتمع الموبي في بالد المغرب القديم (من عصور ما قبل التاريخ الى عشية الفتح االسالمي)
القديم ،اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراء العموم غي التاريخ القديم ،إشراف :محمد الصغير غانم ،جامعة منتوري ،كمية
العموم اإلنسانية و العموم اإلجتماعية ،قسم التاريخ ،قسنطينة ،2010-2009 ،ص.440
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المبحث الثالث :التأثيرات الدينية في بالد المغرب اإلسالمي.
المطلب األول :التأثيرات الدينية الفينيقية في المعتقدات المغربية.
أ  -اإلله بعل حمون:
يعد المعبود القرطاجي األعظم و األكبر بل ىو األسمى ،و فسرت أول كممة من ىذا
االسم "بعل حمون" السيد أما المقطع الثاني و نظ ار لتجديد أصمو فيمكن أن يعني "ىيكل
العطر" بالعبرية التوراتية يرد اسمو "حمان" و ربما تعني ح اررة أو "الجمر النار" و بيذا يكون
بعل حمون سيد النار.1
و ىناك ما فسرىا عمى أنو سيد األنصاب (حماميم ) 2كما نجد من فسر "بعل حمون
" بسيد األلواح النقوشية و من كممة (حمامين ) تدل عمى األلواح المنقوشة لقب اإللو في
قرطاج بسيد األلواح النقوشية.3
ك ذلك اختمف الباحثون في تحديد جذوره كما اختمفوا في تفسير كممة " بعل حمون "،
فيناك كن يراه الو المشمش و رئيس اآللية الفينيقيين ،كان إليا في مناطق البحر األبيض
المتوسط كميا ،و بخاصة المدن بالرغم من الطقوس القاسية والفظة لعبادة ىذا اإللو السامي،
قبل االمازيغيون عبادتو بسرور و عن طيب خاطر و يبدوا ان عبادة رئيس االلية ىذا قد
مست و ت ار حساسا في قموب االمازيغيين و قد اكتشف عمماء االثار أوقافا كثيرة كرست
لبعل.
غير ان ديودور الصقمي أشار الى تمثال كان موجود بقرطاجة صنع البربر
يمثمحمون ،وكان ليذ ا التمثال يدين متحركتين توضع عمييما الضحايا من األطفال ،كما
وضعت الشواىد األثرية بعل حمون " سيد األنصاب " التي عثر عمييا في مناطق مختمفة
من قرطاجة و نوميديا في صورة شخص عجوز ممتحي يرتدي جبة طويمة جالس فوق
1

 -فرانسوا ديكريو :قرطاجة أو امبراطورية البحر ،دار األىالي ،ط ،1دمشق  ، 1996،ص .134

 -2شارل اندري جوليان :المرجع السابق  ،ص .54
 -3مادلين ىورس ميادين :تاريخ قرطاج ،تر :ابراىيم ب ،عويدات لمنشر ،ط  ،1باريس  ،1981ص .65
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عرشو ،و فوق رأسو تاج طويل أو قبعة من الريش و يده اليمنى مرفوعة الى األعمى لمباركة
المقربين إليو ،أما يده اليسرى فتحمل عصا أو صولجان مزودا بمقيض و ينتيي أحيانا
بسنسمة من القمح.1
و نقبل عن أحمد افرجاني في كتابو" العبلقات بين الشرق الفينيقي و قرطاجة " حيث
يرى كوريبوس أن "بعل حمون" ىو مزج بين اليين بعل الفينيقي و حمون الميبي المحمي و
ىي عبادة متبعة في بمدان الشرق القديم عموما و في إلية الفينيقيين بعل ىو ابن ايل
داجون و ايبلت عشيرات ،وكان لكل مدينة من المدن الفينيقية انذاك بعميا أو سيدىا وىو جد
مموكيا و مخصب أرضيا ،و بالتالي فان بعل الفينيقي كان يرمز الى القوة و الخصوبة ،2و
من خصائصو انو مجمع االلية الفينيقية(.3ينظر إلى الممحق رقم  33ص)79
ب_ اإلله تانيت:
يعتقد أنيا إلو فيرى بعض المؤرخين أنيا ال تمثل سوى عشتارت الفينيقية كما أرجع
بعضيا الى اآللية المصرية نيت مع إضافة تاء التأنيث حسب ما تقضيو المغة النوميدية
فتغير اسميا إلى تانيت ،لكن الشواىد األثرية تدل عمى أنيا أليو فينيقية أدخميا معيم الى
شمال افريقيا و كان ليما معبدين كبيرين في صالمبو ،4salamboو قاموا بنشر عبادتيا
عمى شكل دمى جميم ة تيدى الى المغاربة اال أن المؤرخ خزعل الماجدي يقر بأن أصل ىذه
اآللية بربريا فتبانيا القرطاجيون و تقابميا عند الفينيقيون الخصوبة عشترات ،و لعل تمسك
المغاربة برمزىا الى يومنا ىذا خبلل األنزيم عمة جذورىا المغاربية و قد أخدت تانيت أسماء
 -1موالي احمد بو معقل :مظاهر التأثير القرطاجي في نوميديا الزراعة الديانة و المغة من القرن الثالث الى  126ق
اشرف :شافية شارن ،كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم التاريخ،
م ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ القديم ،ا
 ،2009 -2008ص .53
 -2أحمد افرجاني :العالقات بين الشرق الفينيقي و قرطاجة ،المعيد الوطني لمتراث ،بيت الحكمة ،تونس ،1993 ،ص
.166
 -3كونتنو :الحضارة الفينيقية ،تر :محمد عبد اليادي شعيرة ،مر :طو حسين ،مركز كتب الشرق االوسط ،قصر النيل،
ص .167
 -4موالي الحاج احمد بو معقل :المرجع السابق ،ص .54
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مختمفة منيا ربة و ممكة ،1مثل تانيت بنصب احادي أو ثبلثي و أسطوانة تستند الى ىبلل "
قارورة مقدسة " و كانت تحتوي عمى أحد العناصر الشائعة جدا في رسوم األعمدة و النصب
القرطاجي ،لقد شكل ىذا التركيب اليندسي من ثبلثة عناصر :مربع منحرف أو مثمث
متساوي الساقين و أسطوانة يفصميا حاجز أفقي ينتيي طرفاه غالبا بفرغين يتجيان بشكل
عمودي ،ان ىذه الصورة بشكميا التام نفك ار فو ار بأمرأة ترتدي ثوبا طويبل  ،وىي ترفع ذراعييا
و حتى من صورة األسطوانة و اليبلل رموز لعقيدة شمسية فمن الممكن ان تكون مجرد
نقوش وثنية و لقد كان الفينقييون ينقشون ىذه الرموز عمى عتبات بيوتيم إليمانيم بقدرتيا
عمى حمايتيم باإلضافة الى استخداميا كطمسم سحر.2
حيث وجد الفينيقيون عبلمة تانيت اليندسية المعمارية الفينيقية محفورة في زاوية
حجر كبير محفورة أيضا عمى أساسات االمبرالية القرطاجية في جزيرة كثنة ،ومحفورة عمى
مسبلت و معابد و نذور و أوقاف و مقابر ،وىب بمثابة رمزو إشارة ىندسية لمتبرك كان
الميندسون و المعماريون الفينيقيون يعتمدونيا لتضبطي الرحيق و الشفع لمحجارة المقصية و
العتبات ،أما بالنسبة لرمز تانيت رمز إلنسان واقف يديو عمى صدره .3
و كانت يحتفمون فييا ألليتيم و يقربون ليا القرابين من البشر و الطير و الغنم و الديك
مما يتقربون بو أيضا الصيام ،4و اذا ما وعى االمازيغيون ىذه األمور سيجدون ان عبادة
بعل حمون ال يمكن ان تكون اال عبادة مخيبة لآلمالو فاشبل ،إذا ما قورينت بجمال العالم
الطبيعي و قدس المثل اإلنسانية ،ان عبادة البعل و رفيقتو تانيت ىي عبادة موسوسة

1-1أم الخير عقون :المصادر الدينية المشتركة بين مصر والمغرب القديمين16 ،يونيو 2015فى دراسات
.https://machahid24.com/etudes/71006.html
 -2فرانسوا ديكريو :المرجع السابق ،ص .135
-3شوقي خير اهلل :قرطاجة العروبة االولى في المغرب ،مركز الد ارسات العممية ،ط  ،1د م ن ،1992 ،ص .141
 -4مبارك الميمي :المرجع السابق  ،ص .138
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بقساوسة ممرضة ووحشية و تقزز النفس ،كتب جيمس فراير في كتابو " الغصن الذىبي"،1
و ىو يصف التضحيات البشرية في معبد تانيت بتفصيل مؤلم بغيض ،حيث ذكر عن
األوالد الصغار المساكين من ىناك ليسقطوا عمى فرن ساخن ممتيب ،و في ىذه األشياء "
يرقص الناس عمى أنعام الموسيقى و النفح عمى المزمرا ،و ىم يقرعون عمى الدفوف
الصغيرة ،ليحجب وا صرخات الضحايا المتحرقة و عويميم " و كانوا يمنعون األبوين من
اطيار الحزن و األسى خبلل عممية التضحية بيؤالء األطفال ،و قد جاء عمماء األثار
بيؤالء األطفال المتفحمة في قرطاجة ،و ىي تعود الى القرن السابع ق م و تتراوح أعمال
ىؤالء األطفال بين حديثي الوالدة الى  3سنوات طفبل عن أنيم وجدوا براىين أخرى تثبت ىذه
العبادة البشعة ،و قد ظير أنو بحمول القرن الثالث قبل الميبلد ،استبدل كبش او ثور
باألطفال و كان يتم ذلك عمى األقل ذلك عمى األقل بالنسبة الى العائبلت الغنية

2

المطمب الثاني :التأثيرات المصرية في المعتقدات المغربية.
أ_ اإلله أمون:
اإللو األعمى لممغاربة و كانت عبادتو منتشرة في أرجاء ببلد المغرب حيث عثر عمى
رسوم صخرية ،تمثل ى ذا اإللو عمى امتداد األطمس الصحراوي و اليقار التاسيمي و يرى
ىنري باسي بأن أمون كان اإللو األكبر الذي لم يكن مجرد رمز و مظير سحري ،و عبادة
المصريين لنفس ىذا اإللو ،أثارت عدة تساؤالت حول أصولو (أمون)ىل أصمو في ببلد
المغرب أم وافدة إليو.

3

ال يمكننا تأكيد أن عبادة أمون قد وفدت من مصر كما يذىب الى ذلك بعض
المؤرخين ،أم أن الجفاف الذي بدأ ينتاب الصحراء تدريجيا كان و راء من المغرب نير

 _1عبد المنعم المحجوب :عبادة آمون ،مؤسسة مؤمنون ببل حدود لمدراسات و األبحاث  ،د ط د ،د م ن،2015 ،
ص.3

2

-روبين دانيال :المرجع السابق .40 ،

 _3نفسه :ص.40
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النيل ،مع ىذه الشعوب ذات المون األسمر الذي دعاىا اإلغريق(األثيوبيون) و ىو ما يحاول
ليؤدي نيبل تأكيده أي أن أمون انتقل من المغرب الى مصر و ىذا باالعتماد عمى ما نقمو
وجمود حول مشكمة االتصال بمصر.1
لكن ميما كانت التأثيرات المصرية ،اال أنو ىناك اتجاه معاكس لما سبق يرى أمون
الى المغرب عبر الصحراء الشرقية و من ىناك الى الجنوب الوىراني و من ىؤالء دوفيربر:
الذي يرى في الرسوم الصخرية بالسوس دليبل عمى حضارة مغربية مسيا جناح العبقرية
لمصر القديمة ،و إذا أخدنا بيذا الرأي :فما الدافع الذي دفعت باإلنسان المصري الى اليجرة
من حوض نير النيل حيث الخصوبة الدائمة الى المغرب عبر الصحراء حيث الجفاف
الميمك عمما أن اإلنسان المصري لم ييتم بالتوسع الخارجي ،قبل أن يتعرض لمغزو عمى
اليكسوس  ،ىذا الغزو و الذي رأينا بمثابة جرس اندار الذي بنو المصري الى التوسع في
الخارج و كانت توسعاتو مركزه عمى الشمال  ،أما الفرق فكانت تكتفي ببعض الحمبلت التي
كانت تمس فقط المناطق الشرقية من ليبيا الحالية و عميو ىل يمكننا اإلقرار بأصول
الصحراوية( 2المغربية ) لعبادة أمون في المغرب القديم لكن ال نستطيع الجزم إنما نميل
لمدواعي التالية :
_ 1التغيرات المناخية التي عرفتيا الصحراء الحالية المتمثمة في التحول من الرطوبة الى
الجفاف كانت دافعا لجعل اإلنسان يغادر المنطقة متجيا نحو مصادر دائمة لمماء
2ـ_ قدم عبادة أمون في المغرب عنيا في مصر و ذلك لسبب التالي.
_ 3تماثيل الكباش التي تنتيي برأس كبش التي وجدت تمنطيط(إقميم توات)و تازروك
(باليقار).

 _1محمد اليادي حارش :أصول عبادة أمون في المغرب القديم ،مجمة الدراسات التاريخية  ،العدد ،7جامعة الجزائر،
 ، 1993ص .14
2

 نفسه :ص.15،49
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ب ـ اإللو أوزيريس ىو أوزس اإلضافة الى ياء المتكمم المفرد و ربما كانت السين ىي المتكمم
الجمع أي سيدي ،و كان أوزيزيس 1إلو النيل و سبب خصوبة األرض و أساس اإلنبات و
الخضرة و اعتبر أيضا إليا لمخصوبة و الخضرة و اإلنبات  ،و زوجتو ايزيس آلية الشمس
و القم ،2حيث نسب المصريون كل التطورات التي تحدث عمى سطح األرض طوال العام لو
 ،فإذا أتى فيضان فأوزيريس ىو الماء الجديد الذي يكسب الحقول خضرة و إذا ما جف
النبات و فنى و معنى ذلك أن أوزيريس لقد مات و لكن موتو ىذا ليس أبديا ألنو إذا نبتت
البذور في العام الجديد فإنما نبتت من جسده الذي ال يزال عمى قيد الحياة حيث اعتقدوا ان
الحياة تعود إليو كل عام و بعودتيا تنبت المزروعات التي يعيش بيا اإلنسان و الحيوان.3
لما توفي والده أي صعد من األرض الى السماء ،و خمفو أوزيريس و أختو ايزيس
السيدة ستنا عمى عرش الممك و ربما تزوجيا عمى عادة المصريين و نجحا في حكميا اال
أن أخاىما سيت جسدىما فاغتال أخاه أوزيريس و ألقاه في النيل ،اال أن المياه حممت النعش
و تقاذفتو األمواج الى شواطئ فينفيا وألقتو عند جذع أثمة صمبة الحطب ،فنمت و ىي
تحتضنو فمما كبرت األثمة و اشتد ساقيا و عودىا قطعيا جبيل ممكندر ليجعميا دعامة
لقصيره ،فعرفت ايزيس باألمر فتنكرت و جاءت الى جبيل و عممت مرضعة البن ممكندر
األصغير ،و لما تمكنت من ود أىل القصر كشفت ىويتيا و أعمنت غايتيا فوىبيا الممك
جذع.4

 -1مادلين ىورس :ميادين تاريخ قرطاج ،تر :ابراىيم بالش ،عويدات ،باريس ،د ت ن ،ص.71
 -2عبد العزيز بنعبد اهلل :تاريخ المغرب القديم و العصر الوسيط ،مكتبة المعارف ،دار البيضاء_الرباط  ،د ت ن ،ص
.62
 -3أحمد عمى عجيبة :مرجع سابق ،ص .97
 -4مادلين ىورس :مرجع سابق ،ص .97
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الديانات السماكية ىي مف صنع اهلل كحده ال دخؿ لإلنساف فيو حتى األنبياء ك الرسؿ ال
دخؿ ليـ في كضع الديف المنزؿ فكؿ ما يأتي  ،فكؿ ما يأتي بو النبي ىك مف عند اهلل
تعالى ك تبارؾ يتكلى تبميغو لمناس ،1لقد عرؼ سكاف المغرب األدياف السماكية بعد اف كانكا
يعبدكف األكثاف حيث كاف الديانة الييكدية أكؿ ديانة عرفيا األمازيغ بعد مرحمة الكثنية
كالطقكس كعبادة الظكاىر الطبيعية كبعد ذلؾ عرفكا الديانة المسيحية في القرف الثالث.2
المبحث األول :الديانة اليهودية بالمغرب.
المطمب األول :مفهوم اليهودية واليهود.
قسـ ىذه ال ّشريعة إلى
ىي جممة ال ّشرائع التي يؤمف بيا معتنقك ىذا ّ
الديف ،كتُ ّ

تتضمف األسفار الخمسة التي أنزليا اهلل تعالى
قسميف :ال ّشريعة المكتكبة أم التّكراة التي
ّ

فكية كىي شركحات الحاخامات
السالـ ،كما
تتضمف ال ّشريعة ال ّش ّ
عمى ّ
سيدنا مكسى عميو ّ
ّ

كاضافاتيـ عمى نصكص التكراة كيطمؽ عمييا التّممكد أك الكابااله.3

ماكية التي استندت عمى التّكراة كىي كتاب اهلل
الديانة
الييكدية مف أقدـ ّ
ّ
الس ّ
ّ
الديانات ّ

يتطرؽ الخمؿ كالتّحريؼ إلى شريعة التّكراة إالّ بعد
تعالى المشتمؿ عمى شرائعو كأحكامو ،كلـ ّ
الديف
السالـ؛ حيث أتى رجاؿ ّ
غياب األنبياء عف بني إسرائيؿ بعد داكد كسميماف عمييما ّ

بناء عمى أىكائيـ كرغباتيـ.4
الييكدم ليضيفكا إلييا كينزعكا منيا ما يشاؤكف ن

 -1احمد عمي عجيبة :المرجع السابق ،ص37

- 2مسعكدبن عبد العزيز الخلف :دراسات في االديان اليهودية و النصرانية  ،مكتبة األضواء السلف ،ط  ،7الرياض_
السعودية  ،5007 ،ص.74
-3حسن احمد محمد خليفة :تاريخ الديانة اليهودية ،دار الثقافة العربية للنشر ،د ط  ،القاهرة ،د ت ن ’،ص.4:
--4اسرائيل شاحاك :تاريخ الديانة اليهودية وطأة ثالث آالف سنة  ،تر :صالح علي سواح  ،بيسان للنشر ،ط ،4بيروت
،لبنان ،4<<8،ص.45
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التعريف باليهود:
 لغة:
لقد كردت كممة الييكد معرفة في القرآف الكريـ في آؿ عمراف عند شرح ديانة ابراىيـ قكلو
تعالى (ما كاف إبراىيـ ييكدم ال نصرانيا لكف كاف حنفيا مسمما ك ما كاف مف المشركيف) آؿ
عمراف آية .67
كلقد عرفكا الييكد بإسـ آخر كىك العبرانيكف مف العبر ك ربما عند عبكر جدىـ إبراىيـ
نير الفرات أك عبكرىـ مع جدىـ البحر األحمر ،ككاف مف أكؿ مف منحيـ ىذا المقب
الكنعانيكف إذ سمكا إبراىيـ إبراـ العبراني.1
كيقاؿ ليـ كذلؾ اإلسرائيميكف ،كمعنى ىذا االسـ يجاىد في سبيؿ اهلل ك لقد اطمؽ ىذا
االسـ عمى يعقكب بف اسحاؽ بف إبراىيـ يقاؿ ليـ ىكد اك ىكدا ك لقد تغمبت كممة ييكد
عمييـ حتى أصبحكا يطمؽ عمييـ ىذا االسـ كمعنى ىاد ،ييكد ،تيكدا ،ىكدا بمعنى تاب
كرجع إلى الحؽ2ك في القرآف الكريـ قكلو تعالى ( اف ىدنا إليؾ) األعراؼ اآلية .7

3

 اصطالحا:
الييكد ىـ اتباع النبي مكسى عميو السالـ ك مف ابناء يعقكب بف اسحاؽ بف أبرىة
عمييـ السالـ ،كقد نزحكا إلى مصر بدعكة مف يكسؼ بف يعقكب بف اسحاؽ عمييـ السالـ،
ك ىـ جميعيـ مف نسؿ االسباط االثني عشر ليكسؼ كاخكتو،
كلقد رفضكا االندماج مع الشعب المصرم ،حيث كانكا يفتخركف بنسبيـ ك كانكا مقاميـ
في مصر مضطربا كقاـ الفراعنة بتنكيؿ بيـ.4

-1حبيب سعيد :المرجع السابق ،ص.479

 -2سعكد بف عبد العزيز خمؼ :دراسات في األديان اليهودية والنصرانية  ،مكتبة األضكاء السمؼ لمنشر ،ط  ،1السعكدية
 ،1997 ،ص.33

 -3جرجس داكد:المرجع السابق ،ص.221

 -4فؤاد بف سيد عبد الرحماف الرفاعي :حقيقة اليهود ،دار الشياب لمنشر ،د ط ،باتنة ،دت ف ،ص.1
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قكلو تعالى( ك نجيناكـ مف آؿ فرعكف ك يسمكنكـ سكء العذاب كيذبحكف أبناءكـ ك
يستحيكف نساءكـ) البقرة.149 :
قاـ الييكد بمحاربة الديف المسيحي الذم جاء بالتكحيد حاربكا اتباعو ك قامكا بذبحيـ ك
تدبير مؤامرات ضدىـ كانكا يستخدمكف نفكذىـ المالي في العالـ لنشر الكتب التي تياجـ
النصارل.2
كلقد سكف الييكد في مناطؽ مختمفة في الجزيرة العربية سكنكا مابيف فمسطيف كيثرب كفي
اليمف كاليمامة كجالكت ،كقد جاء ذكرىـ في الكتاب المقدس أف مكطنيـ األصمي جباؿ
الكرد ،كيضاؼ إلى ىؤالء خميط يسمى غابيمك ،كلقد ىاجركا إلى الغرب كجالكا فمسطيف
كامتزجكا بالسكاف األصمييف ك ىـ الكنعانييف ك السامييكف.3
كفي األلؼ قبؿ الميالد كاف أسالؼ العبرانيكف يتنقمكف بقطعانيـ ك مكاشييـ بيف شماؿ
كما بيف النيريف ك سكرية ،ك كاف الخميط مف البدك الرحؿ عرفكا باليكس،ك قد غزك سكرية
كفمسطيف في الشماؿ ك استكلكا عمى مصر حتى طردكا منيا سنة  1570ؽ.ـ.4
المطمب الثاني :بداية الوجود اليهودي بالمغرب.
يصعب تحديد دخكؿ الييكد إلى شماؿ إفريقيا،ألنيا ظيرت في حقب زمانية متباينة
فينالؾ باحثيف يركف أف بداية اإلستقرار الييكدم بشماؿ افرقيا يرجع إلى العيد الفينيقي

5

حكالي  9قركف قبؿ الميالد كىنالؾ مف يرل انيـ ظيركا قبؿ ذلؾ.6
-1سورة بقرة ،اآلية .49

-2شاحاؾ :المرجع السابق ،ص.222
-3دغيـ :المرجع السابق ،ص.51

-4حبيب سعيد :المرجع السابق  ،ص.146

5
كيقاؿ ّأنيـ التجار كالمستعمركف الذيف قدمكا مف منطقة الخميج الفارسي ،في
فنيقيون :ىـ إحدل شعكب فينيقيا القديمةُ ،سنة  3000قبؿ الميالد ،إلى بالد الشاـ ،كشماؿ أفريقيا ،كاألناضكؿ ،كقبرص ،ككجدت األصكؿ األكلى لمفنيقييف في الشرؽ

يتحدثكف المغة السامية ،كقامكا باحتالؿ ساحؿ البحر األبيض المتكسط ، ،كاف الفنيقيكف مالحكف كتجار
األكسط حيث كانكا ّ
يؤسسكف مستعمرات ليـ ،كالتي أصبحت فيما
في عالـ البحر األبيض المتكسط ،كأينما ّ
تكجو الفنيقيكف عبر الساحؿ كانكا ّ

بعد دكالن مستقمة،لممزيد ينظر :محمد اليادم حارش:التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري،ص.38

 -6عطا ابك رية:اليهود في ليبيا و تونس و الجزائر،دارايتراؾ لمنشر  ،ط  ،1القاىرة،2005 ،ص28
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كآخركف يركف أف البداية كانت في العيد الركماني ،كحسب الركايات ،اف بداية ىجرة
الييكد إلى شماؿ افريقيا حيث كانكا يعرفكف ببني إسرائيؿ لحاقا بأخييـ يكسؼ عميو السالـ،
كعاشكا في مصر مئات السنيف في عيد يكشع بف نكف.1
كبقي الييكد ىناؾ إلى اف أصبحت ليـ دكلة ك مممكة كصمت قمة مجدىا في عيد النبي
داكد عميو السالـ كبعده النبي سميماف عميو السالـ كالذم جمع بيف السمطة الدنية ك الدنيكية،
كبعد مكت سميماف ضعفت المممكة كتفككت كحدة الييكد كانقسمت المممكة كسيؿ غزكىـ
فغ از الفرعكف شيسك القدس سنة  390ؽ.ـ ك بعد ذلؾ اآلشكريكف ك ذلؾ عاـ 722ؽ ـ ك
لكف الغزك االشير الذم يعتبر نقطة تحكؿ ىامة في تاريخ الييكد ك يعتبر البداية الحقيقية
لشتات الييكد كالغزك البابمي2586ؽ ـ ،حيف دخؿ البابميكف القدس كخربكىا كحطمكا ىيكؿ
سميماف عميو السالـ ك اخدكا اعدادا كبيرة مف الييكد  ،كىنا تككف بداية شتات الييكد
كتفرقيـ ،كمنيـ مف ىاجر إلى شماؿ افريقيا.3
اليهود في العهد الفنيقي 146_813ق م.
كانت بديات األكلى لمكجكد الييكدم في شماؿ افريقيا في العيد الفنيقي منذ اف أرست
سفف التجارية لمفنيقييف

4

بسكاحؿ المنطقة حكالي األلؼ األكؿ قبؿ الميالد ك حسب المؤرخيف

المؤرخيف المسمميف كمنيـ ابف خمدكف ك جاء في كتابو العبر "اف البربر ىـ ابناء كنعاف بف
حاـ بف نكح كاعتنقكا الييكدية عف بني اسرائيؿ  ،عند استفحاؿ ممكـ لقرب مف الشاـ ك
1
نبي اهلل يكشع بف نكف عميو السالـ ،مف ساللة سيٍّدنا إبراىيـ عميو السالـ ،كقد كاف قائد بني
 يوشع دو نون :ىك ُّإسرائيؿ بعد مكت مكسى عميو السالـ ،فيك يكشع بف نكف بف إفرائيـ بف يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ الخميؿ

عميو السالـ.لممزيد ينظر:رشاد عبد اهلل الشامي:اليهود واليهودية في العصور القديمة (بين وهم الكيان السياسي و أبدية

الشتات )  ،المكتب المصرم لمنشر ،ط ،1القاىرة ،2001،ص.22

 -2احمد شحالت :اليهود المغاربة من منبت األصول إلى رياح الفرقة ،دار ابي رقراؽ لمنشر ،ط  ،1د ـ ف2010 ،
،ص.15

-3أحمد شحالت :المرجع السابق ،ص.16

-4الفنيقين :امة عربية مف األصؿ السامي  ،اشتيرت منذ القديـ بالتجارة ك االسفار البحرية  ،كانت مكاطنيـ فمسطيف ك

سكاحؿ الشاـ  ،ك مف اشير مدنيـ صيدا ك صكر ك طرابمس ك الشاـ ك بيركت  ،كانكا يترددكف عمى الشماؿ اإلفريقي منذ

القرف الثاني قبؿ الميالد.لممزيد ينظر :محمكد شيت الخطاب:المرجع السابق ،ص.34
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س مطاتيـ منيـ" ،حيث يشير اف ىجرة الييكد االكلى لشماؿ افريقيا كانت في عيد الممؾ
جالكت فياجر الى مصر ثـ الى شماؿ افريقيا ثـ تكالت اليجرات حسب الظركؼ السياسية ك
االقتصادية  ،مف بينيا ىجرة ييكد فمسطيف الذيف تمكنكا مف االفالت مف السبي البابمي بعد
استالء نبكخد نصر 1عمى اكرشميـ سنة  986ؽ ـ ك في عاـ  320ؽ ـ ك بعد استالء
بطمميكس األكؿ عمى فمسطيف قاـ بنفي حكالي مائة الؼ ييكدم إلى مصر كليبيا كالمغرب ،
ككاف المياجركف إلى شماؿ افريقيا كانكا في البداية جنكد عسكرييف الذيف اعتمد عمييـ
الممكؾ في تدعيـ جيكشيـ ك كذلؾ اسرل الحرب بيعك في األسكاؽ.2
اليهود في العهد الروماني( 430_146ق م):
ازدادت اليجرة الييكدية في العيد الركماني ،حيث اكبر جالية تكافدت عمى المغرب في
العيد الركماني خاصة في الثمث االخير مف القرف األكؿ عقب حممة تيتكس عمى بيت
المقدس حيث قاـ بتيجير حكالي  300000مف الييكد كسبايا لمحرب ،3كما تمت ىذه اليجرة
اإلجبارية ،ىجرات تطكعية بشماؿ افريقيا خاصة بشماؿ الصحراء ىركبا مف القمع الركماني
ك احتمكا بالقبائؿ البربرية التي كانت معادية لمركماف كمف ابرز مظاىر العداكة الثكرة التي
قاـ بيا الحاخاـ عقيبا في برقة ،كانت بدايتيا بيف سكاف مف الييكد ك اغريؽ ضد حككمة
الركمانية ،كلـ تخمد ىذه الثكرة إال في عيد اإلمبراطكر تراجاف ،فمجأ بعض الييكد إلى شماؿ
إفريقي ،ك آخريف إلى الصحراء ك اختمطكا بالقبائؿ المناىضة لمركماف مثؿ قبيمة زناتة ،حيث
كقع اختالط السكاف االصمييف مف بربر البرانس بنصارل الركماف في الساحؿ ك اشتغمكا

 -1نبكخد نصر :ىك ممؾ اإلمبراطكرية البابمية ،كتسمى ايضا الكمدكنية عرفت خالؿ عيده أكج مجدىا،ىزـ المصرييف في
معركة قرقميش الشييرة سنة  605ؽ ـ  .لممزيد ينظر:عمي مكالم،الموسوعة العربية الميسرة  ،المكتبة المصرية ،ط ،3
،2009ج2ص.785

 -2حاييـ الزعفراني:يهود االندلس و المغرب ،ج،1تر:احمدشحالف ،مرسـ الرباط ،ج ط  ،د ـ ف  ،د ت ف،ص.25

3مسعكد ككتي :اليهود في المغرب االسالمي من الفتح الى سقوط الموحدين ،رسالة لنيؿ شيادة ماجستير في التاريخ
اإلسالمي ،اشراؼ،عبد الحميد حاجيات ،جامعة الجزائر ،معيد التاريخ ،1991_1990 ،ص.50
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بالزراعة كمنيـ مف اعتنؽ المسيحية أما الييكد كاف اختالطيـ ببربر البتر ،بالمناطؽ
الداخمية.1
بدأت الجماعات الييكدية بشماؿ افريقيا تنتظـ في بداية الحكـ الركماني ك كاف رجاؿ
الديف المسيحييف في خكؼ شديد مف تأثير الييكد في منطقة ألف سياسة التيكيد كانت
منتشرة في المغرب ،كلقد اعترؼ اإلمبراطكر قسطنطيف بالديانة النصرانية ك منح لمييكد
حقكؽ المكاطنة ،كمنذ ىذا العصر اصبح الركماف يجبركف رعياىـ الييكد ك الكثنييف عمى
اعتناؽ المسيحية ،حيث قاـ القديس اغسطيس رئيس اسقفية ىيبكف في نياية القرف الرابع
ميالدم بحممة شديد عمى الييكد كما كاجيت حركة التيكيد تأخ ار في ظؿ القكانيف الركمانية.2
عندما استرجع القائد البيزنطي بمي ازريكس شماؿ افريقيا مف الكنداؿ عاـ 435ـ قضى
نيائيا عمييـ ،فسأت كضعية الييكد مما دفع بالعديد منيـ إلى اليجرة نحك المناطؽ الداخمية
كاالندماج مع القبائؿ البربرية  ،حيث نجح جستنياف سنة 533ـ في حممتو السياسية إلعادة
نفكذ الكنيسة بالمنطقة ،حيث تضرر الييكد في عيد جستنياف حيث طبقت ضدىـ قكانيف
تعسفية انتقاما النيـ

ساعدكا الكنداؿ عمى مقاكمة الركـ بالرغـ مف مساعدات الجالية

الييكدية قصد استعادة األراضي الغربية ،حيث كاف ييدؼ جستنياف ؼ كضع قانكف كاحد
كعقيدة كاحدة لمحفاظ كاسترجاع كياف اإلمبراطكرية الركمانية ،مف اجؿ ذلؾ حارب الييكد
كغيرىـ.3
كفي أكاخر القرف السادس تـ تخفيؼ مف اإلجراءات الصارمة ضد الييكد أماـ ما قاـ بو
اإلمبراطكر مكريس( 4)602_583بعدـ اجباره لمييكد اعتناؽ المسيحية كمنح ليـ الحرية
الدينية.5
 -1مسعكد ككتي:المرجع السابق،ص.50

 -2فكزم سعد هلل :اليهود ھؤالء المجهولون ،دار األمة ،د ط ،الجزائر ،د ت ف ،ص .25
-3نفسه ،ص.25

 -4فاطمة بك عمامة :اليهود في المغرب اإلسالمي خالل القرنين (8_7ه15_13 /م)،كنكز الحكمة لمنشر ،د ط ،األبيار
_الجزائر  2001،ص .20
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المطمب الثالث :أسباب التواجد اليهودي بالمغرب .
نشأ الييكد عمى انيـ شعب اهلل المختار فكانت الييكدية ديف مغمؽ فحاكلكا عمى
الحفاظ عمى النقاء العرقي ،لكف ظركؼ اإلضطياد ألمت بيـ عبر العصكر كاضطرتيـ
لميجرة إلى ديارىـ فكجدكا أنفسيـ أقميات في المغرب العربي ك شماؿ افريقيا  ،حيث انيـ لـ
يعرفكا كياف سياسي يستقركف فيو كيمـ شمميـ حيث عاشكا في عصكر غمب عمييا مف
الناحية السياسية نظاـ إمبراطكرم كنظاـ سياسي لمدكلة ،فكجدكا منطقة شماؿ افريقيا مبتغاىـ
في القبائؿ البربرية المع ادية لسمطة الركمانية حيث شكمت ليـ درعا كحصنا آمنا ك كاقيا مف
مالحقة الركماف ،كانت ىنالؾ أسباب عديدة جعمت الييكد يفركف إلى شماؿ افريقيا 1ك تتمثؿ
في:
حيث انيـ لـ يعرفكا كياف سياسي يستقركف فيو ك يمـ شمميـ  ،في حيف انيـ عاشكا في
عصكر غمب عمييا مف الناحية السياسية نظاـ اإلمبراطكرم كنظاـ سياسي لمدكلة  ،فكجدكا
شماؿ افريقيا مبتغاىـ مف القبائؿ البربرية المعادية لمسمطة الركمانية شكمت ليـ درعا ك
حصنا آمنا ك كاقيا مف مالحقات الركماف.2
حيث اف المكقع االستراتيجي ذك اىمية بالغة لشماؿ افريقيا مما جعؿ مطمع لعديد
مف ال شعكب مف بينيـ ييكد حيث اختاركا المناطؽ الجبمية لتحقيؽ ليـ األماف كذلؾ األقاليـ
الصحراكية.3
ككذلؾ الرغبة في نشر الديانة الييكدية ك ضركرة اتساع ىذا الذيف لغير لذا استقالكا
إلى دينيـ عدد مف األمـ األخرل ك تضاعؼ عددىـ بسرعة حيث كجدكا بعض القبائؿ
البربرية متع ددة مثؿ الشمس ك القمر كالنجكـ ك كانت تعاليـ الديانة الييكدية اقرب إلى عقمية
البربر ،حيث انيـ كجدكا دينا سماكيا ك اعتنقيا بعض األفراد مف القبائؿ التي جاكرت الييكد
 -1فاطمة بوعمامة  :المرجع السابق ،ص .55

 -2محمد قكمي:دور الطائفة اليهودية بتوات خالل القرنين 9ه10-ه 16-15/م ،مذكرة لنيؿ الماجستير في التاريخ ،
اشراؼ  :غازم السمر ،جامعة كىراف ،كمية العمكـ اإلنسانية ك اإلجتماعية ، 2015/ 2014،ص.43

 -3مسعكد ككاتي  :المرجع السابق ،ص.172
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كقبائؿ النفكسة كجراكة ك مديكتة ،حيث انتشرت األفكار ك التعاليـ الييكدية كعممت عمى
انييار الكثني ة ،ككانت عامال في تنكع الكعي الديني لدل القبائؿ البربرية ككف أف الييكدية
تناكلت الحياة في جميع نكاحييا عكس الكثنية.1
كبعد خضكع البطالمة كالركماف الذيف فرضكا الثقافة الييمينسية إلى جانب تعرضيـ مما
سيؿ لمطكائؼ الشتات كاندماجيا في مجتمعات األخرل فأثركا ك تأثركا بما حكليـ ك كاف ىذا
التأثير دنيا.2
لقد انتشرت الييكدية بيف قبائؿ البربر قبؿ قدكـ اإلسالـ بطريقة مباشرة ك ىذا بسبب ما
كجده الييكد مف انماط

متشابية في الحياة الزراعية ك التجارية ك المدنية التي كانكا

يعيشكنيا ،ككانكا يمجئكف لمقبائؿ الرعكية ك التجارية لمدخكؿ في التحالؼ معيا ك كسب
حميتيا.3
المطمب الرابع :انتشار اليهودية بالمغرب
تعتبر الديانة الييكدية مف أكؿ الديانات السماكية التي اعتنقيا البربر بعد الكثنية
كالطقكس ك عبادة الظكاىر الطبيعية ك لقد ىاجر الييكد الى المغرب في القرف الثالث قبؿ
ميالد المسيح بعد خراب اكرشميـ مف قبؿ الحاكـ تيتكس في سنة سبعيف قبؿ الميالد  ،كانت
اكلى ىجرتيـ مع ىجرة الفنيقييف بغية تحقيؽ اىداؼ سياسية اك اقتصادية اك دينية  ،في تمؾ
الفترة كاف العنصر الييكدم ضئيال جدا.4
لقد كجد العرب اياـ الفتح جماعات مف ييكد تنشط عمى نشر الييكدية حيث نزحكا
في مناطؽ مختمفة في شماؿ افريقيا كاختاركا المناطؽ التي جذبتيـ باألنشطتيا اإلقتصاديةك
 -1عطا ابك رية :اليهود في ليبيا و تونس و الجزائر ،تؽ  :يكسؼ سنكسي ابراىيـ ،ايتراؾ لمنشر،ط ،1د ـ ف،
2005،ص.22

 -2عايب نكر اليدل :األوضاع االجتماعية و االقتصادية اليهود بالجزائر  ،1870-1792مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في
التاريخ العاـ ،اشراؼ :مدكر خميسة ،جامعة 8مام  ،45قالمة ،كمية العمكـ االنسانية ك االجتماعية ،قسـ التاريخ ،تخصص

تاريخ عاـ  ،2018-2017،ص.18

 -3عطا ابك رية :المرجع السابق ،ص .35
 _4نفسه :ص24
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ككذلؾ المناطؽ اآلمنة ك الكعرة بعيدة عف نفكذ السمطة حاكمة خشية مف اإلضطياد ،كلقد
تنكعت المناطؽ استقرار الييكد التي تناسب طبيعة المدف التي عرفيا الييكد حسب حياتيـ
االجتماعية ك الدينية ك إمكانياتيـ المادية  ،كذلؾ تكاجدكا في افريقية ك المغرب األكسط ك
المغرب األقصى  ،كسكنكا المدف الكبيرة ك قرل الصغيرة ك الجباؿ ك المسالؾ الكعرة البعيدة
عف ىيمنة السمطة.1
لقد اعتنؽ بعض سكاف المغرب بالييكدية ك اعتبركىا ديانة تكحيد ك كاف اشتراكيـ
في العادات ك التقاليد ك تأثركا بطريقة مباشرة بالمجتمعات الييكدية الصغيرة ك الكبيرة ك لقد
تسربت دكف عممية الدعكة اك التبشير ك دانت بيا القبائؿ البربرية دكف صعكبة ،كلـ تشمؿ
عممية التيكيد قبيمة بأكمميا بؿ اعتنقيا أفراد كعائالت ك قبائؿ ك بطكف مف ىذه القبائؿ
المتيكدة نذكر منيا:
نفكسة :كانت بطكف قبيمة نفكسة في جبؿ مسمى بإسميا في جنكب غرب طرابمس كاف
أىميا يدينكف بالييكدية ،كاتخذ الييكد اكبر مدف الجبؿ جادكا مستق ار ك مقاما ك كجكد الييكد
في ىذه المنطقة سيؿ االتصاؿ بيف الجبؿ ك مدينة طرابمس.2
في اف ريقية استقر الييكد في المناطؽ ك المدف الساحمية ك زادت اعدادىـ في مدينة
لبدة الساحمية القريبة مف مدينة طرابمس ك كذلؾ جبؿ نفكسة ك جادكا التي تقع قرب نفزاكة. 3
حيث ذكر ابف خمدكف اف بطكنا مف قبيمة نفكسة اعتنقت الييكدية كسكنت مجمكعة
ييكدية في منطقة افريقية في جزيرة جربة 4منذ القدـ ،ككذلؾ استكطف الييكد مدينة قابس
كىي منطقة تجارية كما قطنكا المدينة البحرية كاشتيرت بزراعة كظمت القيركاف اىـ المدف
التي كافد عمييا الييكد ككذلؾ مدينة قرطاج استقر فييا الييكد في العيد القرطاجي في القرف
 -1بشيرعبد الرحماف:اليهود في المغرب العربي (22ه_ 462ه1070_462 /م)  ،عيف الدراسات ك البحكث اإلنسانية
اإلجتماعية ،ط، 1القاىرة  ،2001،ص.38

 -2نفسه:ص;.6

 -3الصالبي  :المرجع السابق ،ص.29

-4عبد الرحماف ابف خمدكف  :المصدر السابق ،ص .130
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6ـ ك استمركا حتى الفتح كلـ يقتصر التكاجد الييكدم في المناطؽ الساحمية ك الداخمية
فقط بؿ استكطنكا الجباؿ.1
أما في المغرب األقصى تمركز عدد كبير الييكد فيو خاصة البربر منيـ كيذكر ابف
خمدكف اف العديد مف القبائؿ البربرية دانت بالييكدية في أقاليـ المغرب االقصى كىي قندالكة
ك مديكتة ك بيمكلة ك غيانة ك بنك فزاز ،استكطف الييكد في البكادم مثمما استقركا في المدف
مثؿ تامسنا ك تادال ،كقبيمة رفجكمة ىي كذلؾ دانت بالييكدية ك كانت مختمطة بركاسب
الديانات القديمة كتعكد إلى ييكدية ك قبيمة جراكة كانت مجاكرة ليا مف ناحية األكراس
الشرقية ،ككذلؾ قبيمة مديكت ة مف إحدل القبائؿ التي دانت بالييكدية كانت منتشرة ضكاحي
تممساف ما بيف الجبؿ الراشد حتى الجبؿ جنكب كجدة ك نازعتيـ قبيمة زناتة ،فنزحت قبيمة
مديكتة إلى منطقة محصكرة بيف كجدة ك صطفكرة ك ظمت ىذه القبيمة تديف بالييكدية.2
أما في المغرب األكسط كجد الييكد في فت ارت سابقة ك أطمؽ عمى أنفسيـ اسـ التكشيـ
ك ميغاركشيـ ،يعتبر التكاجد الييكدم في المغرب األكسط منذ عيد الفينيقيكف إلى شماؿ
افريقيا لممارسة التجارة ك مف بيف القبائؿ التي اعتنقت الييكدية جراكة كاف ىذه القبيمة
البربرية في جباؿ األكراس تعكد اصكليا إلى قبيمة زناتة ،لقد دخمكا في صراع مع العرب
الفاتحيف بزعامة الكاىنة  ،كألؼ البربر حكؿ الكاىنة ك حاربكا حساف بف النعمػ ػاف ك انتصركا
عميو كقامت الكاىنة بتخريب المدف كأراضي الزراعية مف طرابمس إلى طنجة ،حيث كاف
الكاىنة تمارس السحر ك ذكرت بعض المصادر انيا كانت عف الكثنية كمصادر اخرل لـ
تشير إلى كثنيتيا كمف األرجح انيا كانت عمى الييكدية.3

 -1الصالبي:المرجع السابق ،ص.31

 -2نكر اليدل العايب :المرجع السابق  ،ص.31

 -3زبيدة محمد عطا :اليهود وتجارتهم في مصر ،الدار الثقافية لمنشر،ط ،1القاىرة.2008 ،
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المبحث الثاني :الديانة المسيحية بالمغرب
المطمب األول :التعريف بالديانة النصرانية وبداية ظهورها بالمغرب .
مفهوم الديانة النصرانية:
ىي مف الديانات السماكية المكحى بيا ،ك إف كاف النصارل يعتبركف أنفسيـ اىؿ
الكتاب مف حيث الكحي المستمر مف ألكىية المسيح ك األناجيؿ ىي مف كضع الحكاريكف
الذم سجمكا كممات المسيح كصاغكىا أناجيال ىي كتب مقدسة إال أف القرآف الكريـ يعتبركنيـ
اىؿ الكتاب ،يقاؿ أف النصارل نسبة إلى أتباع عيسى ابف مريـ 1الذم كاف ناصريا أم كلد
بمدينة الناصرة كفييا قضى معظـ السنيف أكلى مف حياتو 30سنة ك دعي بالمسيح كرد في
األناجيؿ كلكقا كيكحنا ،ك أف القرآف الكريـ سمي يسكع بالنصارل كذكرىـ في اآليات القرآنية
البقرة ك المائدة ك التكبة ك جكىر الديانة المسيحية ىك اإليماف باهلل كبابنو المسيح كاف كاف
اإلسالـ يرل في المسيح كممة اهلل فإف المسيحيف يعتبركنو ابف اهلل.2
كالنصرانية ىي ديف النصارل الذيف يزعمكف انيـ يتبعكف المسيح عميو السالـ ،كيطمؽ
عمييـ في القرآف الكريـ النصارل أك اىؿ الكتاب أك اىؿ اإلنجيؿ ،كىـ يسمكف انفسيـ مسيح
نسبة إلى المسيح عيسى عميو السالـ.3
ىي التعاليـ الدينية التي جاء بيا السيد المسيح "عيسى بف مريـ" عميػو السالـ،ككاف
مبش ار برسالتو الدينية التي أمره بيا ااهلل ،كظيػرت رسػالتو فػي فمسطيف التي كانت كالية
ركمانية في زمانو ،كتكفي " عميو الػسالـ" فػي الثالثػة كالثالثيف مف عمره ،اتخذت كالدتو فيما
-1عيسى ابن مريم :ىك آية ك معجزة مف معجزات اهلل فى األرض ك تـ إنزالو كرسكؿ عمى قكمو ليككف آية ليـ ك يرشدىـ
لطريؽ الميك ديف جديد حيث تـ إنزاؿ سيدنا عيسى عمى بني إسرائيؿ ك ىـ قكمو  ،فصبر عمى أذاىـ ك استمر في دعكتو

ليـ .رسؿ عيسى ابف مريـ باإلنجيؿ ك كاف مف قبمو كتاب اهلل ىك التكراة ك يرشداف كمييما إلى تكحيد الميك االختالؼ
بينيما كاف قميؿ فاإلنجيؿ جاء مكمالن لما ىك مكجكد بالتكراة  .لممزيد بنظر:مقال كيف رفع اهلل عيسى إلى السماء ولماذا،
قصص األنيباء16،ابريؿ.2018

 -2جكستاؼ لكبكف :اليهود في تاريخ الحضارات ،تر :عادؿ زعيتر ،مكتبة النافذة لمنشر ،ط ، 1د ـ ف  ،2009،ص.32

 -3األب أنستاس مارم الكرممي :اديان العرب و خرافاتهم  ،تح  :محمكد كليد خالص  ،دار الفاس لمنشر  ،ط ، 1بيركت
 -لبناف  ،2005،ص.84
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بعد بداية لمتاريخ الميالدم ،كتػابع رسػمو كتالمذتو (12رسكال ك72تمميذا) نشر رسالتو فػي
فمػسطيف ثػـ فػي أنحػاء اإلمبراطكرية فيما بعد.1
المطمب الثاني :ظهور الديانة المسيحية وانتشارها بالمغرب.
ظيرت الديانة المسيحية في البداية في عيد القياصرة فأعتنقيا عدد كبير مف
الركماف ،يبدك أف المسيحية دخمت المغرب عف طريؽ مصر مف المشرؽ منذ القرف األكؿ،
كما يسجمو المؤرخكف أنيا دخمت المغرب في القرف الثاني الميالدم ،كارتبط دخكليا
باضطياد المسيحييف مف األباطرة الركماف الذيف كانكا يعتبركف اإلمبراطكر دقمديانكس ،حيث
سقط المئات مف االمغاربة شيداء ،في أثناء محاكـ التفتيش التي نصبيا في عيد
األمبراطكر.2
حيث كصؼ ىذا االضطياد العالـ المصرم الدكتكر أحمد شمبي حيث قاؿ( :سجؿ
القرف الثالث صك ار مف أبشع أنكاع تعذيب المسيحييف ،كذلؾ في عيد اإلمبراطكر دقمديانكس
( ،)305_284فقد أمر بيدـ الكنائس المسيحية ،كاعداـ كتبيا المقدسة كآثار آبائيا ،كقرر
اعتبار المسيحييف مدنسيف تسقط حقكقيـ المدنية ،كأمر بإلقاء القبض عمى الكياف كسائر
رجاؿ الديف كتجريعيـ أنكاع العذاب كنفذت ىذه التعميمات في جميع المناطؽ ،فامتألت
السجكف بالمسيحييف ،كاستشيد الكثيركف بعد أف مزقت أجسادىـ بالسياط كالمخالب الحديدية،
أك أحرقت بالنار ،كقد سمػػي عصره عصر الشيداء )3فكانت المسيحية سببا في االتصاؿ
بيف الرماف في العصر الركماني ك األىالي ،ككانت الكنائس كسيمة اتصاؿ بينيـ ك بيذا قد
كفؽ الرىباف فيما عجز عنو الحكاـ.
كلقد برزت شخصيات دينية مف أصؿ أمازيغي ك لقد كصمت القمة ك ىك الكصكؿ إلى
الكرسي البابكم كىك أعمى منصب في الديانة المسيحية في أسقؼ ركما ككاف يسمى الحبر

_1مارم الكرممي:المرجع السابق،ص.84

 _2محي الديف مشرفي:المرجع السابق ،ص.109
3

احمد الشمبي :مقارنة األديان،ج ،2مكتبة النيضة المصرية  ،ط  ’،4القاىرة 1973 ،ص .63
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األعظـ ،فكاف أكؿ مف تكلى منصب بابا ركما ىك القديس فيكتكر األكؿ ىك بابا الكنيسة
المسيحية الرابع عشر أستمـ اسقفية ركما في الفترة بيف 189إؿ199ـ).1
كفي ىذا الصدد يقكؿ األستاذ شيث الخطاب (:دخمت المسيحية المحرفة إلى بالد
المغرب عف طريؽ مصر ،خالؿ القرف الثاني ميالدم  ،فأعتنقيا الكثير مف البربر ك إنتشر
الرىباف ،فكانت المسيحية سببا في اإليصاؿ بيف الركماف في العصر الركماني( 146ـ
_ 435ـ) األىالي  ،ككانت الكنائس كسطا صالحا لالتصاؿ ك التفاىـ ك بيذا كفؽ الرىباف
فيما عجز الحكاـ عنو  ،كىك اجتذاب نفر مف اىؿ البالد).2
كلما احست اإلمبراطكرية الركمانية بجدكل اعماؿ الكنائس ك اتصاالت الرىباف بقبائؿ
قامت باتخاذ

اإلجراءات الزمة نحك الحفاظ عمى كحدتيا السياسية إال اف االمبراطكر

دسيكس الذم طمب مف رعياه التخمي عف الديانة المسيحية ،كحث رعياه بالديانة الكثنية في
عبادة األباطرة ك ممكؾ ك آلية ركما ،حيث كجد سكاف شماؿ اإلفريقي فرصة لمتمرد عمى
االمبراطكرية الركمانية ،ك اعمنكا ثكرة سياسية دينية ضد الركماف ،حيث ذكر شيت الخطاب
(حينئذ رفع البربر عمـ الثكرة ضد الركماف  ،ثكرة سياسية في الكاقع دينية الظاىر ،حاكلت
كنيسة قرطاجنة القضاء عمى الكنداؿ ك الدكناتية ،كلـ يمبث الكنداؿ أف قبمكا خمفاء لمركماف
عمى افريقية فأخدكا يضطيدكف الدكناتييف كأعدائيـ معا كفرضكا عمى الناس مذىبيـ
األريكسي الذم يقكؿ بطبيعة المسيح.3
المطمب الثالث :مناطق انتشار المسيحية في بالد المغرب:
اف انتشار المسيحية في المغرب كانت محؿ نقاش كبير مف قبؿ المختصيف في
الدراسات المسيحية حيث اجمعكا عمى الدكر الكبير الذم لعبو التجار الشرقيكف في نقؿ الديف
 -1محمد شبانة :الدويالت اإلسالمية في المغرب ،دار العالـ العربي لمنشر ط ،1ط ،1القاىرة ،2008،ص.19

2شيت الخطاب  :المرجع السابق ،ص .47

 _3فصكلي حسيبة :فسيفساء فجر المسيحية ،دراسة تحميمية إيكنوغرافية ورمزية وتقنية نماذج من الجزائر القديمة

وتونس وروما ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير عمـ اآلثار تاريخ قديـ  ،إشراؼ :محمد البشير شنيتي ،جامعة الجزائر ،2
معيد عمـ اآلثار،2012_2011 ،ص.16
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الجديد إلى المدف الساحمية الكبرل كقرطاجة التي كانت ممتقى ىاما لمتجار الشرقيكف الذيف
كضعكا المبادئ األساسية لممسيحية ،كىنالؾ مف يرل اف انتشارىا مف حيث اإلرساليات
التبشيرية القادمة مف ركما لتنتقؿ إلى الجزء الجنكبي مف شماؿ افريقيا.1
لقد استقطبت المسيحية عند ظيكرىا الطبقة الدنيا في المجتمع كما انتشرت في
األرياؼ كاعتنقتيا بعض القبائؿ الجيكتكلية ك المكرية 2ك في ىذا الصدد ذكر ترتميانكس
مايمي(:حظيت الكنيسة بإقباؿ كبير مف قبؿ الريفييف فيي ديف الفطرة كاقرب إلى العقؿ مف
الشرؾ ،كقد كجدكا تعاليـ المسيحية ما يخفؼ مف شقائيـ في عالـ تسكده سيطرة االحتالؿ
الركماني كبطشو)3
كلكف المسيحية انتشرت بيف القبائ ؿ البربرية التي كانت تعيش قريبا مف ساحؿ
البحر األبيض المتكسط ك في المدف ألنيـ كانكا بتماس شديد مع الركـ ك المسيح ،أما
القبائؿ البربرية الصحراكية كانت تعيش في الصحراء  ،فكاف انتشارىا محدكدا كقد انتشرت

 -1محمد اليادم حارش :التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري ،المرجع السابؽ ،ص.220
_2الموريون :كاف أكؿ مف استعمؿ مصطمح "مكريزيا" ىـ الجغرافيكف اإلغريؽ القدامى ،كيعني ذلؾ بالنسبة ليـ الرقعة
الجغرافية األكثر بعدا بالنسبة لبالدىـ كالتي تقع فيأقصى الغرب .غير أف ىذه المفظة تحرفت كصارت مكرم (Mouri

(فشاعت كانتشرت عند الرماف غير أنيا بقيت ذات داللة جغرافية تطمؽ عمى ليبيا الغربية أم (القسـ الغربي مف بالد

المغرب  ،لقد ارتبطت تسمية المكرييف أثناء االحتالؿ الركماني في شماؿ إفريقيا أكثر بالمفيكـ اإلدارم كالسياسي لممنطقة

أكثر مف ارتباطيا بالسكاف الذيف أطمقت عمييـ  ،كبذلؾ تغير مدلكليا مف اإلطار الجغرافي الذم كاف مرتبطا بو سابقا إلى
المدلكؿ السياسي الذم يعني السكاف الخاضعيف لمسيطرة الركمانية في كؿ مف المكريتانيتيف السطايفية كالطنجية  .لممزيد
ينظر:محمد الصالح العكد :التحوالت الحضارية في شمال إفريقيا في الفترة الوندالية 534-429م،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير

في التاريخ القديـ ،إشراؼ  :محمد الصغير غانـ ،جامعة منتكرم  ،قسنطينة ،كمية العمكـ اإلنسانية ك

االجتماعية ،قسـ عمـ اآلثار ،2010-2009،ص.41

-3خميؿ ابراىيـ السمرائي :بدايات انتشار االسالمي المغرب العربي خالل العصر االموي 132-41ه750-661،م،

مجمة المؤرخ العربي(عدد خاص عف افريقيا ) ،تصدر عف االمانة العامة التحاد المؤرخيف العرب بغداد ،ك ازرة الثقافة-

السياحة،العدد1407 ،31ق،1987/ص. 132
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بيف قبائؿ نفكسة في صبرة ك طرابمس ك زناتة في مكريطانيا ك بعض نكاحي نكميدبة مثؿ
كادم شمؼ ك قبائؿ أكركبة في جباؿ األكراس ك غمارة في اقميـ طنجة .1
كذلؾ نجد اتباعيا في منطقة األكراس عمى غرار بقية مناطؽ المغرب ،كلكف انتشارىا
كاف مقتص ار عمى الحكاضر ألف سكانيا كانكا عمى اختالط بالركماف كمف بعد الركـ
البيزنطييف كلـ تتكقؼ الديانة المسيحية في امتدادىا الركحاني كالجغ ارفي بؿ  ،بؿ اعتنقيا
الناس شرقا كغربا ،فتمثميا األمازيغيكف ألنيا كانت سبيال لتخمص مف الظمـ كالذؿ كالعار،
كسبيال لمتحرر مف االستغالؿ كاالستعمار الركماني. 2
كفي جنكب تغمغمت المسيحية في داخؿ كاحات برقة3فاحتماؿ كجكد يعض االرتباطات
بالمعتقد المسيحي في أكرجالف ،في حيف بمغت الكنائس تعدادىا ككانت تشرؼ عمى تكسيع
البعد العقائدم المسيحي في كافة المجالت البربرية المغاربية ك بشأف االستقرار المسيحي
بالجنكب فنجد بالد الزاب حدكد بالد كتامة التي في ظؿ تنصرىا قادرة عمى اإلنجاب مف
يككنكا بمثابة المنظريف المبدعيف في الديانة المسيحية.4
كلقد عرفت المسيحية في بالد المغرب أكاخر القرف الثاني نتيجة االعتناؽ الكبير
بالمسيحية بركز شخصيات دينية مف أصؿ امازيغي بمغت القمة كىك الكصكؿ إلى الكرسي
البابكم كىك أعمى منصب في الديانة المسيحية ىك أسقؼ ركما أك رأس الكنيسة المسيحية

-1نكر اليدل بكخالفة :اإلسالم و التعريب في الشمال اإلفريقي في القرون الثالثة األولى لمهجرة ،مذكرة لنيؿ درجة
ماجستير في التاريخ  ،اشراؼ  :عبد العزيز الدكرم  ،الجامعة األردنية  ،كمية األدب ،قسـ التاريخ 1986 ،ـ  ،ص ص

.51-50

-2الخميؿ السمرائي :المرجع السابق،ص.134

 -3نكر اليدل يكخالفة :المرجع السابق ،ص.51

 -4عمار غرايسة  :التحوالت اإلجتماعية في واحات المغرب األوسط (الزاب  ،أريغ  ،سوف و أرجالن) من الفتح
اإلسالمي إلى نهاية القرن الثامن هجري /الرابع عشر ميالدي ) ،أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتك ارة العمكـ في التاريخ

الكسيط تخصص حضارة المغرب األكسط في العصر اإلسالمي  ،إشراؼ :عالكة عمارة ،جامعة األمير عبد القادر،

قسنطنطينة  ،كمية اآلداب ك حضارة ك قسـ التاريخ ،2019-2018 ،ص.70
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كيسمى كذلؾ الحبر األعظـ كىذا دليؿ عؿ عمك اليمة كاإلرادة القكية في النجاح كبمكغ القمة
لمشعب االمازيغي.1
أكؿ امازيغي تكلى منصب بابا ركما ىك القديس فيكتكر األكؿ ىك بابا الكنيسة المسيحية
الرابع عشر استمـ أسقفية ركما في الفترة بيف  189ـ إلى  199ـ كىك مف مكاليد ليبيا
كاألرجح انو كلد بطرابمس صادفت حبريتو حكـ اإلمبراطكر لكشيكس سيبتمكف سسيفيركس
الذم اضطيد المسيحييف األكائؿ ليذا يعتقد أف البابا فيكتكر مات شييدا عؿ يد اإلمبراطكر
كما عرفت فترتو تحكيؿ لغة العبادة كالصالة مف اليكنانية إلى الالتينية كما عرفت فترتو
انتشار المعرضيف إللكىية المسيح كبككف المسيح إنسانا فقط كليس إنسانا إليا.2
أما االمازيغي الثاني الذم تكؿ أسقفية ركما ىك البابا مالتيادس كىك البابا الثاني
كالثالثكف كلد بشماؿ إفريقيا كلقد استمـ أسقفية ركما في الفترة ما بيف  311ـ ك  314ـ
كصادؼ حبرتو حكـ اإلمبراطكر قسطنطيف الذم أعمف مف خالؿ مرسكـ ميالنك سنة 313
ـ أعمف حياد اإلمبراطكرية الركمانية بشؤكف العبادة أماـ الديانة المسيحية ك الديانات األخرل
كاندحار الكثنية.3
أما االمازيغي الثالث فيك البابا غاليميكس األكؿ كىك البابا التاسع كاألربعكف استمـ
أسقفية ركما في الفترة ما بيف  492ـ ك 496ـ كلد بشماؿ إفريقيا كلقد صادفت حبرتو
استيالء الكنداؿ عمى شبو الجزيرة االيطالية.
كيعرؼ الباباكات الثالثة باباكات إفريقيا كىك مصطمح يشير إلى الباباكات الكاثكليؾ
األفارقة مف مقاطعة إفريقيا الركمانية ك كميـ مف أصؿ امازيغي.4

-1محمد العربي أكشف :التاريخ القديم لممسيحية في الجزائر ،الرأم اليكـ صحيفة عربية مستقمة،الصادرة 15مام
،2019النسخة اإللكتركنية https://www.raialyoum.com/index.ph،

-2أوشن :المرجع السابق.
_3روبين دانيال  :أصول التراث المسيحي في شمال أفريقيا ،د دن  ،د ط  ،د م ن،د ت ن ،ص;.0
 -4عبد الحميد عمراف :حركة التنصير الديني في شمال افريقيا خالل القرنين الثاني و الثالث الميالديين ،مجمة دراسات

التاريخية  .العدد  ،116-115ايمكؿ ،كانكف االكؿ ،2011جامعة بكضياؼ  ،قسـ التاريخ  ،المسيمة –الجزائر ص .185
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الديانات السماوية باملغرب قبيل الفتح اإلسالمي

الفصل الثاني

المطمب الرابع :عوامل توغل المسيحية بالمغرب .
مما ال شؾ فيو أف األكضاع السياسية كاالقتصادية كاألخالقية لمعػالـ الركمػاني قػد
ساعدت الدعاية المسيحية عمى االنتشار كأضحت ىذه الديانة متنفػسا لمكثيػر مػف األنفس
الراغبة في العدؿ االجتماعي كالتي تجمت كحقيقة عامة مطبقة في أفريقيا مثميا مثؿ باقي
األقاليـ،حيث تش ّكمت" النكادم" األكلى لمتبشير المػسيحي ،ككػاف الكعػاظ المسيحيكف مف

المتطكعيف المذيف قَ ِدمكا ليس مف الشرؽ فحسب كلكف مف إيطاليا نفسيا أيضا ،كانتشركا في
مختمؼ مدف البركقنصمية كنكميديا ككصمكا حتػى مكريتانيػا ،في مجمكعات مسيحية مكجية
مف طرؼ األسقؼ. 1
كلعؿ أسقفية أفريقيا كانػت قػد أعطت إشارة أكثر كضكحا لمتضامف التاـ لمجمكعػة
تحػيط بالقػديس "قبريػانكس ،إف المسيحية قد انتشرت في أفريقيػا كتأصػمت كإيمػاف جديػد عنػد
كاستعماليـ لمقكة إلسكات صكت األفارقة،خاصة بعد اضطياد األباطرة لمعتنقييا ،ىذه الديانة
التي تتنافى تعاليميا مع كبريائيـ  ،كمعاقبة المتمسكيف بيا إما بالقتؿ كامػا بالسجف ككانت
قسكة التعذيب قد تركت آالما مبرحة 2في النفكس ،كلكنيا تبقػى قائمة كبأكثر قكة في نفكس
المكمفيف بالقياـ بيا ،عمى اعتبار" أف أظػافر الحديػد قػد بالغت في ضرب المؤمنيف
كتمزيقيـ.3
كىذا ما جعؿ المؤمػنيف يتمسككف بيا أكثر عمى الرغـ مف ردة البعض منيـ ،كالػذيف
كصػفيـ القديس قبريانكس بقكلو":لقد كاف عددىـ أكثر مف قكة إيمانيـ "،كداللة عمى أف
اإليماف لـ يكف متأصال في نفكس كؿ المسيحييف ،كقد يككف البعض مف معتنقييػا قد كجد
فييا ما يستجيب لمتطمباتو االجتماعيػة كاالقتػصادية .كذلػؾ بعػد حممػة اإلمبراطكر "دسيكس
الذم أمر جميع الرعايا في سنة  250ـ بأف يعمنكا عف كطنيتيـ كتمسكيـ بديانة عبادة
ِ
التنصؿ مف كؿ العبادات األخرل كعمى رأسيا المسيحية،
األباطرة،إلى جانب آلية ركمػا ،مػع
 _1عبد الحميد عمراف :المرجع السابق ،ص.185

_2عبد الحميد ( سعد زغمكؿ) ،المرجع
_3نفسه :ص. 118

السابق،ص.117
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الفصل الثاني

ك ىذا ما جعؿ الػشكاىد المخمدة لمشيداء الذيف رفضكا االستجابة لألكامر اإلمبراطكرية تنتشر
خػالؿ القػرف الثاني لمميالد في المغرب القديـ ،كشيدت الػصركح الكثنيػة نفػسيا عمػى شػجاعة
المتعاركيف في الصراعات الدمكية في الساحات.1
لعؿ مف العكامؿ األساسية التي سيمت انتشار المسيحية في الكسط األفريقي ىي
حالػة المجتمع الذم كاف يتّ ِسـ بالعبكدية كالظمـ كاالستبداد كاالستغالؿ الطبقي ،مػع ازديػاد
الفجكة التي تفرؽ بيف طبقات المجتمع ،ككانت التعاليـ المسيحية تشكؿ أمؿ الطبقػات الفقيرة
في السعادة بحياة أخرل،إذ أنيا تجعؿ الجميع سكاسية أماـ ااهلل ،كال فَضؿ ألحد عمى اآلخر،
فيما عدا فض ُؿ عمؿ الخير كالتمسؾ بقكاعد األخالؽ .كلعؿ ىذا ما دفػع بالفقراء كالعبيد ألف

يككنكا أكلَى المؤمنيف بتعاليـ ىذا الديف.2

كرغـ أف أفريقيا كانت ىي آخر المقاطعات الركمانية التي تغمغؿ إلييا اإلنجيؿ ،كذلػؾ،
ىي أف المػسيحييف مػف األفارقة دفعيـ شقاءىـ الركحي كاالقتصادم كاالجتماعي إلى تقبؿ
الشريعة الجديػدة كبنيت المعابد الكنسية في المدف الصغيرة ،كفي القرل ،رغـ االضطيادات
المتكػررة خالؿ بداية القرف الثاني لمميالد كالتي لـ تكف لتسمح بالدعاية لمديف الجديد .حيث
حممت النصب األثرية شيداء في مدينة قرطاج كاضطيادات أخرل كقعت عػاـ 203ـ مما
سمح بازدياد حدة التعاطؼ مع المضطيديف في العديد مف المدف.
المطمب الخامس :أوضاع المسيحية بالمغرب.
لقد عرؼ العالـ المسيحي صراعات كانشقاقات دينية مف القرف الخامس إلى السابع
ميالدم ،لقد ظير ىذا التفسخ اشده في إختالؼ العقيدة ك تبايف تعاليـ الشيع ك ىرقاطات
التي كانت بيف المسيحييف  ،حيث كانت سياسة الركـ افريقيا سببا في القضاء عمى ما كاف
قد انتشر مف مسيحية كاىميا ،اذ كقؼ األىالي مكقؼ العدك مف الركـ  ،في حيف قامت
الدكلة البيزنطية باعتبارىا خمفا لمدكلة الركمانية بإضياد المسيحية ،كفي عيد اإلمبراطكر
_1شنيتي محمد البشير :المرجع السابق،ص.268

 -2عبد الرؤكؼ احمد عرساف جزار :الديانة المسيحية في بالد المغرب قبل الفتح االسالمي ،مجمة كمية التربية األساسية
لمعمكـ التربكية  ،العدد ، 30/جامعة بابؿ ،كانكف أكب  ،2016ص .41
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الفصل الثاني

قسطنطيف حيف اعترؼ بالمسيحية ك جعؿ الدكلة حامية ليا كصدر ذلؾ في مرسكـ ميالف
313ـ ،كادت حركو االضطياد الديني في عيد دقميديانكس إلى حرؽ الكثير مف األناجيؿ ك
الكتب المقدسة كما ادل إلى ىركب1الكثير مف األساقفة ك الرىباف ك فرار مف اإلضطياد
كىدمت الكثير مف الكنائس مما ادل إلى ضياع الكثير مف كتب المسيحية في عيدىا
األكؿ.2
كسرعاف ما تغير الكضع عند كصكؿ قسطنطيف الى الحكـ ،الذم اعتنؽ الديانة
المسيحية ك أمر رعيتو باعتناقيا تبني سياسة التسامح الديني مف أجؿ احكاـ السيطرة
السياسية لكف الك نيسة فب المغرب انقسمت عمى نفسيا ليبدأ عصر جديد مف الصراع
الديني المذىبي بيف الكنيسة مكالية لمسمطة ممثمة بالكنيسة الكاثكليكية كأخرل معادية ليا
تمثميا الكنيسة الدكناتية ،لكف انتصار الكنيسة الكاثكليكية أفقدىا قكة تأثيرىا بعد اف كانت
مالذ لممضطيديف كالمقيكريف مف سكاف المغرب مما أدل إلى تراجع الديانة المسيحية في
بالد المغرب ك خصكصا في األماكف الداخمية بعيدا عف المدف.3
إف النتيجة التي يمكف استخالصيا في ىذا الصدد ،ىي كقكع الكنيسة تحت جناح
اإلمبراطكر كىذا بدكره أدل إلى فقدانيا لقيمتيا المعنكية خاصة لدل الطبقة المحركمة التي
كانت كقكد نيراف االضطياد مف قبؿ ،كىكذا انحرفت الكنيسة تدريجيا عف المبادئ النضالية
كقاطعت ماضييا الحافؿ بالتضحيات ،كمف ىنا يحؽ لممتمسكيف باألصكؿ المسيحية األكلى
أف يناىضكا الكنيسة التي تخمت عنيـ كعف طمكحاتيـ كيعارضكا سمككيا المتخاذؿ مع
السمطة .كقد أدل ذلؾ التحالؼ بيف الكنيسة كالسمطة إلى االنشقاؽ بيف المسيحييف األفارقة
في صكرة حزبيف دينييف :األكؿ حزب مكالي لمدكلة كعمى رأسو الكنيسة الرسمية كالثاني حزب
معارض لييمنة السمطة عمى الديف كعمى رأسو الكنيسة الدكناتية.4
 -1جرمة  :من تاريخ الحضارة الميبية  ،دار مصراتي لمنشر  ،ط،1طرابمس ليبيا  ،1969،ص .221

 -2مشاعؿ البقمي:تاريخ الدولة البيزنطية ،المممكة العربية السعكدية  ،ك ازرة التعميـ العالي  ،جامعة اـ القرل.121 ،
 -3نفسه :ص.122

 -4عبد الرؤكؼجرزار  :المرجع السابق ،ص.78
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الفصل الثاني

المطمب السادس :موقف اإلمبراطورية الرومانية من المسيحية.
كاف مكقؼ اإلمبراطكرية متمثمة في حاكميا دقميديانكس مف المسيحية حيث صدر
مرسكـ مف طرفو يقتضي بتدمير جميع الكنائس كحرؽ جميع الكتابات الركمانية ك خمع
جميع المسيحييف الذيف كانكا يتكلكف الكظائؼ الحككمية في اإلمبراطكرية مف مناصبيـ
كق اررات اخرل سريعة كتـ العمؿ بيا في الشرؽ ككانت تقتضي

ىذه الق اررات بحبس

القساكسة ك اجبارىـ عمى تقديـ األضاحي إلى اآللية الكثنية ،حيث تـ مصادرة امالؾ القس
رئيس الكنيسة ىناؾ ككذلؾ أمالؾ

المجمس االكميركيك ىذا يدؿ عمى اف كاف ىنالؾ

اضطياد لممسحييف.1
بالرغـ مف اإلضطياد الذم تعرض إليو المسيحييف في عيد دقميديانكس إال اف
عمك شأف ك نفكذ الكنيسة ك انصراؼ اتباع تمؾ الديانة عف عبادة اإلمبراطكر في حيف رأل
دقميديانكس اف الديانة المسيحية تيديد لسالمة اإلمبراطكرية كأمنيا ،كأعتزـ لمحاربة العقيدة
ك إلحاؽ األذل بأتباعيا خشية مف ىدـ صرح االمبراطكرية الركمانية ،كقد زادت مخاكفو
عندما اصبح بيف قكاتو النظامية الضباط كالجنكد في القصر االمبراطكرم أنصا ار لتمؾ
الديانة.2
المطمب السابع :انشقاق الكنيسة المسيحية وظهور مذاهب دينية.
-1المذهدب الدوناتي:
كاف البربر يرحبكف اف يغير الديف المسيحي منطبع الركماف ،كيكسر مف أنانييـ
كغطرستيـ ،كجبركتيـ ،كيعمميـ العدؿ كالمساكاة فيغيركا سياستيـ لمشعكب ،سيما لمبربر
الذيف يرتعكف في بالدىـ ،كيمتصكف دماءىـ ،كيستغمكف جيكدىـ في كؿ المياديف كلكف
سياسة الركماف كالمستعمريف منو ممـ يصؿ الذيف المسيحي إلى قمكبيـ فيغيركىا ،فظمكا عمى
غطرسة الجاىمية كعصبتييا كظمميا ،كظاىرتيـ الكنيسة
 -1أحمد غانـ حافظ :اإلمبراطورية الرومانية من النشأة إلى االنهيار ،دار المعرفة الجامعية ،د ط  ،د ـ ف،2007 ،
ص.90

-2نفسه :ص.91
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الفصل الثاني

األرثكذككسية عمى ىذه الغطرسة ،كسايرتيـ كأيدتيـ ،كلمتنكر عمييـ الظمـ كما يأمر
الذيف المسيحي فانقمب البربر عمى األرثكذكس ،كفارقكىـ ليذا السبب كأسباب أخرل كنسية
تتعمؽ باختيار القساكسة فأنشأ الرىباف البربر مذىبيـ المسيحي الذم يأمر بالعدؿ ،كيشدد
النكير عمى الظالميف المستعمريف ،كما أنشأكا كنائسيـ كاختاركا قساكستيـ مف البربر كاستقمكا
عمى األرثكذكس في كؿ شيء.1
ككانت نشأة المذىب الدكناتكسي في أكال لقرف الرابع في شماؿ األكراس الذم كاف
يمقت الركماف ،كيزيد حقدا عمييـ  .كأنشأ الراىباف البربرياف أحدىما أسقفي القرية البربرية
)الديار السكد) في شماؿ األكراس ،كالثاني أسقؼ مدينة) باغاية ( المشيكرة في شماؿ
األكراس ،ككاف كال االسقفيف يسمى) دكناتكس (ككاف األكؿ قد أنشأه ،كالثاف ينظمو ،كعمؿ
لنشره فنسب إلييما .فسمى المذىب الدكناتكسي أك الدكناتي.2
ككاف المذىب الدكناتي يرمي إلى غايات سياسية ،كىي تحرير المغرب مف غطرسة
الركماف كظمميـ ،كجبركتيـ ،كاشيار سالح المسيحية التي تنكر تمؾ الرذائؿ ،كمحاربتيـ بو،
فاعتنؽ البربر المسيحيكف ىذا المذىب ،كما كاد القرنيف ينتصفاف حتى كاف جميكر البربر
المسيحي ينفي المغرب دكناتكسييف ،ككانت ليما األغمبية عمى االكرتكذكس ،ككانت مراكز
أساقفة الفريقيف في سنة

 411ـ مائة كسبعة كثمانيف منيا ذكناتكسية ،كاثكليكية

لالكرتذككس.3
ككاف البربر الدناتكسيكف يشد دكف النكير عمى الركماف لظمميـ ،كيذككف أمراء البربر
لمثكرة عمييـ  .ككانكا ينصركف الثكرات البربرية عمى الركماف ،ككاف فرمكسكجؿ دكف القائداف
البربرم اف لثكرة جباؿ القبائؿ كثكرة أفريقية عمى الركماف دكناتكسييف ،ككاف أكثر جنكدىما
مف الدكناتكسييف ،كما كاف اغمب النصارل البربر الذيف حاربكا مع الركـ الفاتحيف المسمميف
-1عمراف عبد الحميد :الحركة الدوناتية بين االنشقاق الديني والتحرر ،مذكرة مقدمة لنيؿ رسالة الماجستير في التاريخ
القديـ ،نكقشت بجامعة قسنطينة ، 2005- 2004ص ص .140-139

-2دبكز :المرجع السابق ،ص.431
 -3نفسه :ص.341
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الفصل الثاني

مف ىذا المذىب .كانكا ثائريف عمى االحتالؿ األجنبي  .ككانكا يعرفكا نقصد المسمميف مف
فتحيـ لممغرب  .كانكا يظنكف إنيـ كالركماف ،كلما عرفكا اإلسالـ كانكا اسرع الناس إلى
اإليماف بو ،كاالمتزاج بالمسمميف.1
كقد شرع الركماف دعاية سيئة ضد البربر الدكناتكسييف فكصفكىـ بما يسكء ليـ مف
التعصب الديني كحقدىـ عمى البربر الثائريف عمييـ.
حممت ىذه الحركة راية الرفض لمخضكع إلرادة اإلمبراطكر ،كمقاكمة أساقفة نيال شديدا
مف مبادئ المسيح كتحطيما لقكة المؤمنيف المخمصيف لمنصرانية .كمف ىذا المنطمؽ يمكف
أف نستنتج بأف لمحركة الدكناتية خمفية ريفية جمعت جميك ار متذم ار لسكء األكضاع
االقتصادية كاالجتماعية ،األمر الذم جعؿ مف ىذه اإلنجازات الدينية حركة معارضة سياسية
تطالب بتحسيف الكضع القائـ .لقد اتيمت ىذه الحركة بإشاعة الفكضى كتيديد األمف ،كىذا
ما تسبب في حدكث الكثير مف المعارؾ ،خاصة سنة 374ـ بيف الكنيسة كجيش اإلمبراطكر
المتحالفيف ضد الدكناتية كالثكار الريفييف الذيف كجدكا في ىذه الحركة منفذا لمدفاع عف
كينكنتيـ.2
كىكذا تحكلت الحركة الدكناتية إلى عقيدة نضالية تكارثت األجياؿ اعتناقيا كالدفاع عنيا،
كصارت تشكؿ رصيدا ركحيا كنضاليا كعنص ار حيكيا مف العناصر المككنة لشخصيتيـ
التاريخية المتميزة بالركح االستقاللية كالنزعة نحك التحرر مف القيكد األجنبية.3
ثورة الريفيين أو ثورة الدوارين
لقد شاع استعماؿ لفظ الدكاريف كيقصد بذلؾ الدكراف حكؿ المخازف ،كاستعمؿ ىذا
المصطمح لينعت بو تمؾ الفئة بأنيا متمردة تشكؿ عصابات تدكر حكؿ المزارع كمخازف
الحبكب الركمانية ثـ تمارس عممية السمب كالنيب .
-1عمراف عبد الحميد :المرجع السابق،ص.142

 -2شنيتي محمد البشير" :حول الدوناتية وثورة الريفيين بنوميديا خالل القرن  4م " ،مجمػة األصػالة ،العػدد61-60،
،ك ازرة األكقػاؼ كالػشؤكف الدينيػة ،الجزائر1978،

،ص.25

-3محمد محي الديف المشرفي :المرجع السابق،ص.111
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الفصل الثاني

مف جية أخرل استعمؿ القديس أكغسطيف بعد ذلؾ عمى استعماؿ نفس التسمية ،ككاف
يعني بيا الجناح العسكرم في الحركة الدكناتية الذم كاف يستعمؿ لضرب رجاؿ الكنيسة
الكاثكليكية كاألثرياء الركماف كرجاؿ السمطة في الكالية اإلفريقية .إضافة إلى ذلؾ كردت
اإلشارة إلى ثكرة الريفييف في كثيقة المحاكمة التي أصدرىا الركماف ضدىـ ،كذلؾ في بداية
القرف الخامس (412ـ) تحت اسـ "الدكاريف".1
".كما أف المؤرخ "ج .برسيكف" " "JBrissonبدكره يصؼ فئة الريفييف بأنيـ عبارة
عف فئة مف الشباب الرحؿ الذيف كانكا يترددكف عمى ضياع األثرياء ،بغية طمب العمؿ
كعندما لـ يعط ليـ ذلؾ ينصرفكف إلى الدكراف كاإللتفاؼ حكؿ كمزارع ك مالؾ األرض مف
الركماف كالمتركمنيف مف المغاربة ،مستعمميف أسمكب السمب كالنيب لمحصكؿ عمى لقمة
العيش التي سدت سبميا في كجكىيـ. 2
أما الثكار أتباع تمؾ الحركة ،فكانكا يطمقكف عمى أنفسيـ اسـ المصارعيف أك المقاكميف
المسيح جنكد أك .لقد اندلعت ثكرة الريفييف في النصؼ األكؿ مف القرف الرابع الميالدم في
السنكات ما بيف  330ك 340ـ ،كما أنيا لـ تكف ذات ىكية دينية بؿ انطمقت مف معطيات
أخرل كانت تيدؼ إلى تحقيؽ العديد مف النتائج ،لقد سعت تمؾ الثكرة كمنذ انطالقيا إلى
تحقيؽ العديد مف األىداؼ أىميا:
-1الكقكؼ في كجو الظمـ كاالضطياد الذم كاف يعانيو أبناء األرياؼ كالعامميف في
مزارع المعمريف الركماف بيدؼ التخمص مف طغيانيـ
 -2ضرب المؤسسات اإلنتاجية التي تعد أساس المؤسسات اإلدارية كالعسكرية المتسببة
في شقاء الريفييف .كمما الشؾ فيو ،ىك أف طبيعة الصراع بيف الكنيسة الكاثكليكية كاألثرياء
كالسمطة مف جية .كالدكناتييف كالثكار الريفييف مف جية ثانية ،تفرض التقارب كالتحالؼ بيف

_1جميؿ حمداكم :المعتقدات الدينية عند األمازيغ  ،د دف ،ط ،1د ت ف ،2017 ،ص.25
_2نفسه :ص;.5
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الفصل الثاني

مف يشترككف في عدك كاحد ،إذف فالتحالؼ بيف الثكار الريفييف كالدكناتية كاف عفكيا قادىما
إلى أنشطة ثكرية مكثفة كاف أىميا كأكثرىا ذلؾ الذم حدث سنة 347ـ.
يالحظ أنو يمكننا أف نستنتج أف الكجكد الركماني في بالد المغرب القديـ كاف قد
1

كاجو العديد مف الثكرات المحمية التي امتزجت فييا الركح الدينية بركح التحرر ( .ينظر إلى
الممحق رقم  ،02ص )95

 /2المذهب األريوسي.
األريكسة 2أك األريانية ىي مذىب مسيحي ظير في القرف الرابع الميالدم عمى يد كاىف
اسمو آريكس،كلد آريكس في قكرينا (ليبيا الحالية) عاـ  256مف أب اسمو أمكنيكس مف
أصؿ ليبي تمقى تعميمو الالىكتي في أنطاكيا ،في مدرسة لكسياف األنطاكيا ،بعدىا اتجو إلى
اإلسكندرية كىناؾ عينو البابا أسقؼ بكنيسة بككاليستمي زآريكس بمكىبتو في الخطابة
كالفصاحة المغكية ،حيث يتمكف مف تكصيؿ أفكاره لمعامة كالمفكريف كنشر أفكاره عف المسيح
ككاعظ كمرشد ديني في اإلسكندرية. 3
يرل أريكس أف يسكع كائف ٍ
فاف كىك ليس بإلو بأم معنى كما ىك سكل معمـ  ،كليذا
أصبح رم از لمتكحيد ،حتى أف كؿ مف جاء بعده كأنكر التثميث يكحى إليو كصؼ بأنو أريكسي
نسبة إلى مذىبو المعركؼ باألريانية. 4
معتقدات المذهب األريوسي :
تنص عقيدة التكحيد المسيحي التي تبناىا أريكس ،عمى أف ااهلل كاحد فرد غير مكلكد ،ال
يشاركو اإلنس في ذاتو تعالى ،فكؿ ما كاف خارجا عبد ااهلل األحد إنما ىك مخمكؽ مف ال

 _1جميل حمداوي :المرجع السابق ،ص;.5

_2ا ألريوسية :مذىب ديني انشؽ عف المسيحية اسسو القس أريكس (336-250ـ) ك الىكتي نصراني يكناني مف سكاف
مدينة اإلسكندرية انكر األلكىية التامة لممسيح .لممزيد ينظر :عبد المطيؼ ىسكؼ :االمازيغ قصة شعب و حضارة  ،دار
الساقي لمنشر ،د ط ،د ـ ف  ،د ت ف  ،ص.84

_3جميؿ حمداكم :الديانة عند األمازيغ ،د د ف ،د ط ،د ـ ف،د ت ف ،ص.11
_4نفسه :ص.12
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الفصل الثاني

شيء ،كبإرادة ااهلل كمشيئتو .كىذا يعني أف المسيح ،ضمف ىذا التعريؼ بش ار مخمكقا1كما أف
المذىب األريكسي ال يعتقد بألكىية المسيح ،فيك مكلكد مف ااهلل األب ،لذلؾ فإف عالقتو مع
األب ىي عالقة بنكة كليست عالقة مساكاة أك مشاركة في ذات الطبيعة اإلليية.
ىك ليس إليا كما يعتقد المسيحيكف كمعرفتو محدكدة.ألنو مخمكؽ إليي فإف ااهلل قد منحو الحؽ في أف يسمؾ طريؽ الصالح كالكماؿ.2لقيت ىذه العقيدة في البداية أنصا ار كثيريف في اإلسكندرية في أكساط الطبقات الدنيا
كخارجيا ،كعمى صعيد الحكاـ فإف اإلمبراطكر البيزنطي قسطنطنيكس ابف قسطنطيف كاف قد
أعمف نفسو أريكسيا،كما إف حمت سنة 359ـ حتى استبدلت المسيحية الركمانية باألريكسية،
كعمى الرغـ مف محاكلة تحكليا في مجمع القسطنطينية عاـ 381ـ ،إال أنيا استمرت في
االنتشار كفي كسب أنصار جدد.3
كأما مكقؼ الكنيسة الكاثكليكية مف األريكسية يعتبر أريكس مف كجية نظر
األرثكدككسية زنديقا شكؿ خط ار عمى العقيدة المسيحية ،كيقكـ خالفو مع الكنيسة عمى
أطركحة كاحدة ،كىي أف يسكع كاف كائنا إلييا كما ىك إال معمـ يكحى إليو ،كليذا رفض أباء
الكنيسة ىذا المذىب بشكؿ رسمي في مجمع نيقيا عاـ 325ـ ،حيث صاغكا القسـ األكؿ مف
قانكف اإليماف الذم يقكؿ بألكىية المسيح كلتسكيتو فييا مع األب كأعمنكا حرماف أريكس
كجميع أتباعو مف مباشرة شعائرىـ الدينية .كلكف ىذا لـ يكف يكقؼ انتشار األريكسية بيف
المسيحييف حيث أنيا كانت قد مصر كالشامكالعراؽ كآسيا الصغرل كأصبحت سنة منتشرة في
كؿ أرجاء اإلمبراطكرية الركمانية.4

 _1محمد صالح العكد :المرجع السابق ،ص.89

 -2نفسه :ص.121

 -3طارؽ احمد عثماف كعبد الكىاب الطيب البشير:مدخل لدراسة المسيحية في افريقيا ،مركز البحكث ك الدراسات
االفريقية ،قسـ ادياف ك التاريخ ،ص.50

 -4نفسه :ص.51
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خامتة

من خالل دراستنا ليذا الموضوع توصمنا إلى مجموعة من النتائج والمالحظات
أىميا:
كان النظام السياسي بالمغرب في العيد الروماني قويا عندما كان يعتمد عمى قاعدة
شعبية تحول الى نظام إقطاعي والثراء محصور في رجال األثرياء ال  ،كما يالحظ عمى
نظام عمى نظام الحكم الروماني ن السياسي استند عمى الجيش وأصبح يتحكم في الحكام
وفي أقسام الثروات ويقتال من ال يروق لو ،بدال من االستناد عمى القوانين والدستور واحترام
قواعد الحكم ،لم يحافظ الرومان عمى وحدة امبراطور يتيم بل قسموا المغرب الى واليات و
يعين عمى رأس كل واحدة منيا حاكما يمارس ميام سياسية ،حيث خمقت الممكية نظام
القناصل فكان ىناك حاكمان مدنيان ينتخبيما الشعب كل سنة ويساعدىما مجمس الشيوخ
يختارون مدى الحياة من بين الطبقة األرستقراطية و قد عاثوا في البالد الخراب والدمار
ويعامموا األىالي بمنتيى الوحشية لذلك لم يستفيدوا منيم شيء في حين كانت حكومة الروم
حكومة اضطراب وفوضى ،وحكومة نيب ورشوة ويمكننا القول ان الخراب الذي أحدثتو
حكومة بيا حكومة الوندال وتم القضاء عمييم من طرف البيزنطيين.
كان المغرب قبيل مجئ الفاتحيين العرب في القرن السابع مقسم بين ثالث ديانات
رئيسية المسيحية و الييودية و الوثنية ،فكانت المسيحية محصورة في السواحل الشمالية
حيث النفوذ البيزنطي و الييودية التي جاءت من الشام و اعتنقيا البربر كانت متفرقة في
البالد في مناطق النشاط التجاري ،أما الوثنية سادت عدد من مناطق البالد الوسط و
الجنوب.
في ظل الديانة الوثنية عبد البربر العديد من ظواىر القوى الطبيعية كالشمس والحجارة
المغارت كانت تمثل آلية وعبدوا البشر كالمموك واألباطرة واألسالف
ا
والجبال والكيوف و
وكذلك الحيوانات ،وقد تأثروا بالمعبودات الفينيقية كاإللو بعل وتانيت.

87

خامتة
وصمت المسيحية إلى شمال إفريقيا منذ العصور األولى انتشرت عمى يد مبشرين
واعتنقيا العديد من سكان البربر ،وبدأ ىذا االنتشار ينحسر وينخفض مع مجئ الفاتحين
العرب بقيادة عقبة بن نافع حوالي سنة816ه.
وفي األخير نرجوا أن يكون بحثنا ىذا نافذة متواضعة لفتح أبواب عن تاريخ األديان
في بالد المغرب قبيل الفتح ولتأخذ ىذه الفترة حقيا من الدراسات المعمقة المتخصصة
خاصة تأثير الديانات عمى عممية الفتح اإلسالمي.
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مــــــــــــالحق

املالحق

ممحق رقم  :10خريطة توضح موقع بالد المغرب

1

1

 -العيد رزوق ومحمد عالق :المعتقدات الدينية لبالد المغرب القديم( 418ق.م181-م) ،مذكرة مكممة لنيل شهادة

الماستر تاريخ الحضارات القديمة ،إشراف :عبد الحق بالنور ،جامعة الوادي ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العموم
اإلنسانية ،7102 ،7102 ،ص .82
81

املالحق

الممحق رقم  :17خريطة توضح المقاطعات الرومانية.1

1

 محمد الهادي حارش :التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري ،المرجع السابق.82

املالحق

الممحق رقم  :10خريطة توضيحية لثورة الدوارين

1

 عمران عبد الحميد :المرجع السابق ،ص .78283

1

املالحق

الممحق رقم :12صور لإلله بعل حمون

1

نصب يظهر فيه بعل حمون بيده
الصولجان ويده األخرى لمباركة عبده
الواقف أمامه عثر عليه بسوسة

تمثال لبعل حمون جالس على العر ،يعود
إلى القرن األول ق.م

صورة لبعل حمون منقوشة على خاتم
من ذهب ،تعود إلى القرن الخامس ق.م
عثر عليها بأوتيكا (تونس)

1

 موالي أحمد بو معقل :المرجع السابق ،ص ص .82 ،85،8284

قائمة املصادر واملراجع

قائمة املصادر واملراجع

القران الكريم
 أوالـ المصادر:
_1حموي شياب الدين أبي عبد اهلل الحموي الرومي(ت626ه1299/م)  :معجم البمدان،
دار بيروت ،د ت ن.
_2ابن حوقل(ت988ه1299/م) :صورة األرض ،الحياة لمنشر ،د ط ،لبنان.1996 ،
_3ابن خمدون عبد الرحمان (ت808ه1406/م) :العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام
العرب والعجم وعاصرهم من ذوي السمطان األكبر ،تر :سييل زكار ،دار الفكر لمطباعة
والنشر ،د ط ،بيروت ،ج.6
_4ابن عبد الحكم عبد الرحمان( ت :)257فتوح افريقيا وأندلس ،تح :عبد اهلل الطباع،
دار المبناني لمنشر ،د ط ،بيروت.1964 ،
_5ابن عذاري أبي العباس المراكشي(712ه1312/م) :البيان المغرب في اختصار مموك
األندلس والمغرب ،تح :بشائر عواد معروف و بشائر عواد ،مج ،1دار الغرب االسالمي،
ط ،1تونس1434 ،ىـ2013م.
 _6الكمبي ىشام بن محمد السائب الحسن بن محمد( ت204ه819/م) :المفردات في
غرائب القراءت ،تح :محمد خميل عيتابي ،دار المعرفة ،ط ،1بيروت.1990،
 _7الكوفي محمد( ت314ه926/م) :كتاب الفتوح ،تح :عمي ثيرى ،دار األضواء لمنشر،
ط ،1بيروت،ج ،2د ت ن.
_8ابن

منظور

أبو

الفضل

جمال

الدين

محمد

بن

مكرم

االفريقي

المصري(ت711ه1312/م) :لسان العرب ،مج ، 3دار صادر ،بيروت ،د ط ،د م ن ،د
ت ن.
 _9مؤلف مجيول :أحاديث هيرودت عن المبيين ،تر :مصطفى أعش ،مطبعة المعارف
الجديد ،الجديد ،د ط ،الرباط.2009،
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قائمة املصادر واملراجع

 _10مؤلف مجيول :االستبصار في عجائب األمصار ،تح :سعد زغمول عبد الحميد ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،د ط ،بغداد ،د ت ن.
_11مؤلف مجيول :مفاخر البربر :تح :عبد القادر بوباية ،دار قراق لمنشر ،ط ،1د م ن،
د ت ن.
 ثانيا المراجع:
 _1أبر أمين :افريقيا سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا ،دار دمشق،ط ،1د م ن.1985،
 _2ابراىيم نجيب :تاريخ الرومان  ،تق :محمد زيتيم عزب ،مكتبة و مطبعة الغد ،د ط،
1418ه1997/م.
 _3أبو رية عطا :اليهودية في ليبيا وتونس والجزائر ،دار ايتراك لمنشر ،ط ،1القاىرة،
.2005
_4أحمد عثمان طارق والطيب عبد الوىاب :مدخل لدراسة المسيحية في افريقيا ،مركز
البحوث و الدراسات االفريقية ،قسم تاريخ األديان و التاريخ.
 _5اكرير عبد العزيز :تاريخ المغرب قبل االسالم الممالك المورية األمازيغية الرومانية،
مطبعة النجاح الجديدة ،د ط ،دار البيضاء ،د ت ن.
 _6براغواتي عبد المطيف محمود :التاريخ الميبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح ،د د
ن ،د ط ،تامغناست ،د ت ن.
 _7البقمي مشاعل :تاريخ الدولة البيزنطية ،المممكة العربية السعودية ،مكة ،و ازرة التعميم
العالي ،جامعة أم القرى.
 _8بن سيد رفاعي فؤاد :حقيقة اليهود ،دار الشياب لمنشر ،د ط ،باتنو،د ت ن.
 _9بن عبد العزيز خمف مسعود :دراسات في أديان اليهودية والنصرانية ،مكتبة األضواء
السمف لمنشر ،ط ،1السعودية1997،
 _10بن عبد اهلل عبد العزيز :تاريخ المغرب القديم العصر الوسيط ،مكتبة المعارف ،دار
البيضاء ،الرباط ،د ت ن.
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 _11بوعمامة فاطمة :اليهود في المغرب االسالمي خالل القرنين 8ـ7ه13/ـ15م ،كنوز
الحكمة لمنشر ،د ط ،األبيار ،الجزائر.2001
 _12بوقريق يوسف :أبحاث في دين األمازيع ،تر :حمو بوشحار ،مطبعة النجاح الجديدة،
ط ،1الرباط.2012 ،
 _13بوقريقة يوسف :في دين األمازيغ ،تر :حمو بوشحار ،مطبعة النجاح الجديد ،الرباط،
.2012
 _14جرجس داود داود :أديان العرب قبل االسالم و ووجهها الحضاري و االجتماعي،
ط ،2د م ن ،ه1988/1408م.
_15جرمة :من تاريخ الحضارة الميبية ،دار مصراتي لمنشر ،ط،1طربمس ،ليبيا.1969،
 _16جوليان شارل أندري :تاريخ افريقيا الشمالية ،تح  :محمد مزالي البشير ،دار سالمة،
د ط ،د م ن ،د ت ن.
 _17جيبون ادواد :اضمحالل االمبراطورية الرومانية وسقوطها ،تر :محمد أبو درة ،مر:
أحمد نجيب ىاشم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط ،3د ت ن.1997،
 _18حارش محمد اليادي :التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري ،المؤسسة
الجزائرية لمطباعة ،جزائر.1998،
 -19حافظ غانم أحمد :االمبراطورية الرومانية من النشأة الى االنهيار ،دار المعرفة ،د
ط ،االسكندرية.2007،
 -20حركات ابراىيم :المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،دس .
الحوري محمد محمود :رؤية في سقوط اإلمبراطورية الرومانية ،دار المعارف لمنشر،ط،3
القاىرة.1995،
 -21حوري محمود أحمد :رؤية في سقوط االمبراطورية ،دار المعارف لمنشر ،القاىرة،
.1995
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 -22خير اهلل شوقي :قرطاجة العروبة األولى في المغرب ،مركز الدراسات العممية ،ط ،1د
م ن .1992،
 -23دانيال روبين :التراث المسيحي في شمال افريقيا ،تر :سمير مالك ،دار منيل الحياة،
بيروت ،لبنان.1996،
 -24دبوز محمد عمي :تاريخ المغرب الكبير ،تاولت الثقافية ،د ط ،د م ن2010،م.
 -25ديكريو فرانسو :قرطاجة أو االمبراطورية البحر ،األىالي ،ط ،1دمشق.1996،
 -26ديورانت ول :قصة الحضارة (نشأة الحضارة) ،تر :محي الدين صابر نجيب محمود،
مج ،1دار الجبل بيروت ،د ت ن.
 -27ذنون عبد الواحد :الفتح العربي و االستقرار العربي االسالمي في شمال افريقيا
واألندلس ،دار المدار االسالمي ،ط ،1لبنان ،د ت ن.
 -28الرازي الطاىر احمد :تاريخ الفتح العربي في ليبيا ,دار المعارف ط 2مصر القاىرة
.1963
 -29الزعفراني حاييم :يهود األندلس والمغرب ،تر :أحمد شحالت ،مراسم الرباط لمنشر ،د
ط ،د ت ن ،ج.1
 -30سعد اهلل فوزي :اليهود هؤالء المجهولون ،دار األمة ،د ط ،الجزائر ،د ت ن.
 -31سعد زغمول عبد الحميد :تاريخ المغرب العربي ،دار المعارف ،د ط ،الرباط1996 ،
 -32السعدي خميل طارق :مقارنة األديان ،دار العموم العربية  ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1425ه.2005/
 -33سعيد حبيب :أديان العالم ,دار التأليف و النشر لمكنيسة األسقفية ،القاىرة ،د ت ن.
 -34السالوي أحمد بن خالد الناصري :االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى ،دار
الكتب لمنشر ،دار البيضاء ،د ت ن.
 -35سميم أمين أحمد :جوانب من تاريخ حضارة العرب في العصور القديمة ،دار المعرفة
الجامعية ،د ط.1997 ،
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_36سمارى الكرممي( :)1974/أديان العرب و خرفاتهم ،تح :محمود وليد خالص ،أدار
الفاس ،ط ،1بيروت ،لبنان.2005،
 _37سييل محمد :تاريخ العرب قبل االسالم ،دار النفائس ،ط ،1لبنان1430،ه 2009م،
 _38سواح فراس :دين االنسان بحث في ماهية الدين منشأ الدافع الدين ،دار عالء،
ط.2002،2
_39الشابي أحمد :مقارنة األديان ،مكتبة النيضة المصرية ،ط ،4القاىرة ،ج.1973،2
 _40شاحاك اسرائيل :تاريخ الديانة اليهودية وطأة ثالث االف سنة ,تر :صالح عمي
السوداح ،بيسان لمنشر ،بيروت ،لبنان.1995
 _41الشامي رشا عبد اهلل :اليهود و اليهودية في العصور القديمة (بين وهم وكيان
السياسي وأبدية) ،الكتب المصري لمنشر ،ط ،1القاىرة.2001،
 _42الشبانة محمد :الدويالت االسالمية في المغرب ،دار العالم العربي لمنشر ،ط ،1
القاىرة.2008 ،
 _43الشحالت أحمد :اليهود المغاربة من منبت األصول الى رياح الفرقة ،دار أبي رقراق
لمنشر ،ط ،1م ن .2010 ،
 _44الشحالت أحمد :اليهودية والمغاربة من منبت األصول الى رباح الفرقة ،دار رقراق
لمنشر،ط ،1د م ن.2012،
 _45صفر أحمد :مدينة المغرب العربي في التاريخ ،دار بوسالمة لمنشر ،د ط ،تونس ،د
ت ن،ج1
_46عاشور عبد الفتاح :أوربا في العصور الوسطى ،دار النيضة العربية لمنشر ،د ط،
بيروت.1996،
-47عاشور عبد الفتاح :أوروبا في العصور الوسطى ،دار النيضة العربية لمنشر ،د ط،
بيروت  ،د ت ن.
 _48عبادي أحمد مختار :تاريخ المغرب و األندلس ,دار النهضة ،د ط ،بيروت
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 _49عبادي مصطفى :االمبراطورية الرومانية و النظام االمبراطوري ومصر ،دار المعرفة
االسكندرية ،د ط ،د م ن.1999 ،
 _50عبد الحي عمر :الفكر السياسي في العصور القديمة االغريقي الهمنستي الرماني،
المؤسسة الجامعية لمنشر و التوزيع ،ط،1بيروت.2001،
 _51عبد الرحمان بشير :اليهود في المغرب العربي(22هـ462ه 1070 462 /م)،عين
الدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية ،ط ،1د م ن.2001 ،
 -51عجيبة عمي أحمد :دراسات في أديان الوثنية ،دار األفاق العربية ،ط ،1د م
ن.2004،
 .52عمي الصالبي محمد :الفتح االسالمي لشمال افريقيا ،مؤسسة اقرأ ،ط ،1د م ن،
1427ه.
 -53غانم محمد الصغير :معالم التواجد الفينيقي بالجزائر ،دار اليدى لمنشر ،د ط ،عين
مميمة الجزائر2003،م.
 -54فرجاني أحمد :العالقات بين الشرف الفينيقي و قرطاجة ،المعيد الوطني لمتراث بيت
الحكمة ،تونس.1999،
 -55فرجاني أحمد :العالقات بين الشرق الفينيقي و قرطاجة ،المعيد الوطني لمتراث ،بيت
الحكمة ،تونس.1993،
 -56فركوس صالح :تاريخ الجزائر ما قبل التاريخ الى غاية االستقالل ،دار العموم ،د ط،
د م ن ،د ت ن.
 -57الفيالني عبد الكريم :التاريخ السياسي لممغرب الكبير ،شركة ناس لمطباعة،
ط،1القاىرة،دس ،ج1
 -58كامب غاربيل :البرابرة ذاكرة و هوية ،تر :عبد الرحيم خزعل ،مصمحة التعاون الثقافي
التابعة لسفارة فرنس افي المغرب ،دار البيضاء.
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 -59كونتنو :الحضارة الفينيقية ،تر :محمد اليادي شعيرة ،مر :طو حسين ،مركز الشروق
األوسط ،قصر النيل ،د ط ،د ت ن.
 -60السوادي محمد عبدو وصالح عمار حاج :تاريخ المغرب االسالمي ،المكتب
لمنشر،ط ،1القاىرة.2004،
 -61لقبال موسى :المغرب االسالمي ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،د ط ،الجزائر ،د ت
ن.
 -62لناظوري رشيد :المغرب القديم في العصور القديمة ،دار النيضة العربية ،بيروت،
لبنان،ج.1981 ،1
 -63لوبون جوستاف :اليهود في تاريخ الحضارات ،تر :عادل عتير ،مكتبة النافدة لمنشر،
ط ،1د ت ن.2009،
 -64الماجدي خزعل :أديان و معتقدات ما قبل التاريخ ،دار الشروق ،ط ،1عمان.1998،
 -65مادلين ىورس مادلين :تاريخ قرطاجة ،تر :ابراىيم بالش ،عويدات ،ط ،1باريس،
.1986
 -66مترى نجيب :ممخص التاريخ القديم ،مطبعة المعرف ،د ط ،مصر.1912
 -67محمد عطا زبيدة :اليهود و تجارتهم في مصر ،دار الثقافة لمنشر ،ط،1القاىرة2008،
 -68مرسى الشيخ محمد :تاريخ االمبراطورية البيزنطية ،دار المعرفة ،د ط ،االسكندرية،
.1993
 -69المشرفي محي الدين :افريقيا الشمالية في العصر القديم ،د د ن ،د ط ،د م ن،
.1389
 -70مؤلف مجيول :الحضارة الرومانية األتروسكية 300- 700ق م ،مدونة المحيط،
 17جوان .2017
 -71مؤنس حسين :فتح العرب لممغرب ،مكتبة الثقافة الدينية ،د ط ،د م ن ،د ت ن.
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 -72ميمي مبارك :تاريخ الجزائر الثقافي القديم و الحديث ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،د ط،
د م ن ،د ت ن،ج.1
 -73ناظوري رشيد أحمد عميال :تاريخ االمبراطورية الرومانية السياسي و الحضاري ،دار
النيضة العربية ،ط ،2القاىرة ،د ت ن.
 -74الياشمي طو :تاريخ األديان و فمسفتها ،مكتبة الحياة ،بيروت.1963،
 -75ىورس مادلين :تاريخ قرطاج القديم و العصر الوسيط ،مكتبة المعارف ،دار البيضاء،
الرباط ،د ط ،د ت ن.
 -76وزان حسن بن محمد الفاسي ( :)1554/1488وصف افريقيا ،تر :محمود حجي و
محمد األخضر ،دار سالمة.
 -77يوسف عبد المطيف :األمازيغ قصة الشعب و حضارة ،دار الساقي ،د ط ،د م ن ،د
ت ن.
 -78يولم دينز :الحضارات االفريقية ،تر :نسيم نصار ،د د ن ،ط ،2بيروت1982،م
 ثالثاـ الرسائل الجامعية:
 -1ايمان شعبان :الفتح االسالمي لبالد المغرب وأثره الحضاري ،مذكرة تخرج لمحصول
عمى شيادة الماستر ،اشراف :رافعي رشيد ،جامعة الجزائر ،2كمية العموم االنسانية
واالجتماعية ،قسم التاريخ2014،ـ20155م.
 -2بوخالفة نور اليدى :االسالم والتعريب في الشمال االفريقي القرون الثالثة األولى،
مذكرة لنيل درجة الماجستير في التاريخ ،اشراف :عبد العزيز الدوري ،الجامعة األردنية،
كمية األدب ،قسم التاريخ.1986،
 -3رحماني موسى :األوراس في العصر الوسيط من الفتح الى انتقال الخالفة
الفاطمية273ـ62ه 637 /ـ 972م ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،اشراف :بوبة مجاني،
جامعة منتوري قسنطينة ،كمية العموم االنسانية واالجتماعية ،قسم التاريخ واألثار2006،
ـ2007م.
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 -4عبد الحميد عمران :الديانة المسيحية في المغرب القديم و التطور ،اشراف :محمد
الصغير غانم ،أطروحة دكتوراه العموم في التاريخ القديم ،كمية العموم االنسانية و
االجتماعية ،قسم تاريخ 2010ـ2011م.
 -5عبد الحميد :الحركة الدوناتية بين االنشقاق و التحرر ،مذكرة مقدمة لنيل رسالة
الماجستير في التاريخ القديم ،نوقشت بجامعة قسنطينة2004،ـ2005م.
 .6عبد الرحمان خمقة :الديانة الوثنية المغاربية منذ النشأة الى سقوط قرطاجة 136ق م،
اشراف :محمد الصغير غانم ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ القديم ،كمية العموم
االنسانية واالجتماعية ،قسم التاريخو األثار2007ـ2008م.
 -7غرايسة عمار :التحوالت االجتماعية في واحات المغرب( الزاب ,أريغ ,سوف ,أرجالن)
من الفتح االسالمي الى نهاية القرن الثامن هجري الرابع عشر ميالدي ،أطروحة مقدمة
لنيل درجة الدكتوراه في العموم في التاريخ الوسيط تخصص حضارة المغرب األوسط في
العصر الوسيط ،اشراف :عالوة عمارة ،جامعة األمير عبد القادر قسنطينة ،كمية األدب
والحضارة ،قسم التاريخ2018،ـ2019م.
 -8قومي محمد :دور الطائفة اليهودية بتوات خالل القرنين 9ه ـ10م 15 /ـ 16م،
مذكرة لنيل الماجستير في التاريخ ،اشراف :غازي أسمر ،جامعة وىران ،كمية العموم
االنسانية و االجتماعية2014ـ2015م.
 -9كوتي مسعود :اليهود في المغرب االسالمي من الفتح الى سقوط الموحدين ،اشراف:
عبد الحميد ،جامعة الجزائر ،معيد التاريخ1990ـ .1991
 -10محمد الصالح العودة :التحوالت الحضارية في شمال افريقيا في الفترة
الوندالية329ـ534م ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ القديم ،اشراف :محمد
الصغير غ انم ،جامعة منتوري قسنطينة ،كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم تاريخ و
األثار2009ـ2010م.
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 -11الناشف ىالة :أديان العرب ومعتقداتيا في طبقات ابن سعد ،رسالة مقدمة الى الدائرة
العربية الجامعة األمريكية لمحصول عمى ماجستير في األدب في األدب ،تشرين
الثاني.1972،
 -12نور اليدى عايب :األوضاع االجتماعية و االقتصادية اليهودية بالجزائر -1792
 ،1870مذكرة لنيل شيادة الماستر في التاريخ العام ،اشراف :مدور خميسة8 ،ماي1945
قالمة ،كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم التاريخ ،تخصص تاريخ عام2017 ،ـ
.2018
 -13العيد رزوق ومحمد عالق :المعتقدات الدينية لبالد المغرب القديم( 814ق م-
146م) ,مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر تاريخ الحضارات القديمة ،إشراف :عبد الحق
بالنور ،جامعة الوادي ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العموم اإلنسانية،2017 ،
.2018


ـ رابعا :المجالت

 -1أبو شحمة محمد عمي :المعتقدات الميبية ,مجمة كمية األدب ،العدد ،1مصراتو.
 -2ج زار أحمد عرسان عبد الرؤوف :الديانة المسيحية في بالد المغرب قبل الفتح االسالمي،
مجمة كمية التربية اإلسالمية لمعموم التربية ،العدد  ،30بجامعة بابل كانون.2010،
 -3السمرائي خميل ابراىيم :بدايات انتشار االسالم المغرب العربي خالل العصر
األموي41ـ132ه661/ـ750م ،مجمة المؤرخ العربي ،عدد خاص عن افريقيا ،تقدر األمانة
عن العامة التحاد المؤرخين العرب بغداد و ازرة الثقافة ،السياحة1407 ،ه ـ1987
 -4شنيتي محمد البشير :حول الدوناتية ثورة الريفيين بنوميديا خالل القرن ال 4م ،مجمة
األرض ،العدد60ـ ،61و ازرة األوقاف و الشؤون الدينية ،الجزائر1978 ،
 -5عبد الحفيظ سعيد :االعتراف بالمسيحية زمن االمبراطور قسطنطن األول مبين المز
الديني و التوظيف السياسي و العسكري ،العدد الخامس ألول جوان ،جامعة بنغازي ،كمية
التربية المرج ،المجمة الميبية العالمية.
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 -6عمران عبد الحميد :حركة التنصير الديني في شمال افريقيا خالل القرنين الثاني و
الثالث ,مجمة الدراسات التاريخية ,العدد 115ـ ,116أيمول كانون األول 2011م ،جامعة
بوضياف ،قسم التاريخ ،المسيمة ،الجزائر.
 ـ خامسا :الموسوعات:
 -1دغيم سميح :موسوعة األديان السماوية معتقدات العرب قبل االسالم ،دار الفكر
المبناني ،ط1،1995ـ ،1996بيروت.
 -2السواح فراس :موسوعة األديان الشعوب البدائية والعصر المجرد ،تح :جاوليش و
عدنان حسين و أخرون ،الفكر الجديد ،ط ،1سوريا .
 ـ سادسا :المقاالت
 -1أم الخير عقون :المصادر الدينية المشتركة بين مصر والمغرب القديمين 16،يونيو
2015فىدراساتhttps://machahid24.com/etudes/71006.html
 -2أوشن محمد العربي :التاريخ القديم لممسيحية في الجزائر ،الرأي اليوم صحيفة عربية
مستقمة الصادرة  15أوت .2019
 -3مقال كيف رفع اهلل عيسى الى السماء ولماذا قصص األنبياء األشياء 16 ،أفريل
2018م .النسخة االلكترونيةhttps://www.raialyoum.com/index.ph،
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فهــــــرس الموضوعــــــــات
الشكر والعرفان
اإلهداء
قائمة المختصرات
20

مقدمة

الفصل التمهيدي :األوضاع السياسية بالمغرب قبيل الفتح اإلسالمي.
أوال -دراسة عامة لبالد المغرب.

7

أ -التسمية.

7

ب-الموقع.

9

ج-السكان.

20

ثانيا -األوضاع السياسية لممغرب قبيل الفتح .

21

أ -نظام الحكم في المغرب فترة الرومانية (211ق م 132م).

21

ب -نظام الحكم في المغرب فترة الوندالية ( 132م431-م).

00

ج -نظام الحكم بالمغرب فترة البيزنطيين ( 431ه ـ  114م ).

01

الفصل األول :الديانات الوضعية بالمغرب قبيل الفتح اإلسالمي.
المبحث األول :مفهوم الديانة الوثنية.

09

المطمب األول :تعريف الدين.

09

المطمب الثاني :تعريف الديانة الوثنية.

30

المطمب الثالث :بداية ظهور الدين في بالد المغرب.

34

المبحث الثاني :المعتقدات المحمية في بالد المغرب.

37

المطمب األول :عبادة القوى الطبيعية.

37

المطمب الثاني :عبادة الحيوانات.

12

المطمب الثالث :عبادة البشر.

12

المبحث الثالث :التأثيرات الدينية في بالد المغرب.

14
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المطمب األول :التأثيرات الدينية الفينيقية في المعتقدات المغربية.

14

المطمب الثاني :التأثيرات المصرية في المعتقدات المغربية.

14

الفصل الثاني :الديانات السماوية بالمغرب قبيل الفتح اإلسالمي
المبحث األول :الديانة اليهودية بالمغرب.

40

المطمب األول :مفهوم اليهودية واليهود.

40

المطمب الثاني :بداية الوجود اليهودي بالمغرب.

41

المطمب الثالث :أسباب التواجد اليهودي بالمغرب .

44

المطمب الرابع :انتشار اليهودية بالمغرب

49

المبحث الثاني :الديانة المسيحية بالمغرب

10

المطمب األول :التعريف بالديانة النصرانية وبداية ظهورها بالمغرب .

10

المطمب الثاني :ظهور الديانة المسيحية و إنتشارها بالمغرب.

13

المطمب الثالث :مناطق انتشار المسيحية في بالد المغرب:

11

المطمب الرابع :عوامل توغل المسيحية في المغرب .

14

المطمب الخامس :أوضاع المسيحية في المغرب.

19

المطمب السادس :موقف اإلمبراطورية الرومانية من المسيحية.

72

المطمب السابع :انشقاق الكنيسة المسيحية وظهور مذاهب دينية.

72

خاتمة

74

مالحق

42

قائمة المصادر والمراجع

41

فهرس الموضوعات

94
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الملخص:
كان اإلنسان األمازيغي طقسيا يمارس شعائره الدينية األسطورية عبر فعل الطقس والسحر
والقربان واإليمان بالجن والقوى الخارقة وعبادة الحيوانات كباقي الشعوب البدائية نعطي أمثمة
عن ىذه العبادات:
 عبادة الحيوانات مثل الكبش والقرد. عبادة البشر مثل األسالف والمموك واإلمبراطور. عبادة القوى الطبيعية مثل الشمس والحجارة.لم تعرف بالد المغرب وحدة دينية ،بل ظمت الديانات الوثنية فيو تتعرض لمؤثرات
قديمة وافدة ( مصرية و فينيقية) وأقدم عبادة عرفتيا ىي عبادة الشمس إذ كان السكان
يتوجيون كل صباح إلى حيث تشرق الشمس ويحركون شفاىيم في إشارة لرفع األدعية
باإلضافة إلى تقديم األىالي األضاحي ليا.

مت حبمد اهلل

