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 احلرب وموظفو الدولة

 م7661هـ/ 167من خالل وثيقة اقتحام تلمسان 

•

 امللخص: 

البحث أوضاع موظفي البالط يف بالد املغرب واألندلس خالل الفرتة  يتناول هذا

الوسيطة، حيث باَد املوحدون، وخلفهم عماهلم ُكلٌّ يف منطقة جغرافية مشتعلة باحلروب، 

والتحديات الداخلية واخلارجية يف ظل تفاقم خطر النصارى، واعتداءاتهم املتكررة على بالد 

أنفسهم تارة يقرعون طبول احلرب، وتارة وقودا هلا، وتارة  املسلمني، فوجد موظفو البالطات

االشكال املتمثل يف  الجئني هاربني، وتارة خيدمون عدو األمس. ومن ثم يطرح هذا البحث

انعكاسات احلرب على موظفي الدولة، وطبيعة العالقة اليت مجعت بني الوظيفة السلطانية، 

يف  من تقلب الوالء بني القصور املتناحرة تهوما أفرز ،هؤالء املوظفنيواحلرب يف نفسية 

ما تقدم تتبعنا وثيقة مهمة ُكتبت ولإلجابة عمظلمة سجلها التاريخ وخلدتها أخباره.  سقطات

خاطب بها بيدرو الرابع ملك  م7661/ ـه167مل املريين ملدينة تلمسان يف عند اقتحام أبي سا

 أراغون.

بو محو الزياني؛ تلمسان؛  فاس؛ موسى بن إبراهيم؛ أبو سامل املريين؛ أ الكلمات املفتاحية:

 األخوان ابن خلدون.
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This article examines the conditions of court officials in the countries 

of Maghrib and Al –andalus during the medieval period, when the Almohad 

state fell, and their workers each succeeded them in a geographic region that 

is burning with wars, internal and external challenges in light of the 

exacerbation of the danger of Christians, and their repeated attacks on 

Muslim countries, so the court officials found themselves at the front War, 

times as victims, and again, fleeing refugees serving yesterday's enemy. 

Therefore, this research raises the problem of the repercussions of the 

war on state employees, the nature of the relationship that brought together 

the sultan’s position, the war in the psyche of these employees, and the 

fluctuation of loyalty that resulted from among the competing palaces. To 

answer the foregoing, we followed an important document written when 

Abū Sālim al-Marīnī stormed Tlemcen in 761 AH/ 1360 AD, in which he 

addressed Pedro IV of Aragon. 

Keywords: Abū Sālim al-Marīnī; Abū Ḥamū al-Zīyānī;  Tlemcen; Fes; 
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 املقدمة:

لقد عرفت العالقات بني دول ما بعد املوحدين ال سيما الزيانية واملرينية الكثري من 

التجاذبات، نظًرا لسعي كل طرف يف البداية بسط نفوذه على أكرب رقعة من مرياث 

ستيالء على حصة األسد من أراضي بالد املغرب اليت تزخر باملوارد املوحدين، والحًقا لال

لكتان ومعهما املمهاتان  املتنوعة، اليت تسمح بتكوين قوة إقليمية مهابة اجلانب يومئذ.

 .ان مؤسسوها من كبار موظفي البالط املنهار، وقادته العسكرينياحلفصية ك

، اشتعلت نار م7171/ ـه616 شنيعةوأمام أفول قوة املوحدين منذ هزمية العقاب ال 

، ليستمر ذلك مستمر غالب الوقت املنافسة بينهم لتأسيس الدولة األكرب، وترتجم إىل تقاتٍل

وتبًعا لذلك دخلت خمتلف القوى يف حروب ضروس، وحتمَّلت  .حتى بعد تقاسم أرض املغرب

تحديات تلكم ال م،7166 /ـه666 الدولة الزيانية منذ قيامها على يد يغمراسن بن زيان يف سنة

سيمة سيما يف عالقاتها اخلارجية، إذ  ُقدر أن تنحصر أراضيها بني الدولة احلفصية اجل

 .والنصارى مشااًل ،واملرينية غرًبا ،اشرًق

يف خضم هذه الوقائع واألحداث، وجد موظفو البالطات املتناحرة أنفسهم بني مأزق و

ألخري عن العرش، وبني فرص النجاة من السفينة الوطنية واالنتماء، والدفاع حتى الرمق ا

اهلالكة باالنضمام للبالطات األخرى، فيما ُيعرف بانقالب الوالء، وخفر عهد أولياء اإلنعام، 

، وأبي مسلم الرمحنعبدتقلب والءاتهم حيي ابن خلدون وأخيه بممن اشتهر  شك أنَّ وال

 الزردالي وابن اخلطيب.

ل يف انعكاسات احلرب على موظفي الدولة، وطبيعة من هنا نطرح االشكال املتمث

من  وما أفرزته ،هؤالء املوظفنيالعالقة اليت مجعت بني الوظيفة السلطانية، واحلرب يف نفسية 

ولإلجابة مظلمة سجلها التاريخ وخلدتها أخباره.  سقطاتيف  تقلب الوالء بني القصور املتناحرة

/ ـه167تلمسان يف اقتحام أبي سامل املريين ملدينة ما تقدم تتبعنا وثيقة مهمة ُكتبت عند ع

 .(7)خاطب بها بيدرو الرابع ملك أراغون م7661

 :طار الزماني للوثيقةاإل أواًل:

حتى جاء زمن أبي املرينيني، تعرضت الدولة الزيانية إىل االحتالل مرات عديدة على يد 

 هـ161)لك الفرتة بني أعوام ، وامتدت تالذي بعث الدولة جمدًدا (1)الثاني محو الزياني

مقتله على يد ابنه أبي غاية إىل ، (6)احلكم، ومشلت فرتة توليه م(7616م7631 /ـه167
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 .(3)لعاق املتحالف مع بين مرين أعداء الدولةا (4)تاشفني

وأّما بنو مرين فإنهم دخلوا منذ اغتيال سلطانهم القوي أبي عنان على يد وزيره مرحلة 

، م(7463–7631/ ـه166-هـ136) . وإن  ختللتها فرتات صحو وقوة قليلة،الضعف واالنهيار

م إىل سقوط 7631هـ/ 136يف سنة  على فراش املوت اًلمقتووتبدأ من نهاية حكم أبي عنان 

 م.7463/ ـه166ا يف سنة الدولة املرينية نهائيًّ

/ ـه136سنة  (6)توىل يف هذه املرحلة ثلة من األمراء أوهلم أبو زيان حممد بن أبي عنان

براهيم بن أبي إ، ثم ُعزل وُولي السعيد باهلل أبو بكر بن أبي عنان، ثم أبو سامل م7631

 م.7667 –7636/ ـه161 –161يف سنة  (1)احلسن

 ثانًيا. أسباب احلملة:

أحد ُعمال بين مرين، وكان  (1)اهلل بن مسلم الزرداليعبدانشق القائد أبو حممد 

ملا احتل تلمسان، ثم استعمله ابنه املتغلب أبو  والد أبي سامل صنيعة أبي احلسن املريين

عنان، ودخل يف الفتنة بني األخوين أبي الفضل وأبي عنان. وملا استوىل أبو سامل على احلكم، 

خشي القائد والوزير على نفسه االنتقام. ففّر مباله وأهله إىل تلمسان، عند أبي محو أواسط 

م، وفور وصوله عينه وزيًرا ملا يتمتع به من حنكة عسكرية 7636/ ـه161سنة  (6)شوال

، وقد جنح بالفعل يف مجع األتباع، وحشد (71)ومقدرة إدارية حيتاجها أبو محو يف ذلك الوقت

 .(77)الدعم للدولة جمدًدا

رفض  من جانبه عمل سلطان املغرب على استعادة هذا املوظف املنشق؛ لكن أبا محو

لطان أمره على النهوض إليهم. واضطرب معسكره بساحة البلد فأمجع السُّمطلبه ذاك، )

وفتح ديوان العطاء ونادى يف الناس بالنفري إىل تلمسان. وأزاح العلل... وفصل يف فاس يف مجادى 

 .(71)من سنة إحدى وستني وسبع مئة(

وُيسعفنا حييى ابن خلدون مبزيد تفصيل عن فساد عالئق الصلح، بكون أبي سامل 

ه يف شأن حترير أسرى بين مرين الذين عنده، لكن الصفقة فشلت الشرتاط أبي راسل غرمي

. (74)ومشخ بأنفه البأو، فاحنلت عرى السلم( (76)فوجم لذلكمحو فداء مرينيني بزياني واحد، )

وقام الطرفان يستعدان للحرب، وحيشدان ما استطاعا من قوة ومن رباط اخليل. وُيفّصل حييى 

مية دارت رحاها بني طالئع الفريقني قبل بداية احلملة كان الظفر فيها اخلرب أن مواجهات دا

 الواد مرتني.عبدلبين 
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 بداية احلملة: :ثالًثا

م، 7661مايو  13/ ـه167انطلق أبو سامل جبيشه صوب تلمسان يف أول رجب من سنة 

فاس . واملسافة بني (76)، ويصفها ابن اخلطيب بــ )احلركة العظمى((73))حمتشدا حمتشرا(

. بينما خرج أبو محو يف التاسع والعشرين، وقد (71)وتلمسان )عشرة أيام يف عمائر متصلة(

صحب معه أسرى من بين مرين مقرنني يف األصفاد والسالسل، يذبح من نكل منهم عن 

 .(71) املسري!

وهزمت طليعُة أمري ، )(76)وحصلت مواجهات ليلية بني الطرفني قبيل االقتحام واالنسحاب

أي .... شهدُت هذه الليلة  ليلتئذ عسس حملة صاحب املغرب، وأتبعوهم إىل األبنية (11)نياملسلم

مبعسكر بين مرين وأنا به من كتاب ديوان اإلنشاء روحة العسس. فأشهد  حييى ابن خلدون

أنه مل يبت فيه بها أحد، إال وجلام فرسه بيده، يبغي الفرار بنفسه. وملك املغرب بفسطاطه 

وفرسه قائم جتاهه، وأهل الدخالت حمدقون به عن ميينه ومشاله إىل الصبح. فلم اجلمهوري، 

 . (17)اهلزمية( أنهاأرتب ليلي كله يف 

 71، وغادرها مسرًعا يوم السبت ـه167شعبان  6اقتحم أبو سامل تلمسان يف يوم األحد 

مل يفر إىل الصحراء، من الشهر ذاته. بعد أن ُطيِّر إليه اخلرب مبا يفعله غرميه من خلفه، وأنه 

. وسّرح األمريين (11)بل أخلفه يف أرضه يدمر وحيرق، )فلم يسعه إال محاية دار ملكه(

شعبان عّين حممد ابن  6احلفصيني اللذان كانا يف قبضته إىل وجهتهما، ويف يوم الثالثاء 

ال والسالح عثمان ابن السلطان أبي تاشفني والًيا على تلمسان من ِقبله، ومجع له األتباع وامل

 .(16)لصد أبي محو أو التشغيب عليه

. قبل أن يلقى مصرًيا (14) شعبان )ليال من دخوله( 71وغادر أبو سامل تلمسان يوم السبت 

اهلل بن علي، ليلة العشرين من شهر ذي القعدة عبدمروًعا يف ثورة الوزير املنقلب عليه عمر بن 

اجلمع من حول أبي سامل ففّر يومه املوالي، . إذ  انفض (13)م7667سبتمرب  11/ ـه161من عام 

قبل أن ُيقبض عليه ويتوىل ذحبه جندي نصراني، ووصف أحد موظفي البالط املريين هول ذلك 

وُقتل رمحه اهلل تعاىل، وأنا أنظر إليه  ـه161فقال: )بويع يوم اجلمعة منتصف شعبان من عام 

 .(16)(ـه161دة سنة وأتوجع وأبكي يوم اخلميس احلادي والعشرين لذي القع

اهلل يف العساكر العتقال حممد بن عثمان، عبدوأّما أبو محو فإنه أرسل وزيره 

)فسبقهم النذير العريان، فخرج منها خائًفا، يرتقب يوم األحد رابع رمضان، وقد رضي 
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رمضان  1. واستعاد أبو محو ملكه ودخل عاصمته يوم اخلميس (11) اخلالص ال له وال عليه(

 .(11)ني يوًما من إخالئهابعد أربع

 أهمية الوثيقة: :رابًعا

 -:فيما يليتنبع أهمية وثيقة اقتحام تلمسان من عدة نقاط؛ أخلصها 

هي أول محلة سار فيها أبو سامل املريين بعد استعادة ملكه وحتييد منافسيه، فيما بدا  .7

اخلطري الذي  أنه تكرار لتجربة أخيه أبي عنان وأبيهما أبي احلسن، وقضاٌء على النفوذ

 بدأ يتعاظم من جانب بعض الوزراء.

هذه الوثيقة اجتمع عليها خرية ُأدباء العصر، أعين ابن رضوان واألخوين ابن خلدون،  .1

 وهما يف شبابهما يومئذ.

االضطراب الواضح يف ُبنية الوثيقة، الذي يعكس سرعة كتابتها يف ظروف خاصة  .6

 مليئة بالفزع واخلوف.

، وإما لكونهم مل يّطلعوا عليها بعد اًلإما لفقدها زمًنا طوي إهمال املؤرخني هلا، .4

 دخول كونها تناولتميرون بسرعة الربق ظهورها، وإما ألنهم مع اطالعهم عليها، 

بني ا للسالم املنعقد نها جاءت تبًعأو ،(16)دون ذكر الفشل الذريع للمرينيني تلمسان

 .بي عنان سلفاأراغون وأ

ر الفذ هلذه احلملة وهو يومئذ الجئ باملغرب، وتكلفه التهنئة معاصرة ابن اخلطيب الوزي .3

 بنصر مل يتحقق.

 وصف املخطوط: :خامًسا

  :771هذه الوثيقة من حمفوظات األرشيف األراغوني حتت رقم 

Archivo de la Corona de Aragón, ACA, COLECCIONES, Cartas árabes, 

núm.110. 

 عنوان الوثيقة على املوقع: -أ

Hassan de Marrakus a Pedro IV, en que le -l-Carta de Ibrahim ibn Abi

notifica la conquista de Tremecén, le dice a quién ha nombrado 

de los súbditos del  gobernador y le reclama sobre ciertas piraterías

monarca aragonés 

 بفتح فيها خيطره، الرابع بيدرو إىل مراكش من احلسن أبي بن إبراهيم من رسالة

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4800459
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4800459
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4800459
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4800459
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 أراغون. ملك رعايا من معينني قراصنة من ويشكو حاكًما عني مبن وخيربه تلمسان،

 رابطها على الشبكة العنكبوتية: -ب

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/4800459 

جاءت وثيقة االقتحام على العادة املتبعة يف خمتلف الرسائل اليت اطلعنا عليها مكونة 

من صفحة واحدة، هلا وجه وظهر مكتوبة خبط مقروء وواضح، فإذا وصل الكاتب إىل آخر 

ك فاخلط كما قلُت واضح مقروء. وأمَّا ظهرها الورقة مل يقلبها بل كتب يف جوانبها. ومع ذل

سنى الويف املشكور بطره فورد فيه اسم امللك النصراني املرسل إليه: السلطان األجل األ

 صاحب أرغون وبرشلونة وبلنسية وقرصيغة ومريقة أكرمه اهلل بهداه وأتاه تقواه.

ملتاح، وأما املصادر ومل أجد نسًخا أخرى للمخطوط أثناء البحث يف األرشيف اإلسباني ا

 العربية فإنين مل أجدها بنصِّها، وهذا أحد األسباب اإلضافية ألهمية هذه الوثيقة.

 نّص املخطوط: :سادًسا

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، صلى اهلل على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

اهد يف سبيل رب العاملني ابن موالنا اهلل املستعني باهلل إبراهيم أمري املسلمني اجملمن عبد

أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب العاملني أبي احلسن ابن موالنا أمري املسلمني اجملاهد يف 

سبيل رب العاملني أبي سعيد ابن موالنا أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب العاملني أبي سعيد 

احلق صاحب عبدلعاملني أبي يوسف يعقوب بن ابن موالنا أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب ا

مدينة فاس ومكناسة وتازى ومراكش وسجلماسة وسبتة وطنجة وجبل الفتح ورندة وتلمسان 

وهنني ووهران وتنس واجلزاير واملدية وبسكرة والزاب، وما إىل ذلك من البالد الغربية 

األسنى املشهور الويف املشكور والشرقية والقبلية والساحلية أيد اهلل أمره إىل السلطان األجل 

بطره صاحب أرغون وبرشلونة وبلنسية وقرصيغة وميورقة أكرمه اهلل بتقواه وسره ملا فيه 

 رضاه. 

أما بعد محد اهلل تعاىل والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد نبيه الكريم 

واهلدى. فكتبناه  ورسوله املصطفى والرضى عن آله وأصحابه أعالم اإلسالم وأئمة دين الرشد

إليكم من حضرة تلمسان حرسها اهلل، وُصنع اهلل مجيل، وفضله جزيل، ولطفه كاف 

كفيل، واحلمد هلل وإىل هذا أكرمكم اهلل فإنا نعلم أنكم تسرون مبا يتزيد عندنا من 

الفتح واخلري كما أنا نسر لكم مبا يتزيد عندكم، وقد فتح اهلل علينا يف هذه األيام مدينة 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/4800459
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ان وما جاورتها من البالد الشرقية، وفرَّ األشقياء الذين كانوا بها يظهرون الفساد، تلمس

الواد، وخرجوا مع األشقيا املفسدين من العرب إىل عبدوجيورون على الرعية، وهم بنو 

الصحراء. ودخلنا حنن إىل البالد، وملكنا مجيع تلك البالد الشرقية، ووجهنا احلصص إىل 

لب األشقيا أمكن اهلل منهم. وموجب كتابنا إليكم أنا كنا قدمنا أطراف البالد يف ط

إليكم قبل هذا كتاًبا يف شأن خدمينا الشيخ األجل األسنى أبي عمران موسى بن إبراهيم 

خلصه اهلل، وكنا نظن أنه وصل إليكم، فلما تيقنا يف هذه األيام أنه مل يصلكم أعدنا 

 هذه األيام مجاعة من خدامنا كانوا جبهة الكتب إليكم يف شأنه وكذلك ركب البحر يف

الشرق، وقصدوا بابنا الكريم فلقيتهم أجفان غلبوا عليهم بالكثرة وأخذوهم وحنن مع هذا 

كله مل نزل على حكم الصلح الذي عقدمت مع أخينا املرحوم يف مجيع بالدنا. ويف سواحلنا 

ا يكره جرًيا على حكم من جتاركم خلق كثري مقيمون وواردون ومل يتعرض هلم أحد مب

الصلح وإبقاء للمودة. وقد تكرر من ناسكم هذا الفعل فأصدرنا إليكم كتابنا لنرى ما 

عندكم يف ذلك، فإن كنتم باقني على حكم الصلح فوفوا شروطه كما جيب، وأطلقوا 

مجيع من ببالدكم من خدامنا ليصلوا إىل حمل خدمتهم من بابنا الكريم، وإال فعرفونا مبا 

 كم واهلل يؤتيكم هدايته وتوفيقه والسالم راجع سالمك.عند

وكتب لسبع خلون من شهر شعبان املكرم عام أحد وستني وسبع مئة للهجرة احملمدية 

على صاحبها أفضل الصالة والتسليم. 

وبعد متام هذه النعمة واسرتجاع البالد من أيدي الفجرة، ظهر لنا أن نرد أمر تلمسان 

بي تاشفني الذي ربي بدارنا وتقلب يف نعمتنا، واستثنينا عليه ما عدا إىل حفيد السلطان أ

مستغامن من البالد الساحلية، وشرطنا عليه السمع والطاعة ألمرنا، وأقمنا بها وحنن على 

إعمال الركاب إىل حضرتنا بفاس عرفناكم بذلك والسالم معاد عليك. وكذلك ولينا أمر 

انا بهما من قبل، وهما حفيد السلطان املرحوم أبي جباية وقسنطينة صاحبيهما اللذين ك

حييى، وشرطنا عليهما السمع والطاعة واهلل اهلادي إىل اخلري واملعني عليه. وكتب يف التاريخ 

 املؤرخ به(.

 حتليل املخطوط: :سابًعا

بسم اهلل )ابتدأت الرسالة كما هي العادة دوًما بسطر على شكل عنوان حيوي البسملة 

صلى اهلل )وُبعيدها بفراغ يسري الصالة النبوية والثناء على اآلل والصحب،  ،حيم(الرمحن الر
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. وال خيفى أن املستقبل للرسالة ملك (على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما

نصراني يتوىل على أمة نصرانية يرون بالتثليث ويعتقدونه، فمثل هذه البداية الدائمة نقرأ فيها 

املسلمني على دينهم مهما حصل عليهم، كما أنَّ فيها إبطاال لعبادة الثالثة، وتسفيها ثبات 

لتلكم العقيدة وأحالمها، وأمام أعراف الديبلوماسية، ومتطلبات التعامل الدولي يومئذ يف 

أحوال الصلح والتحالف، كان ال بد للملك النصراني من غض الطرف ولو على مضض عن 

ة، ُتقرأ عليه يف قصره وأمام كبار رجال دولته وحشمه من ُخدام هذه العبارات الفاصل

 النصرانية!

اهلل املستعني باهلل من عبد)ثم انتقل الكالم إىل التعريف مبرسل الرسالة بتواضع، 

، يليه تعظيم نابع من قوة أسالف البيت املريين، وسابقتهم يف اجلهاد الشرعي ضد (براهيمإ

والنصارى منهم، وهم الذين مل يدخروا جهدا وال حيلة يف تقتيل األعداء يف الداخل واخلارج 

)أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب العاملني ابن موالنا أمري املسلمني املسلمني وتهجريهم، 

اجملاهد يف سبيل رب العاملني أبي احلسن ابن موالنا أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب 

أمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب العاملني ابي سعيد ابن موالنا العاملني أبي سعيد ابن موالنا 

 .(ملني أبي يوسف يعقوب بن عبداحلقأمري املسلمني اجملاهد يف سبيل رب العا

ويواصل املرسل مستطرًدا ببيان حدود مملكته، واملدن اليت يسيطر عليها، خصوصا 

املرينية اشتملت على املغرب األقصى ، وهنا نرى أن السيطرة اًلما جّد منها كهذه احلالة مث

 (64)وسجلماسة (66)ومراكش (61)وتازى (67)ومكناسة (61))صاحب مدينة فاسوهو مهدها، 

وبعض بالد األندلس اليت تقامستها املمالك النصرانية  ،((61)وجبل الفتح (66)وطنجة (63)وسبتة

سط، مبا فيه عاصمة ، والساحل املمتد لبالد املغرب األو((61)ورندة)وشطر صغري لبين األمحر 

الواد، واملدن الداخلية اليت متثل قواعد خلفية لصد أي عدوان على الساحل، مبا عبدبين 

توفره من مقاتلة ومسالك جناة وهروب عند الضرورة، باإلضافة إىل إمكانية ختزين األقوات 

 (44)واملدية (46)واجلزاير (41)وتنس (47)ووهران (41)وهنني (66))وتلمسانوالذخائر فيها، 

، وما إىل ذلك من البالد الغربية والشرقية والقبلية والساحلية أيد اهلل (46)والزاب (43)وبسكرة

 أمره(. 

وينتقل الكاتب إىل احلديث عن املرسل إليه، ويصفه بنعوت من اجلالل واجلمال اليت 

ما  ال خترج عن قالب املراسالت الدولية اجلوفاء يومئذ، اليت ال تعين شيًئا من احلقيقة رغم

)إىل السلطان األجل فيها من املبالغة الكبرية، اليت قد خترج أحياًنا عن املقبول الشرعي، 
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 (31)وقرصيغة (46)وبلنسية (41)صاحب أرغون وبرشلونة  (41)األسنى املشهور الويف املشكور بطره

، ، ثم الدعاء له بالتوفيق للتقوى والسداد، ولعله أصدق وأفضل ما ُوجه للنصراني((37)وميورقة

فهو سؤال له باهلداية إىل اإلسالم، وترك ما هو عليه من الضالل والكفران، ومرة أخرى جيد 

لتجاوز هذه العبارات، وهي تدوي يف القصر امللكي بني القساوسة!  اًلامللك نفسه مضطًرا متأو

نا )أكرمه اهلل بتقواه وسره ملا فيه رضاه. أما بعد محد اهلل تعاىل والصالة والسالم على سيد

وموالنا حممد نبيه الكريم ورسوله املصطفى والرضى عن آله واصحابه أعالم اإلسالم وأئمة 

 دين الرشد واهلدى(.

وبعد هذه املقدمات يدخل السلطان أبو سامل أخرًيا يف املواضيع اليت يريد مشاركتها 

الواد عبد مع السلطان األراغوني، ويأتي يف مقدمتها احتالله )أو فتحه( لتلمسان عاصمة بين

فكتبناه وحمو دعوتهم منها، أو هذا ما كان ُمخطًطا له عند انطالق احلملة العسكرية، )

إليكم من حضرة تلمسان حرسها اهلل، وُصنع اهلل مجيل، وفضله جزيل، ولطفه كاف 

وقد كانت عادة حمفوظة بني اململكتني، فإذا اقتحم بنو مرين،  كفيل، واحلمد هلل(.

 اد، أو قاتلوا حتى املوت.الوبنو عبد (31)أصحر

الواد لعاصمتهم، والفرار إىل الصحراء بدل املواجهة تعود إىل وسياسية إخالء بين عبد

وصية يغمراسن املؤسس لولده: )يا ُبيّن إن بين مرين بعد استفحال ملكهم واستيالئهم على 

ا الوفور األعمال الغربية وعلى حضرة اخلالفة مبراكش، ال طاقة لنا بلقائهم إذا مجعو

مددهم، وال ميكنين أنا القعود عن لقائهم ملعرة النكوص عن القرن اليت أنت بعيد عنها. 

فإياك واعتماد لقائهم، وعليك باللياذ باجلدران متى دلفوا اليك، وحاول ما استطعت االستيالء 

على ما جاورك من عماالت املوحدين وممالكهم يستفحل به ملكك، وتكافئ حشد العدو 

 .(36). ولعل تصري بعض الثغور الشرقية معقال لذخريتك(حبشدك

 (34)الذين كانوا بهاويستطرد املريين يف النيل من أعدائه ويصفهم باألشقياء الفاّرين، )

الواد، وخرجوا مع األشقيا املفسدين من عبديظهرون الفساد، وجيورون على الرعية، وهم بنو 

وملكنا مجيع تلك البالد الشرقية، ووجهنا  العرب إىل الصحراء. ودخلنا حنن إىل البالد،

إىل أطراف البالد يف طلب األشقيا أمكن اهلل منهم، وعرفناكم بذلك لتسروا  (33)احلصص

، ونرى تفاخر أبي سامل بهذا النصر، حتى إنه يدعو نظريه اإلسباني إىل مشاركته لنا به(

لة ورمبا املسلمني! السرور بذلك، كما هو يفعل متى انتصر على أعدائه كمملكة قشتا
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)وإىل هذا أكرمكم اهلل فإنا نعلم أنكم تسرون مبا يتزيد عندنا من الفتح واخلري، كما أنا 

نسر لكم مبا يتزيد عندكم، وقد فتح اهلل علينا يف هذه االيام مدينة تلمسان، وما جاورتها 

 (.من البالد الشرقية

ى طول الساحل املقابل ململكة وأمام هذا الواقع املستجد أعين السيطرة املرينية عل

أراغون، حيث سفنها ومشاريعها وتبادالتها التجارية متر على مرمى حجر من أعني بين مرين، 

ُيصرح أبو سامل باملوجب االساسي هلذا الكتاب، وكأّنه ُيصغر هزمية التلمسانيني، وأنه 

جب يتلخص يف تكرار ليس خرًبا جديًرا بالكتابة عنه وحده منفرًدا اىل اآلفاق. وهذا املو

 السؤال عن مصري موظف لعله خرج مندوًبا أو سفرًيا إىل امللك بيدرو الرابع.

وتفاجأ السلطان املريين باختطاف قراصنة اسبان لعامله، وفقدان أي خرب عنه، شأنه 

يف ذلك شأن موظفني آخرين افتقدهم البالط املريين ُأسروا على حني غفلة منهم، وقوٍة من 

موجب كتابنا اليكم أنا كنا قدمنا إليكم قبل هذا كتابا يف شأن خدمينا وعدوهم، )

الشيخ األجل األسنى أبي عمران موسى بن إبراهيم خلصه اهلل، وكنا نظن أنه وصل اليكم، 

 فلما تيقنا يف هذه األيام أنه مل يصلكم أعدنا الكتب إليكم يف شأنه(.

ران موسى بن إبراهيم بن عيسى وهذا الوزير حمل السؤال واالستفسار هو: أبو عم

الرينياني،  وزير ابن وزير والُد وزير. استوزره السلطان القوي أبو احلسن، )من غري أن جيري 

عليه مسماها وال أطلق عليه لفظها، وإن  قلده معناها إىل أن تقلدها. فقام بها قيام من ُولد فيها 

عارف بالقضاء يف املشكالت وأحاط مبعرفة معانيها، والرجل شديد اليقظة والنبل، 

والفصل، متخلق بأخالق أهل السماحة والفضل، ممتحن بطوارق الزمان وعوارض االمتحان، 

. وكما هو واضح (36)ملطوف به يف االبتالء، حمسود من النظراء، وإن  كان يف خنبة الوزراء(

سنى، وبيان لسابقته بهذا الشيخ األجل األ اًلفإّن أهمية هذه الرتمجة ال ُتضّيع، فهي تعريف أو

، ثم (31)يف البيت املريين وخدمته، وسيظل الحًقا يف اخلدمة والقيادة العسكرية زمن أبي عنان

أبي سامل أيًضا. باإلضافة إىل كون ابن مرزوق العامل الشهري ذي احلظوة، وحافظ سّر أبي 

ومنهم احلسن وولديه، ُيجلي بكالمه جمموعة حقائق وفوائد عن شخصية موظفي البالط 

موسى، على غرار تعدد الوزراء واختصاصاتهم يف زمن أبي احلسن املريين، نظًرا التساع 

الدولة والتحديات اليت عايشتها داخليًّا وخارجيًّا. وكذا معيار الكفاءة يف التوظيف اليت امتاز 

بها موسى، ما أّهله لكسب ثقة سادة البالط توالًيا، خصوًصا وقد عركته معارك احلياة 

األرض! وال شك أن جماور القصر وساكنيه ُمعرٌض لالبتالء مرات كثرية يف مسريته املهنية، و
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 ال سيما من كيد النظري واحلسد الذي هو داء القصور وعنوان بالطها.

ولعل أهم عبارة تناسب حبثنا هذا ما دلت على بقاء الوزير القائد موسى حيًّا ُيرزق اىل 

به يف تونس، وقد ألفه بعد عشرين عاًما من وفاة أبي احلسن، غاية زمن تأليف ابن مرزوق كتا

وهو يف كنف بين مرين حياول استعادة جمده ومكانته اليت ذهب بها داء احلسد وُعضال 

م، وانتهى منه يف 7664/ ـه166املسند( حوالي سنة )الكّيد. وكان قد شرع يف تأليف 

قلدها وورد موردها، أو اكتفى ، )وال أدري اآلن هل ت(31)م7617/ مارس ـه111رمضان 

 .(36)بالكفاية والعافية، اليت هي يف طلب السالمة النهاية والغاية(

الجًئا يف  م(7614 –7676هـ/ 116 –176)وكان الوزير الغرناطي الشهري ابن اخلطيب 

املغرب بعد االنقالب الذي أطاح مبلكه حممد، وتدخل القصر املريين إلطالق سراح الوزير 

ووصلت الشفاعة يّف ُمكتتبة خبط ملك املغرب، وجعل خالصي شرًطا يف الُعقدة، األسري، )

م يف كنف أبي 7636ديسمرب  3/ ـه167حمرم  6. وقد وصل إىل فاس يف(61)ومساملة الدولة(

. أي قبل خروج أبي سامل القتحام تلمسان. وكاَتبه الحًقا يهنئه بهذا الفتح: (67)سامل يومئذ

األمصار، فائدة الزمان واألعصار، أثري ِهبات اهلل اآلمنة من )موالي، فتاح األقطار و

وإن  كان فعُل ابن اخلطيب ال خيرج حينئذ عن التزلف  .(61)االعتصار، قدوة األيدي واألبصار(

واملدح للمريين مبا مل حيصل له، خصوًصا وقد أنقذ رقبته، وأجرى عليه اخلريات واملرتبات 

 .(66)والدور والعقار واجلنات

ذي يهمنا أّن أبا سامل كتب إىل االنقالبيني يف غرناطة الذين انتهبوا دور وقصور وال

، حيثهم على تسهيل اسرتجاع ما ميكن منها، فخرجت سفارة برئاسة (64)وأموال ابن اخلطيب

موسى بن إبراهيم، وقد سكتت املصادر املعاصرة مبا فيها وصف ابن اخلطيب عن تقديم 

، لوال أبيات هنا وعبارات مقتضبة هناك مما دونه ابن اخلطيب. تفاصيل السفارة واسم السفري

قد نستشف منها حصول حماولتني كالهما برئاسة موسى؛ فأّما احملاولة األوىل ففشلت، 

ملا صدر  كتبُتووصفها ابن اخلطيب وصًفا شعريًّا عجيًبا دون أن ُيسعفنا بتارخيها؛ فقال: )و

 ومل تقض حاجيتالرسول موسى بن إبراهيم من األندلس 

رـــــض الكسيـر للمهيـي اجلبـداء... يبتغــــــرام نــــــــــــادة الكـــي الســـيا بن

رــا يف كليهما من ُمجيــــــــــي... ت أمـــاملـــٌر وبـــي ُمس َتِجيـــا باحلـــــــــــــــــــــأن

أثريــــــــــــــــاه من تـــال يف عصرعو... َن وـــــــب فـــذا بصاحــــى هـــس موســـلي

رـــــم التدبيـــد حمكـــارم احلـــ... صواًلــــــوا لي رســـــــــــــي وعيِّنـــانصرونـــف
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 (63)رــــذاب كبيـــت يف عـــد ختبطـــــــــــي... قــي فإنـاليأس قلبــــــــــأو أرحيو ب

يد يف فشل موسى الوزير إقناع املتمردين فعّبر ابن اخلطيب عن تربمه وحزنه الشد

استعادة ما سلبوه، )فقد ظهر أن ذلك الرسول الذي ُيدعى موسى ال حياكي مسيه النيب 

موسى وعصاه يف التأثري يف فرعون والسحرة واملأل برسالته إليهم. ويطلب منهم أن ُيعّينوا له 

حلديث، وإال فلريحيوا قلبه من صارم احلد، حمكم التدبري، وله فهم يف فن مداورة ا اًلرسو

 .(66)التخبط يف عذاب كبري(

، فيبدو أنها (61)م7661ديسمرب  11/ ـه161حمرم  11وأّما احملاولة الثانية وكانت يف  

ويف املوفِّي عشرين من هذا الشهر، خرج موسى بن كانت ناجحة، حبيث يقول ابن اخلطيب: )

ِف األوداء، إىل األندلس بهدية من كراع وآلة إبراهيم الرينياني، من مشيخة اخلدام، وُمص َط

فإن كنتم تبخلون  وصدرت املخاطبة يف شأني مبا من بعض فصولهعلى سبيل املالطفة،

مباله فعرفونا مبقدار مثنه ليصَلكم من ِقَبِلَنا. وهلل أمٌر هو بالغُه سبحانه وقد جعل لكل شيء 

. فبينما تربم (61)(الراهن من آالئهقدًرا، نسأله الرضا بقضائه والشكر على السالف و

االندلسي يف األبيات السابقة، ونزل مدًحا وتكرمًيا يف هذه الفقرة يف حق موسى، وهذا ما 

ُيعزز رأينا: )ومل يفت ابن اخلطيب أن يشري إىل احملاوالت اليت بذهلا يف شأنه سلطان املغرب 

 . (66)(يف غرناطة كي ُيفرجوا عن أمواله املصادرة لدى املسؤولني

وأيًّا كان؛ فإّن هذه النُّقول سواء أثبتت  سفارة أم سفارتني؛ فأهم ما فيها أن الوزير 

موسى كان متحرًرا من أسره عند النصارى بعد اقتحام تلمسان، سواء حصل باستجابة بيدرو 

)وكذلك ركب البحر يف هذه االيام الرابع لكتابّي أبي سامل، أو بإنعام منه قبل وصوهلا: 

ة من خدامنا كانوا جبهة الشرق، وقصدوا بابنا الكريم فلقيتهم أجفان غلبوا عليهم مجاع

(. وهنا نقرأ أن للملك املريين مصادر أخباره من عيون، أو متعاونني ُيجلون بالكثرة وأخذوهم

له واقع اململكة االسبانية املنافسة، حتى إنهم ينقلون له أدق األخبار، وأقربها بالبالط يف 

م وصول هذا املندوب أو السفري للقصر. ومثُل هذه األخبار واملستجدات ال يّطلع عليها صورة عد

 إال سكان القصر وصنائعهم.

ويستمر امللك املريين يف إنذار نظريه اإلسباني، وُيبني أنَّ فعل هؤالء القراصنة انتهاك 

ال ُيعفيه من صريح لبنود الصلح املنعقد، حتى لو مل يعلم النصراني بفعلتهم، لكن ذلك 

املسؤولية، إذ  السواحل حمل االختطاف حتت سلطانه وقبضته، فال ضري أن يكون على علم 

هو أو بعض رجاله. بينما جيدد املريين بقاءه ودولته على الصلح املنعقد سلًفا مع أخيه أبي 
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 يف (17)وحنن مع هذا كله مل نزل على حكم الصلح الذي عقدمت مع أخينا املرحوم، )(11)عنان

أنَّ جتار  اًل(. ثم يرفع أبو سامل نربة الرسالة تدرجييًّا، فُيذكر امللك النصراني أومجيع بالدنا

)ويف سواحلنا من جتاركم خلق بني املسلمني مقيمون يف أمان،  (11)مملكته صادرون واردون

كثري مقيمون وواردون ومل يتعرض هلم أحد مبا يكره جرًيا على حكم الصلح وإبقاء 

(، فكما أنَّ املودة مستمرة من املريين، إال أّن عباراته املتالحقة تتضمن التهديد ..للمودة.

)وقد تكرر من املبطن، خصوًصا مع تكرر االنتهاكات، واخلروقات من القراصنة اإلسبان، 

 هذا الفعل(. (16)ناسكم

ضيح أَما وقد قامت احلجة على امللك النصراني بهذه الرسالة الرمسية، فإنه مطالب بتو

)فأصدرنا إليكم  موقفه من استمرار الصلح من عدمه يف ظل هذه اخلروقات املتكررة،

كتابنا لنرى ما عندكم يف ذلك، فإن كنتم باقني على حكم الصلح فوفوا شروطه كما 

جيب، وأطلقوا مجيع من ببالدكم من خدامنا ليصلوا إىل حمل خدمتهم من بابنا الكريم، 

. فقطع هلل يؤتيكم هدايته وتوفيقه والسالم راجع سالمك(وإال فعرفونا مبا عندكم وا

العالقات التجارية أو تعليقها سيضر حتًما باململكة النصرانية، ومصادرة أمالك التجار 

النصارى واعتقاهلم، سُيسبب ضرًرا اقتصاديًّا وسياسيًّا داخليًّا أمام الرعية، وخارجيًّا يف 

 حميط متقلب ملتهب.!

من شهر شعبان املكرم عام أحد وستني وسبع مئة للهجرة احملمدية وكتب لسبع خلون )

(، وبينما يستعد القارئ لطي الرسالة ظنًّا منه أنها انتهت على صاحبها أفضل الصالة والتسليم

كما هي العادة بالتحية والتأريخ، ُيفاَجُئ باملريين يستأنف احلديث، وخيوض من جديد يف 

خرب أنه وّلى على تلمسان أحد أبناء البيت العبد وادي صنيعة موضوع احلملة ونتائجها. في

)وبعد متام هذه النعمة واسرتجاع البالد من أيدي الفجرة، ظهر لنا أن نرد أمر ، (14)املرينيني

تلمسان اىل  حفيد  السلطان أبي تاشفني الذي ربي بدارنا وتقلب يف نعمتنا، واستثنينا عليه ما 

واستثناء مدينة ساحلية، وشرطنا عليه السمع والطاعة ألمرنا(. عدا مستغامن من البالد ال

عن قربها من  اًلمستغامن من والية احلفيد، راجع وال شك ألهميتها التجارية كتلمسان، فض

السواحل الشرقية لألندلس حيث مملكة أراغون، ففي بقاء األسطول املريين فيها موازنة 

لقراصنة، فهو تهديد باملعاملة باملثل دون لكفة الرعب، وتأمني للسواحل من هجمات ا

 اإلفصاح عنه.

، ثم خيرب املريين أنه يف نفس احلني من كتابة الرسالة ُيجهز جيشه للعودة إىل الديار
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، ثم يأتي بالسالم والتحية )وأقمنا بها وحنن على إعمال الركاب اىل حضرتنا بفاس(

نا ُنفاجئ مرة أخرى بعودة احلديث عن لكن ، )عرفناكم بذلك والسالم معاد عليك(.اخلتامية

كانا يتوليان على جباية موضوع آخر متصل باحلملة، وهو تسريح األمريين احلفصيني اللذين 

)أبي بكر(، وجتديد واليتهما على املدينتني  (13)اهلل األسري يف فاس(، وقسنطينة)أبي عبد

ا اللذين كانا بهما من وكذلك ولينا أمر جباية وقسنطينة صاحبيهم، )(16)باسم أبي سامل

قبل، وهما حفيد السلطان املرحوم أبي حييى، وشرطنا عليهما السمع والطاعة واهلل اهلادي 

 . اىل اخلري واملعني عليه(

أنه كان صاحب الفضل على األمريين يف قرار  الحًقاالرمحن ابن خلدون عبدويصرح 

، وليس ببعيد عن ذاكرة (11)هأبي سامل يف اجتماٍع ضّم خاصة السلطان وكبار أهل جملس

اهلل لتسهيل هروبه اىل جباية مقابل تولي حجابته، عبدالرمحن مع األمري أبي عبدالتاريخ اتفاق 

 .(11)وما جّره على نفسه من العذاب والسجن لسنتني

الرمحن ابن خلدون الفرصة ملا واتته الفرصة جمدًدا، فحصل على وعد عبدواغتنم 

مري حممد األسري، وكانت خبط اليد هذه املرة موثقة، وال شك بتولي حجابة جباية من األ

عندي أن هذا االتفاق االخري كان سرًّا بينهما، حتى ينجح األمر دون أي مشاكل كما حصل 

ملة، الرمحن يصرح ألول مرة عن وجود أخيه حييى األصغر معه يف احلعبدسلًفا. على أن 

. ويسكت (16)م، ورجعُت مع السلطان إىل فاس(اهلل حافًظا للرس)فبعثته مع األمري أبي عبد

حييى عن هذه، ما يؤكد رأينا أنه كان ال يعلم بهذا االتفاق السري بني أخيه واألمري األسري، 

 .(11)وخيربنا حييى مبا يعلمه وهو تكليف أبي سامل له مبرافقة األمري احلفصي

ال عندما اشتعلت الفتنة سُيغفل ذكر أخيه، إ (17)وعندما يلتحق ابن خلدون بأمريه ببجاية

الرمحن باخلروج، عبدبني األمريين احملررين، فيقتل أبو بكر ابن عمه حممًدا األمري، وينجو 

. وتتكرر التجربة عندما تدعو متغريات السياسة املتناقضة جمدًدا (11)بينما ُيعتقل حييى ببونة

هم واالنتظام يف سلكهم! إىل خدمت (16)األخوين اللذين شاركا يف كتابة وثيقة هروب األشقياء

نيابة عنه بعد دعوة رمسية من أبي  -(14)بعد حترره من حمبسه–فريسل األكرُب األصغر 

للمساعدة يف حشد دعم القبائل العربية مقابل منصب احلجابة املهم. على أنَّ حييى  (13)محو

إرادته  ، وأنه مبحضم7661/ ـه166يف سنة أبا محو راسله هو  صرَّح أّنالكتوم فجأة ُي

ملالبسته بهم. والقدوم بهم  قبائل عربيةالزياني طلب منه معاونته على استئالف  سار إليه، وأّن

)واصطنعين خلدمته، فأخذ  :مبشيختهم على بابه. ومل يذكر الدعوة لتولي الوظيفة، إال قوله
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 .... كرةبضبعي، وراش اجلناح، ورفع الرتبة، وأكرب اجلراية، وأمرني باستقدام ولَدّي من بس

. فهل أفسدت السياسة وشائج الرحم بني األخوين؛ (16)فحضرت يعد ذلك سلمه وحربه وظعنه(

 فسعى ُكلٌّ إلثبات الفضل لنفسه؟ يبدو ذلك.

الرمحن تارخيه الحًقا لنفسه وجمده، كان أخوه قد أهدى كتابه وبينما سيكتب عبد

التحفظ الذي امتاز به أسلوبه، مع ما الوحيد لسلطانه أبي محو تقرًبا وتزلًفا، ولعله ما ُيفسر 

نقرأه يف سكوته عند الذكريات السيئة مع أخيه فُيفضل أال يتوقف عندها، رغم املعلومات 

الدقيقة اليت ينفرد بها، هذا مع اإلحراج عند احلديث عن أخيه الذي )انضم إىل ملوك بين 

اني، وحرض العرب الدواودة مرين، وخدمهم أثناء احلروب اليت نشبت بينهم وبني أبي محو الث

على مقاطعة أبي محو وحماربته، ثم ما لبث أن أخلف وعده، بعد أن التزم السعي لدى العرب 

الدواودة إلقناعهم بالتحالف مع أبي محو، والتجأ إىل قلعة بين سالمة، حيث أجارته قبيلة 

 .(11)(ـه116سويد أواخر سنة 

ى سينحو نفس منحى أخيه يف تقلب الوالء، أنَّ حيي وإن أطلت االستطرادوال يفوتين 

فينشق عن أبي محو ملا يهامجه بنو مرين، بل ويلتحق بهم تارًكا إياه شريًدا وحيًدا طريًدا يف 

الصحراء يف قلة من أتباعه، وقد يكون مردُّ فعله ذاك اىل النجاة بنفسه إىل سفينة أخرى طاملا 

كما وقد يكون فعل ذلك فراًرا من أي فعل أنه ليس جمبوًرا على املوت من أجل أبي محو، 

الرمحن الذي تسبب يف معاناتهم. وال ميتنع عبدانتقامي من أبي محو، أو بطانته بسبب أخيه 

اجلمع بني االحتمالني، فيكوُن حييى قد مّل حياة اهلروب وااللتجاء إىل الصحراء، ورغب يف 

 ل أن يدفع حياته مثًنا ملا مل جتن يداه!حياة أفضل يف بالط أكثر قوة واستقراًرا وازدهاًرا، قب

، (11)وعندما يستعيد أبو محو سلطانه يقرر حييى دون تردد الرجوع إليه معتذًرا متباكًيا

، لكن اخللدوني سيدفع حياته مثًنا ملتغريات السياسة ولعبة املوت بني أروقة (16) وعٌود على بدء!

فيقتله )بعد  ين  ابنه  أبا تاشفنيأعالقصور، عندما ُيغري شقي به ولي عهد أبي محو 

. ولن يطول األمر (61)الرتاويح يف إحدى ليالي رمضان سنة مثانني وسبع مئة يف رهط من األوغاد(

 .(67)حتى يقتل أباه متحالًفا مع بين مرين، وهلل عاقبة األمور

وكتب يف وأخرًيا نقرأ خبط األمري أبي سامل العالمة السلطانية لبين مرين وهي: )

(، وجبانب العبارة، نرى رمز السيف معقوًفا، ويف ذلك داللٌة على الطابع تاريخ املؤرخ بهال

اجلهادي الذي يصبغ طبيعة حكم الدولة وقراراتها. وقد كان يف الدولة املرينية ختصصات يف 

يضع شارة يف الكتب كالشهادة الشرعية يف  الذي)صاحب العالمة وظيفة الكتابة على غرار 
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د اختلفت آراء امللوك فيها، فبعضهم يضعها بيده يف الصك حبرب، ومل يتخذ هلا العقود، وق

وبعض امللوك ُيقدم لكتبها رئيس كتبته، ورمبا شارك بعضهم يف كتب العالمة  ... كاتًبا

فهي خبط  وكتب يف التاريخ املؤرخ بهكاتبه املقدم عليها، فإذا رأيَت الصّك املريين وعالمته: 

من . وكان (66)ة(فهي خبط صاحب العالم ،وكتب يف التاريخإذا كانت: و، (61)السلطان يد

ملحقات هذه الوظيفة كاتب اإلنشاء والصكوك، وكاتب التوقيع على القصص املرفوعة 

 .(64)وأصناف آخرون من الكتاب ... للسلطان

واحلقيقة أن الوثيقة يعرتيها اضطراب، وغياب التناسق يف التنظيم، بل قد ال خنطئ لو 

نا ُممليها باالرجتالية، وقلة الرتكيز من خالل تقديم ما حقه التأخري يف وثيقة رمسية وصف

موقعة من السلطان إىل دولة منافسة، وكان من املفروض والعادي أن تكون على أعلى درجة 

من التناسق كما هي عادة مراسالت بين مرين. ومن املعروف لكل أحد اختاذ املسودات قبل 

، لتنظيم اجلواب وإخراجه يف حلة واضحة تعكس الشخصية وحضورها، التبييض النهائي

لكن الوثيقة اليت ندرسها غاب عنها ذلك، بل إني أجزم أنها كانت نفسها املسودة اليت 

أمالها السلطان، فلماذا مل يتكلف القوم إعادة كتابتها وتصحيح هذا االضطراب واخللل؟ 

 هل كان اخللل من الكتاب وضعف مستواهم؟

بعا هذا االحتمال األخري مردود علّي، لكون رئيس ديوان االنشاء يومئذ كان ط

الذي ، اهلل بن يوسف بن رضوان النجاري اخلزرجيعبدأبو القاسم الكاتَب األندلسي الشهري 

دولة و ،عنان ثم ابنه أبي (66)احلسن دولة أبي ، وسيستمر فيه  لفرتة طويلة منذ(63)توىل املنصب

، عمر يتاشفني أب ، ودولةسامل يبراهيم أبإدولة ى، وحيي يأب ، ودولةيدأخيه أبي بكر السع

دولة ، وزيان يدولة السعيد أب، وفارس يالعزيز أبعبددولة ، وزيان يدولة املتوكل أبو

. هذا املكوث يف املنصب يف ظل فنت العرش املتالحقة (61)وىلاأل املستنصر أبي العباس

وال شك إىل الكفاءة املهنية، والُقدرة على التعايش مع  والتطاحن البغيض على احلكم، مردُّه

وال أدّل على ذلك ، خمتلف الوقائع واألزمات، إن  مل يكن مشارًكا فيها ُمدلًيا برأيه وخربته

، والذي خصَّصه للمبادئ (61): )الشهب الالمعة يف السياسة النافعة(من تأليفه الكتاب الشهري

 اجه احلاكم عموًما للنجاح يف قصره واختيار أعوانه.السياسية يف حكم الرعية، وما حيت

ومن ُكتاب ديوان اإلنشاء يومئذ الذين كانوا حتت إشرافه يف احلملة: حيي ابن  

ومن أهمية منصب . (711)الرمحن ابن خلدون، وكاتب سّر السلطان يومئذ عبد(66)خلدون

بل )إنه يف بعض  ،بهالسلطان به واخللوة صاحبه بخطورته اختصاص  ، بل ومن(717)السر
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يف كل يوم مثقاالن من عن الراتب اجملزي ) اًل، فض(711)الليالي قد يؤمر باملبيت خباصته(

  .(716)الذهب، وله حمريان يف قريتني يتحصل منهما متحصل جيد(

وعوًدا على اضطراب الوثيقة وحماولة تفسريه، فأبو سامل خرج من فاس واألوضاع خلفه 

كان خيشى انقالًبا وراءه، يف ظل مرض القلوب وحب الفتنة الذي هادئة واضحة املعامل، أف

تأّصل؟ هناك احتمال آخر مفاده وصول خرب اختطاف الوزير أبي عمران، بينما احلملة يف 

، ومل (714)الطريق إىل تلمسان، فاستعجل السلطان املريين الكتابة مرة أخرى بعد اليت وجهها

هذا متضمًنا خرب اقتحام تلمسان، وما له من انعكاس يرد جواًبا عليها، فأعاد إرسال كتابه 

، فلو مت األمر كما خطط املريين، (713)على قوة الدولة خصوًصا يف عالقاتها اخلارجية

لكانت سواحل املغرب األوسط ومدنه مرينية صرفة، وهذا له أثره يف تقوية مكاسبه 

 اخلارجية خصوًصا مع املمالك النصرانية.

عة كتابة الوثيقة، وإرساهلا باضطرابها من تلمسان تهديًدا فهل كان اهلدف من سر

للملك األراغوني، وتذكرًيا بنزعة اجلهاد وخطر تهاونه على استمرار السالم املنعقد؛ فريجع 

 عن غّيه ويكفُّ عادية رعاياه، ويطلق الوزير وبقية املوظفني املختطفني؟

ير العريان إىل أبي سامل، يستغيثه ولدينا احتمال آخر أن الوثيقة ُكتبت بعد وصول النذ

، مع  ما خّلفه من الدمار، بعد أن  أعمل (716)من زحف أبي محو حنو فاس )ُمصمما حلصارها(

 احليلة واملكر، وانطلت على أعدائه قصة إخالء املدينة واهلروب اىل الصحراء.

ل يف يف احلقيقة! وبعد إدارة النظر يف مجيع اجلزئيات، وما دّونه األخوان اخلجو

وصفهما للحملة، نستطيع بوضوح اجلزم أّن سرعة كتابة الوثيقة وإرساهلا جتتمع فيها 

االحتماالت، وإن  كان االخري أقواها وأقربها للواقع يومئذ، أعين العمل السريع على الرجوع 

إىل أرض املغرب، قبل أن جتتمع القلوب هناك على أبي محو. وبعد أن  فشل املرينيون يف تأمني 

 ورهم، واالستهانة بقوة ومكر عدوهم.ظه

ومن يدري ما كانت النتائج ستكون لو واصل الزياني اخرتاقه قلب املغرب، ومتكن  

باحلرب والسلم وشراء الذمم من حماصرة فاس. ولذلك صّرح املريين يف الوثيقة بأّنه ال يعتزم 

مال الركاب إىل وحنن على إعالبقاء يف تلمسان ملدة طويلة كما كانت عادة أسالفه، )

(. وهذه السرعة من الغرميني لدليل على ضخامة اجليش املريين الذي سار يف حضرتنا بفاس

 احلملة، حتى أنه مل ُيخلف بعده من هو جدير بتأمني الظهر.

؛ عاد أبو سامل فوًرا إىل بالده، )ورحل عن احلضرة العلية يوم السبت الثاني عشر اًلوفع
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دخوله، يطوي املراحل غري الٍو على من تعذر إىل وطنه، وبلغ خربه من الشهر اخلامس ليال من 

أيده اهلل  (711)أمري املسلمني أيده اهلل فانثنى جيد السري العرتاضه. وفاته متذمًما بتازا، فغلغل

 .  (711)إىل حضرته...(
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 اةمة:اخل

ًبا مهما بلغت مراقي وختاًما يتضح جبالء أّن موظفي السلطان وزراء أو حجاًبا أو ُكتا

املال  والءهم على خمدوميهم حتت ضغط تقلبالديانة واألمانة بهم. إال أنهم يظلون أناًسا قد ي

، كما أّنهم أول حطب ُتشعل به أي نار فتنة ُتنهي والسلطة والنفوذ واالنتماء لألقوى ،واجلاه

نفسية من سوء املصري، تهم المعاناعهًدا وتبدأ آخر، فهم يف نعيم مؤقت وإن  طالت لذته، و

والسلم. وهو ما ُيفسر سقطاتهم املظلمة باالنقالب  زمن احلرب وتقلب األمري ال تنقضي أيامها

 واالحنياز.

ولنا وقفة يف اشتعال أرض املغرب واألندلس ناًرا ودماًرا داخليًّا وخارجيًّا خالل القرن 

أمن ودعة، وهو ما أجرب موظفي الثامن اهلجري / التاسع امليالدي، وإن  مرت بفرتات قوة و

البالطات االصطفاف وراء صاحب السلطة الفعلية انقاًذا لرقابهم وإنفاًذا ألمانّي طمسها تراب 

 قبورهم! وهلل عاقبة األمور.
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 .خرب اجلزائر واحلوض الغربي للمتوسطباحث مب      •
وطركونة وطرطوشة وسرقسطة والردة وأفراغة ندلس وضمت مدن بشلونة مملكة نصرانية يف شرق األ (7)

وقلعة أيوب وغريها. وكما هو واضح من الوثيقة اليت سنتناوهلا أن اململكة النصرانية متدد سلطانها 

فشمل الشرق االندلسي كله وتطاولت اىل سواحل املغرب. عبدالواحد املراكشي، املعجب يف تلخيص 

 .436، ص7666، 6أخبار املغرب، تح، حممد سعيد العريان، ك 
بن إدريس بن إدريس بن عبداهلل بن  ... بن يغمراسن بن زيان ىهو موسى بن يوسف بن عبدالرمحن ابن حيي (1)

م يف غرناطة.  7611/ ـه116حممد بن احلسن بن علي ابن أبي طالب بن عبداملطلب ابن هاشم (. ولد يف 

، 1من بين عبدالواد، تح، بوزياني الدراجي، جبن خلدون، ُبغية الرواد يف ذكر امللوك  ىأبو زكرياء حيي

، علًما أنَّ انتساب بين زيان وبين 41  41، ص ص1111دار األمل للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

مرين للبيت النبوي، وبين حفص للبيت الُعمري ظلَّ مدعاة للتجاذب بني مؤرخي البالطات بني مثبت وبني 

 من ينفي.
 هـ/7417ن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مر، سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، لبنان، عبدالرمحن اب (6)

 .764 – 761، ص ص1م، ج 1111
 – 716م، نفسه، ص ص7661/ ـه163م ووفاته يف 7637/ ـه131عبدالرمحن الثاني، مولده يف سنة  (4)

الدر والعقيان يف بيان ، حممد بن عبداهلل التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم 766

 .116 – 714، ص ص1177شرف بين زيان، تح، حممود آغا بوعياد، موفم للنشر، اجلزائر، 
، 1عبداحلميد حاجيات، أبو محو موسى الزياني، حياته وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط  (3)

فة السياسية واألخالقية يف ا، غربي حممد، أصول الفلس، وُينظر أيًض734 – 66، ص ص7611اجلزائر، 

كتاب "واسطة السلوك يف سياسة امللوك" ألبي محو موسى الزياني الثاني، رسالة لنيل شهادة املاجستري 

جلزائر، السنة يف التنظيم السياسي واإلداري، ) مرقونة (، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة ا

 .736 – 31م، ص ص 1111/ هـ7416اجلامعية، 
وىل عقب مقتل أبيه قبل أن يعزله الوزير القاتل مبؤامرة لتولي أخيه السعيد وهو طفل صغري، الذي ُقتل ت (6)

وما بعدها، حممد عيسى احلريري،  666، ص 1ا يف البحر، ابن خلدون، مصدر السابق، ج بعدها غرًق

(، دار القلم م7463 – ـه 166) –م( 7176/ هـ 671مي واألندلس يف العصر املريين )تاريخ املغرب اإلسال

 .736 – 731م، ص ص7611 هـ/ 7411، 1شر والتوزيع، ط للن
ا ىل بالد املغرب طالًبإ، قبل أن يدخل مبساعدة قشتالة هـ131كان باألندلس يف غرناطة منذ سنة  (1)

، لسان 476 – 41، ص ص1العرش، لكنه سرعان ما اغتيل مبؤامرة، ابن خلدون، مصدر السابق، ج 

اخلاجني، ، مكتبة 7حاطة يف أخبار غرناطة، تح، حممد عبداهلل عنان، مج، مجخلطيب، اإلالدين بن ا

 وما بعدها. 613م، ص7616ـ/ ه7666، 1القاهرة، مصر، ط
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 744، ص ص1ي ابن خلدون، مصدر سابق، جا من أخباره عند: حيراجع طرًفا من أخباره عند ُيراجع طرًف (1)

– 743. 
 .746ص ،1ابق، جابن خلدون، مصدر س ىحيي (6)
 .744ص املصدر السابق، (71)
 .471ص ،1عبدالرمحن بن خلدون، مصدر سابق، ج  (77)
 .471ص ،1املصدر السابق، ج  (71)
 أي أبو سامل. (76)
 .741ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (74)
 .716ص ،1املصدر السابق، ج (73)
 .611ص ،7ابن اخلطيب، االحاطة، مج (76)
،  1نعم احلمريي، الروض املعطار يف خرب األقطار، تح، إحسان عباس، مكتبة لبنان، طحممد بن عبدامل (71)

 .463ص ،7614
 .716ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (71)
 .713ص . املصدر السابق،ىرجب حسب ما ُيفهم من كالم حيي 61يف  (76)
 أبي محو. (11)
 .716ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (17)
 .711ص ،1ر السابق، جاملصد (11)
 وما بعدها. 711ص ،1املصدر السابق، ج (16)
 .716ص ،1املصدر السابق، ج (14)
 .616 – 611صص  ،7حاطة، مج ابن اخلطيب، اإل (13)
 –ه  7661أبو الوليد امساعيل بن األمحر، روضة النسرين يف دولة بين مرين، املطبعة امللكية، الرباط،  (16)

 .67 –61صص  م، 7661
 .711، ص1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىيحي (11)
 .717، ص1املصدر السابق، ج (11)
: عبداهلادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، عهد بين مرين اًلانظر مث (16)

 .71، ص1، مج7611 – 7411والوطاسيني، 
طب بالد املغرب األقصى. احلمريي، عاصمة بين مرين، وهي مدينة عظيمة، وهي قاعدة املغرب، وق (61)

 .444 – 464صص مصدر سابق، 
سواق احلفيلة بينها وبني فاس ىل جهة املغرب...وهي مدينة جليلة فيها اإلإمدينة يف املغرب من نظر فاس  (67)

 .344ص . املصدر السابق،اًلأربعون مي
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 املغرب يف الطول. املصدر السابق، من بالد املغرب، أول بالد تازا حد ما بني املغرب األوسط وبالد (61)

 .711ص
مئة، وظلت عاصمة  مدينة باملغرب أيضا بناها يوسف ابن تاشفني املرابطي يف سنة سبعني وأربع (66)

 .347 – 341صص للموحدين. املصدر السابق، 
سنة أربعني مدينة يف صحراء املغرب ليس بها عني وال بئر وزرعهم الدخن والذرة وهلم النخل الكثري بنيت  (64)

 .611 – 613صص ومئة. املصدر السابق، 
مدينة عظيمة على اخلليج الرومي املعروف بالزقاق، وهي تقابل اجلزيرة اخلضراء باألندلس. املصدر  (63)

 .614 – 616ص السابق،
 .666 – 663صص مدينة باملغرب قدمية على ساحل البحر. املصدر السابق،  (66)
رق بن زياد ومنه افتتح األندلس، وهو عند اجلزيرة اخلضراء، وجببل طارق هو جبل طارق، فيه خرج طا (61)

 .611ص مرسى يكن من كل ريح. املصدر السابق،
 .716ص قدمية وهلا آثار كثرية. املصدر السابق،مدينة أندلسية (61)
بنو زيان عاصمة. مدينة عظيمة شهرية تداول عليها امللك واختذها  –ااجلزائر حاليًّ–قاعدة املغرب األوسط  (66)

 .766 – 763صص  ا للعلماء واحملدثني وأهل الرأي على مذهب مالك. املصدر السابق،ومل تزل داًر

جليلة على البحر، ومشاهلا تلمسان، وهي بقرب ندرومة. املصدر  ااجلزائر حاليًّمدينة باملغرب األوسط  (41)

 .361السابق، ص
، قيل إنها أسست يف سنة تسعني ومئتني، وبناها مجاعة من من مدن املغرب األوسط على ساحل البحر (47)

 .671ااْلندلسيني البحريني. املصدر السابق، ص
 .761مدينة بالقرب من مليانة بينها وبني البحر ميالن، وهي مسورة حصينة. املصدر السابق، ص (41)
 .766املتوسط. املصدر السابق، صأو اجلزائر وهي مدينة جليلة قدمية البناء فيها آثار لألول، على البحر  (46)
. وملزيد التفصيل ركم ميال من البح 11مدينة باملغرب األوسط بناها األفارقة يف ختوم نوميديا على بعد  (44)

عن هذه املدينة الواقعة قريًبا من عاصمة اجلزائر، ُيراجع: طيب بومجعة نعيمة، الوصف اجلغرايف للمدية 

اجمللة املغاربية اجلغرافيني عرب خمتلف الفرتات التارخيية، وضواحيها من خالل كتب الرحالة و

 .61 –76صص ، م1177 – 7، ع للمخطوطات
من بالد الزاب بأرض املغرب، وهي قاعدة تلك البالد، وهي كبرية كثرية النخل والزيتون وأصناف  (43)

ر، وعليها سور وخنادق وبها جامع ومساجد كثرية ومحامات وحواليها بساتني كثرية. احلمريي، الثما

 .776ص مصدر سابق،
هوائها وكثرة خنيلها،  على أطراف الصحراء يف مست البالد اجلريدية من عمل إفريقية وهو مثلها يف حرِّ (46)

ئحة واألنهار والعيون الكثرية، ومن مدنها وهو مدن كثرية وأنظار واسعة وعمائر متصلة فيها املياه السا

املسيلة ونقاوس وطبنة وبسكرة وتهودة وغريها وأقرب ما لقلعة محاد من بالد الزاب املسيلة، وبني الزاب 

 .117والقريوان عشر مراحل. املصدر السابق، ص
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 بيدرو الرابع. (41)
البحر ومرساها ترش ال تدخله املراكب ، وبرشلونة على اًلمدينة للروم بينها وبني طركونة مخسون مي (41)

إال عن معرفة، وهلا ربض وعليها سور منيع، والدخول إليها واخلروج عنها إىل األندلس على باب اجلبل 

فرجنة وهي دار ملكهم وله مراكب تسافر وتغزو إالزهرة ويسكن برشلونة ملك املسمى بهيكل

احلبوب والعسل واليهود بها يعدلون النصارى كثرة فرنج شوكة ال تطاق، وبرشلونة كثرية احلنطة وولإل

 .11وربضها خارج عنها، وهي يف القسم الثالث من األندلس وهي مسورة كبرية. املصدر السابق، ص
ا، وهي ا وعلى اجلادة ثالثة عشر يوًميف شرق األندلس بينها وبني قرطبة على طريق جبانة ستة عشر يوًم (46)

د األندلس يف مستو من األرض عامرة القطر كثرية التجارات وبها أسواق مدينة سهلية وقاعدة من قواع

 .61وحط وإقالع، وبينها وبني البحر ثالثة أميال. املصدر السابق، ص
ا، ومساها احلمريي قرسقة وهي جزيرة للنصارى تقابل مدينة رومة. ويقال هي بالقرب كورسيكا حاليًّ (31)

ية نصف يوم، وبينها وبني ساحل تونس أربعة أيام، وكانت من سردانية، وبينها وبني ساحل إفريق

للرومانيني، خربها املسلمون قدمًيا، وقيل هي عامرة، وهلا مراس مشاتي كثرية، ومن مراسيها مرسى 

، اًلالبوالص وآخر يعرف مبرسى الزيتونة، وبها زوايا كثرية وجبال داخلة يف البحر، وطوهلا مئة وستون مي

افرة النعم، وقد غنمها املسلمون أيام عبدالرمحن بن احلكم، وآبارها قريبة وهي كثرية اخلري و

 .433ص . املصدر السابق،اًلاألرشية، ويف القبلة منها جزيرة سردانية، بينهما يف البحر عشرون مي
ف هي جزيرة يف البحر الزقاقي، تسامتها من القبلة جباية من بر العدوة، بينهما ثالثة جمار، ومن اجلو (37)

برشلونة من بالد أرغون، وبينهما جمرى واحد، ومن الشرق إحدى جزيرتيها منرقة، وبينهما جمرى يف 

، وشرقي ميورقة هذه جزيرة سردانية، بينهما يف البحر جمريان، وغربيها جزيرة اًلالبحر طوله أربعون مي

 .361يابسة (. املصدر السابق، ص
 .711، ص1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي أي أخلوا عاصمتهم وفّروا اىل الصحراء. (31)
 .716، ص1عبدالرمحن ابن خلدون، مصدر سابق، ج (36)
 أي تلمسان. (34)
شدة العدو يف سرعة، ابن منظور، لسان العرب، حتقيق، عبداهلل علي الكبري وآخرون، دار املعارف،  (33)

 دة اهلاربني.. أي: أنَّ أبا سامل فرق اجلند ملطار161ص ط،. القاهرة، مصر، د ت، د
حممد ابن مرزوق التلمساني، املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أبي احلسن، در وحتق،  (36)

 .663م، ص7617/ ـه7417ماريا خيسوس بيغريا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 .364ص ،6راجع طرفا من أخبار ذلك عند عبدالرمحن، مصدر سابق، ج (31)
 .16ص مرزوق، مصدر سابق، مقدمة التحقيق، بنا (31)
 .663ص املصدر السابق، (36)
 .444م، ص7611 ـ/ه7661: 7، ط4ابن اخلطيب، االحاطة، مج (61)
 وما بعدها. 431ص ،4، مج611، ص7املصدر السابق، مج (67)
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 .611ص ،7املصدر السابق، مج  (61)
 وما بعدها. 444ص ،7وصف ابن اخلطيب زاخر بذلك. املصدر السابق، مج (66)
 وما بعدها. 444ص ،7يصف ابن اخلطيب حبزن كبري ضياع تلك الثروات اهلائلة. املصدر السابق، مج (64)
، 7ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، تح، حممد مفتاح، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (63)

 .611ص ،7م، مج7616 ـ/ه7416
 .177 –171صص  ي يف الشعر األندلسي، دار رسالن،أمحد حاجم الربيعي، القصص القرآن (66)
 ا من اقتحام تلمسان.شهر تقريًبأبعد مخسة  (61)
ابن اخلطيب، نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب، تح، محاه اهلل ولد السامل، دار الكتب العلمية،  (61)

 .61ص بريوت، لبنان،
د خمتار العبادي، دار النشر املغربية، الدار ابن اخلطيب، نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب، تح، أمح (66)

 .76ت، ص.البيضاء، مقدمة التحقيق، دط، د
ابن خلدون أن أبا محو ملا استعاد تلمسان من قبضة أبي عنان عثر على )ما غادرته الدولة  ىُيخرب حيي (11)

خيل عتيقة، وسروج الذاهبة من متاع وزرع وسلع حبريه، وما حوته هدية امللك املتوفى إىل ملك قطالن من 

 .66 –63صص ، 1مفرغة ركبها من ذوب اللجيني، وجلم موشية، وأسباب خمتارة....(. مصدر سابق، ج
م لتمديد 7631أوت  71ىل عدة اتفاقيات بني بيدرو الرابع وأبي عنان ال سيما آخرها الذي كان يف إُيشري  (17)

از هذا البحث فلم يتسن لي احلصول على ن الوقت داهمنا يف إجنإىل مخس سنوات، وحيث إاتفاق الصلح 

الوثيقة األصلية لالتفاق، ولذلك فأنا أنقل اخلرب عنه عن حمقق كتاب فيض الُعباب البن احلاج النمريي، 

 .716، صم7661، 7دار الغرب االسالمي، ط
 ع ُيراجع:عن عالقات مملكة أراغون التجارية والعالقات مع بين مرين، والتعريف بامللك بيدرو الراب (11)

Agustin Ubieto Arteta, Hostoria de Aragon en la Edad Media, bibliografia para su 

estudio, Zaragoza, 1980, pp.352- 355 
 أي من مواطنيكم. (16)
 .711ص ،1حممد بن عثمان، حيي ابن خلدون، مصدر سابق، ج (14)
هلة حصينة يف غاية املنعة (. احلمريي، مصدر سابق، من مشاهري بالد افريقية...وهي مدينة أولية كبرية آ (13)

 .417 – 411صص 
 .711ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (16)
عبدالرمحن ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، مراجعة، حممد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية،  (11)

 .63 – 64صص ، ـه7413 /م1114، 7بريوت، لبنان، ط
 .11ص املصدر السابق، (11)
 .63 – 64عبدالرمحن ابن خلدون، رحلة، ص (16)
ابن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبدالواد، تح، عبداحلميد حاجيات، مقدمة  ىحيي (11)

 .11 –76صص ، 7التحقيق، ج
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 ، وابن خلدون يف األندلس قد أحسَّ بتغري الوزير ابنـه163سيتأخر االستيالء على جباية اىل غاية  (17)

 .61 – 67صص اخلطيب عليه غرية وخوفا على منصبه. الرحلة، 
 .66 – 64صص  ا. عبدالرمحن ابن خلدون، الرحلة،هي مدينة عنابة يف الشرق اجلزائري حاليًّ (11)
 أبو محو كما ورد يف الرسالة. (16)
 .66ص عبدالرمحن ابن خلدون، الرحلة، (14)
 .61ص ه. املصدر السابق نفسه، 166رجب  71الرسالة الرمسية مؤرخة يف وكتب ذلك يف  (13)
 .611 – 616صص ، 1حيي ابن خلدون، مصدر السابق، ج (16)
 .11، ص7املصدر السابق نفسه، مقدمة التحقيق، ج (11)
ابن خلدون من تأليف اجلزء األول من كتابه الوحيد الذي وصلنا ) ُبغية الرواد ( يف أوائل  ىحييسينتهي  (11)

 ىم، وهي الفرتة اليت عاد فيها حيي7613ه/111َثمَّ اجلزء الثاني يف أوائل سنة م، ومن 7614/ ـه116سنة 

إىل خدمة أبي محو الثاني، بعد مغادرة بالط فاس. وقد الزمه متولًيا الكتابة السلطانية، إىل أن دفع 

 ا إلخالصه للبالط.نفسه مثًن
 .716ص عبدالرمحن ابن خلدون، الرحلة، (16)
 .711ص ،1ن، مصدر سابق، جعبدالرمحن ابن خلدو (61)
 .736 – 31صص ا، غربي، مرجع سابق، ، وُينظر أيًض734 – 66ص ص حاجيات، مرجع سابق، (67)
 أي السلطان املريين. (61)
أبو الوليد ابن األمحر، كتاب مستودع العالمة ومستبدع العالمة، تح، حممد الرتكي التونسي وغريه،  (66)

  سية، جامعة حممد اخلامس، الرباط، املغرب، د ت، د ط،منشورات كلية اآلداب والعلوم السيا

 .17 –11صص 
 .13ص ،1111 – 7411، 6املنوني ورقات عن حضارة املرينيني، كلية اآلداب، الرباط، املغرب، ط (64)
 .63 – 16ص، ابن األمحر، روضة، 614ص ابن مرزوق، مصدر السابق، (63)
 .614ص ابن مرزوق، مصدر السابق، (66)
 .63 – 16ألمحر، روضة، ص صابن ا (61)
 .36 – 37حالَّه ابن االمحر برتمجة وافية، مستودع، ص ص (61)
 .716ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (66)
 .36ص عبدالرمحن ابن خلدون، رحلة، (711)
)وأما ما يكتب عن هذا السلطان فمن عادته أنه إذا كتب عنه كتاب يكتب يف أوله خبط الكاتب  (717)

: من أمري املسلمني اجملاهد بهم يف سبيل رب العاملني ملسو هيلع هللا ىلصهلل الرمحن الرحيم والصالة على النيب بعد، بسم ا

أبي سعيد عثمان....فإذا انتهى الكتاب إىل آخره وختمه الكاتب بالتاريخ، كتب هذا السلطان خبطه يف 

بيده، بل كان آخره ما صورته: وكتب يف التاريخ املؤرخ به (. ) ومل يكتب أحد من ملوك بيته هذا 

كاتب السر هو الذي يكتب هذا إال أن هذا السلطان أبو احلسن وأخوه أبو حفص عمر حني حياته. هذا 
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مع وثوقه العظيم بكاتب السر الفقيه الفاضل أبي عبداملهيمن بن احلضرمي واعتماده عليه ومشاركته 

الك األمصار، تح، كامل سلمان يف أمر له.(. شهاب الدين ابن فضل اهلل العمري، مسالك األبصار يف مم

 .771ص ،4، ج1171اجلبوري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
 .716ص ،4املصدر السابق نفسه، ج (711)
 .771 – 777صص  املصدر السابق، (716)
 هذا الكتاب مل يظهر له وجود بعد فيما وصل إليه علمي وحبثي واهلل تعاىل أعلم. (714)
يب ابا سامل بهذا الفتح من مدفن والده السلطان أبي احلسن أثناء مقامه انظر كيف هنأ ابن اخلط (713)

القسري باملغرب. رحيانة الكتاب وجنعة املنتاب، تح، حممد عبداهلل عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

 وما بعدها. 16ص ،1م، مج7617 ـ/ه7417، 7مصر، ط
 .711ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (716)
 محو. أسرع أبو (711)
 .716ص ،1ابن خلدون، مصدر سابق، ج ىحيي (711)


