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حول أوىل مراحل تاريخ املوّحدين*.  مذّكرات، كاتُب علي الِصْنهاجّيبن ، أبو بكر َبْيَذق
ف ، واملؤلِّلِعَبرُعرف امُسه أّول األمر من خالل الروايات اليت نقَلها عنه كل ٌّ من ابن خلدون يف كتاب ا

نظم  مؤلِّفابن قّطان،  نسخهافصول من آثاره اليت ، وكذلك من خالل احُلَلل امَلْوشّيةاجملهول لكتاب 
 ،(9191)رقم  يف مكتبة اإلسكوريال1ليفي برفنسال. لكّن جمموعة األوراق اليت اكتشفها نمااجُل

أخَرجت اسم َبْيَذق من غياهب النسيان.  <2الوثائق غري املنشورة عن تاريخ املوّحدين>يف ونشرها
كان له دوٌر فاعل  يف األحداث اليت يرويها، وكان منذ  لشخٍص الواقعّيَة املذّكرات َبْيَذق نالحظ يف كتاِب

البداية أحد املوّحدين األوائل. ميكننا أن ندرَك من الّلمحة األوىل أّن هذا الكتاب ليس سجلًّا عاديًّا 
وإسنادها، تتيح لنا إمكانّية إكمال  لألحداث؛ فاملعلومات اجلديدة الواردة يف كّل صفحة من صفحاته،

كما ينبغي عن املوّحدين يف مشايّل أفريقيا. ليس يف هذا -  م تكن حّت  انآن شيًاا ُيذكراليت -معرفتنا
بدايته مفقودة ، وليس للكتاب عنوان.  املؤسف هو أّن ، لكّنسقطاتوثالثني صفحة  ااملخطوط البالغ ستٍّ

همة إىل حد ٌّ ال ُيتيح لنا تستند معلوماتنا عن َبْيَذق عل  أقواله هو نفسه يف كتابه، لكّن هذه املعلومات مب
كتابَة سريته. بعد وصول املهدّي ]= حمّمد بن توَمْرت، مؤّسس دولة املوّحدين[ إىل تونس، نرى َبْيَذق يف 

هـ، خليفة ابن 775-725ِعداد مرافقيه، كما نراه أيض ا ضمن أتباع عبد املؤمن ]بن علّي، حك: 
ن يف كتابه إّلا ما شاهده وما َبالَطيهما، ومن هنا فإّنه  م يدوِّتوَمْرت[. لقد كان من املقرَّبني والعاملني يف 

يف أثناء روايته لألحداث، حوادث  -الذي كان من أتباع ابن توَمْرت املتحّمسني -مسعه. أضاف َبْيَذق
أمر ا ، وعل  أّن اختياره لعبد املؤمن خليفةا له، إمّنا كان ةاإلٰلهّيأكيد عل  رسالة ابن توَمْرت خارقة، للت

توَمْرت[ من الشرق ]إىل الغرب[. يف كّل األحوال  ابن مقّدر ا. لسنا متأّكدين إْن كان قد رافق شيخه ]=
ال يزال اسم بيَذق الفارسّي املعّرب، مستخدم ا حّت  انآن يف أوساط بربر اجلنوب امس ا ألحجار الشطرنج. 

ان ال جييد العربّية، والدليل عل  ذلك وفرة املصطلحات املؤّكد أّن الّلغة األّم لَبْيَذق هي الرببرّية، وأّنه ك
ا ا وفيًّوكذلك العبارات الرببرّية الواردة يف النّص، وهكذا فإّن أبا بكر َبْيَذق الذي كان خادم  ،العامّية

املؤمن،  وعبَد ، وعاش يف الظّل، خادم ا بإخالص املهديَّن أّي طموح أو مأرب سياسّيعومطيع ا، وبعيد ا 
 بعض رواياته تأيتكما أّن  -عبد املؤمن[ ، خليفة755-775  ]أبا يعقوب[ يوسف األّول ]حك: وحّت

اختف  يف هناية املطاف فجأةا من دون أّي ضّجة أو شهرة عن مسرح حياة  -عل  ذكر هذا املخدوم
 املوّحدين، كما دخله فجأةا. 
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