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الحي فخ مغ وقعة فخ  )عميو الدالم(يشتدب االدارسة الى إدريذ بغ عبجهللا بغ الحدغ بغ ابي شالب
ه برحبة مػاله راشج باتجاه بالد السغخب التي وصميا بسداعجة مغ واضح 169بالقخب مغ مكة سشة 

ه عشج اسحاق بغ دمحم بغ رئيذ 172صاحب بخيج مرخ حيث استقخ بو  السقام في مجيشة وليمي سشة 
در وأسذ بيا حيخىا دمحم بغ ه انتيى الى تمسدان حيث بايعو ام173قبيمة أوربة البخاندية. وفي سشة 

ىارون الخشيج بعج ان فذل قائجه روح بغ حاتع في غدوه لسشاشق الشفػذ االدريدي نالت مغ لكغ يج مدججا 
جخيخ الذساخ الحي استصاع التدمل الى حاشيتو ودس الدع اليو في  غإدريذ األول بػاسصة سميسان ب

 و بأن عيشو عامال عمى بخيج مرخ.ه ونال بحلظ مكافأة الخشيج ل177غياب راشج عشو سشة 
 أبرز أمراء االدارست
سستو بعج والدتو باسع ابيو ) ادريذ بغ ادريذ( اجشيشا في بصغ زوجتو كشده الحي  وتخك أدريذ االول خمف

ىي الدشة التي اغتيل فييا راشج بجسيدة مغ ابخاليع بغ  -ه188وتخبى تحت رعاية راشج حتى بػيع سشو 
 -ه بالخرائز االتية:االغمب لحا تسيد عيج

انو اتخح العخب الػافجيغ عميو بصانو لو فعيغ عسيخ بغ مرعب االزدي السمقب بالسمجػم وزيخا لو  -1
 وعبجهللا بغ مالظ السخدومي كاتبا وعامخ الكيدي قاضيا.

فاستجاب ابغ االغمب لصمبو أن يتخكو وشأنو صالح االميخ ابخاليع بغ االغمب... وشمب مشو ممتسدا  -2
ج اسيسػا اسياما فاعال في خجمة العالع االسالمي مغ حيث انيع ثبتػا افخاد قعج ان أدرك ان االدراسة ب

 الكبائل السغخبية السحمية عمى االسالم.
ضمت قبيمة اوربة مخمرة ووفية لالدارسة عمى الخغع مغ ميل زعيسيا اسحاق بغ دمحم االوربي الى  -3

 االغالبة وتامخه معيع ضج ادريذ.
بالدكان والسيسا بالػافجيغ عدم ادريذ بغ ادريذ عمى  يبشاء مجيشة فاس: بعج ان ضاقت مجيشة وليم -4

ه شخع ببشاء مجيشة فاس التي اشتقت اسسيا مغ مرادر مختمفة 192االنتقال الى مجيشة ججيجة وفي سشة 
وقيل وجج في الحفيخ  مشيا انو قيل ان ادريذ الثاني ابتجا بحفخ االساس بفأس ذىبية فدسيت السجيشة فأسا

قبل مئات  ثختفأسا اثخيا كبيخا مغ الحىب كسا قيل ايزا ان مجيشة قجيسة كانت تقػم في ىحا السػضػع انج
مقمػبا ولسا اتع ببشائيا امخ الشاس باالنتقال  عالدشيغ كان اسسيا )ساف( فدسيت السجيشة عمى ىحا االس

الػافجيغ عميو مغ االنجلذ بالعجوة الذخقية التي سسيت  واالشجار ثع اقام سػرىا واندل دروعالييا وغخس ال
) بعجوة االنجلذ( واندل الػافجيغ عميو مغ القيخوان بالعجوة الغخبية وسسيت ) بعجوة القخوييغ( وقج اصبح 

 لياتيغ العجوتييغ شأن كبيخ في تاريخ السجيشة الدياسي واالجتساعي والثقافي.
ه في السػضع الحي تقػم عميو عجوة 172عيج ادريذ االول سشة ان بشاء مجيشة فاس بجا في ىحا يعشي 

في غخب مجيشة ابيو وعمى الزفة  ه192االنجلدييغ وان ابشو ادريذ الثاني أسذ عجوة القخوييغ سشو 
 اليدخى مغ وادي فاس في السػضع السعخوف بجار الكيصػن . 



شاحيتيغ الدياسية والعدكخية فقج اتخحوىا كان لبشاء فاس دور كبيخ في دعع امارة األدارسة وارسائيا مغ ال
مشصمقا لجيػشيع التي اعجوىا لسحاربة البخبخ الػثشييغ في مشصقة نفيذ وبالد السرامجة يسكغ القػل ان 
إدريذ الثاني ىػ السؤسذ الحكيقي إلمارة األدارسة  وعيجه يسثل حكبة االزدىار والعطسة ليحه االمارة . 

ي عذخ ولجا ذكخا وقج عيج بأمخ البالد الى ابشو االكبخ دمحم الحي قدع مخمفا بعجه اثش 213تػفي سشة 
بجوره إدارة اإلمارة بيغ اخػتو بإشارة مغ ججتو كشدة واختز ىػ بحاضختو مجيشة فاس التي اصبحت مخكدًا 

ة سياسيا احتل شيخة مخمػقة في جسيع انحاء العالع االسالمي . لكغ االمارة لع تيشًا باالستقخار وبالعطس
في عيج ادريذ الثاني سػى مجة قريخة ججا لع تدد عمى ربع قخن شسمت عمى وجو التحجيج  االتي بمغتي

ىـ ( وابشو يحيى بغ دمحم بغ ادريذ الحي شيجت فاس في عيجه ازدىارا  221مجة دمحم بغ ادريذ ) ت 
ذ بغ عسخ بغ واضحا في العسخان. غيخ ان اعمى بشي ادريذ ممكا واعطسيع سمصانا ىػ يحيى بغ ادري

ىـ الحي كان فقييا عالسا بالحجيث . ومعخوف ان في عيج يحيى بجأت إمارة االدارسة  292ادريذ 
ىــ انيدم جير االدارسة امام جير العبيجييغ فاضصخ يحيى  305تتعخض الى خصخ العبيجييغ ففي سشة 

خد مغ اعسالو وامالكو ابغ ادريذ بغ عسخ الى شمب الرمح عمى مال يؤديو لمعبيجييغ ومبايعتيع . فج
االدارسة  إجالء بعسوقج تع وتخكت لو فاس ليكػن اميخا عمييا . ولكغ ىحا الرمح لع يدتسخ شػياًل . 

ىـ  375عغ مجيشة فاس ونفييع الى مجيشة حجخ الشدخ ) الحجخ ( واالستيالء عمى عجوة االنجلدييغ سشة 
ه كانت 375وفي سشة  باألنجلذ نياية وفي حجخ الشدخ تعخض االدارسة الى ضغػط الجولة االمػية

 االدريدية في بالد السغخب . نياية االمارة 
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 م(908-800ه/296-184إمارة االغاليت ) -4

غمب بغ سالع بغ عقال بغ خفاجة التسيسي . ومؤسذ ىحه االمارة ىػ ابخاليع بغ يشتدب األغالبة الى اال
االغمب الحي اختمفت الخوايات التاريخية حػل الصخيقة التي تػصل مغ خالليا الى الدمصة وتأسيذ إمارة 

اقجم الخشيج عمى تػليتو عمى القيخوان سشة حيث وراثية نالت شخعيتيا مغ اعتخاف الخالفة العباسية بيا . 
ىـ وبحلظ أصبح ابغ االغمب  179ىـ فزاًل عغ والية الداب التي ناليا مغ ىخثسة بغ أعيغ سشة  184

واليا عمى افخيكية كميا بإرادة العباسييغ ورغبتيع في الحفاظ بصخيقة ما عمى وجػدىع االسسي في بالد 
في مشح االستغالل الحاتي إلمارة االغالبة ىػ تحقيق ىجفيغ السغخب. ويطيخ ان مغ شخوط الخالفة 

 اساسييغ ىسا : 
 ل .االزسانات السالية واستسخار تجفق اإليخادات عمى بيت الس-1
 .مشع االدارسة مغ سياسة التػسع او الحج مشيا في االقل -2

تجاه الخالفة ثع اعقبيا بخصػة واتخح ابغ االغمب مغ القيخوان عاصسة لػاليتو عمى ان يقػم بتشفيح التداماتو 
اخخى كي يجلل مغ خالليا عمى إخالصو ووالئو لمعباسييغ ببشاء مجيشة القرخ االبيس جشػب القيخوان 

ىـ وسساىا ) السجيشة العباسية (. وقج اتخح مغ عاصستو مقخا  185ىـ او  184التي شخع ببشائيا سشة 
 حريشا لو ولحاشيتو.



 و ووالئو لمعباسييغ بسشاىزتو لمخستسييغ والسجارارييغ. كسا عبخ ابغ االغمب عغ اخالص
 ابرز امراء االغالبت : 

فزاًل عغ ابخاليع بغ االغمب وجيػده الدالفة الحكخ في ارساء امارتو فقج لسع ذكخ امخاء اخخيغ نخز 
  -مشيع : 

يجوء واالستقخار ىـ ( الحي اتدع عيجه بال 201 – 196ابػ العباس عبج هللا بغ ابخاليع بغ االغمب )  -
 في إمارة متكاممة االجداء لكشو وصف بكػنو شجيجا مع رعيتو . جساعا لمسال مغ الشاس بالعدف والجػر .

ىـ ( . تحكخه السرادر بكػنو مغ افزل امخاء  223 – 201زيادة هللا االول بغ ابخاليع بغ االغمب )  -
ع وتقجيخ العمساء ، فأبتشى القرػر ومخاكد االغالبة مقجرة وكفاءة في مجال الدياسة والحخب وحب العم

  .الثقافة في القيخوان والعباسية وتػنذ وسػسة
ىـ عجد مغ االمخاء تسيدت عيػدىع باالستقخار 223وحكع إمارة االغالبة بعج وفاة زيادة هللا االول سشة  -

هللا االول عبج مارة بعج واليجوء. ومغ دالئل القػة والشفػذ الحي تستع بو ىؤالء االمخاء الحيغ حكسػا اال
مػاصمة ليسشتيع البحخية عمى صقمية وجدر البحخ الستػسط االخخى ، وبشاؤىع السجن مػاصمة لمعسخان 

ىــ ( بإنذاء  289 – 261ىـ وقيام االميخ ابخاليع بغ احسج )  227ومشيا بشاؤىع مجيشة العباسية سشة 
ىـ وقرػر عجيبة ، وعسخت باألسػاق  264ىـ وبشى فييا جامع الفتح سشة  263مجيشة رقادة سشة 

والحسامات والفشادق وغجت دار ممظ األغمب بعج ان انتقمػا الييا مغ العباسية . واصبحت ىحه السجيشة 
بسخور الدمغ مخكدا ميسا مغ مخاكد التجارة والعمع والحزارة . ومغ الججيخ بالحكخ ان مجيشة القيخوان التي 

بجاية حكسيع لع تبق محتفطة بجورىا كسخكد سياسي واقترادي وحزاري اتخحىا االغالبة قاعجة ليع في 
فحدب بل انيا وصمت الى اوج تصػرىا العسخاني واالجتساعي والثقافي واالقترادي وحتى الدياسي في 

 ىحه الحكبة . 
 قضاء األمراء على الفنت واحلركاث الداخليت :

بعس العشاصخ التي لع يخق  في مػاجية ل عشيفة ان التحالف بيغ العباسييغ واالغالبة كان لو ردود فع
ليا ان تخى أثخا لمعباسييغ وسياستيع في بالد السغخب وتجدجت تمظ السػاقف السشاوئة في سمدمة مغ 

 الحخكات السشاىزة لتمظ الدياسة ومشيا:
م. ودعا خخير الى أبصال شعار 802ه/186حخكة خخير بغ عبجالخحسغ الكشجي في تػنذ سشة  -1

سييغ األسػد وأيجتو جسػع كبيخة مغ العخب والبخبخ لكغ ابغ االغمب قزى عمى ىحه الحخكة في العبا
 ميجىا.

م الحيغ ثاروا عمى سفيان بغ السزاء والى االغالبة 805ه/ 189حخكة اىل مجيشة شخابمذ سشة  -2
ادوا فخض ىشاك فأعمشػا خمعو عغ الػالية وتغمبػا عمى السجيشة حتى وصمتيع قػات ابغ االغمب فأع

سيصختيع عمى السجيشة وأحزخوا زعساء الحخكة مع الػالي السخمػع أمام ابغ االغمب في القيخوان فأشمع 



عمى مصالبيع وأصمح احػاليع وعفا عشيع بعج ان تقجمػا بصمب العفػ مشو عمى ما اقتخفػه وسسح ليع 
 بالعػدة الى مجيشتيع.

م واشتخك فيو اثشان مغ كبار 810ه/ 194حخكة عسخان بغ مجالج: تدعع حخكة قام بيا الجشج سشو  -3
رجال الجولة وىسا عامخ بغ السعسخ بغ سشان التسيسي والي مجيشة قدصيمية وعسخو بغ معاوية الكيدي 

الى بعس الالقرخيغ في افخيكية ويختمف السؤرخػن في سخد اسباب ىحه الحخكة فيعدوىا  مجيشةوالي 
خخ ارزاق الجشج في الثغػر ومسا يؤيج صحة ىحا االحتسال ان الحخكة قج اخسجت حالسا وزرع ابخاليع بغ أت

االغمب االمػال التي وصمتو مغ مرخ عمى الجشج الحيغ اندخمػا عغ القائج بغ مجالج الحي فخ بجوره الى 
 بالد الداب تحت جشح الطالم.

ىـ التي تسكغ زيادة هللا بغ  207الرقمبية في مجيشة باجو سشة  حخكة زياد بغ سيل السعخوف بإبغ -4
 ابخاليع بغ االغمب مغ قسعيا وقتل القائسيغ بيا .

ىـ وىي أعشف الثػرات  09حخكة مشرػر بغ نريخ الصشبحي الحي ثار في مجيشة ششبحة سشة  -2
هللا ابغ ابخاليع بغ االغمب  التي واجييا االغالبة ومغ أشجىا خصخًا عمييع خخجت افخيكية بخمتيا عمى زيادة

فمع يبق في يجه سػى الداحل وقابذ لكغ االميخ زيادة هللا استصاع بعج خسذ سشػات مغ القتال الزاري 
 .نفخادة ان يػقع اليديسة بالثػار وقتل قادتيع بسداعجة مغ قبيمة

 نهايت االغاليت :
السيسا بيغ االميخ ابي العباس دمحم بغ ه( و 290-321دب الرخاع بيغ امخاء االغالبة الستأخخيغ لمفتخة )

ه( واخيو جعفخ بغ االغمب وبيغ االميخ ابي العباس عبج هللا بغ ابخاليع 242-226االغمب بغ ابخاليع )
مارة ) ه( وىي 296-290وابشو زيادة هللا الثالث الحي انتيى بسقتل االب وتػلى زياردة هللا بغ ابخاليع االا

 ػن نياية لحكع االغالبة.الدشة التي وضع فييا الفاشسي
 
 
 


