
 أمارة عبد الرمحه الىاصر وعالقته باخلالفت-
يبجأ عرخ االمارة االمػية في االنجلذ مشح وصػل عبج الخحسغ بغ معاوية )عبج الخحسغ الجاخل ( 
وتأسيذ أمارة أمػية مدتقمة عغ الخالفة العباسية في السذخق واستسخت ىحه االمارة حتى اعالن الخالفة 

 ه.316سشة 
ىـ عبجالخحسغ بغ دمحم وكان شابا في الثالثة والعذخيغ مغ عسخه ، وقج تػافخت 300سشةحكع االنجلذ حيث 

لة اصفات العدم وبعج الشطخ، مسا ساعجه عمى اعادة الػحجة الى االنجلذ والقزاء عمى ح توفي شخري
 دػد البالد عيذة تدمسو الحكع .يي كان حالتسدق واالضصخاب ال

لى حكام السجن الحيغ استقمػا عغ قخشبة دعاىع فيو بجأ عبجالخحسغ عيجه بتػجيو نجاء ا
ريان ووعجىع بحفظ مكانتيع في الجولة وتقخيبيع اليو، في علمعػدة الى الصاعة وتخك ال

يدتجيبػن لشجائو ومرادرة امػاليع، فدارع الكثيخ مغ  النفذ الػقت ىجد فيو بقتال الحيغ 
ق خارجا عغ شاعتو سػى عسخ بغ ، ولع يب لوحكام السجن السدتقمة الى تقجيع والئيع 
  .ىـ 312حفرػن الحي لع يمبث ان تػفي في سشة 

م 929ىـ / 316وما آن تحقق لعبج الخحسغ استشتاب االمغ واعادة الػحجة الى البالد حتى اقجم في سشة 
وتحػلت ،عمى اعالن نفدو خميفة وتمقب بالشاصخ لجيغ هللا ، وأمخ ان تكػن الجعػة لو بأميخ السؤمشيغ 

 م .1031ىـ 422االنجلذ بحلظ مغ امارة الى خالفة امػية استسخت حتى سشة 
واتخح لقب الشاصخ لجيغ هللا عمى غخار ألقاب الخمفاء العباسييغ والفاشسييغ وأمخ أن يخاشب بحلظ في 
السخاسالت الخسسية ويجعى لو بو عمى السشابخ ويثبت ذلظ في أعالمو وشخازه وسكتو )الشقػد( فكان أول 

 يتخح ألقاب الخالفة مغ أمخاء بشي أمية في األنجلذ ويعػد ذلظ أسباب عجة أىسيا:مغ 
 ضعف الخالفة العباسية في تمظ اآلونة وتحكع القادة األتخاك بالخميفة حتى أصبح العػبة بأيجييع. .1
 قيام خالفة فاشسية فتية في السغخب ومرخ زاد مغ شجة السشافدة بيغ األمػييغ والفاشسييغ. .2
ألميخ عبج الخحسغ الثالث عمى الثػار والتسخد وخاصة عسخ بغ حفرػن وسيصختو عمى انترار ا .3

 البالد وإنياء حالة الفػضى واالضصخابات وعػدة وحجة البالد شجعتو عمى إعالن الخالفة.
االستجابة لخغبة األنجلدييغ في أن يكػن خميفة لمسدمسيغ والحيغ كانػا يمقبػنو بأميخ السؤمشيغ قبل  .4

 مخالفة .إعالنو ل
وبيحا االعالن أصبح في العالع االسالمي ثالثة خمفاء في آن واحج بعج أن كانت الخالفة وحجة واحجة ال 
تقبل التجدئة وكانت ردة الفعل الذجيجة العالن الخالفة األمػية في األنجلذ مغ قبل الفاشسييغ إذ اعتبخوه 

ازعات بيشيع ولع يمبث ذلظ أن تصػر إلى تحجيًا ليع وتعجيًا عمى حق مغ حقػق أئستيع واستسخت السش
 الرجام السدمح بيغ ىاتيغ الخالفتيغ في قخشبة والفاشسية في القاىخة.



اما عغ االعسال البارزة التي قام بيا الشاصخ لجيغ هللا فتأتي في مقجمتيا حخصو عمى تحريغ الثغػر 
االنجلذ ، واستػلى عمى مجيشة االنجلدية ، كسا استػلى عمى ثغػر الداحل السغخبي السػاجية لداحل 

 ىـ وحرشيا وشحشيا بالخجال .319سبتو سشة 
اما عغ سياسة الشاصخ نحػ السسالظ الشرخانية في شسال اسبانيا ، فقج وجج نفدو امام حمف اسباني بيغ 

بعس االراضي والسجن االسالمية ، ثع تصمعا لالستيالء عمى سخقدصة  ليػن المحان احتالممظ نبخه وممظ 
جة الثغخ االعمى ، فترجى ليسا عبجالخحسغ وخاض معيا حخوبا شػيمة والحق بيسا عجة ىدائع استعاد قاع

قج واصل الحخب ضج السسالظ الذسالية ونجح في القزاء عمى اعجائو ىشاك  و عمى أثخىا مػاقع كثيخة ، 
 وجخدىع مغ حمفائيع ، وفخض سيصختو عمى اسبانيا كميا . 

 هـ(366-353الحكم المستنصر) -1
تػلى الخالفة بعج وفاة عبج الخحسغ الشاصخ لجيغ هللا ولجه الحكع الثاني السمقب بالسدتشرخ باهلل وكان 
حيشئح قج جاوز الخامدة واالربعيغ مغ عسخه ، وقج عخف الحكع بحبو لمعمع وتقخيبو العمساء , فكان يحخص 

 400كتبتو في مجيشة الدىخاء نحػا مغ عمى ندخ الكتب الشادرة او شخاءىا ميسا بمغ ثسشيا ، فتػافخ في م
 الف مجمج في شتى الفشػن .

اما اعسالو العسخانية فأىسيا الديادة الكبيخة التي اجخاىا في مدجج قخشبة. كسا اجخى الساء العحب الى 
 ايات .قس

وفي السجال الخارجي كانت سياستو في الػاقع استسخارا لدياسو والجه الشاصخ فيسا يخز السغخب 
 الظ الػاقعة شسال اسبانيا .والسس

ه ، ودخمػا في عجة حخوب مع  361حاول االدارسة استعادة السجن الذسالية في السغخب في سشة 
 ستدالميع نتيجة لمدياسة الحازمة التي اتبعيا الحكع السدتشرخ.بأاالمػييغ في االنجلذ انتيت بيديستيع 

 هشام الثاني المؤيد باهلل :  -2
ىـ بػيع بالخالفة ولجه وولي عيجه ىذام وتمقب بالسؤيج باهلل ، 366دتشرخ باهلل عام بعج وفاه الحكع الس

وكان ال يتجاوز العذخ سشػات مغ عسخه ، فتست مبايعتو بقخشبة بفزل مدانجة وزيخ ابيو السشرػر بغ 
تػلي الػصاية عمى ىذام وقج دخل السشرػر ىحا في صخاع مع اعجائو في  الحيدمحم بغ ابي عامخ 

اخل والخارج ، فزخب بعزيع ببعس ، وتجعيسا لسخكده في البالد شخع السشرػر بغدو السسالظ الج
الذسالية فغدا قذتالة وليػن ونبخة وقصالػنيا سبعا وخسديغ غدوة لع يشيدم في واحجة مشيا شػال مجة حكسة 

 التي بمغت خسدا وعذخيغ سشة .
ػية عمى السشصقة الستسجة الى سجمساسة جشػبا اما سياستو نحػ السغخب فقج نجح في فخض الديادة االم

ىـ . وعمى الخغع مغ الشجاح الكبيخ الحي 318ىـ ، والى واليتي تمسدان وتاىخت شخقا سشة 370سشة 
احخزه السشرػر في بالد السغخب فقج انجلعت الثػرات ضج الشفػذ االمػي في تمظ السشاشق ، اال ان 

 السشرػر واجييا بحدم وثبات .



اما عغ سياستو مع السسالظ االوربية والجولة البيدنصية ، فقج كانت حدشة حيث تػشجت عالقاتو 
مع بيدنصة ومع ممظ السانيا وايصاليا واالمبخاشػرية الخومانية السقجسة ، كسا ان عالقاتو مع ممػك اسبانيا 

 .في حخب مع ممػكيا  في الذسال فقج كانت ودية ، غيخ ان عالقاتو مع قذتالة لع تكغ حدشة فقج دخل
 
 
 

 أبرز خلفاء املغرب-2
 الفاطميىن-أ

يخجع أصػل ىحه الجولة الى عبيج هللا السيجي بغ سعيج بغ دمحم الحبيب الحي يخجع ندبو الى 
 اسساعيل بغ جعفخ الرادق )عميو الدالم(.

،وبعج وفاة اما مخحمة نذػء ىحه الجولة فبجأ بإ}سال داعيتيغ مغ مقخىع في سمسية في بالد الذام 
الجاعتيغ ارسل عبج هللا السيجي الجاعية الحدغ بغ احسج بغ دمحم بغ زكخيا الحي يكشى بأبي عبج هللا 

 الذيعي.
وبعج ان ميج ابػ عبج هللا الذيعي االمػر في السغخب االدنى كتب الى عبيج هللا السيجي يحثو 

شة سجمساسة عاصسة السجرارييغ في السغخب عمى القجوم الى ىحه البالد وقج رحل عبيج هللا السيجي الى مجي
اذ اكخمو اميخىا ، ثع ضيق عميو وسجشو بأشارة مغ الخميفة العباسي السعتزج ،ولكغ استصاع ابػ عبج هللا 

ه الى مجيشة رقادة في تػنذ 296الذيعي ان يحخره مغ سجشو ،وبعجىا تػجو عبيج هللا السيجي سشة 
 بالد السغخب وقج أتخح عجة اجخاءات ميسة ىي:واعمغ ىشاك قيام الجولة الفاشسية في 

 اتخح لقب ) السيجي اميخ السؤمشيغ(. .1
اعتسج عمى وجػه ججيجة بأسشاد مشاصب ججيجة ليع في الجولة مثل االشخاف عمى بيت السال  .2

 وقزاء رقادة وديػان الكتابة وديػان الخخاج والحجابة .
 اثبات السػلي في ديػان العصاء. .3
 ضخب الدكة بأسسو. .4

بعج أن استقخت االمػر لعبيج هللا السيجي فكخ في بشاء عاصسة ججيجة لو وىي مجيشة السيجية فقج ابتجأ و 
،كسا اقام دار لرشاعة الدفغ  308ىثع انتقل الييا سشة  305ه واستكسل بشاءىا سشة  300ببشائيا سشة 

 ، خمف عبيج هللا السيجي ابشو القائع ابػ القاسع دمحم .
عمى االنجلذ وامتج نفػذىع  ػاالسػحجون أحقيتيع في الخالفة دون غيخىع. فمسا استػليخى المهحدين:  -ب

الى شخابمذ شخقًا والى السحيط االشمدي غخبًا وحاولػا االستيالء عمى مرخ وما يمييا مغ بالد السذخق 
 بغ االسالمي ضيخوا وكأنيع يتحجون الخالفة العباسية ، وقج زاد ذلظ التحجي وضػحا عشجما أقخ دمحم



تػمخت عبج السؤمغ بغ عمي الكػمي عمى الجير السػحجي وبيحا لع يجج اتباع دمحم ابغ تػمخت حخجا في 
ان يمقبػا عبج السؤمغ بغ عمي بمقب ) أميخ السؤمشيغ ( وىحا المقب ىػ مغ القاب الخالفة العباسية وحجىا 

دًا ليا عغ نقػد السخابصيغ ونقر ، كسا امخ عبج السؤمغ ابغ عمي بدظ نقػد ججيجة مخبعة الجػانب تسيي
عمى احج وجيييا ) ال الو ال هللا وال حػل وال قػة الو باهلل ( وعمى الػجو االخخ ) هللا مػالنا ودمحم رسػلشا 
والسيجي امامشا ( وىحا يجل عمى االستقالل التام. وال شظ في ان اتخاذ عبج السؤمغ بغ عمي لقب خميفة 

 يج رسػم الخالفة ببالد السغخب وتدسيتو بأميخ السؤمشيغ وتحج
فمع يعتخفػا بالتقميج واالعالم والذارات التي كان يخسميا الخمفاء العباسيػن لمسخابصيغ سابقًا . وقصعػا كل 

 صمة كانت تخبصيع بالخالفة العباسية روحيا وسياسيا حتى سقػط دولتيع ومجيء بشػ مخيغ الى الحكع . 
 م(641ه /626في بالد المغرب )  الدولة الحفصية-ج

الحفريػن فخع مغ السػحجيغ ويشتدبػن الى الذيخ أبي حفز عسخ بغ يحيى اليشتامي ،وتخجع أصػل 
الحفرييغ بالسغخب االدنى الى ايام أبشو ابػ دمحم عبج الػاحج بغ أبي حفز الحي كان صيخا لمخميفة 

ه .  603ر السػحجي عمى البالد التػندية سشة السشرػر السػحجي ،وقج واله الخميفة الشاصخ بغ السشرػ 
حيث استصاع أن يقزي عمى الكثيخ مغ عػامل االضصخاب في تػنذ وحيغ تػلى زكخيا بغ يحيى بغ 
عبج الػاحج الحفزي كانت دولة السػحجيغ قج وصمت الى درجة كبيخة مغ الزعف . فأنتيد أبػ زكخيا 

 عغ دولة السػحجيغ. الفخصة وأعمغ استقاللو بأعسال تػنذ والقيخوان
وتسكغ أبػ زكخيا مغ تأسيذ دولة في تػنذ ،وبعج وفاة أبػ زكخيا بػيع أبشو أبا عبج هللا دمحمًا ولقب نفدو 

ه ،وأعتخف العالع  650بمقب السدتشرخ باهلل الحفري وأعمغ الجولة الحفرية خالفة إسالمية سشة 
بتيا الفػضى في أعقاب وفاة السدتشرخ باهلل وذلظ االسدالمي بيحه الخالفة ، إال أن الجولة الحفرية أنتا

 لكثخة الخالفات عمى العخش وأخحت الجولة السجاورة تتجخل في شؤونيع الجاخمية وخاصة دولة بشي مخيغ.
 االسطىل البحري ) املغربي واالودلسي(-3

شسال لقج عخف التاريخ البحخي السغخبي خالل العرػر الػسصى ، الن الفاتحيغ السدمسيغ في 
افخيقيا حيث واجيػا صعػبات مرجرىا الشذاط البحخي البيدنصي ليحا اضصخ الى قيام نذاط بحخي مساثل 
،وحيث استقجمػا مغ دولة مرخ عجدا مغ صشاع الدفغ وعسمػا عمى أنذاء دار الرشاعة ، لقج عخفت 

 السشصقة كحلظ أقجم مشاشق بحخي ىػ مزيق جبل شارق.
شارقا لالنجلذ أمخ برشاعة مديج مغ الدفغ لشقل دفعة ججيجة ان مػسى بغ نريخ مشح أن وجو 

مغ الجشج ، كحلظ ان دار الرشاعة بتػنذ أنتجت عجدًا آخخ مغ الدفغ استخجميا مػسى ن نريخ في 
،وىي حسمة أضخع بكثيخ مغ حسمة شارق.وتابع والة السغخب بعج  93حسمتو عمى االنجلذ في سشة 

 التساسا لمجياد ضج البيدنصييغ. مػسى بغ نريخ سياسة الغدو البحخي 



أصبح السغخب االسالمي في قبزة السجرارية والخستسية وأصاب الخسػل قاعجة افخيقية البحخية ،وتػقفت 
غارات السدمسيغ في بحخ السغخب فتخة دامت ما يقخب مغ نرف قخن استعادت بيدنصة خالليا سياستيا 

لبحخي في السذخق والسغخب انرخاف الجولة في البحخ الستػسط . وقج ساعج عمى خسػل الشذاط ا
أمارة عبد الرمحه الىاصر - العباسية عغ شؤون البحخ الستػسط وعكػفيا عمى مذاكميا الجاخمية.

 وعالقته باخلالفت
يبجأ عرخ االمارة االمػية في االنجلذ مشح وصػل عبج الخحسغ بغ معاوية )عبج الخحسغ الجاخل ( 

الخالفة العباسية في السذخق واستسخت ىحه االمارة حتى اعالن الخالفة  وتأسيذ أمارة أمػية مدتقمة عغ
 ه.316سشة 

ىـ عبجالخحسغ بغ دمحم وكان شابا في الثالثة والعذخيغ مغ عسخه ، وقج تػافخت 300حكع االنجلذ سشةحيث 
لة اصفات العدم وبعج الشطخ، مسا ساعجه عمى اعادة الػحجة الى االنجلذ والقزاء عمى ح توفي شخري

 دػد البالد عيذة تدمسو الحكع .يي كان حالتسدق واالضصخاب ال
بجأ عبجالخحسغ عيجه بتػجيو نجاء الى حكام السجن الحيغ استقمػا عغ قخشبة دعاىع فيو 

ريان ووعجىع بحفظ مكانتيع في الجولة وتقخيبيع اليو، في علمعػدة الى الصاعة وتخك ال
يدتجيبػن لشجائو ومرادرة امػاليع، فدارع الكثيخ مغ  النفذ الػقت ىجد فيو بقتال الحيغ 

، ولع يبق خارجا عغ شاعتو سػى عسخ بغ  لوحكام السجن السدتقمة الى تقجيع والئيع 
  .ىـ 312حفرػن الحي لع يمبث ان تػفي في سشة 

م 929ىـ / 316وما آن تحقق لعبج الخحسغ استشتاب االمغ واعادة الػحجة الى البالد حتى اقجم في سشة 
وتحػلت ،عمى اعالن نفدو خميفة وتمقب بالشاصخ لجيغ هللا ، وأمخ ان تكػن الجعػة لو بأميخ السؤمشيغ 

 م .1031ىـ 422االنجلذ بحلظ مغ امارة الى خالفة امػية استسخت حتى سشة 
ي واتخح لقب الشاصخ لجيغ هللا عمى غخار ألقاب الخمفاء العباسييغ والفاشسييغ وأمخ أن يخاشب بحلظ ف

السخاسالت الخسسية ويجعى لو بو عمى السشابخ ويثبت ذلظ في أعالمو وشخازه وسكتو )الشقػد( فكان أول 
 مغ يتخح ألقاب الخالفة مغ أمخاء بشي أمية في األنجلذ ويعػد ذلظ أسباب عجة أىسيا:

 يجييع.ضعف الخالفة العباسية في تمظ اآلونة وتحكع القادة األتخاك بالخميفة حتى أصبح العػبة بأ .5
 قيام خالفة فاشسية فتية في السغخب ومرخ زاد مغ شجة السشافدة بيغ األمػييغ والفاشسييغ. .6
انترار األميخ عبج الخحسغ الثالث عمى الثػار والتسخد وخاصة عسخ بغ حفرػن وسيصختو عمى  .7

 البالد وإنياء حالة الفػضى واالضصخابات وعػدة وحجة البالد شجعتو عمى إعالن الخالفة.
ستجابة لخغبة األنجلدييغ في أن يكػن خميفة لمسدمسيغ والحيغ كانػا يمقبػنو بأميخ السؤمشيغ قبل اال .8

 إعالنو لمخالفة .



وبيحا االعالن أصبح في العالع االسالمي ثالثة خمفاء في آن واحج بعج أن كانت الخالفة وحجة واحجة ال 
مػية في األنجلذ مغ قبل الفاشسييغ إذ اعتبخوه تقبل التجدئة وكانت ردة الفعل الذجيجة العالن الخالفة األ

تحجيًا ليع وتعجيًا عمى حق مغ حقػق أئستيع واستسخت السشازعات بيشيع ولع يمبث ذلظ أن تصػر إلى 
 الرجام السدمح بيغ ىاتيغ الخالفتيغ في قخشبة والفاشسية في القاىخة.

تي في مقجمتيا حخصو عمى تحريغ الثغػر اما عغ االعسال البارزة التي قام بيا الشاصخ لجيغ هللا فتأ
االنجلدية ، كسا استػلى عمى ثغػر الداحل السغخبي السػاجية لداحل االنجلذ ، واستػلى عمى مجيشة 

 ىـ وحرشيا وشحشيا بالخجال .319سبتو سشة 
غ اما عغ سياسة الشاصخ نحػ السسالظ الشرخانية في شسال اسبانيا ، فقج وجج نفدو امام حمف اسباني بي

بعس االراضي والسجن االسالمية ، ثع تصمعا لالستيالء عمى سخقدصة  ليػن المحان احتالممظ نبخه وممظ 
قاعجة الثغخ االعمى ، فترجى ليسا عبجالخحسغ وخاض معيا حخوبا شػيمة والحق بيسا عجة ىدائع استعاد 

قزاء عمى اعجائو ىشاك  قج واصل الحخب ضج السسالظ الذسالية ونجح في الو عمى أثخىا مػاقع كثيخة ، 
 وجخدىع مغ حمفائيع ، وفخض سيصختو عمى اسبانيا كميا . 

 هـ(366-353الحكم المستنصر) -1
تػلى الخالفة بعج وفاة عبج الخحسغ الشاصخ لجيغ هللا ولجه الحكع الثاني السمقب بالسدتشرخ باهلل وكان 

بحبو لمعمع وتقخيبو العمساء , فكان يحخص حيشئح قج جاوز الخامدة واالربعيغ مغ عسخه ، وقج عخف الحكع 
 400عمى ندخ الكتب الشادرة او شخاءىا ميسا بمغ ثسشيا ، فتػافخ في مكتبتو في مجيشة الدىخاء نحػا مغ 

 الف مجمج في شتى الفشػن .
اما اعسالو العسخانية فأىسيا الديادة الكبيخة التي اجخاىا في مدجج قخشبة. كسا اجخى الساء العحب الى 

 ايات .قس
وفي السجال الخارجي كانت سياستو في الػاقع استسخارا لدياسو والجه الشاصخ فيسا يخز السغخب 

 والسسالظ الػاقعة شسال اسبانيا .
ه ، ودخمػا في عجة حخوب مع  361حاول االدارسة استعادة السجن الذسالية في السغخب في سشة 

 نتيجة لمدياسة الحازمة التي اتبعيا الحكع السدتشرخ.ستدالميع بأاالمػييغ في االنجلذ انتيت بيديستيع 
 هشام الثاني المؤيد باهلل :  -2

ىـ بػيع بالخالفة ولجه وولي عيجه ىذام وتمقب بالسؤيج باهلل ، 366بعج وفاه الحكع السدتشرخ باهلل عام 
وكان ال يتجاوز العذخ سشػات مغ عسخه ، فتست مبايعتو بقخشبة بفزل مدانجة وزيخ ابيو السشرػر بغ 

ع مع اعجائو في تػلي الػصاية عمى ىذام وقج دخل السشرػر ىحا في صخا  الحيدمحم بغ ابي عامخ 
الجاخل والخارج ، فزخب بعزيع ببعس ، وتجعيسا لسخكده في البالد شخع السشرػر بغدو السسالظ 
الذسالية فغدا قذتالة وليػن ونبخة وقصالػنيا سبعا وخسديغ غدوة لع يشيدم في واحجة مشيا شػال مجة حكسة 

 التي بمغت خسدا وعذخيغ سشة .



ي فخض الديادة االمػية عمى السشصقة الستسجة الى سجمساسة جشػبا اما سياستو نحػ السغخب فقج نجح ف
ىـ . وعمى الخغع مغ الشجاح الكبيخ الحي 318ىـ ، والى واليتي تمسدان وتاىخت شخقا سشة 370سشة 

احخزه السشرػر في بالد السغخب فقج انجلعت الثػرات ضج الشفػذ االمػي في تمظ السشاشق ، اال ان 
 وثبات . السشرػر واجييا بحدم

اما عغ سياستو مع السسالظ االوربية والجولة البيدنصية ، فقج كانت حدشة حيث تػشجت عالقاتو 
مع بيدنصة ومع ممظ السانيا وايصاليا واالمبخاشػرية الخومانية السقجسة ، كسا ان عالقاتو مع ممػك اسبانيا 

 .ة فقج دخل في حخب مع ممػكيا في الذسال فقج كانت ودية ، غيخ ان عالقاتو مع قذتالة لع تكغ حدش
 
 
 

 أبرز خلفاء املغرب-2
 الفاطميىن-أ

يخجع أصػل ىحه الجولة الى عبيج هللا السيجي بغ سعيج بغ دمحم الحبيب الحي يخجع ندبو الى 
 اسساعيل بغ جعفخ الرادق )عميو الدالم(.

د الذام ،وبعج وفاة اما مخحمة نذػء ىحه الجولة فبجأ بإ}سال داعيتيغ مغ مقخىع في سمسية في بال
الجاعتيغ ارسل عبج هللا السيجي الجاعية الحدغ بغ احسج بغ دمحم بغ زكخيا الحي يكشى بأبي عبج هللا 

 الذيعي.
وبعج ان ميج ابػ عبج هللا الذيعي االمػر في السغخب االدنى كتب الى عبيج هللا السيجي يحثو 

الى مجيشة سجمساسة عاصسة السجرارييغ في السغخب  عمى القجوم الى ىحه البالد وقج رحل عبيج هللا السيجي
اذ اكخمو اميخىا ، ثع ضيق عميو وسجشو بأشارة مغ الخميفة العباسي السعتزج ،ولكغ استصاع ابػ عبج هللا 

ه الى مجيشة رقادة في تػنذ 296الذيعي ان يحخره مغ سجشو ،وبعجىا تػجو عبيج هللا السيجي سشة 
 شسية في بالد السغخب وقج أتخح عجة اجخاءات ميسة ىي:واعمغ ىشاك قيام الجولة الفا

 اتخح لقب ) السيجي اميخ السؤمشيغ(. .5
اعتسج عمى وجػه ججيجة بأسشاد مشاصب ججيجة ليع في الجولة مثل االشخاف عمى بيت السال  .6

 وقزاء رقادة وديػان الكتابة وديػان الخخاج والحجابة .
 اثبات السػلي في ديػان العصاء. .7
 بأسسو.ضخب الدكة  .8



وبعج أن استقخت االمػر لعبيج هللا السيجي فكخ في بشاء عاصسة ججيجة لو وىي مجيشة السيجية فقج ابتجأ 
،كسا اقام دار لرشاعة الدفغ  308ىثع انتقل الييا سشة  305ه واستكسل بشاءىا سشة  300ببشائيا سشة 

 ، خمف عبيج هللا السيجي ابشو القائع ابػ القاسع دمحم .
عمى االنجلذ وامتج نفػذىع  ػايخى السػحجون أحقيتيع في الخالفة دون غيخىع. فمسا استػلين: المهحد -ب

الى شخابمذ شخقًا والى السحيط االشمدي غخبًا وحاولػا االستيالء عمى مرخ وما يمييا مغ بالد السذخق 
ا أقخ دمحم بغ االسالمي ضيخوا وكأنيع يتحجون الخالفة العباسية ، وقج زاد ذلظ التحجي وضػحا عشجم

تػمخت عبج السؤمغ بغ عمي الكػمي عمى الجير السػحجي وبيحا لع يجج اتباع دمحم ابغ تػمخت حخجا في 
ان يمقبػا عبج السؤمغ بغ عمي بمقب ) أميخ السؤمشيغ ( وىحا المقب ىػ مغ القاب الخالفة العباسية وحجىا 

انب تسييدًا ليا عغ نقػد السخابصيغ ونقر ، كسا امخ عبج السؤمغ ابغ عمي بدظ نقػد ججيجة مخبعة الجػ 
عمى احج وجيييا ) ال الو ال هللا وال حػل وال قػة الو باهلل ( وعمى الػجو االخخ ) هللا مػالنا ودمحم رسػلشا 
والسيجي امامشا ( وىحا يجل عمى االستقالل التام. وال شظ في ان اتخاذ عبج السؤمغ بغ عمي لقب خميفة 

 شيغ وتحجيج رسػم الخالفة ببالد السغخب وتدسيتو بأميخ السؤم
فمع يعتخفػا بالتقميج واالعالم والذارات التي كان يخسميا الخمفاء العباسيػن لمسخابصيغ سابقًا . وقصعػا كل 

 صمة كانت تخبصيع بالخالفة العباسية روحيا وسياسيا حتى سقػط دولتيع ومجيء بشػ مخيغ الى الحكع . 
 م(641ه /626المغرب )  الدولة الحفصية في بالد-ج

الحفريػن فخع مغ السػحجيغ ويشتدبػن الى الذيخ أبي حفز عسخ بغ يحيى اليشتامي ،وتخجع أصػل 
الحفرييغ بالسغخب االدنى الى ايام أبشو ابػ دمحم عبج الػاحج بغ أبي حفز الحي كان صيخا لمخميفة 

ه .  603السػحجي عمى البالد التػندية سشة السشرػر السػحجي ،وقج واله الخميفة الشاصخ بغ السشرػر 
حيث استصاع أن يقزي عمى الكثيخ مغ عػامل االضصخاب في تػنذ وحيغ تػلى زكخيا بغ يحيى بغ 
عبج الػاحج الحفزي كانت دولة السػحجيغ قج وصمت الى درجة كبيخة مغ الزعف . فأنتيد أبػ زكخيا 

 غ دولة السػحجيغ.الفخصة وأعمغ استقاللو بأعسال تػنذ والقيخوان ع
وتسكغ أبػ زكخيا مغ تأسيذ دولة في تػنذ ،وبعج وفاة أبػ زكخيا بػيع أبشو أبا عبج هللا دمحمًا ولقب نفدو 

ه ،وأعتخف العالع  650بمقب السدتشرخ باهلل الحفري وأعمغ الجولة الحفرية خالفة إسالمية سشة 
يا الفػضى في أعقاب وفاة السدتشرخ باهلل وذلظ االسدالمي بيحه الخالفة ، إال أن الجولة الحفرية أنتابت

 لكثخة الخالفات عمى العخش وأخحت الجولة السجاورة تتجخل في شؤونيع الجاخمية وخاصة دولة بشي مخيغ.
 االسطىل البحري ) املغربي واالودلسي(-3

لقج عخف التاريخ البحخي السغخبي خالل العرػر الػسصى ، الن الفاتحيغ السدمسيغ في شسال 
افخيقيا حيث واجيػا صعػبات مرجرىا الشذاط البحخي البيدنصي ليحا اضصخ الى قيام نذاط بحخي مساثل 



فت ،وحيث استقجمػا مغ دولة مرخ عجدا مغ صشاع الدفغ وعسمػا عمى أنذاء دار الرشاعة ، لقج عخ 
 السشصقة كحلظ أقجم مشاشق بحخي ىػ مزيق جبل شارق.

ان مػسى بغ نريخ مشح أن وجو شارقا لالنجلذ أمخ برشاعة مديج مغ الدفغ لشقل دفعة ججيجة 
مغ الجشج ، كحلظ ان دار الرشاعة بتػنذ أنتجت عجدًا آخخ مغ الدفغ استخجميا مػسى ن نريخ في 

أضخع بكثيخ مغ حسمة شارق.وتابع والة السغخب بعج ،وىي حسمة  93حسمتو عمى االنجلذ في سشة 
 مػسى بغ نريخ سياسة الغدو البحخي التساسا لمجياد ضج البيدنصييغ.

أصبح السغخب االسالمي في قبزة السجرارية والخستسية وأصاب الخسػل قاعجة افخيقية البحخية 
ن استعادت بيدنصة خالليا ،وتػقفت غارات السدمسيغ في بحخ السغخب فتخة دامت ما يقخب مغ نرف قخ 

سياستيا في البحخ الستػسط . وقج ساعج عمى خسػل الشذاط البحخي في السذخق والسغخب انرخاف الجولة 
 العباسية عغ شؤون البحخ الستػسط وعكػفيا عمى مذاكميا الجاخمية.

السدمسيغ  فسشح نياية القخن الثاني لميجخة أخحت بيدنصة تيسل شأن قػاتيا البحخية مجارية في ذلظ
الحيغ انرخفػا عغ البحخ ، غيخ أن السغخب االسالمي بعج أنفرالو عغ العباسييغ في الثمث األخيخ مغ 
القخن الثاني اليجخي لع يحح ححوىع ، بل أخح يتجو اتجاىا بحخيا ،ولع يمبث مدمسػ السغخب واالنجلذ أن 

، ىكحا تغيخ السػقف في حػض أستغمػا لسرمحتيع االضصخابات التي واجيت البيدنصييغ في الجاخل
البحخ الستػسط الغخبي واالوسط ، وآلت الديادة البحخية الى السدمسيغ .ويخجع الفزل في التفػق البحخي 
الحي أحخزه السغخب االسالمي عمى البيدنصييغ الى امتجاد الدػاحل السغخبية واالنجلدية وكثخة السخاسي ، 

يقية بػجو خاص بالسقػمات االساسية لقياميا بجور بحخي حيث مشحت الصبيعة بالد السغخب عامة وافخ 
ىام ، فأن شكل الداحل ،ووضع عمى شكل شخيط ساحمي شػيل يترل بدػاحل شخابمذ وبخقة وليبيا 
ومرخ مغ جية الذخق ،وبدػاحل السغخبيغ األوسط واألقرى حتى السحيط االشمدي مغ جية الغخب ، 

يتسيدون بشذاشيع البحخي الحي لع يكغ يتزح اال في االوقات التي في الحياة االجتساعية لدكانو ، فكانػا 
 يقصع فييا السغخب صمتو الدياسية بغيخه .

وتعتبخ شخابمذ مغ أىع قػاعج االساشيل السغخبية في العرخ االسالمي ، فكانت مخكدا لغارات 
في العرخ الفاشسي  ه . وكانت255االسصػل االغمبي عمى جديخة مالصة التي افتتحيا االغالبة في سشة 

دار صشاعة لالسصػل الفاشسي ، فازدادت أىسيتيا العدكخية عشجما اتخحت قاعجة مغ قػاعج أسصػل 
 صقمية .  وضيخ مغ أىل شخابمذ بحخيػن ميخة شغمػا مشاصب كبيخة في البحخية الفاشسية.
والجشػبية الذخقية أما االنجلذ فذبو جديخة سػاحميا يجور بيا البحخ الستػسط مغ الجيتيغ الذخقية 

والسحيط االشمدي مغ الجيات الجشػبية الغخبية والغخبية والذسالية الغخبية ولقج تعخضت سػاحل االنجلدي 
 لغارات قػى االعجاد ، فكانت االنجلذ لحلظ )دار ومػشغ رباط(.

 االسطىل االودلسي يف عهد الفتح-



فإن الحسالت االستصالعية  لسا كان مزيق جبل شارق فاصاًل بيغ السغخب وبالد االنجلذ
االولى وحسالت الفتح . ومغ ثع تعاقب الجيػش مغ والى االنجلذ ، فأن كل ىحه االمػر تحتاج الى 
أساشيل كبيخة لشقل السجاىجيغ وخيػليع وعتادىع. كان االعتساد االول وقبل كل شيء عمى االساشيل 

 السغخبي. العخبية التي كانت تحت أمخة مػسى بغ نريخ عمى شػل الداحل
 

فسشح نياية القخن الثاني لميجخة أخحت بيدنصة تيسل شأن قػاتيا البحخية مجارية في ذلظ السدمسيغ 
الحيغ انرخفػا عغ البحخ ، غيخ أن السغخب االسالمي بعج أنفرالو عغ العباسييغ في الثمث األخيخ مغ 

ع يمبث مدمسػ السغخب واالنجلذ أن القخن الثاني اليجخي لع يحح ححوىع ، بل أخح يتجو اتجاىا بحخيا ،ول
أستغمػا لسرمحتيع االضصخابات التي واجيت البيدنصييغ في الجاخل، ىكحا تغيخ السػقف في حػض 
البحخ الستػسط الغخبي واالوسط ، وآلت الديادة البحخية الى السدمسيغ .ويخجع الفزل في التفػق البحخي 

ى امتجاد الدػاحل السغخبية واالنجلدية وكثخة السخاسي ، الحي أحخزه السغخب االسالمي عمى البيدنصييغ ال
حيث مشحت الصبيعة بالد السغخب عامة وافخيقية بػجو خاص بالسقػمات االساسية لقياميا بجور بحخي 
ىام ، فأن شكل الداحل ،ووضع عمى شكل شخيط ساحمي شػيل يترل بدػاحل شخابمذ وبخقة وليبيا 

خبيغ األوسط واألقرى حتى السحيط االشمدي مغ جية الغخب ، ومرخ مغ جية الذخق ،وبدػاحل السغ
في الحياة االجتساعية لدكانو ، فكانػا يتسيدون بشذاشيع البحخي الحي لع يكغ يتزح اال في االوقات التي 

 يقصع فييا السغخب صمتو الدياسية بغيخه .
كانت مخكدا لغارات وتعتبخ شخابمذ مغ أىع قػاعج االساشيل السغخبية في العرخ االسالمي ، ف

ه . وكانت في العرخ الفاشسي 255االسصػل االغمبي عمى جديخة مالصة التي افتتحيا االغالبة في سشة 
دار صشاعة لالسصػل الفاشسي ، فازدادت أىسيتيا العدكخية عشجما اتخحت قاعجة مغ قػاعج أسصػل 

 البحخية الفاشسية.صقمية .  وضيخ مغ أىل شخابمذ بحخيػن ميخة شغمػا مشاصب كبيخة في 
أما االنجلذ فذبو جديخة سػاحميا يجور بيا البحخ الستػسط مغ الجيتيغ الذخقية والجشػبية الذخقية 
والسحيط االشمدي مغ الجيات الجشػبية الغخبية والغخبية والذسالية الغخبية ولقج تعخضت سػاحل االنجلدي 

 رباط(.لغارات قػى االعجاد ، فكانت االنجلذ لحلظ )دار ومػشغ 
 االسطىل االودلسي يف عهد الفتح-

لسا كان مزيق جبل شارق فاصاًل بيغ السغخب وبالد االنجلذ فإن الحسالت االستصالعية 
االولى وحسالت الفتح . ومغ ثع تعاقب الجيػش مغ والى االنجلذ ، فأن كل ىحه االمػر تحتاج الى 

عتساد االول وقبل كل شيء عمى االساشيل أساشيل كبيخة لشقل السجاىجيغ وخيػليع وعتادىع. كان اال
 العخبية التي كانت تحت أمخة مػسى بغ نريخ عمى شػل الداحل السغخبي.

 


