
 انفصم اخلامس
 انعالقات انسياسية وانعسكرية وانثقافية بني امارات املغرب واالندنس

 -املدراية : -1
مؽ السؤسف انشا ال نسمػ معمؾمات وفيخة ومفرمة عؽ مداىسات السجارييؽ في الحخكة 

ولعل الدبب عمى اكثخ االحتسال ، انو  الثقافية والعمسية اذ قؾرنت بسا نعخفو عؽ الخستسييؽ
لؼ يتبق مؽ آثارىؼ الفكخية ما يجعمشا نأتي بكثيخ مؽ التفريالت والسعمؾمات السيسة ، حيث 
تعخض اكثخه الى التمف واالىسال ، لكؽ ىشاك ما يذيخ الى اىتسام السجارييؽ في عقج حمقات 

العمؾم سؾاء الجيشي او عمؾم المغة الجرس العمؾم االسالمية او االجتساعيات لتعميؼ ولتجريذ 
العخبية او العمؾم العقمية او ما يذيخ الى وجؾد ميشة تعميؼ الربيان وتأديبيؼ في مجيشة 

 سمجساسة .
 انرستميون : -2

نيج الخستسيؾن في عالقاتيؼ مع امؾيي االنجلذ سياسة ودية ربسا اوجبتيا الزخورة الدياسية 
بة اذ يتعخض الظخفان لعجاء القؾى الدياسية الستسثمة بتؾطيجي العالقات بيؽ تاىخت وقخط

بجولة االغالبة ودولة االدارسة ، ومؽ ثؼ التقي الظخفان حؾل مرالحيسا الدياسية السذتخكة 
 ,, 

ويحىب بعض الكتاب الى ان العالقات بيؽ تاىخت وقخطبة ، قج بمغت حج التحالف الدياسي 
فيؽ صالت الؾد وتبادل الدفارات واليجايا ، كسا الخسسي في حيؽ لؼ تتعج العالقات بيؽ الظخ 

قامت عالقات تجارية فكانت الدفؽ تتخدد بيؽ وىخان والسخية حاممة الستاجخ والعمساء 
والسدافخيؽ ، واستقبمت حاضخة الخستسييؽ تاىخت كثيخًا مؽ اىل االنجلذ حتى انيؼ اصبحؾا 

 جالية انجلدية كبيخة فييا . 
العالقات بيؽ امؾي قخطبة واصحاب تاىخت ما كانت اكثخ تؾطجًا ويتفق اغمب السؤرخيؽ ان 

اال بعج تأسيذ تاىخت مخكد الخستسييؽ الدياسي والحزاري يعج ، استعانة الخستسيؽ 
يؽ ومؽ ليؼ خبخة بانذاء السجن وميسا يكؽ مؽ امخ ، فأن تخدي العالقات بيؽ ييشجسسبال

ت العالقات التقميجية بيؽ الظخفيؽ ووصمت الجولتيؽ الخستسية واألمؾية تاىخت وقخطبة وعشاد
تذيخ الييا بعض السرادر ، لؼ تكؽ اال لفتخة قريخة فقج زالت الحفؾة بيؽ البعؾث الى 



بعض االمخاء االنجلدييؽ  اتخحكسا  تاىخت وقخطبة ،وعادت العالقات التقميجية بيؽ الظخفيؽ ،
السدخح الدياسي تعخضت  الؾزراء والحجاب مؽ البيت الخستسي وبغيؾر الفاطسييؽ عمى

القؾى لدياسية جسيعيا الى التيجيج الفاطسي ، سؾاء في السغخب او في االنجلذ ، لحا 
خت وقخطبة التقاء ىحا الخظخ الحي بات وشيػ الؾقؾع ىاستؾجب القيام بعسل مذتخك بيؽ تا

م يبج 909ه/ 297، لكؽ شيئًا مؽ ذلػ لؼ يحجث ، فقج سقظت الجولة الخستسية سشة 
 قخطبة لشججتيؼ . ماطسييؽ ولؼ يقؼ حكاالف
 االدارسة : -3
كانت العالقة مع االدارسة متأرجحة ؛ ألن اإلمارة االدريدية تجور في فمػ الدياسة  

الفاطسية مخة واألنجلدية مخة أخخى ، وىي تشحاز في والئيا والنيا لألقؾى فقج قظعؾا الجعؾة 
 ه( .361لألمؾييؽ وقامؾا بثؾرة سشة )

تخك االدارسة أثخا واضحا في الحياة الثقافية ، ليذ في السغخب اآلقرى فحدب بل في 
جسيع انحاء السغخب العخبي االسالمي ، فمؼ يسض وقت طؾيل عمى قيام دولة االدارسة ، 
حتى بخزت مجيشة فاس واصبحت مخكدا لمثقافة والفكخ يذج اليو العمساء وطمبة العمؼ ومخيجوه 

 نحاء العالؼ االسالمي .، الخحل مؽ جسيع ا
لقج تمقت مجيشة فاس في عرخ اآلدارسة ، تأثيخات عمسية وفكخية وثقافية وحزارية مادية 
مددوجة مؽ بالد االنجلذ ومؽ القيخوان في الؾقت نفدو ، فالسجيشة كانت تتألف مؽ عجوتيؽ 

العجوتيؽ ، قج  ، واحجة لالنجلدييؽ واخخى لمقيخوانييؽ او القخوييؽ ، وكان اىل كل مؽ ىاتيؽ
نقمؾا كثيخًا مؽ تخاثيؼ العمسي والفكخي الى مدتقخىؼ في فاس ـ وال تخفي اآلىسية التاريخية لكل 
مؽ القيخوان واالنجلذ وعاصستيا قخطبة ، وخاصة مؽ الشاحية العمسية والحزارية ، حيث 

يؽ مؽ االنجلذ ، ان كاَل مؽ القيخوان وقخطبة مخكدان بارزان في سعة العمؼ والثقافة ان الؾافج
ندلؾا بعجوة االنجلذ وىي قدؼ مؽ مجيشة فاس ،  ان االدارسة وضعؾا األسذ الكفيمة ، لكي 

 تربح حاضختيؼ مخكدًا لعمؼ القيخوان وقخطبة ، وذلػ بعج تأسيديا بدمؽ قريخ .
 االغانية : -4

أتدؼ  اتخحت عالقات بشي االغمب مشح قيام دولتيؼ مع الخمفاء العباسييؽ طابعًا ودياً 
باستسخار صالت التحالف ، وىؾ امخ اقتزتو طبيعة العالقات بيؽ الظخفيؽ . وكان تؾلي 



االمخاء االغالبة لؾالياتيؼ قج استمدم عيج بالؾالية )التقميج( مؽ الخالفة في مقابل التبعية 
االسسية ليا ، وعسؾمًا فان العالقات في الغاىخ اوجبتيا الزخورة الدياسية ، وحخصت ان 

يفزمؾن االبتعاد عؽ مشاجدة اية قؾة  االغالية ؾن عمى نسط واحج في جسيع العيؾد ، أنتك
سياسية او مشاىزتيا واالحجام عؽ اذكاء او تذجيع ما يؤدي الى الخرؾمة والعجاء ، 
واثخوا حياة اليجوء والسؾادعو ولكشيؼ لؼ يعجمؾا ازاء الزغؾط العباسية وسياسة التبعية مؽ 

ع ليؼ في الجول التي تقف مشيؼ مؾقفا عجائيا فيحسمؾن عمى مشاىزة وجؾد عسالء وصشائ
 الكيانات القائسة إلسقاطيا مثل الخستسييؽ واالدارسو وبشي مجرار وأمؾي االنجلذ .

ومؽ الؾاضح ، ان االغالبة بكؾنيؼ اداة الخالفة العباسية وعساليا في افخيقية ورمدا لشفؾذىا 
نيؼ يعجدون في كثيخ مؽ االحيان عؽ تقجيؼ صؾرة بمؾن الؾحيج في جسيع بالد السغخب ، فأ

آخخ ، لسؾاقفيؼ وعالقاتيؼ مع القؾى والفئات والعشاصخ االخخى، وذلػ آلن ىحه القؾى قج 
 تأصل عجاؤىا لمعباسييؽ 

  نألغانية: االحوال انفكرية وانثقافية انعهمية-
يتجمى اثخ ألغالبة الثقافي والعمسي طؾال مجة حكسيؼ ألفخيقية وصقمية الحي استغخق القخن 
الثالث اليجخي ، فيسا تخكؾا مؽ برسات واضحة في الحخكة الثقافية والعمسية ، غيخ ان 
اكبخ مأثخة تخكيا االغالبة في تاريخ الحزارة العخبية والفكخ االسالمي ، ىؾ تحخيخىؼ لجديخة 

ن عيج االغالبة كان يتدؼ باتاحة الحخية الفكخية والثقافية والحق يسكؽ االفادة ىشا ان صقمية ا
القيخوان في ىحه الفتخة اضحت مؽ كبخيات مجن العمؼ والثقافة ليذ في السغخب فحدب ، بل 
في جسيع انحاء العالؼ االسالمي ، فقج استقظبت الييا العمساء والسجرسيؽ . كسا كان يفجىا 

ؼ سؾاء مؽ السذخق مؽ بغجاد ودمذق ومرخ او مؽ حؾاضخ السغخب مؽ تاىخت طمبة العم
 وسجمساسو وفاس وقخطبة.

بقيت عالقات األنجلذ مع الفاطسييؽ يدؾدىا العجاء ؛ الن الخالفة  -: ن والفاطمي -5
الفاطسية في السغخب كانت تشافذ الخالفة األمؾية في األنجلذ مؽ أجل الديظخة عمى 

لرخاع القائؼ بيؽ قبيمتي صشياجو وزناتو ؛ إذ تسكشت صشياجو مسثمة السغخب مؽ خالل ا
باإلمارة الديخية مؽ الديظخة عمى الشرف الذخقي مؽ السغخب، أما القدؼ الغخبي مشو والحي 
يستج مؽ نيخ السمؾية الى طشجة فقج سيظخت عميو زناتو حميفة األمؾييؽ وبحلػ حرل 



م الجؾاسيذ بجور كبيخ في الجعاية لمفاطسييؽ ىشاك ، التؾازن بيؽ القؾى الستشافدة ، وقج قا
كسا امجوىؼ بسعمؾمات ىامة عؽ االوضاع االجتساعية والدياسية واالقترادية فييا الالزمة 
ليؼ لؾضع خظظيؼ لغدوىا ، وبالسقابل قامت الخالفة األمؾية بتحريؽ الثغؾر األنجلدية 

لبحخية )األسظؾل األنجلدي( ليقف عمى الجشؾبية تحدبًا ألي ىجؾم مفاجئ كحلػ اىتسؾا  با
 قجم السداواة مع الفاطسييؽ الحيؽ ورثؾا بحخية قؾية عؽ األغالبة . 

استسخت اليجسات الستبادلة باألساطيل بيؽ الظخفيؽ مجة طؾيمة بيؽ األسظؾل األنجلدي 
واالسظؾل الفاطسي ، وكانت الشتيجة سجاال بيشيسا الى أن رأى الفاطسيؾن العجول عؽ 

 ه( 362ستيالء عمى األنجلذ والعسل عمى فتح مرخ سشة )اال
لقج تسيدت الحخكة الثقافية والفكخية التي ارسى الفاطسيؾن اسديا في بالد السغخب ومرخ 
بالعسق والذسؾلية ، فقج تعيجوىا بسدتمدمات الشسؾ واثخوىا باستيعاب عمسائيؼ ونزجيؼ 

سعارف ، فقخبؾا العمساء والفقياء والقزاة واىتسام خمفائيؼ باالشتغال بالعمؾم والفشؾن وال
والسحجثيؽ والقخاء وشيجوا القرؾر التي اصبحت ميجانا لتجسع العمساء والفقياء يتشافدؾن 
ويتشاعخون ويتظارحؾن في العمؾم الجيشية والمغة والذعخ ، اما السداجج فقج كانت بسثابة 

و ان يتحؾل خ ائج والفقو فال غمخاكد لمعمساء والقزاة والؾزراء يحاصخون الشاس في العق
الجامع االزىخ الحي كان في بجايتو يقترخ عمى اقامة الجعؾة لمفاطسييؽ الى جامعة سشة 

ه تجرس فييا العمؾم واآلداب . كسا دأب الفاطسيؾن عمى تأسيذ السكتبات التي كانت 378
 تحؾى عمى مئات االلؾف مؽ السرشفات

ويبجو ان مكتبات الفاطسييؽ كانت تشفخد باقتشاء كتب لؼ يكؽ ليا وجؾد في السكتبات األخخى  
 ري في العالؼ االسالمي.مثل قخطبة او دمذق او اي مخكد حزا


