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 الدولة الرستمية وعالقاتيا الخارجية
 (مٜٛٓ – ٙٚٚ/ ىـٜٕٙ -ٓٙٔ)

 م.م محمد عبيس حميد      أ.د فراس سميم حياوي
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل

 المقدمة
تمؾ الدكلة التي نشأت في ببلد المغرب األكسط،  )الدكلة الرستمية كعبلقاتيا الخارجية( نقدـ ىذا البحث المكسـك بػ:

ث شيد ببلد المغرب العربي في القركف الثبلث األكلى لميجرة عددا مف األحداث السياسية كانت نتيجتيا بركز ظاىرة حي
االنفصاؿ السياسي عف مركز الخبلفة اإلسبلمية في المشرؽ العربي اإلسبلمي، كقد تمخض ذلؾ عف انقساـ المغرب إلى 

 لصبلت اك العبلقات بيف شقي العالـ العربي الشرقي منو كالغربي.إمارات أك دكيبلت ال رابط بينيا، كلكف لـ تنقطع ا
تجانس خمفيتيما االجتماعية ( كنتيجة لتكافؽ المصالح االقتصادية بيف المحرريف العرب كمغاربة الداخؿ

ت المنطقة كاالقتصادية)، تقارب الطرفاف، كفتحا بتقاربيما ببلد المغرب، كلكف نتيجة ظركؼ معينة اتسعت اليكة بينيـ كشيد
حركة الخكارج، ككاف أىـ نتائجيا قياـ اإلمارات المستقمة بالمغربيف األقصى كاألكسط، كبالرغـ مف تنافر الكيانات السياسية 
التي شيد قياميا المغرب عمى المستكل القبمي كالعقائدم، فأف الكقائع التاريخية سجمت تعاكنا اقتصاديا كتجاريا فيما بينيما 

طقتي الساحؿ كالداخؿ المنطقة عمى مستكيات مختمفة نتج عنيا إقامة المدف كالمنشات الحضارية في من مف جية، كازدىار
إف إقامة المدف بببلد المغرب ظاىرة ليا أىميتيا، حيث ارتبط بقياميا نظـ سياسية مستقمة، فضبل عف اف ، مف جية أخرل

بعاد أخرل راعاىا مخططكا المدف منيا منعة المنطقة كتكفر جميا كاف يقع عمى طرؼ التجارة أك بالقرب منيا، إضافة إلى أ
  شركط العمراف.

يعد قياـ الدكلة الرستمية ظاىرة ليا أىميتيا الحيكية في تاريخ المغرب األكسط، حيث قامت تكميبل لجيكد الخكارج 
الفرصة قد أتيحت لبلدراسة  االباضية، فقد ككنت جدارا ضخما يحمي خبللو منطقة المغرب األقصى كاألندلس، ليذا نجد إف

في إقامة دكلتيـ بكؿ ىدكء نتيجة األمف كاالستقرار التي تعيشيا المنطقة، بؿ كاف لمرستمييف دكرىـ في منح الدكلة العباسية 
لبلغالبة حؽ إقامة دكلتيـ، كذلؾ في خمؽ نكع مف التكازف في المنطقة بعد اف عجزت الخبلفة العباسية مف السيطرة عمييا، 

 عف تأمينيا لجية مصر كسيادتيا عمى المنطقة بشكؿ اسمي. فضبل
استعرض البحث العبلقات مع كؿ مف العباسييف كاالغالبة كاالدارسة كدكلة بني مدرار كببلد السكداف كاألمكييف في 

 كقد شممت تمؾ العبلقات األمكر االقتصادية كالثقافية كالعسكرية.، األندلس كأخيرا مع مصر
مجمكعة مف المصادر كالمراجع لتكثيؽ المكضكع نذكر منيا: كتاب سيرة األئمة الرستمييف لػ: ابف  كقد اعتمدنا عمى

كتعد كتاباتو في غاية األىمية فيك مف معاصرييا فبلبد انو قد نقؿ األحداث التي ، مؤرخ ىذه الدكلة، الصغير التييرتي
در التي اعتمدنا عمييا كتاب الكامؿ في التاريخ لػ: ابف كمف المصا، شيدىا بأمانة كدقة بحكـ معاصرتو ليا زمانا كمكانا

كقد افدنا في معمكماتو الكثير فيك مقسـ إلى ، )َٕٔت:( ىػ) ككذلؾ طبقات المشايخ بالمغرب لػ: الدرجينئَّت:( االثير
مغرب لػ: ابف كاستخدمنا أيضا كتاب البياف المغرب في أخبار األندلس كال، عدة طبقات تخص كؿ كاحدة جيبل مف المشايخ

ىػ). كقد احتكل عمى تفاصيؿ دقيقة كشاممة فيما يخص تاريخ األندلس، ككتاب العبر كديكاف  ٓٗٔت:( عذارم المراكشي
ىػ) الذم أفادنا في الحصكؿ عمى معمكمات متفرقة عف الدكلة الرستمية كىي كاف كانت َٖٖت:( المبتدأ كالخبر البف خمدكف

 ىػ).ِٖٗت:( فضبل عف كتاب السير لػ: الشماخي، مى استنطاقيامقتضبة إال إنيا تفيد مف يعمؿ ع
ىػ) كىك عاصر ىذه لدكلة كزارىا كلذا ِِٗت:( اما المصادر الجغرافية فقد استفدنا مف كتاب البمداف لػ: اليعقكبي

 داذبةتعد المعمكمات التي قدميا لنا أصيمة حكؿ طبيعة كحدكد الببلد ككذلؾ كتاب المسالؾ كالممالؾ لػ: ابف خر 
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ىػ) الذم ِٔٔت:( ىػ) ككتاب معجـ البمداف لػ: ياقكت الحمكمْٕٖت:( يضاؼ إلى كتاب المغرب لمبكرم، ىػ)ََّت:(
 أفادنا منو في ترجمة مدف كثيرة كردت في البحث.

 
 تمييد:

لخطاب بقيادة أبي ا ُأصبحت ببلد افريقية مسرحا ألىـ حركات القرنيف الثاني كالثالث لميجرة، فبيزيمة األباضية
بعد  ْالذم أقاـ كجيشو في القيركاف ّق أماـ جيش الخبلفة العباسية بقيادة محمد بف األشعثُْْكمقتمو عاـ  ِالمعافرم

 .ٔالجزائر) مكانا خصبا لتأسيس الدكلة الرستمية( منيا، عندىا أصبحت ببلد المغرب األكسط ٓفرار عبد الرحمف بف رستـ
التي اسست  ٕق) كقد اختار مكضع تييرتُُٕ-َُٔ( الرحمف بف رستـ اما مؤسس ىذه الدكلة فيك االماـ عبد

، كبعد كفاة ابف رستـ تقمد مياـ الحكـ كاالمامة لدل الرستمييف سبعة مف اكالده كاحفاده، ٖق عاصمة لؤُِ-َُٔما بيف 
، كفي عيده كانت ق) اكؿ مف تكلى ىذا المنصب بعد ابيوَِٖ-ُُٕ( ٗفكاف االماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ

، َُكانت الدكلة الرستمية قكية استطاعت مف فرض ىيبتيا كسطكتيا كاحتراميا في المنطقة، كتمكف مف انياء حاالت الفتف
ق) الذم اقتبس الكثير مف سياسة ابيو كفي عيده عاش السكاف حالة مف ِٖٓ-َِٖ( ُُكقد كرثو ابنو افمح بف عبد الكىاب

، ىػ) الذم لـ يحظ بشيء مف حنكة كسياسة ابيو كجدهُِٔػِٖٓ( ُو ابك بكر بف افمح، كجاء مف بعده ابنُِالرخاء كالراحة

                                                           

أصحاب عبد ا بف اباض كالذم تنسب إليو ىذه الفرقة مف الخكارج، ينظر: الشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ، الممؿ كالنحؿ،  ُ
 .ُُِ، صُـ، جُٓٓٗرة، ، مكتبة االنجمك المصرية، القاىِط

الدرجيني، ابك العباس احمد  :ابك الخطاب عبد االعمى بف السمح المعافرم، زعيـ األباضية في أفريقيا، ككاف رجبل شجاعا، ينظر ِ
 .ُٗٓ، صُـ، جُْٕٗبف سعيد، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيؽ: ابراىيـ طبلم، الجزائر، 

ىػ) عمى مصر كقائد جيش الخبلفة ضد ابك الخطاب ُٖٓ-ُّٔابك جعفر المنصكر (محمد بف االشعث الخزاعي كالي الخميفة  ّ
 .ُُّص ،المعافرم، ينظر: الشماخي، ابك العباس احمد بف سعيد، السير، الجزائر، د.ت

حمكم، ىػ لتككف قاعدة عسكرية في شماؿ افريقيا ثـ اخذت بالتطكر في كافة المجاالت، ينظر: ال َٓتأسست مدينة القيركاف سنة  ْ
؛ الحميرم، محمد بف َِْ، صْـ، جُٕٗٗشياب الديف بف عبد ا الركمي، معجـ البمداف، دار احياء التراث العربي، بيركت، 

 .ْٖٔـ، صُْٕٗ، بيركت، ِعبد المنعـ، الركض المعطار في خبر االقطار، تحقيؽ: احساف عباس، ط
ؿ، قاـ بتنظيـ الببلد، كىك فيما بعد مؤسس الدكلة الرستمية، ينظر: كالي القيركاف مف قبؿ ابك الخطاب المعافرم، فارسي االص ٓ

 .َُّالشماخي، السير، ص
البياف المغرب في اخبار االندلس  ،؛ ابف عذارم، ابك عبد ا محمدُّٗ؛ الشماخي، السير، صُْ، صٔالدرجيني، طبقات،ج ٔ

 .ُٔٗ، صُج ،كالمغرب، تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بيركت، د.ت
 .َٕ، صِمدينة في المغرب كثيرة االنداء كالضباب كاالمطار، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٕ
؛ العدكم، ابراىيـ احمد، ببلد ُٔ-ُٓـ، صَُٕٗابف الصغير، سيرة االمة الرستمييف في تييرت، تحقيؽ: ىكتمنسكي، باريس،  ٖ

 .ُٖٗ-ُٕٗـ، صَُٕٗ ،ة، القاىرةالجزائر كتككينيا االسبلمي كالعربي، مكتبة النحك المصري
عبد الكىاب بف عبد الرحمف ثاني االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، كاف عالما شجاعا فقييا، اجتمع لو مف امر االباضية ما  ٗ

 .ُّٖ، صْـ، جَُٖٗ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ٓما لـ يجتمع لزعيـ اباضي غيره، ينظر: الزركمي، خير الديف، االعبلـ، ط
؛ الحريرم، محمد، مقدمات البناء السياسي في المغرب العربي، مكتبة الشباب، القاىرة، ُٕابف الصغير، سيرة االئمة، ص َُ

 .ُُِ-ُُُـ، صُٕٗٗ
جمعت فيو عدة صفات جعمتو  ،فقييا ،افمح بف عبد الكىاب، ثالث االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، كاف داىية حازما ُُ

 .ٓ، صٓ؛ الزركمي، االعبلـ، جِِلبلمامة، ينظر: ابف الصغير، سيرة االئمة، ص مرشحا قكيا
 .ِِابف الصغير، سيرة االئمة، ص ُِ
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ق) الى السعي ُِٖ -ُِٔ( ّفيذا مادفع اخكه محمد بف افمح الممقب بػ: ابي اليقظاف، ِلذا اعترت الدكلة حاالت الضعؼ
عد كفاة ابك اليقضاف دخمت الدكلة كب، ْكتمكف بالفعؿ مف ذلؾ بحكـ السياسة التي انتيجيا، الجؿ اصبلح ما افسده اخيو

 الممقب بابي حاتـ ٓالرستمية منعطفا خطيرا ادل بيا الى الضعؼ كاالنييار، فقد بكيع البنو يكسؼ بف محمد بف افمح
نادكا بامامتو، كبقي  ٔق كجيء بعـ لو اسمو يعقكب بف افمحِْٖق)، كلكف لـ تستقر لو االمكر فقد خمع عاـ ِْٗ-ُِٖ(

 .ٕقِْٗق كاعادكا ابا حاتـ الى الحكـ الى اف قتؿ عاـ ِٖٖـ ثـ خمعكه عاـ ىذا اربعة اعكا
ق) حيث ِٔٗ-ِْٗ( ككاف اخر االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت ىك اليقضاف بف محمد بف افمح

 .ٖقِٔٗسقطت الدكلة عمى يد الفاطمييف سنة 
فة العباسية في ببلد المغرب، كاصبح ليا منذ عمى العمـك كانت الدكلة الرستمية مف الدكؿ المستقمة عف الخبل

اعبلف قياميا شخصيتيا كدكلة ذات سيادة عمى مكاطنييا كاراضييا كصار مف حقيا اف تساىـ بدكرىا في العبلقات الدكلية، 
 تمؾ العبلقات التي استفاد منيا الرستميكف كثيرا، كالتي سكؼ نتتبعيا في اآلتي:

 لعباسية "" عالقة الرستميين مع الخالفة ا
 اتسمت الصبلت بيف الدكلة الرستمية كالحكمة المركزية في بغداد بطابع العداء الى حد ما، كذلؾ بسبب:

نظرة بني العباس الى الرستمييف باعتبارىـ خرجكا عف الخبلفة كاقتطعكا جزء مف ممتمكاتيـ في المغرب، النيـ   -1
 كييف بعد زكاؿ دكلتيـ، ليذا نظركا الى الرستمييف نظرة عداء.يعتبركف ببلد المغرب مف ممتمكاىـ التي كرثكىا عف االم

االختبلؼ المذىبي بيف الدكلة العباسية السنية، كالدكلة الرستمية االباضية، كسنشاىد ىذا االختبلؼ جميا مع  -2
 االدارسة، حيث كاف ليذا العامؿ اثره الياـ في رسـ العبلقات المستقبمية.

شف قائد جيكش العباسييف محمد بف االشعث حربا ضد الرستمييف قتؿ فييا ابك كترجمة لشعكر العداء ىذا فقد 
 .ٗق. ككذلؾ تعقب عبد الرحمف بف رستـ، كلكنو فشؿ في تتبعو، فقفؿ راجعا إلى افريقياُْْالخطاب المعافرم سنة 

-ُُٓ( َُأماـ ىذا التحدم حاكؿ عبد الرحمف بف رستـ حشد اليمـ لمكاجية كالي العباسييف عمر بف حفص
ق) عمى أفريقيا، كلكنو فشؿ بمسعاه، اذ استطاع عمر بف حفص مف تمزيؽ ىذا التحالؼ كاالنفراد بقكات عبد الرحمف ُْٓ

                                                                                                                                                                                     

ابك بكر بف افمح بف عبد الكىاب، رابع االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، اجتمع عميو اىؿ الحؿ كالعقد كعقدكا لو االمامة،  ُ
 .ُّضعيفا، ينظر: ابف الصغير، سيرة االئمة، ص كاف سمحا، جكادا، اال انو كاف 

 .ُّابف الصغير، سيرة االئمة، ص ِ
 .ِٗ-ِٖخامس االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، ككاف تقيا، ينظر:ابف الصغير سيرة االئمة، ص  ّ
 .ّٖابف الصغير، سيرة االئمة، ص ْ
اكؿ خبلؿ تكليو الحكـ ادت بالنياية الى مقتمو عمى يد اسرتو، ينظر: سادس االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، حصمت مش ٓ

 .ِْٕ، صٖالزركمي، االعبلـ، ج
 .ِْٕ، صٖسابع االئمة الرستمييف مف االباضية في تييرت، قمده اىؿ تييرت االمامة بعد خمعيـ ابك حاتـ، ينظر: الزركمي، االعبلـ، ج ٔ
 .َٓسيرة األئمة، ص ،ابف الصغير ٕ
 .َِٕ، صٖ؛ الزركمي، االعبلـ، جٗٓغير، سيرة االئمة، صابف الص ٖ
 .ُّّالشماخي، السير، ص ٗ
ق) كاليا عمى افريقيا كخاض عدة معارؾ ضد ُٖٓ-ُّٔعمر بف حفص بف عثماف بف قبيصة، عينو الخميفة المنصكر ( َُ

حقيؽ: عبد عمي مينا، مؤسسة ق، ينظر: الطبرم، محمد بف جرير، تاريخ االمـ كالممكؾ،تُْٓاالباضية انتيت بمصرعو سنة 
؛ المعاضيدم، خاشع كاخر، تاريخ الدكيبلت العربية االسبلمية في المشرؽ ِّ-ِٓ، صٕـ، جُٖٗٗاالعممي، بيركت، 

 .ُٕٖـ، صُٕٗٗكالمغرب، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 
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، كقد استمر الكالي العباسي في شف معارؾ ضد االباضية الى اف قتؿ عمى ُبف رستـ، كلكنو لـ ينجح في القضاء عميو
 .ِقُْٓايدييـ سنة 

ق) الذم نجح في القضاء عمى ثكرة َُٕ-ُٓٓ( ّفو عمى كالية افريقيا يزيد بف حاتـكبعد مقتؿ عمر بف حفص خم
 .ْقَُٕق، كاستمر في كاليتو عمى افريقيا الى حيف كفاتو سنة ُٓٓثكرة االباضية كقتؿ زعيميـ سنة 

 –ق) ُْٕ-ُُٕ( ٓكيبدك اف محاكلة القضاء عمى ابف رستـ كانت صعبة كلذا اتجو كالي العباسييف ركح بف حاتـ
فقد اجاب عبد الرحمف بف رستـ لطمب ، عمى كالية افريقيا الى تحسيف العبلقة كاحبلؿ الصمح بيف الطرفيف –اخك يزيد  –

ق)، بادر الكالي َِٖ-ُُٕ( ق، كبعد كفاة عبد الرحمف انتخاب كلده عبد الكىاب امامإُُالكالي العباسي ذلؾ في سنة 
تفاؽ الذم كاف زمف أبيو، كقد كافؽ عبد الكىاب عمى طمب الكالي العباسي ركح بف حاتـ الى عبد الكىاب لتجديد اال

، كعمى العمـك يمكف اعتبار طمب الكالي ٔالعباسي، كاستمرت العبلقات الحسنة بيف الكالي العباسي كاإلماـ االباضي
 العباسي اعترافا رسميا مف قبؿ العباسييف بسيادة الرستمييف عمى المغرب االكسط.

كينة في عيد عبد الرحمف ككلده عبد الكىاب مع بني العباس قد تعكرت في عيد افمح بف عبد كلكف اليدكء كالس
كىك ثائر قاـ بحركة ضد االماـ افمح بف عبد الكىاب كقد رحبت بو  ٕالكىاب بسبب احتضاف الخبلفة لنفاث بف نصر

كىذا الحادث يشير الى ، ٖغداد حموالخبلفة العباسية كأعجبت بو كثيرا النو استطاع حؿ لغز عممي لـ يستطع عمماء ب
كمما زاد في ، احتكاء بني العباس لمقكل المعارضة لمرستمييف مما اثر في تكتر العبلقة بينيما، بعد صفاء داـ سنيف

االكضاع سكءا ىك القاء القبض عمى محمد بف افمح الممقب بابي اليقظاف قبؿ اف يتكلى مياـ االمامة مف قبؿ الخبلفة 
كىذه الحادثة كانت في مكسـ الحج حيث كاف ابك اليقظاف يؤدم  ٗنقؿ الى سجف ببغداد ليحتجز لسنكات العباسية حيث

كقد ، كلكف العبلقة بيف الطرفيف قد تحسنت مرة اخرل كحيث كاف مع ابك اليقظاف في السجف احد اخكاف الخميفة، مناسكو
 كقد يككف الخميفة العباسي المعتمد َُدة الى ببلدهامر باخراج صاحبو مف السجف بعد تكليو الخبلفة، كسمح لو بالعك 

انو كاف مسجكنا لما قتؿ الخميفة الميتدم  ُُىػ) ىك مف كاف مع ابي اليقظاف في السجف حيث تشير المصادرِٕٗ-ِٔٓ(
                                                           

 .ُٖ-ٕٔ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ُ
، ٓج ،لكامؿ في التايخ، تحقيؽ: خيرم سعيد، الدار التكفيقية لمطباعة، القاىرة، د.تابف االثير، عمي بف ابي الكـر الشيباني، ا ِ

 .َِٓ,ٕٗ-ٓٗص
ق، ثـ كلي امر المغرب سنة ُْْيزيد بف حاتـ بف قبيصة بف الميمب بف ابي صفرة، كاف بطبل شجاعا، كلي امر مصر سنة  ّ

 :س الديف محمد بف عثماف، سير اعبلـ النببلء، تحقيؽق، ينظر: الذىبي، شمَُٕق، كبقي اميرا عمييا حتى كفاتو سنة ُٓٓ
 .ِِّ، صٖـ، جُٖٔٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ْصالح السمر، ط

 .ِّٕ، صٓ؛ ابف االثير، الكامؿ، جُٔٔ،صٕالطبرم، تاريخ، ج ْ
فكلييا ثمث سنيف  ق،ُُٕق) الى المغرب فقدميا سنة ُّٗ-َُٕركح بف حاتـ بف قبيصة بف الميمب بف ابي صفرة، بعثو الرشيد ( ٓ

 .ُْْ، صٕق كدفف بالقيركاف، ينظر: الذىبي، سير اعبلـ النببلء، جُْٕسنيف كمات سف 
ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد، العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف  ٔ

 .ُّٗ،صْاالكبر، دار الكتاب البناني، بيركت، د.ت، ج
كلما  ،تمميذ االماـ افمح بف عبد الكىاب، كقد ثار عمى استاذه كانتقده في عدة مسائؿ ككاف يرل اف االماـ افمح ال يصمح لبلمامة ٕ

 .ُِْ؛ الشماخي، السير، صُٖ-َٖ، صُج ،ىدده افمح رحؿ الى بغداد، ينظر: الدرجيني، طبقات
 .ُِْ؛ الشماخي، السير، صُٖ-َٖ، صُالدرجيني، طبقات، ج ٖ
 .ّٖ، ص ُ؛ الدرجيني، طبقات، جَّ-ِٖابف الصغير، سيرة االئمة، ص  ٗ
 .ِٖابف الصغير، سيرة االئمة، ص  َُ
؛ الذىبي، تاريخ االسبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، َِِ، صٔ؛ابف االثير، الكامؿ، ج ْٕٗ، ص ٖالطبرم، تاريخ، ج  ُُ

 .ُِ، صُٗـ، جُٕٖٗدار الكتاب العربي، بيركت، 
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 ق، كمما يرجح ىذا الرام اف االثناف كانا تقريبا متعاصريف في سني حكميما، فالخميفة المعتمد تكلى الخبلفةِٔٓسنة 
ق، مما ساعد عمى تحسف العبلقة ُِٖ-ُِٔق، اما ابك اليقضاف فقد تكلى امامة كحكـ الرستمييف مف ِٕٗ-ِٔٓمف

 بينيما حيث كانا عمى قمة السمطة في كبل البمديف، كىكذا كانت العبلقات بيف الطرفيف حسنة تارة، كعدائية تارة اخرل.
بيف الرستمييف كباقي مناطؽ الخبلفة العباسية، حيث تاتي  اما العبلقات االقتصادية فقد تميزت بالنشاط التجارم

 َُكالفسطاط ٗكالرممة ٖكطبرية ٕكدمشؽ ٔكحمب ٓكحراف ْكىيت ّباالنبار مركرا ِكبغداد ُالقكافؿ التجارية مف البصرة
كصكال الى حدكد الدكلة الرستمية حيث العاصمة تييرت، التي تعتبر ممتقى  ُِ، كمنيا برقةُُكاالسكندرية َُكالفسطاط

افؿ التجارية القادمة مف مختمؼ الجيات، كبالمقابؿ كاف لمرستمييف دكرا بارزا في التجارة ليس بسبب اىتماـ االئمة القك 
، بؿ كاف االئمة الرستمييف انفسيـ تجارا ساىمكا في انعاش اقتصاد المغرب، كقد اكد ُّالرستمييف بالمسالؾ التجارية فحسب

 االماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف.ىذه الحقيقة مف خبلؿ حديثو عف  ُْالشماخي
ككاف مكسـ الحج مف كسائؿ االتصاؿ الميمة مع ديار الدكلة العباسية، حيث كانكا يتدفقكف بقكافؿ الداء فريضة 

كلمتبادؿ التجارم مف جية اخرل، حيث تكجد سمع متنكعة تتناسب كاذكاؽ الحجاج الذيف يأتكف مف كؿ ، ، مف جيةُٓالحج
لعمـك كاف ليذا التبادؿ اثره االيجابي الكاضح حيث انتعشت الحالة االقتصادية بسبب االمكاؿ التي بقاع االرض، كعمى ا

 .ُٔجاءت مف الشرؽ
اما في مجاؿ العبلقات الثقافية بيف الدكلتيف، فقد كانت قكية بيف الرستمييف كاباضية المشرؽ الذيف ىـ جزء مف 

ككانت ىذه العبلقات اك الصبلت تجسدت اما بتبادؿ كتب اك رحيؿ العمماء  رعايا الدكلة العباسية في بغداد كالبصرة كغيرىا،
 .ُٕمف الطرفيف

 م "ٜٛٓ-ٓٓٛ /هٜٕٙ-ٗٛٔ" عالقة الرستميين باالغالبة 
الجار االقكل لحدكد الدكلة الرستمية الشرقية، كليذا انتيج الرستميكف سياسة التعايش السممي  ُتعد دكلة االغالبة
 .ِلما تربطيـ مف ركابط المصمحة المشتركة معيـ في اغمب االحياف،

                                                           

 .ِْٗ، صُ، معجـ البمداف، جالحمكم ُ
 .ْٓٓ، صُالحمكم، معجـ البمداف، ج ِ
 .ِٕٓ، صُسميت بذلؾ الف فييا يجمع انابير الحنطة كالشعير، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ّ
 .َِْ، صٓبمدة عمى الفرات، فكؽ االنبار، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ْ
، ف ٓ  .ِّٓ، صِتحت اياـ عمر بف الخطاب، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، جبمدة عمى طريؽ المكصؿ كالشاـ كالرـك
 .ِِٖ،صِالحمكم، معجـ البمداف، ج :مدينة كاسعة عظيمة، كثيرة الخيرات، ينظر ٔ
 . ْْٔص ،ِبمدة مشيكرة كىي جنة االرض لحسنيا ككثرة فاكيتيا، ينظر: الحمكم، معجـ، البمداف،ج ٕ
 .ُٖ، صْحمكم، معجـ البمداف، جبمدة مف اعماؿ االردف، ينظر: ال ٖ
 .ٗٔ، صّمدينة كبيرة بفمسطيف، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٗ
 .ْٔٔ-ُْٔ، صْمدينة تاسست في عيد الخميفة عمر بف الخطاب في مصر، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف،ج َُ
 .ُِٖص ،ُمدينة قديمة ترجع إلى عيد االسكندر في مصر، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ُُ
 .ّٖٖ، صُاسـ يشمؿ المدف كالقرل بف االسكندرية كافريقية، فيي ارض الخيرات، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ُِ
 .ُّابف الصغير، سيرة االئمة، ص ُّ
 .ُٖٓالسير، ص ُْ
 .ِٕابف الصغير، سيرة االئمة، ص ُٓ
 .َٓابف الصغير، سيرة االئمة، ص ُٔ
 .ُٓٗ-ُْٗص ،الحريرم، مقدمات ُٕ
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ـ، حيف اضطر عبد الكىاب بف ُّٖ /قُٕٗلتقرير مبدأ التعايش السممي بيف الدكلتيف سنة  كقد عقد اكؿ اتفاؽ
عبد الرحمف بف رستـ الى االصطداـ مع االغالبة دفاعا عف مكاطني دكلتو مف قبيمة ىكارة، كجاءت نصكص ىذا االتفاؽ 

الطرفيف حيث اكد االغالبة احتراميـ المتداد الدكلة الرستمية الجغرافي كنطاقيا الرعكم الداخمي في منطقة مراعية لمصالح 
، كبالتالي احتـر الرستمييف حاجة االغالبة الى الشريط الساحمي لطرابمس التخاذىـ البحر المتكسط ميدانا لمجياد ّطرابمس

 .ْالمتكسط ضد الرـك كنشر رايات االسبلـ عمى جزر غرب البحر
كفي اطار التعايش السممي بيف الدكلتيف ايضا، نيض كؿ مف الرستمييف كاالغالبة لمكقكؼ بكجو العباس بف احمد 

ـ، كيبدك اف المصمحة المشتركة بيف الطرفيف ىي التي ادت الى ٖٕٖ/ قِٓٔعندما ىدد حدكد الدكلتيف سنة  ٓبف طكلكف
كلما كاف كبل الطرفيف قد تعرض لتيديدات كاعتداءات  تيف في كقت كاحد،ىذا التحالؼ الف خطر العباس قد احاط بالدكل

العباس بف احمد بف طكلكف، فاف ىزيمة ام منيا يعرض االخر ليزيمة مماثمة، مما يؤدم الى حدكث تغيير في طبيعة 
 الكضع السياسي لمنطقة طرابمس.

بالقكة تارة، كباالشتراؾ معيـ في الدفاع عف حدكد كاذا كاف الرستمكيكف قد الزمكا االغالبة سياسة التعايش السممي 
الدكلتيف تارة اخرل، فاف ىذه السياسة قد اممت عمى الرستمييف في كثير مف االحياف الدفاع عف انفسيـ ضد االغالبة 

 بالقرب مف تييرت يعد ٔق) ببناء مدينة العباسيةِِْ-ِِٔ( كاطماعيـ، فقد رال الرستميكف اف قياـ محمد بف االغمب
مساسا لمبدأ التعايش السممي كبما يتعارض كالمصالح الحيكية لمرستمييف، اذ استيدؼ االغالبة مف بناءىا القضاء عمى 

مف جية، فضبل عف اتخاذىا قاعدة عسكرية امامية لميجـك عمى  ٕالمركز التجارم الياـ الذم احتمتو مدينة تييرت
مدينة العباسية الجديدة، اذ قاـ االماـ افمح بف عبد الكىاب باخبلئيا عاصمتيـ تييرت، كىذا ما دفع الرستمييف الى تخريب 

، فضبل عف استغبلؿ الرستمييف ليذه المناسبة لمتقرب مف االمكييف في االندلس، حتى اف االمير عبد ٖكتدميرىا بالنيراف
ـ مشاركة منو في المجيكد ق) بمائة الؼ درىِٖٓ-َِٖ( بعث الى االماـ افمح بف عبد الكىاب ٗالرحمف االكسط بف ىشاـ

 .ُالحربي ضد خصميـ المشترؾ ممثؿ بغداد في افريقيا
                                                                                                                                                                                     

حكميا المغرب األدنى اك افريقية كامراؤىا بنك االغمب، كانكا يحكمكف باسـ الخبلفة العباسية، عاصمتيـ القيركاف، ككانت ليـ  كمقر ُ
قكة بحرية ىائمة مكنتيـ مف غزك صقمية كمالطة كالسكاحؿ االيطالية الجنكبية، ككانت نياية ىذه الدكلة عمى يد الفاطمييف سنة 

 .ِِٔـ، صُُٕٗمد مختار، في التاريخ العباسي كالفاطمي، بيركت،ق. ينظر: العبادم، احِٔٗ
 .ُِِ-ُُِعبد الرزاؽ، محمد اسماعيؿ، االغالبة كسيادسيـ الخارجية، مكتبة سعيد رافد، دكف مكاف، د.ت، ص ِ
تخذت بعض المراكز في دكلة الرستمييف مممكة بدكية صحراكية تبسط سمطانيا عمى قبائؿ البادية اك الصحراء، فمع اف ىذه القبائؿ ا ّ

القرل الجبمية اك الكاحات، اال انيا ظمت غير مستقرة كذلؾ تبعا لمظركؼ الطبيعية اك السياسية، ينظر: عبد الحميد، سعد زغمكؿ، 
 .َْْ،صِـ،جُّٗٗتاريخ المغرب العربي، االسكندرية، 

 .ُُِالعدكم، ببلد الجزائر، ص ْ
ق، فجمع االمكاؿ كفر الى ِٓٔو الذم استخمفو عمى مصر عند رحمتو الى الشاـ سنة قاـ العباس بف احمد بف طكلكف بعصياف ابي ٓ

برقة في ببلد المغرب كاساء معاممة الناس ىناؾ، اال اف ابيو في النياية استطاع اف يشف حممة عسكرية كياتي بو الى مصر، 
 .ُُِ، صٓـ،جََِِقـ، ينظر: المسعكدم، عمى بف الحسيف، مركج الذىب كمعادف الجكىر، مطبعة شريعت، 

ق، كىك نفس االسـ الذم اطمقو ِِٕق) قرب مدينة تييرت سنة ِِْ-ِِٔكىي المدينة التي بنيت عمى يد محمد بف االغمب ( ٔ
ينظر: الببلذرم، احمد بف يحيى بف  ،ق نسبة بني العباسُٖٓابراىيـ بف االغمب مدينتو الذم بناىا جنكب مدينة القيركاف سنة 

 .ْٕ، صُـ، جُٔٓٗمداف، تحقيؽ: صبلح الديف المنجد، مطبعة لجنة البياف العربي، القاىرة، جابر، فتكح الب
 .َُّص ،عبد الرزاؽ، االغالبة ٕ
 .ََِ، صْ؛ ابف خمدكف، العبر، جٓٔ، صٔابف االثير، الكامؿ، ج ٖ
حب االندلس، كاف مصنفا ق) االمير صاِّٖ-َِٔىك عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف بف معاكية االمكم ( ٗ

ق، ينظر: المراكشي، محي الديف عبد الكاحد بف عمي، المعجب في اخبار المغرب، تحقيؽ: محمد سعيد ِّٖشاعرا، تكفي سنة 
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كيبدك اف االغالبة قد سمككا مسمكا اخر الجؿ القضاء عمى اعداء الخبلفة العباسية، فقد حاكلكا تشجيع القبلقؿ 
تعيف بحؽ المجكء السياسي، كقد كالخبلفات الداخمية في مجتمع الدكلة الرستمية كقد ساعدىـ عمى ذلؾ كجكد جالية مف المتم

-ِٖٓ( اندس ىؤالء ممف سخرتيـ االغالبة الثارة الشغب بيف الحيف كاالخر، كىذا ما حدث في عيد ابي بكر بف افمح
ذريعة الى ذلؾ،  ّسكاف تييرت متخذا مف مقتؿ محمد بف عرفة ِق) حيف حرض خمؼ الخادـ مكلى االغمب بف سالـُِٔ

 .ْق) خميفة ابك بكر بالقضاء عمييا فيما بعدُِٖ-ُِٔ( ستطاع ابك اليقضافكقد استمرت حركتو اعكاـ، ا
بقبيمة نفكسة  ٓق اصطدـ ابراىيـ بف احمدِّٖكقد اتجو االغالبة اتجاىا اخر لمقضاء عمى الرستمييف ففي سنة 

يف كاندلعت الحرب بينيما، التي كانت مف رعايا الدكلة الرستمية، كقد خرجت الى ابراىيـ بف احمد في عشريف الفا مف المقاتم
، كيبدك اف خركج ابراىيـ بف احمد بحرب نفكسة جاء ترضية ٔكدارت الدائرة عمى نفكسة كقتؿ عدد كبير مف رجاالتيا

ق) الذم كاف ييدد بعزلو باألمس القريب، بعد ىذه المعركة انيارت نفكسة التي ِٖٗ-ِٕٗ( لمخميفة العباسي المعتضد
ستمية كدرعيا، فقد اصاب الجبؿ حالة مف الفكضى مما دفع اصحاب الرام الى عزؿ عامؿ كانت تشكؿ عصب الدكلة الر 

، ٕق فاستباح نفكسة كعاد باعداد مف االسرلِْٖالرستمييف افمح بف العباس مما حدا باالغالبة الى ارساؿ جيش اخر سنة 
 .ٖكقيؿ لكال انشغاؿ ابراىيـ بصقمية لكانت تييرت ضربتو التالية

ىنالؾ مايشير الى كجكد ك الكضع اعبله فاف االغالبة حرصكا عمى مقاطعة الرستمييف تجاريا كثقافيا،  كانتظاما مع
شيء مف العبلقات التي كانت تتـ بصكرة غير رسمية كعمى المستكل الشعبي، كعمى العمـك يبدك انو كانت ىناؾ صبلت 

مكا مف تييرت الى القيركانبغية تحسصيؿ العمـ عمى يد مف ثقافية بيف تييرت كالقيركاف تمثمت في العمماء كتييرت الذيف انتق
، كعكف بف َُالذم اخذ العمـ عف عمـك القيركاف كمنيـ سحنكف التنكخي ٗفييا مف العمماء كمف ىؤالء العمماء بكر بف حماد

 .ُ ُُيكسؼ الخزاعي
                                                                                                                                                                                     

؛ ابف االبار، محمد بف عبد ا، الحمة السيراء، تحقيؽ: حسيف مؤنس، الشركة العربية لمطباعة ْٖـ، صُّٔٗالعرياف، القاىرة، 
؛ الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف ايبؾ، الكافي بالكفيات، تحقيؽ: احمد ُُْ-ُُّ، صُـ، جُّٔٗف مكاف، كالنشر، دك 

 .ْٖ، صٖاالنكؤط، دار احياء التراث العربي، بيركت، د.ت، ج
 .ٓٔ، صٔالكامؿ، ج ،؛ ابف االثيرْٕ، صُالببلذرم، فتكح، ج ُ
ق، َُٓق كاقاـ في القيركاف، قتؿ سنة ُْٖق) افريقيا سنة ُٖٓ-ُّٔاالغمب بف سالـ بف عقاؿ بف خفاجة، كاله المنصكر ( ِ

 .ّّٓ، صُ؛ الزركمي، االعبلـ، جُٖٔ، صٓينظر: الطبرم، تاريخ، ج
 .ُّىك شخصية قكية تصاىر مع االماـ ابي بكر، ككاف يتمتع بنفكذ كبير في الدكلة الرستمية، ينظر: ابف الصغير، سيرة االئمة، ص ّ
 .ُْص ،مةابف الصغير، سيرة االئ ْ
ق) مف امراء االغالبة اصحاب افريقيا كانت اقامتو في القيركاف، ككاف عاقبل ِٖٗ-ُِٔابراىيـ بف احمد بف محمد االغمب ( ٓ

ق، ينظر: ابف عساكر، عمي بف ِٖٗق كتكفي سنة ُِٖحازما، كحدثت في عيده ثكرات عدة، فقمعيا كميا، انتقؿ الى تكنس سنة 
 .ُِٕ، صُٗـ، جُٓٗٗدينة دمشؽ، تحقيؽ: عمي شيرم، مطبعة دار الفكر، بيركت، الحسيف بف بة ا، تاريخ م

حدثت معركة بيف الطرفيف في منتصؼ الطريؽ بيف قابس كطرابمس في مكضع يعرؼ بػ: مانك، ينظر: ابف عذارم، البياف  ٔ
 . ُُْ-ُُّص، ِ؛ عبد الحميد تاريخ المغرب العربي، جّْٓ، صْ؛ ابف خمدكف، العبر، جُِٗ، صُالمغرب،ج

 .ُّْ-ُِْ، صِ؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جَُّ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ٕ
 .ُّْص ،عبد الرزاؽ، االغالبة ٖ
ق كىناؾ اكتسب الكثير مف العمـ، كىك فقيو مف ُِٕابك عبد الرحمف بكر بف حماد الزناتي التييرتي، رحؿ الى المشرؽ، سنة  ٗ

 .ُّٓ، صُا بالحديث كرجالو، ينظر: ابف عذارم، البياف المغرب، جافاضؿ المغرب عالم
سحنكف التنكخي، كاف حافظا لمعمـ كاكؿ مف اظير الفقو المالكي بالمغرب، ينظر: الدباغ، عبد الرحمف بف محمد االنصارم، معالـ  َُ

 .َُُ، صِـ، جُٖٔٗ، تحقيؽ: محمد االحمدم ابك النكر كاخركف، مصر، ِااليماف في معرفة اىؿ القيركاف، ط
 .ُِٗ، صُٕىو، ينظر: الذىبي، تاريخ االسبلـ، جِّٗعكف بف يكسؼ ابك محمد الخزاعي المغربي الكناني الفقيو مات سنة  ُُ
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 م "ٜٗٓ-ٛٛٚ /هٜٕٙ-ٕٚٔ ٕعالقة الرستميين باالدارسة
ي لدكلة الرستمييف، كىذه الدكلة تضـ اقميـ المغرب االقصى باكممو، كىذا االقميـ تعد دكلة االدارسة الجار الغرب

يحده مف الشرؽ كادم ممكية كجباؿ تازة، كىما يمثبلف خط الحدكد مع الدكلة الرستمية، اما حدكدىا مف جية الغرب فالبحر 
، مف الجنكب جباؿ درف  .ّالمحيط كمف الشماؿ بحر الرـك

اسـ الدكلة  ٓ، كليذا اطمؽ عمييا ابف عذارمْمف النكع المعتدؿ التي ارائيا مع اراء اىؿ السنة كدكلة االدارسة عمكية
الياشمية، كىذا االمر طبيعي فالدكلة االدريسية ظيرت فجأة دكف تمييد اك دعاية سابقة كتمؾ التي ميدت لقياـ الدكلة 

لـ تقـ استنادا الى مبادئ سياسية اك دينية معينة، بؿ قامت العباسية مف قبؿ كالدكلة الفاطمية مف بعد، كبناء عمى ذلؾ فيي 
 .ٔعمى اكتاؼ رجؿ كاحد يمثؿ ىيبة االسرة العمكية العظيمة، كما يمثؿ مناقب اىؿ البيت

كنتيجة لقربيا مف اىؿ السنة، كانت الدكلة االدريسية قريبة مف الرستمييف اصحاب المذىب االباضي المجاكريف 
، كالذم يمثؿ مذىبيـ اخر تطكرات الفكر الخارجي في تمؾ الفترة، اذ اصبح ىذا المذىب اقرب ليـ في المغرب االكسط

 .ٕالمذاىب الخارجية الى مذىب اىؿ السنة، كمف ثـ لـ تكف ىناؾ خبلفات مذىبية بيف الدكلتيف الجارتيف
ـ عبلقة حسف الجكار كضع الرستميكف سياستيـ مع االدارسة عمى اساس حسف الجكار المتبادؿ بينيما، كمما دع

بيف الدكلتيف انو كاف يجمع بينيما مكقؼ مكحد كمشترؾ اال كىك العداء لمخبلفة العباسية، حيث استقرت كمتاىما بجزء مف 
 .ٖارض الدكلة العباسية، كاصبح لكؿ منيما شخصيتيا الخاصة ككيانيا المستقؿ بعيدا عف سمطة الخبلفة العباسية ككالتيا

ي الرستمييف الدكلة الحاجزة كالحارس االميف لحدكدىـ الشرقية بينيـ في المغرب االقصى كبيف كقد كجد االدارسة ف
االغالبة كغيرىـ مف مؤيدم الخبلفة العباسية في المغرب االدنى، الف الجيش الذم ترسمو الخبلفة العباسية الى افريقيا ال بد 

كلة الرستمية النيـ كانكا يتمتعكف بالسيادة التامة عمى اراضي اف يخترؽ اراضي الدكلة الرستمية، كىذا ما ال تسمح بو الد
، كليس ىذا فحسب بؿ ٗدكلتيـ مف جية كمف جية اخرل لـ تكف العبلقة طيبة بيف الرستمييف كالعباسييف ككالتيـ في افريقيا

لمدف المنتشرة حكؿ فتحت الدكلة الرستمية حدكدىا لمكثير مف العمكييف الفاريف مف العباسييف، كقد عاش ىؤالء في ا

                                                                                                                                                                                     

 .ُْٕاالغالبة، ص ،عبد الرزاؽ ُ
ركة فخ في عيد االدارسة، نسبة الى ادريس بف عبد ا بف الحسف بف الحسف بف عمي بف ابي طالب الذم استطاع اف يفر مف مع ِ

ق) كخرج متخفيا مع مكاله راشد كاتجو االثناف معا الى مصر ضمف قافمة الحجاج كعف طريؽ عامؿ َُٕ-ُٗٔالخميفة اليادم (
البريد اتجو الى افريقيا كمنيا الى المغرب االقصى، فنزؿ عند قبيمة اكربة عند اسحاؽ بف محمد الذم ساعده مع عشيرتو التي 

ق، ُِٕب ذلؾ مبايعة سائر قبائؿ المغرب االقصى الدريس، ككاف اعبلف الدكلة االدريسية في رمضاف سنة بايعت ادريس، ثـ اعق
؛ السالـ، السيد عبد العزيز، تاريخ َُِ، صُ؛ ابف عذارم، البياف المغرب، جُٓ، صُينظر: ابف االبار، الحمة السيراء، ج

 .َّٖ-ّٕٗد.ت، صالمغرب في العصر االسبلمي، دار النيضة العربية، بيركت، 
 .ُِٔالحريرم، مقدمات، ص ّ
 .ِّْ، صِعبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ج ْ
 .ِٖ، صُالبياف كالمغرب، ج ٓ
 .ِّْ،ص ِتاريخ المغرب العربي، ج ،عبد الحميد ٔ
 .َِٕالحريرم، مقدمات، ص ٕ
 .ْٖٗ-ْٖٖ، صِبي، ج؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العر ِٗالعبادم، في التاريخ العباسي كالفاطمي، ص ٖ
 .َِٕص ،الحريرم، مقدمات ٗ
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في حيف اراد بعضيـ البقاء في اراضي الدكلة الرستمية كعاشكا في بعض مدنيا في شماؿ تييرت عمى ضفاؼ  ُتممساف
  ِنير شمؼ

، كقد ٓكغيرىا، ككاف اكثر ىؤالء العمكييف مف ابناء محمد بف سميماف العمكم ْكسكؽ ابراىيـ ّكالجزيرة الخضراء
 .ٔسقكط الدكلة الرستمية في القرف الثالث اليجرماستقركا في ىذه المدف بعد 

كيبدك اف اف لمكقع الرستمييف في المغرب االكسط اثره الكبير في االساليب التي اتبعتيا الخبلفة العباسية لمقاكمة 
مص كلذا نجدىا تتجو الى التخ، االدارسة، كذلؾ بعد ما كجدت مف تعثر كاضح في إرساؿ القكات لمقضاء عمى ىذه الدكلة

 .ٖقُٕٕسنة ٕمف ادريس غدرا فاغتالتو
اف سرعة التخمص مف ادريس مف قبؿ الخبلفة العباسية يبف مما ال يدع مجاال لمشؾ خطكرة الكياف االدريسي 
 ٗبالنسبة لمخبلفة العباسية في المنطقة كعمى مف يمثميا بافريقية خاصة بعد مبايعة محمد بف خزر المغراكم صاحب تممساف

اف الرشيد لما عمـ بدخكؿ ادريس تممساف ارسؿ في طمب كزيره البرمكي كقاؿ لو: "  َُاف ابي زرع الدريس، فيذكر ٗتممساف
 " اف ادريس ممؾ تممساف كىي باب افريقية كمف ممؾ الباب اكشؾ اف يدخؿ الدار ".

ق) تعرضت العبلقة الرستمية االدريسية الى نكع مف َِٖ-ُُٕ( كفي عيد االماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف
الذم افزعيـ مقتؿ يزيد بف  ُُتعكر كالقطيعة نتيجة لمكقؼ مغراكة كبني يفرف سكاف تممساف الخاضعيف لنفكذ االدارسةال

                                                           

 .ْْ، صِمدينة بالمغرب، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ُ
نير بالمغرب في ببلد البربر تقع عميو عدة مدف، ينظر: االدريسي، ابك عبد ا محمد بف ادريس، نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ،  ِ

 .ِّٓ، صُـ، جُٖٗٗاالفاؽ، مطبعة عالـ الكتب، بيركت، 
 .ُّٔ، صِمدينة مشيكرة بالمغرب مف اطيب المدف ارضا، ينظر: االدريسي، نزىة المشتاؽ، ج ّ
 .َِٓ، صُمدينة قريبة مف تممساف بينيما مرحمة مكقعيا عمى نير شمؼ، ينظر: االدريسي، نزىة المشتاؽ، ج ْ
ينظر: دبكز، محمد عمي، تاريخ المغرب الكبير، دار  محمد بف سميماف العمكم ىك اخك ادريس بف عبد ا مؤسس الدكلة االدريسية، ٓ

 .َِٖ؛ الحريرم، مقدمات، صِّٕ-ِّٔ،ص ّـ، جُّٔٗدار احياء الكتاب العربي، بيركت، 
 .َِٖ،صّدبكز، تاريخ المغرب الكبير،ج ٔ
مره دس اليو ق) ىك الذم ارسؿ لقتؿ ادريس، فعندما بمغو اُّٗ-َُٕتجمع عدد مف المصادر عمى اف الخميفة ىاركف الرشيد ( ٕ

الشماخي اليمامي كانفذه بكتاب الى ابف االغمب فاجاره، فمحؽ بادريس كنزؿ عميو مدعيا التطبب كانو مف شيعتيـ، ثـ اف ادريا شكا 
الما في اسنانو فاعطاه الشماخ مسنكنا مسمكما، كامره اف يتسف نبو عند طمكع الفجر، فاخذه منو كىرب الشماخ، فمما طمع الفجر 

؛ ابف عذارم، البياف المغرب، ِٓ، صُدريس فسقطت اسنانو كمات في كقتو، ينظر: ابف االبار، الحمة السيراء، جاستف مف ا
 .ِٓ، صْ؛ ابف خمدكف،العبر، جَُِ، صُج

 .َِٖ؛ الحريرم، مقدمات، صّٖ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ٖ
تممساف قبيمة مغراكة كبني يفرف ككانت السيادة لمغراكة ق، ككانت بُّٕاتجو ادريس الى تممساف كىي بالمغرب االكسط سنة  ٗ

كزعيميا محمد بف خزر، اال اف ىيبة االماـ العمكم كانت كافية لخضكع محمد بف خزر دكف قتاؿ حيث اسرع يطمب االماف فبايع 
د بف احمد، االنيس ادريس ىك كمف معو مف قبائؿ زناتة، كبذلؾ دخؿ االماـ تممساف صمحا، ينظر: ابف ابي زرع، عمي بف محم

المطرب بركض القرطاس في اخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس، تحقيؽ: محمد الياشمي، المطبعة الكطنية، المغرب، 
 .ّْٓ، صِ؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جٖـ، صُّٔٗ

 .ُِاالنيس المطرب، ص َُ
 .ِٗالحريرم، مقدمات، ص ُُ
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، كليذا حاكلكا استغبلؿ ىذه الحادثة كاالستقبلؿ باالماكف التي يعيشكف فييا مف اراضي الدكلة الرستمية كالعمؿ عمى ُفنديف
 .ِكتب ليا النجاح كتمكف عبد الكىاب مف القضاء عمى ىذه الحركةضميا لبلدارسة، لكف ىذه المحاكالت لـ ي

كاخيرا البد مف االشارة الى اف االدارسة كانكا يحاربكف اصحاب النحؿ المتطرفة امثاؿ الخكارج كقامكا بالقضاء 
ني مدرار ككنيما مف . كبالتاكيد كاف ليذا العمؿ اثره عند الدكلة الرستمية كدكلة بّعمييـ داخؿ دكلتيـ في المغرب االقصى

الخكارج، كلكف كانا اكثر الخكارج تسامحا كاعتداال مع المخالفيف لمذىبيـ، فالصفرية كاالباضية ال يركف اباحة دماء 
 .ْالمسمميف، كال يركف جكاز سبي النساء كالذرية، بؿ ال يركف قتاؿ احد سكل جيش السمطاف

 م"ٜٛٓ-ٚ٘ٚ/ هٜٕٙ-ٓٗٔ ٘"عالقة الرستميين مع دولة بني مدرار
الحدكد الجنكبية الغربية لمدكلة الرستمية كالتي اسست عمى اساس المذىب  ٔتمثؿ دكلة بني مدرار في سجمماسة

كعمى ىذا فاصحابيا ينتمكف الى المذىب الخارجي مثميـ في ذلؾ مثؿ الرستمييف، كلذلؾ التقت اىدافيـ مع  ٕالصفرم
حبة كالمكدة كالصداقة، كسعت كؿ كاحدة منيما الى كسب احتراـ اىداؼ الدكلة الرستمية، كتكطدت بينيـ اكاصر الم

االخرل، لدرجة اف المدرارييف عقدك حمفا ثنائيا بينيـ كبيف الرستمييف مف اجؿ تقارب زعماء الدكلتيف كالتقائيما في االىداؼ، 
ـ، مف ِّٖ/ قَِٖسنة  كقد ظير ىذا التقارب كاضحا عندما تزكج مدرار بف اليسع بف ابي القاسـ الذم حكـ سجمماسة

اركل بنت عبد الرحمف بف رستـ اكؿ ائمة الدكلة الرستمية، كيمثؿ ىذا الزكاج مدل التقارب بيف الدكلتيف، حيث سعى اليسع 
الى ىذا الزكاج رغبة منو لكسب حميؼ قكم يحميو، في حيف كانت رغبة عبد الرحمف بف رستـ تكمف في كسب ىذا العدد 

 .ٗلعب دكرا كبيرا في دكلة بني مدرار ٖكانت ثمرة ىذا الزكاج كلدا اسمو ميمكف الكبير مف الصفرية، كقد
كمما تقدـ يظير مدل قكة العبلقات السياسية بيف الدكلتيف الرستمية كالمدرارية، مما اثر في تعزيز العبلقات الثقافية 

ي مدرار فحسب بؿ كحتى بيف ائمتيـ بينيـ الدرجة اف المذىب االباضي بدات تظير مؤثراتو ليس بيف مكاطنيى دكلة بن
كقد نظر  ، كمما كثؽ ىذه العبلقات ىك إقامة جالية مف رعايا الدكلة الرستمية في الدكلة المدرارية كبالعكس.َُكعممائيـ

ية الرستميكف الى الدكلة المدرارية في سجؿ ماسة عمى انيا منفذ ىاـ ليـ في ببلد السكداف، تنتقؿ مف خبللػػػو قكافميـ التجار 

                                                           

الرستمييف مف بني يفرف، كىك فرع مف زناتة التي ينتمي الييا معظـ اىؿ المغرب االكسط، ينظر: يزيد فنديف زعيـ النكار في دكلة  ُ
 .ْْٖ، صّ؛ دبكز، تاريخ المغرب الكبير، جُْْالشماخي، السير، ص

 .َِٗالحريرم، مقدمات، ص ِ
 .َُِ؛ الحريرم، مقدمات، صُ، صْابف خمدكف، العبر، ج ّ
 .ِِٕاطمي، صالعبادم، في التاريخ العباسي كالف ْ
ق، جنكب المغرب االقصى، كىي دكلة خارجية صفرية، ينظر: ابف عذارم، البياف َُْقامت دكلة بني مدرار في سجمماسة سنة  ٓ

 .ُُْ-َُْ، صِ؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جِٕٓ، صٔ، ابف خمدكف، العبر، جُٔٓ، صُالمغرب، ج
 .ُِٗ، صّلبمداف، جمدينة جنكب المغرب، ينظر: الحمكم، معجـ ا ٔ
 .ُِّ، صُنسبة الى زياد بف االصفر صاحب المذىب، ينظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج ٕ
ق كقع خبلؼ بيف ميمكف المعركؼ بابف اركل (سبط عبد الرحمف بف رستـ) كبيف ابف مدرار االخر ِّٗبعد كفاة اليسع عاـ  ٖ

؛ شرؼ الديف، لمياء محمد سالـ، بعض ُٕٓ، صُرم، البياف المغرب، جالمعركؼ بػ (ابف تقي نسبة الى امو)، ينظر: ابف عذا
 .ّٖـ، صُٗٗٗمبلمح ازمة افريقية، االقتصادية، ليبيا، 

ابف الخطيب، محمد لساف الديف، تاريخ المغرب العربي، العصر الكسيط، تحقيؽ: احمد مختار العبادم كمحمد ابراىيـ الكتاني،  ٗ
 .ُِِ-ُُِ؛ الحريرم، مقدمات، صُْْ-ُّْـ، صُْٔٗالدار البيضاء، 

 . ُِِ؛ الحريرم، مقدمات، صْٖٔالسالـ، تاريخ المغرب في العصر االسبلمي، ص َُ
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فقد  كمف ثـ فيي شرياف الحياة بالنسبة لبني رستـ، كلذا فقد كانت العبلقات التجارية نشيطة الى درجة كبيرة بيف الطرفيف.
 .ِكالسنغاؿ يمر بمػدينة سجمماسة ُكاف طريؽ التجارة الرستمية الى ببلد غػػػػػانة

نكاع البضائع كالمنتجات الزراعية كغيرىا، ككانت قكافؿ الرستمييف تتجو عابرة سجمماسة كقادمة الييا محممة با 
، اال ّكمف ىذه البضائع التي تجمب مف سجمماسة ثمار شجر التاككت الذم يستخدـ في دبغ الجمد الغدامسي في غدامس

اف اىـ السمع التي كانت تسعى الييا ىذه القكافؿ ىي الذىب الذم كانت تحممو مف غانة، كتجني مف كراءه ثراء كبيرا، 
 . ْو االثر في ازدىار الدكلة الرستميةككاف ل

كانت في اعمى  )السياسية كالتجارية كالثقافية( كعمى العمـك البد مف االشارة باف العبلقات الرستمية المدرارية
، كاخيرا يبدك اف سجمماسة كانت تتمتع بمقكمات اقتصادية متنكعة كاف ليا االثر في تحديد عبلقاتيا مع غيرىا ٓمستكياتيا

لكيانات السياسية بببلد المغرب، كمنيا الدكلة الرستمية، فقد عبرت ىذه العبلقة عف مدل اىمية كؿ مف سجمماسة مف ا
كتييرت التجارية، فكبلىما مشرؼ عمى ببلد السكداف، مصدر الذىب كالعبيد، كلقد ادل تعاكنيما ىذا الى محاصرة سكاف 

 افريقية كحرمانيا مف ثركة السكداف.
 " ٔييف بالسكداف" عبلقة الرستم

كانت الدكلة الرستمية تسيطر عمى معظـ منافذ الطريؽ المؤدية الى السكداف، كقد امتمؾ الرستميكف عددا مف 
 القكاعد الصحراكية التي تقع عمى الطرؽ كتعتبر منطمقات لمتجارة مع ببلد السكداف، نذكر مف ىذه القكاعد:

 .ٖكداف ارتباطا كثيقاالتجارية التي ترتبط بببلد الس ٕقاعدة كارجبلف -1
 .ٗقاعدة غدامس كىي تقع الى الجنكب مف طريؽ التجارة الى ببلد الكانـ مف ببلد السكداف -2
قاعدة سجمماسة التي تعد نقطة انطبلؽ حقيقة لعدد كبير مف القكافؿ عبر الصحراء الى ببلد السكداف، كىي  -3

 .َُتعتبر مدخبل لغانة

                                                           

اتصؿ التجار المسمميف مف شماؿ افريقية بمركز التجارة في الصحراء مثؿ (اكدغست) الكاقعة في مكريتانيا الحالية، كالى جنكب  ُ
لتي كانت محطة كبيرة لمقكافؿ القادمة مف المنطقة الجنكبية حيث الغابات في غرب الصحراء حيث عاصمة غانة تسمى (ككمبي) ا

افريقية كبيف شماؿ الصحراء، سكؽ تجارة الذىب، الذم ينقمكنو مف الجنكب الى العكاصـ العربية، كبمداف البحر المتكسط، ينظر: 
 .ِٗـ، صُٖٖٗاالداب، جامعة بغداد، فيد، بدرم محمد، الصبلت الثقافية بيف العرب كافريقيا، منشكرات كمية 

 .ُْٗالبكرم، عبد ا بف عبد العزيز، المغرب في ذكر ببلد افريقيا كالمغرب، مكتبة المعنى، بغداد، د.ت، ص ِ
 .ُٕٖ، صْمدينة بالمغرب اىميا مف البربر تدبغ فييا الجمكد، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ّ
 .ُِّمقدمات، ص؛ الحريرم، ُِٓالبكرم، المغرب، ص ْ
 .ْْٓ، صّدبكز، تاريخ المغرب الكبير، ج ٓ
ببلد كبيرة، ارضيا كاسعة تحدىا ارض البربر مف الشماؿ، كالبرارم في الجنكب، كالحبشة مف الشرؽ كالمحيط مف الغرب، كىذه  ٔ

كداف االكسط الذم يشمؿ الببلد تتجو جغرافيا نحك المغرب لصعكبة اتصاليا بام منطقة اخرل مجاكرة، كما ييمنا ىنا ىك الس
المناطؽ المحيطة ببحيرة تشاد كالسكداف الغربي، كيشمؿ عدا ذلؾ غربا الى المحيط االطمسي مثؿ النيجر االكسط كحكض السنغاؿ، 

؛ زبادية، عبد ُِـ، صُّٔٗينظر: المنجد، صبلح الديف، مممكة مالي عند الجغرافييف المسمميف، دار الكتاب الجديد، بيركت، 
 .ُٓـ، صُُٕٗمممكة سنغام في عيد االسيقييف، الجزائر،  القادر،

مدينة كرجبلف بكابة الصحراء حيث يتكغؿ منيا الى مدينة تادمكة كمف ثـ الى كككك، ينظر: ابف سعيد المغربي، ابك الحسف عمي  ٕ
 .َُٕ، صٕالعبر، ج؛ ابف خمدكف، ُِٔـ، صَُٕٗبف مكسى االندلسي، كتاب الجغرافيا، تحقيؽ: اسماعيؿ العربي، بيركت، 

 .ُِٔابف سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص ٖ
 .ُٔ-ُٓ؛ المنجد مممكة مالي، صُِٕابف سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص ٗ
 .ُْٗالبكرم، المغرب، ص َُ
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د السكداف حيث تخرج القكافؿ مف مدف جبؿ نفكسة كتتجو جنكبا كىي مدينة تمثؿ اكؿ حد ببل ُقاعدة زكيمة -4
 .ِنحك زكيمة، كىك طريؽ شاؽ يمر خبلؿ الجباؿ كالصحارم التي ال تكجد فييا مياه

اما عف اىـ المنتجات التي تحمميا القكافؿ الرستمية الى ببلد السكداف فيي المنسكجات الصكفية كالقطنية كالكتانية 
، كيعكدكف محمميف بالذىب كالعاج كريش ّؼ كالممح لندرتو عندىـ فيبيعكنو ىناؾ باسعار مرتفعة لمغايةكاكاني الزجاج كالخز 

 .ْالنعاـ كجمكد الحيكانات، ككاف اىؿ كارجبلف يقكدكف ىذه القكافؿ التجارية الى ببلد السكداف
مية، كقد ظيرت معالـ ىذه أشير ممالؾ السكداف قد ارتبطت بعبلقة كثيقة مع الدكلة الرست ٓككانت مممكة كككك

الذم أرسؿ محمد بف عرفة في سفارة إلى ممؾ كككك كمعو  ق)ِٖٓ-َِٖ( العبلقة في عيد اإلماـ افمح بف عبد الكىاب
  .ٔىدايا كقد أعجب ممؾ كككك بيذا السفير كمدحو

فقد حمؿ ، شتيـكقد ظيرت آثار االتصاؿ بيف التجار الرستمييف كأىالي ىذه الببلد كاضحة في سمككيـ كطرؽ معي
فكثيرا ما كاف يرافؽ القكافؿ التجارية عدد ، فضبل عف حمميـ اإلسبلـ إلى ىذه الجيات، ىؤالء التجار ىذه األلكاف الحضارية

كما ترؾ التجار المسممكف في نفكس ، مف الفقياء المسمميف الذيف خالطكا أىؿ الببلد كترككا فييـ آثار كبصمات بعيدة المدل
كعمى العمـك فقد كاف ليذه ، انة كحسف المعاشرة اثأرا عظيمة تفكؽ بكثير الذىب الذم كانكا يحصمكف عميواألىالي مف األم

، ككتحصيؿ ٕالجيكد التي بذليا الفقياء الدكر الكبير في تأسيس دكلة مالي اإلسبلمية، التي كاف اغمب سكانيا مف المسمميف
اف الببلد، حيث كانكا يجيدكف الحديث بيا إلى جانب ككتحصيؿ حاصؿ فقد انتشرت المغة العربية بيف الكثيريف مف سك

 .ٖكىك شيء يصاحب انتشار اإلسبلـ ككنيا لغة القراف الكريـ، لغتيـ الخاصة
أف العبلقات بيف الدكلة الرستمية كجنكب الصحراء كانت عبلقات تجارية كثقافية ذات طابع سياسي، قائمة عمى  

-قِٔٗيا استمرت حتى بعد سقكط الدكلة الرستمية عمى يد الفاطمييف سنة كيبدك أن، المصالح المشتركة بيف الجانبيف
ـ، حيث فر العديد مف الرستمييف كأنصارىـ مف سكاف تييرت إلى عدة مدف مثؿ كراجبلف كتادمكة كغانة كببلد َٗٗ

نشركا فييا ثقافتيـ، كأحيانا مدف كقرل ، حيث أسسكا ليـ أحياءا كاممة، أكدغست كغيرىا مف ببلد السكدافك  النكركر ككانـ
إف مدينة أكدغست كانت تسكنيا بطكنا مف قبائؿ ىاجرت مف المغرب األكسط كاألذل منيا نفكسة كلكاتة  ٗكيذكر البكرم
 .كزناتة كنزاك

                                                           

احمد بف يعقكب بف مدينة ميمة اتجو الييا تجار المشرؽ، المسافة بينيا كبيف مدينة ككار تقدر بخمسة عشر يكما، ينظر: اليعقكبي،  ُ
 .ٖٗـ، صُٕٓٗ، المطبعة الحيدرية، النجؼ، ّبف جعفر، البمداف، ط

 .َُالبكرم، المغرب، ص ِ
يباع الحمؿ بعشرة مثاقيؿ الى ثمانية، كيباع بمدينة مالي بثبلثيف مثقاال الى عشريف، كربما انتيى الى اربعيف، ينظر: ابف بطكطة،  ّ

 .ْٕٔـ، صُْٔٗ، بيركت، شمس الديف بف عبد ا، رحمة ابف بطكطة
 . ُٖٓ، صِج ،الباركني، سميماف بف عبد ا النفكسي، االزىار الرياضية في ائمة كممكؾ االباضية، تكنس، د.ت ْ
؛ مؤلؼ مجيكؿ، كتاب ْٓٗ، صْاحدل الممالؾ الخمسة التي تككنت منيا مممكة مالي، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٓ

 .ِِٓ، تحقيؽ: سعد زغمكؿ عبد الحميد، دار الشؤكف الثقافية، دكف مكاف، د.ت، صاالستبصار في عجائب االمصار
 .ُّابف الصغير، سيرة االئمة، ص ٔ
 .ْْ-ّْالمنجد، مممكة مالي، ص ٕ
 .ِٔالمنجد، مممكة مالي، ص ٖ
 .ُٗٓ-َُٓالبكرم، المغرب، ص ٗ
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قائد الحركة ضد الدكلة الفاطمية  ُكمما يؤكد استمرار العبلقات بيف الطرفيف إف الثائر أبك يزيد مخمد بف كيداد 
كاف قد كلد في مدينة تادمكة، كرافؽ كالده في رحبلتو مف اجؿ التجارة الى مدينة جكا عمى نير ، ـْْٗ-ق  ِّّسنة 

تكزر) في جنكب تكنس، كبعد فشؿ ىذه الحركة فر العديد مف انصاره الى ( ِالنيجر، كاخيرا رجع الى بمدتو قسطيمية
 \.ّالسكداف ىربا مف اضطياد الفاطمييف حيث عاشكا ىناؾ

 
 
 
 " ٜٙٔ-ٖٛٔ ٗالرستميين باالمويين في االندلس " عالقة

بطريؽ الصدفة كالتحالؼ كالمكدة، اذ كاف كؿ مف  ٓسارت العبلقات بيف الرستمييف كامراء بني امية في قرطبة
االمكييف كالرستمييف اعداءان لمخبلفة العباسية، كلذا حتمت عمييـ الظركؼ تكحيد الجيكد اماـ عددىـ المشترؾ، فمـ يكف اماـ 
االمكييف سكل المغرب االكسط حيث الدكلة الرستمية، ففي المغرب االدنى قامت دكلة االغالبة المكالية لمعباسييف، كفي 
المغرب االقصى قامت دكلة االدارسة المختمفة مذىبيا عف االمكييف، كعمى ىذا االساس قامت العبلقات بيف الدكلة االمكية 

 .ٔة المتبادلة بيف الطرفيف حيث كانت الدكلة الرستمية تمثؿ عصب الحياة لبلمكييفكالرستمية عمى التحالؼ المتيف كالصداق
كقد شيدت العبلقات االمكية الرستمية تعاكنا سياسيا كاقتصاديا كعسكريا كحضاريا، فعمى مستكل التعاكف السياسي 

اندلسية استكطنت تييرت كلعبت دكرا  بيف الدكلتيف، فقد ارتبطت كؿ منيما باالخرل ارتباطا كثيقا، تمثؿ باستقباؿ شخصيات
في تمشية االمكر االدارية فييا كمف ىؤالء عمراف بف مركاف االندلسي كمسعكد االندلسي كىما المذاف رشحا ضمف مجمكعة 
، ٕلتكلي االمامة بعد عبد الرحمف بف رستـ ككانا مف فقياء كخطباء االباضية في تييرت كعمى ىذا االساس كاف ترشيحيما

مف الرستمييف الذيف كاف ليـ دكر  س الكقت شيد ببلط الدكلة االمكية في االندلس كصكؿ عدد مف رجاؿ السياسةكفي نف
سياسي كبير في دكلتيـ، كقد استفادت الدكلة االمكية مف خبرات ىؤالء الرجاؿ حيث تسممكا مناصب عميا اثبتكا مف خبلؿ 

بف شييد كيكسؼ بف بخيت المذاف عمبل كزراء في الدكلة االمكية في ادارتيا كفاءتيـ العالية كمف ىؤالء نذكر مثبل عيسى 
 .ٖاالندلس

                                                           

ق، كلد بالسكداف حيث كاف ابكه تاجرا، ِّّالفاطمييف سنة ابك يزيد مخمد بف كيداد الزناتي اليفرني النكارم، صاحب الثكرة عمى  ُ
ق. ّّّكتعمـ القراف بتكزر، كلما ظير الفاطمييف عمى الساحة السياسية استطاع ابك يزيد مف تيديد حركتيـ بالزكاؿ، كقد قتؿ سنة 

 .ُّ، صٕ؛ ابف خمدكف، العبر، جُٓٗ-ُٖٓ، صٕينظر: ابف االثير، الكامؿ، ج
 .ُّٖ، صْافريقيا، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ككرة اك مدينة في ِ
 .ُُٕ، صّ؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جُّ، صٕابف خمدكف، العبر، ج ّ
اسس عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ المعركؼ بالداخؿ ىذه الدكلة في االندلس، بعد ىركبو مف قبضة العباسييف بعد سقكط الدكلة  ْ

مصر ثـ الى افريقية حيث تنقؿ بيف قبائؿ البربر. ثـ استقر عمى سكاحؿ البحر، كمف ىناؾ بدأ بدراسة الدكلة االمكية، فيرب الى 
الكضع في االندلس. ثـ باشر بالكتابة الى مكالي بني امية في االندلس، كقد القت دعكتو استجابة كبيرة بعد اف انظـ اليو الكثيركف، 

طبة، ثـ ىزيمة حبيب الفيرم في غرناطة، كقد استطاع عبد الرحمف الداخؿ تدعيـ كاخيرا استطاع مف العبكر الى االندلس نحك قر 
دكلتو كتاميف حدكدىا، فسمميا الى خمفائو دكلة قكية مرىكبة الجانب مف قبؿ جيرانو، كلذا استحؽ اف يمقبو المنصكر بصقر قريش، 

؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ االسبلـ ُُِ-َُِ، صْ؛ ابف خمدكف، العبر، جُِٔ-ُُِ، صٓينظر: ابف االثير، الكامؿ، ج
 .ُٓٔ-ُّٔالسياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، مكتبة النيضة المصرية في االندلس، مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ت، ص

 .ِّْ، صْمدينة عظيمة باالندلس، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٓ
 .ٗٔٓة، بيركت، د.ت، صالسالـ، تاريخ المغرب الكبير، دار النيضة العربي ٔ
 .ُْٓ؛ الشماخي، السير، صْٔ، صُالدرجيني، طبقات، ج ٕ
 .ّٖ، صُٕٓٗابف القكطية، ابك بكر محمد القرطبي، تاريخ افتتاح االندلس. تحقيؽ: عبد ا انيس الطباع، بيركت،  ٖ
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ق) ابناءه َِٖ-َِٔ( كفي ىذا الجك مف الثقة كالصداقة بيف الطرفيف بعث االماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف
-َِٔ( حمف بف الحكـق، كقد استقبميـ عبد الر َِٕالثبلثة في سفارة رستمية الى قرطبة عاصمة الدكلة االمكية في سنة 

 .ُق) استقباال كبيرا جدا صار حديثا لمناس لكثرة ما انفؽ بو مف امكاؿِّٖ
ككانت الدكلة الرستمية مخمصة في عبلقاتيا مع الدكلة االمكية، فبالرغـ مف انيا منحت بعض مكاطني الدكلة التي 

اال انيا استثنت مف ىذا الحؽ الخارجيف عمى ، ترتبط معيا سياسيا كمذىبيا حؽ المجكء السياسي كالحماية بكؿ الكانيا
كفي نفس الكقت منحت ، صديقتيا الدكلة االمكية، كلـ تسمح ليـ بمزاكلة كؿ نشاط مف شانو اف ييدد حميفتيـ في االندلس

بف كيركم ا ِار بالعبلقات الطيبة بيف الطرفيفكفد الييا لمتجارة كالعمؿ دكف اإلضر  حؽ االستيطاف كاإلقامة لكؿ أندلسي
ق)، َّٓ-ََّ( الذم قاـ بثكرة ضد امير قرطبة عبد الرحمف الثالث ْقصة طريفة تركل عف عمر بف حفصكف ّالقكطية
ق)، كفر الى تييرت، كاختفى بيا استعدادا لمعمؿ ضد االمكييف، كعمؿ لمتمكيو عند احد الخياطييف القادميف الى َّٓ

عند الخياط، جاء شيخ كمعو ثكب " فقاـ اليو الخياط باالندلس، كبينما عمر بف حفصكف يجمس  ٓتييرت مف مدينة رية
مف ىذا؟ فقاؿ لو الخياط: غبلـ  :فقاؿ لو، ككضع لو كرسي فقعد عميو فسمع الشيخ كبلـ ابف حفصكف فانكره عند الخياط

ا. مف جيراني برية، كاتى لخيط عندم، فالتفت الشيخ اليو كقاؿ لو متى عيدؾ برية؟ فقاؿ ابف حفصكف منذ اربعيف يكم
فقاؿ: تعرؼ جبؿ ببشتر؟ قاؿ لو: انا ساكف عند اصمو، قاؿ لو الشيخ: فيو حركة، قاؿ: ال، ثـ قاؿ لو الشيخ: ىؿ تعرؼ ما 
يجاكره رجؿ يقاؿ لو عمر بف حفصكف، فذعر مف قكلو، كاخذ الشيخ ينظر اليو، ككاف ابف حفصكف افض الثنية، فقاؿ لو: 

بمدؾ، فانت صاحب بني امية كسيمقكف منؾ غيا كستممؾ ممؾ عظيما، كقاـ مف  يا منحكس تحارب الفقر باالبرة، ارجع الى
مف  فكره كذلؾ خكفا اف ينبش االمر كاف يقبض عميو بنك ابي اليقظاف ككانكا مالكي تييرت ككالؤىـ لبني امية، فاخذ خبزتيف

ندلسية كبيرة عممت في المجاؿ كيستنتج مف ىذه الركاية اف تييرت كانت تظـ جالية ا، الخباز، كخرج فاتى االندلس"
 االقتصادم دكف العمؿ السياسي، كذلؾ حفاظا عمى العبلقات الطيبة بيف البمديف.

أما عف العبلقات االقتصادية بيف البمديف، فكانت متينة جدا، كتمثؿ ذلؾ بالتسييبلت التي منحيا الرستمييكف 
كؿ بمداف العالـ، كأنقذىـ ذلؾ مف الحصار االقتصادم الذم  لمتجار األندلسييف، فقد فتحت أماـ ىؤالء التجار الطرؽ إلى

كقد قكيت ىذه العبلقات االقتصادية لحاجة األمكييف إلى األسكاؽ الخارجية  .فرضتو كؿ مف االغالبة كاالدارسة عمييـ
كا بحاجة إلى كفي نفس الكقت كان، لتصريؼ منتجاتيـ التي زادت عف حاجتيـ نتيجة تطكرىـ في ميداني الزراعة كالصناعة

 ٔكقد سيؿ الرستميكف ليـ جميع السبؿ كفتحكا ليـ مكانئيـ في تنس، الحصكؿ عمى بعض المكاد الخاـ مف الببلد اإلسبلمية
الستقباؿ البضائع األندلسية كالسيما المنسكجات الحريرية، كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ قاـ الرستميكف بدكر الكسيط  ٕككىراف ٔتنس

لى البمداف المجاكرة كالسكداف كمصر كالمشرؽ اإلسبلمي، حيث أصبح االقتصاد الرستمي في نقؿ المنتجات كتصريفيا ا

                                                           

 .َِِ-ُِٗالحريرم، مقدمات، ص ُ
 .ُٕٓالسالـ، تاريخ المغرب الكبير، ص ِ
 .َُُ-َُٗ، تاريخ افتتاح االندلس، ص ابف القكطبة ّ
عمر بف حفصكف: قاـ بثكرة ضد امير قرطبة عبد الرحمف الثالث متخذا مف حصف ببشتر قاعدة لو، ككانت ثكرتو ضد الظمـ  ْ

االجتماعي، كذات نزعة شعكبية ضد العرب، ينظر: ابف االبار، درر السمط في خبر السبط، تحقيؽ: عز الديف مكسى، دار الغرب 
 .ِّـ، صُٕٖٗالسبلمي، بيركت، ا
 .ُُٔ، صّككرة كاسعة باالندلس متصمة بالجزيرة الخضراء، كىي قبالة قرطبة ككثيرة الخيرات، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٓ
 .ْٖ، صِىي اخر افريقية مما يمي المغرب، كىي مدينة مشيكرة كحصينة، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٔ
 .ّٖٓ، صٓلبر االعظـ مف المغرب، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، جمدينة تقع عمى ا ٕ
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سندا لؤلمكييف في عمميات التصدير كاالستيراد، كقد انعكست أصداء ىذا التعاكف بيف الدكلتيف عمى نشاط األساطيؿ 
 .ُت كقرطبةكازدىار المدف كالمكانئ الرستمية كاألمكية كخاصة في تيير ، التجارية األندلسية

ككاف طريؽ اتصاؿ تييرت باألندلس يتـ برككب البحر، كقد مر بنا إف تييرت تنفذ عف طريؽ ميناء تنس، كىك 
 ْ، الذم يعتبره البكرمّكما يكجد ميناء يعرؼ بمرسى فركخ .ِميناء ميـ، فمدينة تنس اقرب المدف عمى الساحؿ االندلسي

اف االندلسييف بنك مدينتو، كيبدك اف  ٓسى مدينة كىراف، كذكر البكرممرسى سنكم، في حيف يكجد مرسى ثالث يعرؼ بمر 
ىذا المرسى كاف ميـ كبارز لدييـ لدرجة اف يبنكا مدينتو، كىك دليؿ كاضح عمى مدل النشاط االقتصادم الكبير الذم 

كردكف مف االندلس دكف عرفت بو الدكلتيف الرستمية كاالمكية في االندلس عمى حد سكاء، كالشؾ اف الرستمييف كانكا يست
غيرىا مف الببلد بحكـ العبلقات الحسنة، كؿ ما يحتاجكف اليو لكفرتو، خاصة المكاد الزراعية كالصناعية، كمنيا قصب 
السكر، الذم كاف يزرع بكميات كبيرة ككذلؾ الكتاف كالقطف الجيد، كربما حتى الزيكت التي تفيض عف حاجة االندلس، 

ل، كيبدك اف ىذه القائمة الطكيمة مف البضائع االندلسية المستكردة تقابميا قائمة مف البضائع فضبل عف المصنكعات االخر 
الرستمية المصدرة، كمنيا الحبكب كالماشية كىما اىـ مادتيف تنتجيا الببلد، اضافة الى الذىب كالعبيد كىما بضاعتيف لعبت 

كؿ ما ىي بحاجة اليو مف منتجات  اف تستكرد باستخداـ الذىب الدكلة الرستمية دكرا فعاال بتجارتيما، كقد استطاعت تييرت
 .ٔالشرؽ كالغرب، لذلؾ اشتيرت بصفتيا التجارية، كركاج اسكاقيا في االفاؽ

اما العبلقات عمى الصعيد العسكرم، فقد استعانت الدكلة االمكية في االندلس بعدد مف القادة ذكم الخبرة مف 
بية. منطمقيف مف مبدأ التعاكف المشترؾ بينيما في كؿ المجاالت، فقد استعاف االمير عبد الدكلة الرستمية في اعماليا الحر 

في  ٕق) بالقائد الرستمي محمد بف رستـ لمقضاء عمى الحركة التي قاـ بيا ىاشـ الضرابِّٖ-َِٔ( الرحمف بف الحكـ
اف عمى شكاطئ االندلس، كتمكف ىذا ، كما استعاف بو ايضا في صد الغارات التي قاـ بيا النكرمٗقُِْسنة  ٖطميطمة

 .َُالقائد الرستمي مف القضاء عمى ىذا الخطر النكرماني، الذم كاف ييدد المسمميف في ببلد االندلس
 .كعمى العمـك كانت المصادر العربية تطمؽ عمى النكرماف اسـ المجكس، كذلؾ النيـ كانكا يشعمكف النيراف كثيرا

فس السياؽ العسكرم، فقد كاف كؿ طرؼ يطمع الطرؼ االخر باالنجازات التي حققيا ، كفي نُُفضف العرب انيـ يعبدكنيا
في ىذا المجاؿ، كخبلؿ ذلؾ تتـ عممية تبادؿ اليدايا بينيما تعبيرا عف الفرحة كالبيجة كمشاركة الطرؼ االخر في تمؾ 

ق بالقرب مف تييرت مما ييدد ِِٕنة االنتصارات، كفي ىذا الصدد نذكر اف االغالبة حيف شرعكا ببناء مدينة العباسية س

                                                           

ارشيبالد، القكل البحرية كالتجارية في حكض البحر المتكسط، ترجمة: احمد محمد عيسى، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، د.ت،  ُ
 .ِِْ؛ الحريرم، مقدمات، صَِٔص

 .َُٓاليعقكبي، البمداف، ص ِ
 .َُاليعقكبي، البمداف، ص ّ
 .ُٖالمغرب، ص ْ
 .َٕالمغرب، ص ٓ
 .ُٖٕـ، صُٔٓٗالكعاؾ، عثماف، البربر، دكف مكاف،  ٔ
ق) معو مف طميطمة الى قرطبة، فعمؿ بحارة الحداد فيضرب َِٔ-َُٖكاف احد الرىائف الذيف اخذىـ االمير الحكـ بف ىشاـ ( ٕ

 .َِّـ، صُِٔٗندلس، دار المعارؼ، بيركت، بالمعكؿ فعرؼ بالضراب، ينظر: السالـ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في اال
 .ّٗ، صْمدينة كبيرة باالندلس، كانت قاعدة ممكؾ القرطبييف، كمكضع قرارىـ، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج ٖ
 .ٖٖ-ٕٖابف عذارم، البياف المغرب، ص ٗ
 .ّٖابف القكطية، تاريخ افتتاح االندلس، ص َُ
ـ، ُٕٗٗلدكرم، تقي الديف عارؼ، تاريخ العرب المسمميف كحضارتيـ في االندلس، ليبيا، ؛ إِّابف االبار، الحمة السيراء، ص ُُ

 .ُٖٕص
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ق) بيدميا كاحراقيا كما ذكرنا سابقا، ِٖٓ-َِٖ( عاصمة الرستمييف سياسيا كاقتصاديا، قاـ االماـ افمح بف عبد الكىاب
ق) الذم بادر عمى ِّٖ-َِٔ( كقد ارسؿ االماـ افمح بف عبد الكىاب باخبار ىذه العممية الى االمير عبد الرحمف الثاني

، كىكذا اصبح تبميغ انباء االنتصارات بيف الدكلتيف تقميدا ُارساؿ ىدية قيمة جدا تعبيرا عف فرحتو بيذا االنجازالفكر ب
 .ِسياسيا متعارفا بينيما، كليذا تـ اببلغ االماـ افمح بف عبد الكىاب بانتصار عبد الرحمف الثاني عمى النكرماف

ت مميزة، فكما نكىنا سابقا اف الدكلة الرستمية اصبحت الجسر اما عف العبلقات الثقافية كالحضارية بينيما فكان
الذم يضمف استمرار التدفؽ االمكم في االندلس الى المشرؽ، كمنو الثقافي الذم حرص امراء بني امية عمى استغبلؿ ىذا 

ما يحتاجكنو الجسر مف التكاصؿ الحضارم مع المشرؽ، فعف طريؽ الرستمييف نجح أمراء بني أمية في الحصكؿ عمى كؿ 
مف كنكز كمؤلفات الشرؽ، كحتى عممائو، كمما ساعدىـ ذلؾ امتبلؾ الرستمييف لمكتبات ضخمة عرفت بالمعصكمة، كالتي 

. ككاف ليذا الدكر اثره الكبير في ظيكر مؤثرات األباضية في ّضمت اميات الكتب فضبل عف جيكد عمماء الدكلة نفسيا
كجكد مف ىكذا عبلقات متينة كقكية، البد إف تترؾ أثارىا عمى الشعب األندلسي،  ببلد األندلس، كال غرابة في ىذا؛ الف

 كخاصة مناطؽ االحتكاؾ التجارم بيف الرستمييف كاألمكييف. 
كما شممت العبلقات الثقافية كالحضارية رحيؿ الكثير مف عمماء الدكلة الرستمية إلى األندلس، كمف ىؤالء نذكر 

ق، ككاف البزاز ُّٕالمذاف دخبل األندلس سنة ، تي كابنو أبك الفضؿ احمد المعركؼ بالبزازقاسـ بف عبد الرحمف التيير 
ككذلؾ ، كمنيـ أيضا عبد الرحمف بف بكر التييرتي الذم حدث عف أبيو بقرطبة، كقد تعمـ بمدينة قرطبة، صغير السف

  .ْإبراىيـ بف عبد الرحمف الننسي الذم كاف مفتيا بجامع الزىراء
 لدولة الرستمية مع مصر "" عالقة ا

حيث تمثؿ الجار الشرقي لمدكلة ، كذلؾ بحكـ مكقع مصر، ارتبطت الدكلة الرستمية بعبلقة طيبة مع مصر
كيبدك إف العبلقات السياسية كانت ضعيفة بينيما بحكـ االختبلؼ ، الرستمية كالمنفذ الكحيد إلى شرؽ العالـ اإلسبلمي

  .إال إف العبلقات االقتصادية كالثقافية كانت متينة، ية تتبع نيج حككمة بغدادفقد كانت مصر كالية عباس، السياسي
كعمى صعيد العبلقات االقتصادية كانت مصر تمثؿ المنفذ البرم الكحيد لبضائع الرستمييف إلى المشرؽ كما 

لذم ينتيي باإلسكندرية كىك الطريؽ ا، حيث كانت قكافؿ التجار كالحجاج كالعمماء تخترقيا إلى الشرؽ كبالعكس، ذكرنا
إلى  تكنس) كمنيا( ثـ إلى أفريقية، كيتصؿ بالطريؽ الممتد إلى المغرب األقصى بعد مركره بمراكز التجارة الميمة مثؿ برقة

 .ٓاألندلس بعد عبكر المضيؽ
ب كالقبائؿ الطرابمسية األخرل ىذه الميمة فكانت تجك ، كقد تكلت قبيمة ىكارة في شرؽ طرابمس ككذلؾ نفكسة

كيبدك ، ٔكقكافميا مثقمة بالسمع الرستمية كالمصرية، كاألكسط كبيف مصر الصحراء بيف المدف الرستمية، في المغرب االدنى
كبالمقابؿ ، اف ليذا االختبلط اثره الكاضح عمى البمديف فالتجار كغيرىـ مف الرستمييف قد نقمكا كثيرا مف افكارىـ الى مصر

  .ه في مصر مف مظاىر الحياة فنقمكه الى ببلدىـتاثر ىؤالء الرستمييف بما كجدك 
كلككنيا تقع عمى طريؽ القكافؿ ، كذلؾ لقربيا مف جية، ككانت العبلقات الثقافية بيف الدكلة الرستمية كمصر كاسعة

حتى اصبح ليؤالء ، فضبل عف ذلؾ اعتناؽ عدد مف المصرييف لممذىب االباضي، المؤدية الى الشرؽ مف جية اخرل
                                                           

 .َِِ؛ الحريرم، مقدمات، صِّّ-ِِّ؛ العدكم، ببلد الجزائر، صْٕ، صُالببلذرم، فتكح البمداف، ج ُ
 .َِِ؛ الحريرم، مقدمات، صَُٕالدكرم، تاريخ العرب، ص ِ
 .ِِْ-ِِّالعدكم، ببلد الجزائر، ص ّ
ـ، ُٔٔٗالحميدم، ابك عبد ا محمد بف فتكح، جذكة المقتبس في ذكر كالة االندلس، الدار المصرية لمتاليؼ كالترجمة، القاىرة،  ْ

 .ِِٓ؛ الحريرم، مقدمات، صِّّص
 .ُٓٓ-ُْٓـ، صُٖٖٗابف خرداذبة، ابك القاسـ عبيد ا بف عبد ا، المسالؾ كالممالؾ، ليدف،  ٓ
 .ُّٓ، صّخ المغرب الكبير، جدبكز، تاري ٔ
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الذم قدـ الى تييرت اياـ الفتنة التي  ُكمف ىؤالء شعيب بف معركؼ المصرم، كزنيـ عند رجاؿ الدكلة الرستمية المصرييف
ككاف لو دكر مع ابف فنديف كثكرتو ضد ، ِحدثت بيف االماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رتسـ كبيف يزيد بف فنديف

كلكف بعد اف تمكف االماـ عبد ، فعاد الى مصر، دئة االمكركمع ىذا لـ ينجح في مسعاه في تي، ّاالماـ عبد الكىاب
استعاف بخدمات ابف عباد المصرم في االفتاء كذلؾ لما قرر الخركج الى الحج ، الكىاب مف القضاء عمى فتنة ابف فنديف

 .ْككاف ابف عباد مف عمماء االباضية في مصر
كذلؾ بسبب  .ٓق)ِِٗ-ِْٓ( د الدكلة الطكلكنيةكلكف العبلقات السياسية بيف الدكلتيف اخذت بالتكتر في عي

، كيرل ٕنحك الشاـ ٔ، مستغبل خركج ابيوج بحممة نحك برقة مف ببلد المغربتصرفات العباس بف احمد بف طكلكف الذم خر 
كيرل البعض اف حككمة بغداد كاف ليا يد في تدبير رفقاء السكء الذيف التفكا حكؿ العباس بف احمد بف طكلكف كدفعكه الى 

كذلؾ ، ٖكقد عمؿ المكقؼ بيذه الطريقة لخمؽ حالة مف االضطراب كالشغب في حككمة احمد بف طكلكف، ياـ بيذا العمؿالق
ق) في نقؿ الخبلفة الى مصر ؛ الف ذلؾ ِٕٗ-ِٔٓ( انتقاما مف االخير الذم رحب لمشركع الخميفة العباسي المعتمد

 . ٗية اك االقتصاديةسيعكد عميو بالنفع سكاء مف الناحية السياسية اك االدب
فانو عاد عمى الفكر ، اما عف ردة فعؿ احمد بف طكلكف اماـ ىذه التطكرات الخطيرة التي حدثت بغيابو في مصر

في محاكلة منو لترميـ الخدش الذم احدثو ابنو العباس مع ، الى الفسطاط، حرصا منو عمى اصبلح ما يمكف اصبلحو
  .َُس في محاكلة القناعو بالعكدة لكف الكفد اخفؽ في اعادة العباس الى مصرفبادر في ارساؿ كفد الى العبا، جيرانو

االمر الذم ادل الى ضعؼ شككتو بعد ، اما عف مكقؼ الدكلة الرستمية كاالغالبة فكاف مكحدا في مكاجية العباس
كبالفعؿ ، ا إلعادة العباسكلحفظ ماء الكجو ارسؿ احمد بف طكلكف جيش، اليزائـ الذم تمقاىا مف قبؿ الرستمييف كاالغالبة

 . ُُتمكف ىذا الجيش عف القاء القبض عميو كاعادتو الى مصر
كمف تقدـ يظير اف احمد بف طكلكف لـ يكف راضيا عمى ابنو العباس كما فعمو تجاه المغرب النو اليريد اف يفتح 

كفي ىذا المعنى اشار ابف ، نا سابقاخاصة كاف عبلقتو مع الخبلفة العباسية ليست عمى ما يراـ كما قم، عميو باب المغرب
الى الحالة النفسية التي كاف يشعر بيا ابف طكلكف نتيجة تردم العبلقات بينة مف جية كبيف الرستمييف  ُِسعيد المغربي

.. حتى اكقع اثارا غميظا بينو كبيف ابراىيـ .كاالغالبة مف جية اخرل بقكلو " ككاف الناس يركف غمو مما جنى عميو العباس
 ." )عامؿ الرستمييف عمى جبؿ ننكسة( االغمب كالياس بف منصكر النفكسي بف

                                                           

 .ُٕٗالحريرم، مقدمات، ص ُ
 قد سبقت ترجمتو. ِ
 .ُْٕ؛ الشماخي، السير، صَٓ، صُالدرجيني، طبقات، ج ّ
 .ُٗٓ؛ الشماخي، السير، صٔٔ، صُالدرجيني، طبقات، ج ْ
 .ُِٗ-ُِٖ؛ العبادم، في التاريخ العباسي كالفاطمي، ص ِٕٗ، صْابف خمدكف، العبر، ج ٓ
ىك احمد بف طكلكف، ابك العباس صاحب الديار المصرية كالشامية، تركي مستعرب، كاف شجاعا حسف السيرة، تكفي سنة  :ابكه ٔ

 .َُْ، صُق. ينظر: الزركمي، االعبلـ، جَُٕ
 .ِٕٓ، صٔ؛ ابف االثير، الكامؿ، جْٕٗ، صٖج ،الطبرم، تاريخ ٕ
 .ُٖٗالحريرم، مقدمات، ص ٖ
 .ُّّكالفاطمي، صالعبادم، في التاريخ العباسي  ٗ
ـ، ُّٓٗابف سعيد المغربي، المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ: زكي محمد كاخركف، كمية االداب، جامعة فكاد االكؿ، ببل مكاف،  َُ

 .ُٗٗ؛ الحريرم، مقدمات، صُُٗ-ُُٖ، صُج
 .ُِِ، صُ؛ ابف سعيد المغربي، المغرب، جْٕٗ، صٖالطبرم، تاريخ، ج ُُ
 .ُِِ، صُالمغرب، ج ُِ
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 " الخاتمة "
 :الكصكؿ إلى النتائج اآلتية، ق)ِٔٗ-َُٔالدكلة الرستمية عبلقاتيا الخارجية ( ككانت حصيمة بحثنا المكسـك بػ

كؿ ىك حاالت االضطراب السياسي األ، الجزائر) كاف نتيجة أمريف( إف قياـ الدكلة الرستمية في ببلد المغرب األكسط -1
كالثاني يتمثؿ في جيكد الخكارج األباضية الذيف قامكا ببناء ىذه الدكلة عمى ، الذم كاف يعـ ىذه الببلد في تمؾ الفترة

  .المذىب االباضي
ث يعتبر اإلماـ عبد الرحمف بف رستـ مؤسس ىذه الدكلة كقد تمكف إلى ذلؾ بعد أف فر مف القيركاف إلى تييرت حي -2

 .كجد المناخات مبلئمة لتككيف دكلتو
فالخبلفة ، كقد اتسمت العبلقات بينيما بطابع العداء، كانت ىذه الدكلة مستقمة عف الخبلفة العباسية في المشرؽ -3

، ىذا فضبل عف االختبلؼ المذىبي، باعتبارىـ مغتصبيف لجزء مف أراضي الخبلفة العباسية تنظر إلى الرستمييف
إال إف ىذا ال يمنع أف نسمع أحيانا ، أما الدكلة الرستمية فيي عمى المذىب االباضي الخارجي، نيةفالدكلة العباسية س

 بعبلقات غير متكترة بيف الطرفيف نتيجة االتفاؽ بيف كالة بني العباس عمى افريقية كاألئمة الرستمييف. 
انت مزدىرة فالقكافؿ التجارية كانت تأتي مف أما عف العبلقات التجارية بيف الخبلفة العباسية كالدكلة الرستمية فقد ك -4

 .كما شجع األئمة الرستميكف أنفسيـ التجارة كعمؿ البعض منيـ بيا، مدف الخبلفة العباسية لتصؿ إلى تييرت
كقد أممت الضركؼ السياسية طبيعة العبلقات بيف الرستمييف كدكلة االغالبة، فاالغالبة ىـ مثمي الخبلفة العباسية  -5

كلذا نجد أحيانا اف العبلقات متكازنة بيف ، أما الرستمييف فيـ أعداء الخبلفة العباسية أك الخارجيف عمييا في افريقية،
كأحيانا نجد ، الطرفيف فيتكحدكف في المكاقؼ مما يصب في مصمحتيا كىذا ما الحظناه عند تصدييا البف طكلكف

ينة العباسية قرب تييرت فياجميا الرستميكف إف العبلقات قد تشنجت كىك ما الحظناه عندما بنى االغالبة مد
  .كدمركىا حفاظا عمى مكانة عاصمتيـ

فقد كاف يجمعيا لتكحيد مكقفييما كجكد عدك ، كضع الرستميكف سياستيـ مع االدارسة عمى أساس حسف الجكار -6
مف كجكد  كقد استفاد االدارسة، حيث اقتطع كؿ منيما جزء مف ارض الخبلفة، مشترؾ كىك الخبلفة العباسية

الرستمييف في شرؽ ببلدىـ كاعتبركىـ حاجزا يحكؿ بينيـ كبيف كصكؿ قكات العباسييف إلييـ كلذا حرص االدارسة 
 عمى دكاـ ىذه العبلقة الطيبة. 

فالطرفيف ، ككاف لدكلة بني مدرار في سجمماسة التي اقيمت عمى المذىب الصفرم عبلقات كطيدة مع الرستمييف -7
كلذا كانت العبلقات السياسية عميقة جدا بينيما كصمت الى حد المصاىرة بيف ، خارجيينتمكف الى المذىب ال

 .تييرت كسجمماسة العائمتيف الحاكمتيف في كؿ مف
حيث تسيطر الدكلة الرستمية عمى معظـ المنافذ ، أما العبلقات مع ببلد السكداف فكانت ذات طابع اقتصادم -8

المسمميف غالبا ما يرافقكف القكافؿ التجارية إلى ببلد السكداف مما أدل الى ككاف الفقياء ، المؤدية إلى بمد السكداف
 .انتشار االسبلـ في ىذه الببلد

كقد شيدت عبلقات الرستمييف باالمكييف في االندلس تعاكنا سياسيا كاقتصاديا كعسكريا كحضاريا، ككاف لمسبب   -9
ك لمخبلفة في بغداد، فيجب عمييما ىنا تكحيد مكقفييما السياسي اثره الكاضح في ىذا التقارب كالتفاىـ فكبلىما عد

 اماـ عدكىما المشترؾ.
ككانت مصر تمثؿ المنفذ الكحيد لمدكلة الرستمية الى شرؽ العالـ االسبلمي، كلذا فقد ارتبط الطرفاف بعبلقات  -11

سي، فمصر كالية عباسية اقتصادية مزدىرة، اما العبلقات السياسية فمـ تكف بالمستكل المطمكب بسبب االختبلؼ السيا
 تابعة لحككمة بغداد.

 قائمة المصادر والمراجع
 ـ).ُِِّ/ قَّٔت: ( ابف االثير، عمي بف ابي الكـر الشيباني
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 الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: خيرم سعيد، الدار التكفيقية لمطباعة، القاىرة، د.ت. -
 ـ).ُِٗٓ/ قٖٓٔت: ( ابف االبار، محمد بف عبد ا القضاعي

 ـ.ُّٔٗة السيراء، تحقيؽ: حسيف مؤنس، الشركة العربية لمطباعة كالنشر، دكف مكاف، الحم -
 ـ.ُٕٖٗدرر السمط في خبر السبط، تحقيؽ: عز الديف مكسى، دار الغرب االسبلمي، بيركت،  -

 ـ).ُُْٔ/ قَٔٓت: ( االدريسي، ابك عبد ا محمد بف ادريس
 ـ.ُٖٗٗكتب، بيركت، نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ، مطبعة عالـ ال -

 ارشيبالد.
 القكل البحرية كالتجارية في حكض البحر المتكسط، ترجمة: احمد محمد عيسى، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، د.ت. -

 الباركني، سميماف بف عبد ا النفكسي. 
 االزىار الرياضية في ائمة كممكؾ االباضية، تكنس، د.ت. -

 ـ). َُّّ/ قَّٕت: ( ابف بطكطة، شمس الديف بف عبد ا
 ـ.ُْٔٗرحمة ابف بطكطة، بيركت،  -

 ـ).َُْٗ/ قْٕٖت: ( البكرم، عبد ا بف عبد العزيز
 المغرب في ذكر ببلد افريقية كالمغرب، مكتبة المعنى، بغداد، د.ت. -

 ـ).ِٖٗ/ قِٕٗت: ( الببلذرم، احمد بف يحيى بف جابر
 ـ.ُٔٓٗلجنة البياف العربي، القاىرة، فتكح البمداف، تحقيؽ: صبلح الديف المنجد، مطبعة  -

 حسف، حسف ابراىيـ.
تاريخ االسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، مكتبة النيضة المصرية في االندلس، مكتبة الخانجي،  -

 القاىرة، د.ت.
 الحريرم، محمد. 

 ـ.ُٕٗٗمقدمات البناء السياسي في المغرب العربي، مكتبة الشباب، القاىرة،  -
 ـ).ُِِٖ/ قِٔٔت: ( مكم، شياب الديف بف عبد ا الركميالح

 ـ.ُٕٗٗمعجـ البمداف، دار إحياء التراث العربي، بيركت،  -
 ـ). َُٓٗ/ قْٖٖت: ( الحميدم، ابك عبد ا محمد بف فتكح

 ـ.ُٔٔٗجذكة المقتبس في ذكر كالة االندلس، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة،  -
 ـ). ُِٖٔ/ ـِٕٕت:( بف عبد المنعـالحميرم، محمد 

 ـ.ُْٕٗ، بيركت، ِالركض المعطار في خبر االقطار، تحقيؽ: احساف عباس، ط -
 ـ).ُِٗ/ قََّت: ( ابف خرداذبة، ابك القاسـ عبيد ا بف عبد ا

 ـ.ُٖٖٗالمسالؾ كالممالؾ، ليدف، -
 ـ).ُّْٖ/ قٕٕٔت: ( ابف الخطيب، محمد لساف الديف

ي، العصر الكسيط، تحقيؽ: احمد مختار العبادم كمحمد ابراىيـ الكتاني، الدار البيضاء، تاريخ المغرب العرب -
 ـ.ُْٔٗ

 ـ). َُْٓ/ قَٖٖت: ( ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد
العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر، دار الكتاب  -

 .ت.البناني، بيركت، د
 ـ).ُِٔٗ/ قٔٗٔت:( الدباغ، عبد الرحمف بف محمد االنصارم
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 ـ.ُٖٔٗ، تحقيؽ: محمد االحمدم ابك النكر كاخركف، مصر، ِمعالـ االيماف في معرفة اىؿ القيركاف، ط -
 دبكز، محمد عمي.

 ـ.ُّٔٗتاريخ المغرب الكبير، دار إحياء الكتب العربية، دكف مكاف،  -
 ـ).ُُِٕ/ قَٕٔت: ( سعيدالدرجيني، ابك العباس احمد بف 

 ـ.ُْٕٗطبقات المشايخ بالمغرب، تحقيؽ: ابراىيـ طبلم، الجزائر،  -
 الدكرم، تقي الديف عارؼ.

 ـ.ُٕٗٗتاريخ العرب المسمميف كحضارتيـ في االندلس، ليبيا،  -
 ـ).ُّْٕ/ قْٖٕت:( الذىبي، شمس الديف محمد بف عثماف

 ـ.ُٕٖٗدار الكتاب العربي، بيركت، تاريخ االسبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم،  -
 ـ.ُٖٔٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ْصالح السمر، ط :سير اعبلـ النببلء، تحقيؽ -

 زبادية، عبد القادر. 
 ـ.ُُٕٗمممكة سنغام في عيد االسيقييف، الجزائر،  -

 ـ). ُِّٓ/ قِٕٔت:( ابف ابي زرع، عمي بف محمد بف احمد
ر ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس، تحقيؽ: محمد الياشمي، المطبعة االنيس المطرب بركض القرطاس في اخبا -

 ـ.ُّٔٗالكطنية، المغرب، 
 الزركمي، خير الديف. 

 ـ.َُٖٗ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ٓاالعبلـ، ط -
 السالـ، السيد عبد العزيز. 

 ـ.ُِٔٗتاريخ المسمميف كآثارىـ في االندلس، دار المعارؼ، بيركت،  -
 لكبير، دار النيضة العربية، بيركت، د.ت.تاريخ المغرب ا -
 تاريخ المغرب في العصر االسبلمي، دار النيضة العربية، بيركت، د.ت. -

 ـ). ُِٖٔ/ قٖٓٔت:( ابف سعيد المغربي، ابك الحسف عمي بف مكسى االندلسي
 ـ.ُّٓٗ المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ: زكي محمد كاخركف، كمية االداب، جامعة فكاد االكؿ، دكف مكاف، -
 ـ.َُٕٗكتاب الجغرافيا، تحقيؽ: اسماعيؿ العربي، بيركت،  -

 شرؼ الديف، لمياء محمد سالـ. 
 ـ.ُٗٗٗبعض مبلمح ازمة افريقيا االقتصادية، ليبيا،  -

 ـ).ُِٓٓ/ قِٖٗت:( الشماخي، ابك العباس احمد بف سعيد
 السير، الجزائر، د.ت. -

 . ـ)ُُّٓ/ قْٖٓت:( الشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ
 ـ.ُٓٓٗ، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، ِالممؿ كالنحؿ، ط -

 حي في النصؼ الثاني مف القرف الثالث اليجرم). ( ابف الصغير
 ـ.َُٕٗسيرة االمة الرستمييف في تييرت، تحقيؽ: ىكتمنسكي، باريس،  -

 ـ). ُِّٔ/ قْٕٔت:( الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف ايبؾ
 د االنكؤط، دار احياء التراث العربي، بيركت، د.ت.الكافي بالكفيات، تحقيؽ: احم -

 ـ). ِِٗ/ قَُّت:( الطبرم، محمد بف جرير
 ـ.ُٖٗٗتاريخ االمـ كالممكؾ،تحقيؽ: عبد عمي مينا، مؤسسة االعممي، بيركت،  -
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 العبادم، احمد مختار. 
 ـ.ُُٕٗفي التاريخ العباسي كالفاطمي، بيركت، -

 عبد الحميد، سعد زغمكؿ. 
 ـ.ُّٗٗالعربي، االسكندرية،  تاريخ المغرب -

 عبد الرزاؽ، محمد اسماعيؿ.
 االغالبة كسياستيـ الخارجية، مكتبة سعيد رافد، دكف مكاف، د.ت. -

 العدكم، ابراىيـ احمد. 
 ـ.َُٕٗ، ببلد الجزائر كتككينيا االسبلمي كالعربي، مكتبة النحك المصرية، القاىرة -

 ـ).ُِٔٔ/ قٓٗٔت:( ابف عذارم المراكشي، ابك عبد ا محمد
 البياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب، تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بيركت، د.ت. -

 ـ). ُُٕٓ/ قُٕٓت:( ابف عساكر، عمي بف الحسيف بف ىبة ا
 تاريخ مدينة دمشؽ، تحقيؽ: عمي شيرم، مطبعة دار الفكر، بيركت.  -

 عناف، محمد عبد ا.
 دلس، مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ت.دكلة االسبلـ في االن -

 ـ). ٕٕٗ/ قّٕٔت:( ابف القكطية، ابك بكر محمد القرطبي
 .ُٕٓٗتاريخ افتتاح االندلس. تحقيؽ: عبد ا انيس الطباع، بيركت،  -

 الكعاؾ، عثماف.
 ـ.ُٓٔٗالبربر، ببل مطبعة، دكف مكاف،  -

 محمد، فيد بدرم.
 ـ.ُٖٖٗرات كمية االداب، جامعة بغداد، الصبلت الثقافية بيف العرب كافريقيا، منشك  -

 المنجد، صبلح الديف. 
 ـ.ُّٔٗمممكة مالي عند الجغرافييف المسمميف، دار الكتاب الجديد، بيركت،  -

 مؤلؼ مجيكؿ. 
 كتاب االستبصار في عجائب االمصار، تحقيؽ: سعد زغمكؿ عبد الحميد، دار الشؤكف الثقافية، دكف مكاف، د.ت. -

 ـ). َُِٓ/ قْٖٔت:( ف عبد الكاحد بف عميالمراكشي، محي الدي
 ـ.ُّٔٗالمعجب في اخبار المغرب، تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، القاىرة،  -

 ـ). ٕٓٗ/ قّْٔت:( المسعكدم، عمى بف الحسيف
 ـ.ََِِمركج الذىب كمعادف الجكىر، مطبعة شريعت، قـ،  -

 المعاضيدم، خاشع كاخركف. 
 ـ.ُٕٗٗالمشرؽ كالمغرب، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، تاريخ الدكيبلت العربية االسبلمية في  -

 ـ). َْٗ/ قِِٗت:( اليعقكبي، احمد بف يعقكب بف جعفر
 ـ.ُٕٓٗ، المطبعة الحيدرية، النجؼ، ّالبمداف، ط -

 
 
 
 


