المحاضرة السابعة

رابعا  :الدول المستقلة
 – 1الدولة الرستمية في المغرب األوسط (696-161ه919-776/م)
تعترب الدولة الرستمية أول جتربة إلقامة إمامة إباضية خارجية ،واإلباضيون من اخلوارج ،وقد كانوا
ينادون دائما بالدولة املثالية ،وكانوا يسموهنا إمامة ال خالفة ،ألن اخلالفة يف نظرهم غري شرعية ،ألن
الرسول ﷺ ال ميكن أن خيلفه أحد يقوم مقامه .وحتتاج األمة من بني الصاحلني من أفرادها ،إماما
يقودها يف طريق العدل ويتوىل تطبيق الشريعة اإلسالمية 1.واإلباضية هي إحدى فرق اخلوارج ،وتنسب إىل
عبد اهلل بن إباض التميمي .ويدعي أصحاهبا أهنم ليسوا خوارج ،وينفون عن أنفسهم هذه النسبة .بل إهنم
أحدا ينسبهم إىل اخلوارج ،ويربؤون من تسميتهم باخلوارج ويقولون :حنن
كثريا حني يسمعون ً
يغضبون ً
إباضية ،كالشافعية واحلنفية واملالكية ،ويقولون :إهنم ُرُموا هبذا اللقب ألهنم رفضوا القرشيَّة ،أي التزام كون

اإلمام من القرشيني .وقد دخل مذهب اإلباضية إىل إفريقية يف النصف األول من القرن الثاين اهلجري،
السنَّة يف الكثري،
وانتشر بني بعض قبائل الرببر حىت أصبح مذهبهم الرمسي .وتتفق عقيدة اإلباضية مع أهل ُّ
وختتلف معهم يف القليل.
مل يستطع عبد اهلل بن إباض أن حيقق حلمه يف إنشاء دولة أو إمامة على املذهب اإلباضي يف
املشرق ،ولكن أحد تالميذه ،وهو سلمة بن سعيد ،ذهب إىل املغرب وتبني له أن هناك إمكانية إلنشاء
نظام إباضي فيه ،ألن سلطان الدولة العباسية ومن ميثلوهنا يف املغرب مل يكن يتعدى غربا جمرى هنر الشلف.
وهذا اليعقويب يقرر أن "مدينة أربة وهي آخر مدن الزاب مما يلي املغرب يف آخر عمل بين األغلب" ،وكل
ما يقع إىل الغرب من هنر الشلف كان حتت سلطة اخلوارج 2.ومل يكن للخالفة العباسية أو والهتا سلطة
على إقليم جبل نفوسة الواقع جنويب طرابلس ،وهو منطقة جبلية واسعة وعرة املسالك ،كثرية الزروع ،مما
جعلها حمصنة طبيعيا ،وقد كانت هذه املنطقة ملجأً جلماعات من اخلوارج اإلباضية الذين اعتصموا هبا بعد
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قدومهم من املشرق .ودار صراع طويل بينهم وبني األمويني ،واملهالبة مث األغالبة .ومن حسنات اإلباضيني
يف بالد املغرب ،أن زعيمهم أبا اخلطاب عبد األعلى بن السمح املعافري متكن يف سنة 111ه959/م،
من إنقاذ القريوان من اخلوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فسادا ،عندما استولت عليها قبيلة
ورفجومة الصفرية فنهض أبو اخلطاب ومتكن من طردهم من القريوان ،وأقام عليها عبد الرمحن بن رستم
عامال ،مث عاد إىل بالده يف جبل نفوسة.
غري أن اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور ،الحظ أن بالد املغرب أصبحت مرتعا وأرضا خصبة
للمذاهب واألفكار املعارضة ،ولذلك عزم على حماربتها .فأرسل قوة عسكرية يقودها حممد بن األشعث،
وقد متكنت هذه القوة من االنتصار على اإلباضية سنة  111هـ ،واستطاعت أن خترجهم من القريوان ،مث
تقضي على أيب اخلطاب عبد األعلى يف جبل نفوسة .وملا رأى عبد الرمحن بن رستم ما حدث لقائده أبو
اخلطاب ،فر مع عدد من أتباعه اإلباضيني من القريوان واجتهوا غربا ،وعربوا هنر الشلف ،حىت وصلوا إىل
منطقة جبلية تقع إىل اجلنوب من املغرب األوسط ،واستقروا عند مدينة تاهرت 1،والحظوا أن السلطة
العباسية ونظامها ال ميتد إىل هذه املنطقة ،وتوجد قبائل بربرية تعيش على بساطتها ،وكانت حسنة اإلسالم
ولكنها كانت يف حاجة إىل قائد يوحد بينها ويؤسس منها نظاما سياسيا مستقال عن طاعة الدول الكربى،
وقائمة على املذهب اإلباضي الذي يدعو إىل اإلمامة.
عبد الرمحن بن رستم الفارسي اإلباضي ،جتمع املصادر على نسبته لطبقة احلكام األكاسرة ،لكنها
ختتلف يف التفاصيل 2.جده هبرام كان موىل لسيدنا عثمان بن عفان (رضي اهلل عنه) 3 ،وكان أبوه رستم
بن هبرام مقيما يف املدينة ،وقد أتاحت له هذ اإلقامة أن يكون قريبا من مواله أمري املؤمنني 4.وملا مات
والد عبد الرمحن تزوجت أمه من أحد احلجاج املغاربة الذي أخذمها معه إىل بالد املغرب .ويبدو أنه استقر
بالقريوان ،وأخذ يف بيئتها العلمية الزاهرة على كبار علمائها ،وملا أصبح شابا يافعا التقى بسلمة بن سعيد
الذي قدم إىل بالد املغرب يدعو للمذهب اإلباضي ،فتعلق به ،مث توجه إىل البصرة وانضم إىل إخوانه
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املغاربة يف حلقة أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية سنة  135ه 954/م ،حيث قضى مخس سنوات ينهل
من حلقته أصول املذهب وفروعه ،ويعد مع إخوانه "محلة العلم املغاربة" مع مشايخ املذهب يف البصرة
إلقامة "إمامة الظهور" 1عقب عودهتم إىل بالد املغرب.
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بعد العودة إىل املغرب سنة  112ه959/م ،عينه إمامه أبو اخلطاب املعافري قاضيا على طرابلس،
مث نائبه يف املدينة القريوان ،بعد إخراج قبيلة ورفجومة الصفرية منها سنة 111ه958/م ،وملا قتل أبو
اخلطاب إمام اإلباضيني يف املغرب على يد جيش العباسيني الذي كان يقوده حممد بن األشعث سنة
111ه971/م ،فر عبد الرمحن بن رستم بنفسه وأهله إىل املغرب األوسط ،باحثا عن سبل النجاة من
أيدي العباسيني ،وآمال يف تأسيس دولة على املذهب اإلباضي على غرار الدولة اليت أسسها أبو اخلطاب
يف طرابلس.
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بعد رحلة شاقة وعسرية ،استقر عبد الرمحن يف مدينة تاهرت ،غري بعيد عن احلصن القدمي ،وحتولت
املدينة فيما بعد إىل مركز سياسي وديين لكل إباضية بالد املغرب 4.تقع تاهرت يف موقع اسرتاتيجي ،فهي
حمصنة طبيعيا ،فمن الصعب الوصول إليها ومن السهل الدفاع عنها .غري أن الطريق بينها وبني الصحراء
كان مفتوحا ِّ
ميكن أهلها من باإلباضية يف جبل نفوسة ،وبالقبائل الرببرية يف الصحراء 5.ولكن تاهرت
القدمية كانت صغرية ال تفي بالغرض املطلوب ،فأنشأ تاهرت اجلديدة على ضفة هنر غزير املياه وأحاطها
باألسوار ،وأنشأ فيها مسجدا جامعا وأقام إمامة إباضية حتكم على أساس املبادئ اإلباضية .إضافة إىل
 1اإلمامة عند اإلباضية أربعة  :إمامة الظهور وهي واجبة عندما تتوفر شروطها لتأسيس دولة إباضية املذهب ،ومن شروطها أن يكونوا
بقوة حبي ث يستطيعون اختيار حاكم عليهم علنا .وإمامة الدفاع وهي مرحلة بني الظهور والكتمان وتعلن هذه اإلمامة عندما يداهم
اإلباضية من قبل عدو ،فيعقدوا اإلمامة ملن ميتلك الشجاعة واخلربة العسكرية وتكون له كل الصالحيات اليت ميارسها اإلمام يف حالة
الظهور .أما إمامة الشراء فتكون عندما خيرج إمام بأربعني رجال فما فوق ويبايعونه على اجلهاد يف سبيل اهلل ،وأما إمامة الكتمان فهي
تعرب عن مرحلة الضعف ،ويف هذه املرحلة يركن اإلباضية إىل السرية وينتخبون إماما عليهم يكون عادة أعلمهم وأفقههم وجيوزون هنا
البقاء حتت حكم غريهم دون دعوة للثورة( .انظر  :بلحاج معروف ،مرجع سابق ،هامش رقم  ،15ص .)19
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Lewicki Tadeusz, L'Etat nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental à la
fin du VIIIe et au IXe siècle, in : Cahiers d'études africaines, vol. 2, n°8, 1962. p. 514.
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ذلك ،فاملكان بعيد عن اخلطر العباسي ويف منأى من الضربات البيزنطية كما ميتاز بأراضيه اخلصبة ومياهه
الوافرة .كما أن املدينة تقع يف قلب منطقة تقطنها قبائل بربرية مثل هوارة ،ومكناسة ،وملاية ،ومزاتة ،ونفوسة،
وكلهم ينتمون إىل املذهب اإلباضي 1.وبعد إنشاء املدينة اجتمع علماء املذهب مث تداولوا وقالوا " :ال بد
لنا من إمامة ظهور بعد تأسيس مدينة حصينة منيعة بعيدة عن مهامجات العدو تكون مأوى وقرا إلمامتنا،
وملجأً لنا يف حربنا وسلمنا فأجاهبم عبد الرمحن إىل ذلك واستحسن رأيهم.
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يف سنة 172ه997/م ،انعقد جملس يضم رؤساء القبائل اإلباضية وفقهائها الختيار إمام
حيكمهم ،وقد أمجع مشايخ اإلباضية على اختيار عبد الرمحن لدينه وسابقته ومكانه وغري ذلك من محيد
الصفات ،بالرغم من وجود رئيس أو رئيسان من كل قبيلة يف اجمللس ،وكلهم أهل لإلمامة ،فقد كان عبد
الرمحن أحد محلة العلم اخلمسة إل املغرب ،ونائب أيب اخلطاب يف القريوان ،فضال عن أنه ال ينتمي إىل
قبيلة متنعه إذا تغري أو تبدل ،ومن مثة سيسهل عزله يف حالة احنرافه عن الدين ،وارتضته القبائل لتتحاشى
تسلط إحداها عليها إذا ما حظي رئيسها باإلمامة 3.كما اشرتك يف مبايعته إباضية طرابلس ،فاتسع سلطانه
بني القبائل العديدة اليت دخلت يف طاعته ،وعلى رأسها نفوسة .وهبذه البيعة ،أصبح عبد الرمحن أول أئمة
الدولة الرستمية اليت اشتق امسها من امسه .وساد األمن والسالم ربوع بالده ،إذ كان يسلك يف الناس سبيل
العدل واإلنصاف ،وكان ال يستبد برأي ،وإمنا كان يصطنع أهل الرأي يف جملس الشورى ،وانتشرت يف
املشرق اإلسالمي أخباره ،فكثر أنصاره 4.لقد راعى الناخبون أربعة أسس اختاروا على أساسها إمامهم
وهي :
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 .1الفضل  :ويراد به العدالة ،وهي عند اإلباضية مجاع صفات الكمال األخالقي ،من حيث
سالمة االعتقاد وصحة اجلوارح ونزاهة النفس.

 1الباروين سليمان باشا ،أئمة وملوك اإلباضية ،مراجعة حممد علي الصلييب ،دار احلكمة ،لندن .4225 ،ص 19؛ بلحاج معروف،
مرجع سابق ،ص .17
 2املرجع السابق ،ص .52
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 .4إذ أن العلم الكامل باإلسالم وعلومه ،شرط أساسي من شروط اإلمامة عند اإلباضية ،ويعرفونه
بأنه العلم الذي يوصل إىل مصلحة اجلماعة يف الدنيا وسعادهتا يف اآلخرة.
 .3الوصية  :ويراد هبا إيصاء اإلمام القائم مبن خيلفه ،وال تكون هذه الوصية فرضا ملزما لألتباع،
وإمنا هي توجيه ،وقد قلدوا يف ذلك ما فعله أبو بكر قبل موته عندما أوصى لعمر رضي اهلل
عنهما .وكان اإلباضية أميل التباع ما فعل عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخبوا من
بينهم خليفة ،وبالفعل كان إمام اإلباضيني خيتار ستة من كبار أصحابه يسمون أهل الشورى.
وكان عليه أن يستشريهم يف كل ما يهم اإلمامة من الشؤون ،فإذا مات كان على هؤالء الستة
أن جيتمعوا وخيتاروا من بينهم اإلمام اجلديد.
 .1أال يكون اإلمام من عصبية تؤيده  :حبيث ال يعتمد على تلك العصبية يف فرض سلطانه على
الناس ،وكان انتخاب اإلمام على هذه األسس ال بد أن يتم على أساس الشورى ،أي حرية
الرأي واالختيار .فإذا توىف اإلمام أو شغر منصبه لسبب من األسباب اجتمع شيوخ اجلماعة
اإلباضية ورشحوا نفرا منهم ،ويستحسن أن يكونوا ستة مث جيتمع الستة وخيتارون واحدا منهم
إماما ،واجلماعة ليست مقيدة بأهل الشورى الذين خيتارهم األمري السابق ،وال هي ملزمة
باختيار من أوصى به اإلمام السابق.
جنح عبد الرمحن بن رستم يف أمد وجيز للغاية يف أن يؤسس دولة قوية ،هاهبا جرياهنا ،واتصلوا به
يطلبون صداقته ،ويسعون إىل خطب مودته وموادعته .وهاجر إليها كثري من أهل املشرق واملغرب واألندلس،
ونزلوا هبا ،وقصدها التجار ،والكتاب ،والعلماء ،ورجال الصناعة والفن ،وأرباب احلرف من سائر أحناء
العامل اإلسالمي .وقد كان لذلك أكرب األثر يف تطور عمراهنا ،ومنو جتارهتا ،واتساع مواردها االقتصادية.
وشهد املغرب األوسط يف عهد عبد الرمحن بن رستم سنوات من اهلدوء واألمن مل يعرفها من قبل ،بينما
كان املغرب األدىن يضطرم بنار الفنت والثورات.
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امتدت حدود هذه الدولة من تلول منداس قرب غليزان ،إىل فرندة وجبال عمور ،ومن هناك إىل
وادى ميزاب وإىل ورقلة ،ومن ناحية الشرق امتدت إىل تيسمسيلت والسرسو ،وثنية احلد وإىل قصر البخاري
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وأعايل وادي الشلف ،ومن هناك إىل شرقي األغواط وتوقرت ووادي ريغ .وعموما فقد بسطت نفوذها يف
كل املغرب األوسط ما عدا تلمسان ومنطقة الزاب 1.وتنضوي حتت حكم الرستميني كل من جزيرة جربة
وبالد اجلريد وجبل نفوسة وجنوب طرابلس.
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جتمع املصادر على أن عبد الرمحن بن رستم قد جنح يف توطيد أركان دولته ،وإرساء دعائمها ،وقد
كرس جهوده ملواجهة األعباء الداخلية ،والتزم بتطبيق سياسة املهادنة يف اخلارج .فإنه كان رجل سياسة من
طراز فريد ،فلم تنحصر أفكاره السياسية داخل حدود دولته بل نظر إىل خارج هذه الدولة حماوال أن
يكسب هلا كل دواعي األمن واالستقرار .فاجته بنظره حنو سجلماسة عاصمة دولة بين مدرار ،وأقام عالقة
مصاهرة قوية بينه وبني اليسع بن أيب القاسم الذي توىل أمر الصفرية يف سجلماسة سنة 192ه987/م.
ويعترب اليسع هذا املؤسس احلقيقي لدولة بين مدرار بسجلماسة .فتزوجت أروى بنت عبد الرمحن بن رستم
مبدرار بن اليسع ،وكان هلذا الزواج أثره يف تأمني احلدود اجلنوبية الغربية للدولة الرستمية ويف دعم عالقة
حسن اجلوار بني الدولتني .وقد ذهب عبد الرمحن يف جمال تأمني دولته إىل أبعد احلدود ،حيث رغب يف
تقوية فرص السالم مع ألد أعداء دولته وهو الوايل العباسي يف القريوان روح بن حامت ،فكاتبه يطلب
موادعته ،ويبدو أن معاهدة سالم قد عقدت بني الطرفني عام 191ه989/م.

3

ظهور االنقسامات المذهبية  :دب ااخلالف بني اإلباضيني بعد وفاة عبد الرمحن بن رستم سنة
191ه989/م ،حول طريقة تعيني اإلمام ،ألن عبد الرمحن كان قد أوصى قبل وفاته بأن يتم اختيار
خليفته ستة من شيوخ املذهب ،وأضاف إليهم ابنه عبد الوهاب .وبعد نقاش طويل احنصر االختيار بني
عبد الوهاب ومسعود األندلسي ،مث انسحب هذا األخري .فتوىل عبد الوهاب بن عبد الرمحن اإلمامة،
وهكذا غلب مبدأ الوراثة على مبدأ االختيار والشورى .فانشق فريق من اإلباضية على اإلمام اجلديد منكرا
مبدأ الوراثة ،فنشأت فرقة إباضية جديدة تسمى "النكارية" ،أي املنكرين إلمامة عبد الوهاب بن عبد
الرمحن بن رستم ،وفرقة أخرى تسمى "الوهبية" أي أنصار عبد الوهاب.

4

 1اجلياليل عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .441
 2بلحاج معروف ،مرجع سابق ،ص .18
 3احلريري حممد عيسى ،مرجع سابق ،ص .129-127
 4مؤنس حسني ،معامل ،ص .118
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هذه اخلالفات املذهبية والسياسية أدت إىل حروب كثرية بينهم .وأصيبت مجاعتهم بانشقاقات
كثرية وخاصة بني إباضية تاهرت وإباضية جبل نفوسة ،الذين أقاموا على أنفسهم إماما من بينهم عندما
وقعت احلرب بني عبد الوهاب بن عبد الرمحن والنكارية ،وانفصلت عنهما مجاعات إباضية أخرى.

1

أدوار الدولة الرستمية  :مييز املؤرخون بني ثالثة أدوار مرت هبا الدولة الرستمية منذ تأسيها إىل
غاية سقوطها ،وهذه األدوار هي :
الدور األول  :يشمل عهد عبد الرمحن وإبنه عبد الوهاب بن عبد الرمحن ،وابنه أفلح بن عبد
الوهاب ،وعو ميثل سطوة اإلمامة وقوهتا ،وقدرهتا على إحباط كافة احلركات املناوئة ذات الطابع املذهيب
سواء بالقوة كما فعل اإلمام عبد الوهاب أو عن طريق السياسة كما فعل أفلح بن عبد الوهاب.

2

الدور الثاني  :يشمل عهد أيب بكر بن أفلح واخيه أيب اليقظان حممد ،وهو ميثل الصراع العنصري
والقبلي ،وفيه خفت صوت اإلمامة ووهنت قوهتا ،وجنحت بعض العناصر يف اغتصاب السلطة يف تاهرت،
ومل يسرتدها البيت الرستمي إال بتعضيد عناصر أخرى .ومل حيل دون سقوط اإلمامة سوى ضعف العصبيات
من جراء الصراع بينها ،وأسلوب املالينة واملوازنة الذي اتبعه أبو اليقظان حممد يف موقفه من هذه
العصبيات.

3

الدور الثالث  :يشمل الدور األخري من احلكم الرستمي إماميت أيب حامت يوسف بن حممد،
واليقظان بن أيب اليقظان ،وهو يتميز بتداعي االمامة واضمحالهلا ،وحتكم عامة تاهرت يف تعيني األئمة
وعزهلم ،وطمع الطوائف والفرق غري اإلباضية يف تقلدها إهناء للحكم الرستمي اإلباضي ،وانفصام الصلة
بني عاصمة الدولة وأقاليمها الشرقية .كما زادت احلالة سوءا بتفاقم اخلالفات داخل البيت الرستمي
وتدبريهم املؤامرات واالغتياالت ضد بعضهم البعض لتسلم احلكم .وقد تضافرت هذه العوامل مجيعا على
سقوط دولة بين رستم على يد الدولة العبيدية سنة 499ه929/م.

4

 1مؤنس حسني ،معامل ،ص .119
 2عبد الرزاق إمساعيل ،مرجع سابق ،ص .155
 3نفسه.
 4نفسه.
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العالقات الخارجية
عالقة الرستميين بالعباسيين :كان العباسيون يعتربون بالد املغرب كلها مرياثا شرعيا تركه املويون
هلم ،وعلى هذا األساس نظروا إىل الدولة الرستمية املستقلة عنهم نظرة عداء باعتبار مؤسسيها قاموا باقتطاع
أجزاء من ممتلكات العباسيني .يضاف إىل ذلك ما كان سائدا من عداء تقليدي بني اخلالفة العباسية
السنية وبني اإلباضية باعتبار أهنم فرقة من اخلوارج .هذا ما يفسر مطاردة والة العباسيني بإفريقية لعبد
الرمحن بن رستم منذ اللحظات األوىل اليت ظهر فيها على مسرح األحداث يف بالد املغرب ،ألنه كان يف
نظرهم خليفة أليب اخلطاب عدوهم اللدود ،لذا حرص حممد بن األشعث –الوايل العباسي -يف القريوان
سنة 111ه971/م ،على القضاء على عبد الرمحن بن رستم بعد قتله أليب اخلطاب ،ولكن عبد الرمحن
متكن من االنسحاب واللجوء إىل املغرب األوسط.

1

وقد أمر اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور ،عمر بن حفص عامله على افريقية أن حيصن قاعدة
طبنة ،كخطوة أوىل ملواجهة اخلوارج يف بالد املغرب ،ومنهم اإلباضيون الذين حتصنوا بتاهرت ،مما دفع بعبد
الرمحن إىل تكوين حتالف إباضي صفري يضم سائر القوى املعارضة للخالفة العباسية ،ومتكن عمر بن
حفص من إحلاق هزمية ثقيلة بعبد الرمحن بن رستم ،ولكنه مل يتمكن من القضاء عليه .لذا اقتنعت اخلالفة
العباسية باالحتفاظ بإفريقية ،وترك املغرب األوسط ،ولعل ذلك ما يفسر مسلك الوايل العباسي روح بن
حامت الذي توىل أمر افريقية سنة 191ه989/م ،إذ حرص على حتسني العالقات بينه كممثل للعباسيني
وبني عبد الرمحن بن رستم ،فتمت املوادعة بينهما ،واستمرت يف عهد ابنه عبد الوهاب بن عبد الرمحن.
وتعترب هذه املوادعة اعرتافا رمسيا من العباسيني وممثليهم يف بالد املغرب بسيادة الرستميني على املغرب
األوسط 2.غري أن هذا التحسن يف العالقات بني الدولتني ،ما لبث أن حترك ثانية وعاد إىل التوتر ،حيث
جلأ إىل بغداد بعض الثائرين ضد اإلمام أفلح ،فوجدوا ترحيبا من اخلليفة العباسي املأمون ،ويف عهد اخلليفة
الواثق باهلل ،قبض العباسيون على حممد بن األفلح امللقب بأيب اليقظان ،الذي كان يقوم بأداء مناسك

 1احلريري حممد عيسى ،مرجع سابق ،ص .188-189
 2املرجع السابق ،ص .189-188
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احلج يف مكة ،ونقل إىل بغداد حيث سجن هناك .مث عادت هذه العالقات لتتحسن من جديد ،يف عهد
املتوكل على اهلل الذي أطلق سراح أيب اليقظان ومسح له بالعودة إىل بالده.

1

عالقة الرستميين باألغالبة :غلب على العالقات بني بين رستم واألغالبة طابع العداوة ،وختللتها
بعض الفرتات من التعايش السلمي .وكان لذلك أسبابه املذهبية والسياسية واجلغرافية ،فاألغالبة كانوا سنة،
على املذهب املالكي املعروف بعدائه لسائر النحل املتطرفة ،بينما تعصب بنو رستم للمذهب اإلباضي،
وهو رغم اعتداله مييل إىل تكفري خمالفيه .وفضال عن ذلك فاألغالبة كانوا عمال اخلالفة العباسة وأداهتا يف
افريقية ،ورمز نفوذها الوحيد يف بالد املغرب ،وال غرو فقد قامت سياستهم اخلارجية على مصادقة أصدقاء
اخلالفة ومعاداة أعدائها .ومن مث كان على أمراء يين األغلب أن يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة
اخلالفة وتنفيذا ملشيئتها ،كما مل يتقاعس بنو رستم عن مناجزة جرياهنم األغالبة باعتبارهم أعداء سياسيني
ومذهبيني على الرغم مما عرفوا به من املساملة واحلرص على حتاشي أسباب التطاول والصراع.

2

ومن األمثلة عن هذه العالقات أن األغالبة نازعوا الرستميني يف أمالكهم بنفوسة ،فلما استعانت
فبيلة هوارة على باإلمام عبد الوهاب بن عبد الرمحن سنة  197ه ،ضد أيب العباس عبد اهلل بن إبراهيم
بن األغلب ،زحف عبد الوهاب حبشود هائلة من بربر نفوسة ،وضرب احلصار على طرابلس ،فاضطر ابن
األغلب إىل مهادنته على أن حيتفظ األغالبة مبدينة طرابلس والساحل بينما يضع الرستميون أيديهم على
ضواحي طرابلس والصحراء 3.ويف سنة 449ه ،أسس أبو العباس حممد بن األغلب مدينة جتاور تاهرت
مساها العباسية ،وكان الغرض منها احتالل املكانة التجارية والعلمية اليت كانت تشغلها مدينة تاهرت
ومنافستها ،فسكت عليه اإلمام أفلح ،ومل مت بناؤها وثب عليها جبيوشه ،وأخالها من السكان مث أحرقها،
ومع ذلك مل يعمل أبو العباس حممد على حماربة الرستميني.

4

عالقة الرستميين باألمويين في األندلس :نشأت عالقات متينة بني بين أمية يف قرطبة وأئمة
الرستميني يف تاهرت ،وقامت بينهم عالقات من الصداقة واملودة ،فإن العباسيني الذين كانوا حياربون بين
 1احلريري حممد عيسى ،مرجع سابق ،ص .192
 2املرجع السابق ،ص 197؛ عبد الرزاق إمساعيل ،مرجع سابق ،ص .188-189
 3ابن األثري ،مصدر سابق ،ج  ،5ص 159-157؛ سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .184
 4سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .184
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أمية يف األندلس ،كانوا أيضا أعداء لإلباضية يف تاهرت ،فقامت بني األندلس وتاهرت عالقات جتارية،
وكانت السفن ترتدد بني وهران وأملرية حاملة البضائع والعلماء واملسافرين إىل كل من الثغرين 1.وقد كثر
وفود أهل األندلس إىل تاهرت .ومما دفع أمراء بين أمية إىل توطيد عالقتهم بالرستميني أنه مل يعد أمامهم
من منفذ إىل بالد املغرب سوى املغرب األوسط؛ َّ
ألن املغرب األدىن (إفريقيَّة) قامت فيه دولة األغالبة
املوالية للعباسيني ،واملغرب األقصى فيه دولة األدارسة اليت كانت عالقتها باألمويني يف األندلس تتسم
بالعداء ،وبقيام هاتني الدولتني أوصدت مجيع املنافذ والسبل يف وجه اإلمارة األموية الفتيَّة ،وبذلك أصبحت
الدولة الرستمية هي الشريان احليوي الوحيد الذي بإمكانه تغذية تلك اإلمارة باحلياة ،والتعاون معها سياسيًّا
واقتصاديًّا وحضاريًّا .ويذكر الباروين عن أفلح بن عبد الوهاب" :وله مع ملوك األندلس وغريهم مواصلة
وارتباط ومودة يهادونه باهلدايا النفيسة ويهاديهم مبثلها وله عندهم شهرة ومقام رفيع ،ينظرونه بعني املهابة
ويرمقونه بأعني اجلالل واالعتبار".

2

عالقة الرستميين بالسودان :قامت بني الدولة الرستمية والسودان الغريب والسودان األوسط،
عالقات جتارية كثيفة ،حيث كانت خترج القوافل التجارية من ورجالن (ورقلة) 3حمملة باملنتوجات الصوفية
والقطنية والكتانية ،وأواين الزجاج والفخار ،واخلزف ،وامللح ،وتعود حمملة بالذهب والعاج وجلود احليوانات.
وكانت الطرق إىل بالد السودان مسلوكة مأمونة مبا أبداه أئمة بين رستم من اهلمة مبحافظة قوافل التجارة
إىل الشرق والغرب والسودان.

4

حضارة الرستميين
عددا غري قليل من األئمة العلماء الفضالء،
الحياة العلمية :لقد عرفت الدولة الرستمية يف املغرب ً

وقد كان أئمتها من العلماء الذين كرسوا حياهتم للعلوم ونشرها يف كل طبقات اجملتمع" .وكان بيت

الرستميني بيت العلم يف فنونه من األصول ،والفقه ،والتفسري ،وعلم اختالف الناس ،وعلم النحو ،واإلعراب

 1سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .183
 2الباروين سليمان باشا ،مرجع سابق ،ص .437
3

Lewicki Tadeusz, op. cit., p. 532.

 4سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص 189؛ الباروين سليمان باشا ،مرجع سابق ،ص .435
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والفصاحة وعلم النجوم" 1.وكان عبد الرمحن بن رستم من كبار العلماء يف عصره ،فكان بارعا يف علوم
الدين واللغة والفلك ،وكان اإلمام عبد الوهاب حمبا للعلم تواقا إىل املعرفة ،وقد صنفا كتبا مل تصل إلينا.

2

وبعث هذا اإلمام بألف دينار إىل إخوانه يف البصرة ليشرتوا له هبا كتبا ،فبعثوا له أربعني محال منها ،فلما
وصلته نشرها وقرأها حىت على آخرها بأمجعها 3.وكان اإلمام أفلح بن عبد الوهاب عاملا يف احلساب
والفلك ،كما كان أديبا شاعرا .وإذا مل يكن اإلمام أعلم علماء اململكة أو أمهرهم يف النقاش فهو ملم
4

إملاما عميقا باملسائل الدينية وال يتوقف عن التعمق فيها.

ومل يكن هذا الشغف بالعلم يقتصر على األئمة فقط ،ولكن كثريا من رعاياهم كانوا يبدون نفس
احلماس ابتداء من أفراد عائلتهم .وكان عامة الناس وبعض من أفراد الشعب يتحمسون لعلم النجوم
والفلك ،وقد قال فرد من الرستميني " :معاذ اهلل أن تكون أمة (جارية) ال تعلم منزلة يبيت فيها القمر".

5

وأصبحت تيهرت معدن العلم واألدب وحمط رحال الطلبة ،وقد نسب إليها علماء كثريون يف خمتلف
الفنون ،منهم أبو الفضل أمحد بن القاسم التميمي البزاز ،والشيخ أبو سهل ،وأبو عبيدة األعرج ،وابن
الصغري صاحب أخبار األئمة الرستميني ،وأبو عبد الرمحن بكر بن محاد التاهريت.

6

الحياة االقتصادية :حتيط مبدينة تاهرت أراضي زراعية خصبة ،وقد كانت تلك األراضي مصدر
ثروة لسكان املدينة ،كما أن موقع املدينة كفل هلا عملية التبادل التجاري بني السلع والبضائع القادمة من
الساحل ومن وراء البحار ،والسلع القادمة من الصحراء ومن افريقيا السوداء .وغدت تاهرت أيام الرستميني
سوقا كبريا ومقصدا للتجار الذين جلبهم األمن الذي عمل الرستميون على استتبابه يف البالد ،وسهولة
التبادل الذي تقدمه تاهرت" 7.واتتهم الوفود والرفاق من كل األمصار وأقاصي األقطار ،فقال ليس أحد
 1أبو زكرياء (حيي بن أيب بكر (ت 191ه)) ،كتاب سري األئمة وأخبارهم املعروف بتاريخ أيب زكرياء ،حققه إمساعيل العريب ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط  ،4بريوت .1984 ،ص .99
 2سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .188
 3أبو زكرياء ،مصدر سابق ،ص .122
 4مارسيه جورج ،مرجع سابق ،ص .131
 5املرجع السابق ،ص .134
 6امليلي مبارك بن حممد ،تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث ،تقدمي حممد امليلي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر( ،د ت) .ج  ،4ص .82-99

 7مارسيه جورج ،مرجع سابق ،ص .148-149
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ينزل من الغرباء إال استوطن معهم وابتىن بني أظهرهم ملا يرى من رخاء البلد وحسن سرية إمامه وعدله يف
رعيته وأمانه على نفسه وماله ،حىت ال ترى دارا إال قيل هذه لفالن الكويف ،وهذه لفالن البصري ،وهذه
لفالن القروي ،وهذا مسجد القرويني ورحبتهم ،وهذا مسجد البصريني ،وهذا مسجد الكوفيني ،واستعملت
السبل إىل بالد السودان وإىل مجيع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب األمتعة  ...والناس والتجار
من كل األقطار تاجرون".

1

الحياة الفنية والعمرانية  :نتيجة لإلزدهار االقتصادي الذي شهدته دولة الرستميني ،أقبل سكان
هذه الدولة على تشييد القصور العظيمة واملباين الفخمة ،خاصة يف عصر اإلمام أفلح الذي بلغت فيه
الدولة ذروة تقدمها يف مضمار احلضارة ،فقد "ابتىن القصور واختذ بابا من حديد وبىن اجلفان وأطعم فيها
أيام اجلفان  ...وعمرت معه الدنيا وكثرت األموال واملستغالت وأتته الرفاق والوفود من كل األمصار
واآلفاق بأنواع التجارات ،وتنافس الناس يف البنيان حىت ابتىن الناس القصور والضياع خارج املدينة وأجروا
األهنر".

2

ويبدو أن فن العمارة الرستمي كان متأثرا مبؤثرات فارسية سواء يف تأسيس املدن أو ختطيطيها ،أو
يف تشييد املساجد والعمائر والقصور .بينما ظهر األثر األندلسي واضحا يف القالع واحلصون اليت انتشرت
خارج تاهرت 3.إضافة إىل هذا فقد انتقلت بعض املؤثرات املعمارية السورية (األموية) ،وبعض أشكال
الزخرفة املصرية إىل بالد املغرب.

4

المحاضرة الثامنة
 1ابن الصغري ،أخبار األئمة الرستميني ،حتقيق وتعليق ،حممد ناصر وإبراهيم حباز ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت .1985 ،ص .34-31

 2املصدر السابق ،ص .54
 3عبد الرزاق إمساعيل ،مرجع سابق ،ص .321
 4مارسيه جورج ،مرجع سابق ،ص .131-133
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 – 6دولة األدارسة في المغرب األقصى (573-176ه991-799/م)
هي دولة علوية هامشية يعود نسبها إىل آل البيت ،جدها األعلى هو إدريس بن عبد اهلل الكامل
بن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن اإلمام علي بن أيب طالب ،وفاطمة بنت الرسول ﷺ .التجأ
إدريس ،كما هو معلوم ،إىل املغرب فرارا من بطش العباسيني .وهي أول جتربة جنح فيها آل البيت يف إقامة
دولة ألنفسهم ،وهي لبست شيعية كما يعتقد البعض ،ألن األدارسة رغم علويتهم مل يكونوا شيعيني؛ ألن
الشيعة هم أنصارهم ،وال ميكن للعلويني أن يكونوا شيعة ألحد ،وقد كان مذهبها سنيا.

1

وقد استمرت هذه الدولة ما يزيد عن القرنني ،أي ضعف املدة اليت قضتها كل من دولة األغالبة
ودولة الرستميني ،وخاضت صراعا قاسيا مع الفاطميني ومع الدولة األموية يف األندلس .ومع ذلك فقد
بقيت دولة صغرية سواء يف مساحتها أو مكانتها أو قوة حكامها ،ولكن بفضلها ثبت مذهب السنة
واجلماعة يف املغرب األقصى ،كما كان هلا فضل يف انتشار اللغة العربية باملنطقة.
ظروف قيامها  :قام العلويون بثورة ضد اخلليفة العباسي موسى اهلادي (192-179ه-985/
987م) ،وقت احلج سنة 179ه985/م ،برئاسة احلسني بن على بن احلسن بن احلسن ،ولكن اخلليفة
ضرهبم بقوة يف واقعة "فخ" (بني مكة واملدينة) وفشل أحفاد احلسن بن علي يف إقامة دولة ألنفسهم .ومن
نتائج هذه املعركة ،أن عددا من العلويني متكنوا من الفرار إىل أطراف البالد منهم حيي بن عبد اهلل الذي
هرب إىل بالد الديلم جنويب حبر قزوين .واسعدهم حظا هو إدريس بن عبد اهلل بن احلسن الذي متكن من
الوصول إىل املغرب مث حلق به أخوه سليمان.

2

وكان مع إدريس موىل بربري يدعى راشد ،فر معه إىل املغرب متنكرين يف زي التجار .فكان راشد
هو السيد وإدريس خادمه ،يأمره أمام الناس فيطيع أمره وذلك ليخفي شخصيته .وبعد سنتني ،أي سنة
191ه989/م ،ظهر االثنان يف طنجة ،وأخذ راشد يدعو ألمري علوي حيمل راية اإلسالم وخيلص الناس
من الظلم والزندقة .ولكنهما مل ينجحا يف طنجة حيث زندقة برغواطة ضاربة أطناهبا.

3

 1مؤنس حسني ،معامل ،ص .143
 2ابن األثري ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .97-95
 3إمساعيل حممود ،األدارسة ( )395-194حقائق جديدة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة .1991 ،ص .57
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انتقال بعدها إىل مدينة وليلي ،وهي مركز جتاري ممتاز وسوقا عظيما للقبائل ،وهي تقع يف منتصف
املسافة بني فاس ومكناس ،ونظرا ملوقعها ونشاطها فهي أصلح ما تكون كمركز لدعوة سياسية ،وقد نزهلا
إدريس سنة 194ه988/م .وكانت هذه املدينة متثل من جهة أخرى مركز قبيلة أوربة الربنسية اليت بدأ
فيها إدريس يدعو لنفسه 1،وبسرعة اكتسب عددا من األنصار لعدة عوامل :
-1

2

كان شيوخ أوربة يبحثون عن زعيم يقودهم يف ثورة ضد برغواطة وينشئ هلم دولة
تضاهي الدولة الرستمية يف تيهرت.

-4

قرابة إدريس من الرسول ﷺ كافية الجتذاب القلوب إليه.

-3

تعاطف سكان املغرب مع العلويني بعد مأساة فخ وما وقع هلم من تشريد وقتل.

بعد مدة قصري ،أصبح إدريس أمري وليلي وزعيم قبيلة أوربة ،مث التحق به عدد من القبائل اليت
كانت ناقمة على برغواطة ،مثل غمارة ،زواوة ،سدراتة ،نفزة ،مكناسة  ...وهبذه القبائل شكل إدريس قوة
اخذت تتنقل يف حوض سيباو (سبو) ختضع القبائل أو تتلقى طاعتها ويف أقل من عام امتد سلطان إدريس
من تلمسان إىل ريف تامسنا ومن طنجة إىل وادى أم الربيع.

3

وفاة ادريس األول  :أثار هذا التوسع والنشاط السياسي انتباه اخلليفة هارون الرشيد ،وأدرك أن
هذه الدولة ميكن أن تشكل خطرا على اخلالفة العباسية ،ألن أمريها علوي من أهل البيت ،وألهل البيت
مكانة يف قلوب الناس ،خاصة بعد الذي تعرضوا له على أيدي األمويني والعباسيني ،وقيام إمارة علوية يف
أي رقعة من البالد اإلسالمية ،أمر ال ميكن أن يسرتيح له العباسيون.
وتباحث هارون الرشيد مع وزيره جعفر الربمكي أمر إدريس ،فتبني هلما استحالة إرسال جيش إىل
املغرب حملاربة هذه الدولة الناشئة ،وتقول الروايات أهنما جلآ إىل احليلة ،حيث أرسال رجال يدعى سليمان

 1إمساعيل حممود ،مرجع سابق ،ص .59
 2مؤنس حسني ،معامل ،ص .145
 3نصر اهلل سعدون عباس ،دولة األدارسة يف املغرب ،دار النهضة العربية ،بريوت .1989 ،ص .97-94
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بن جرير ،دخل يف خدمة إدريس وكسب ثقته مث دس له السم ما أدى إىل وفاته سنة 195ه991/م،

1

وتذكر بعض املصادر أن إبراهيم بن األغلب هو الذي زود سليمان بن جرير بالسم القاتل 2.ورمبا كانت
هذه احلكاية حماولة تفسري وفاة إدريس وهو يف عنفوان شبابه وقوته.

3

إدريس الثاني  :يف هذه الظروف تظهر مهارة راشد الذي كان املدبر احلقيقي هلذه الدولة وحمور
العمل فيها ،ومن حسن حظ راشد أن إدريس ملا تويف ترك إحدى جواريه حامال وتسمى كنزة .فاجتمع
راشد مع رؤساء القبائل وقال هلم " :فإن رأيتم أن تصربوا على اجلارية حىت تضع محلها فإن كان ذكرا
ربيناه ،فإذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه تربكا بأهل البيت وذرية النيب ﷺ ،وإن كان جارية نظرمت ألنفسكم
من ترضونه وترونه أهال لذلك" 4.وملا جاء املولود ولدا مسوه إدريس على اسم أبيه ،وبايعوه وهو يف املهد،
وملا بلغ الغالم عشر سنوات بايعوه مرة أخرى سنة 187ه824/م ،واهتم راشد برتبيته وتكوينه وإعداده
لإلمارة .كل هذا ألنه كان عزيزا على شيوخ القبائل أن يضيع السلطان الذي وصلوا إليه باسم أمري من
أمراء البيت النبوي.
ومل يبدأ إدريس احلكم الفعلي مستقال بنفسه إال يف سنة 194ه828/م ،بعد ذلك وفد على
إدريس عدد من مهاجري العرب من القريوان خاصة ودخلوا يف خدمته ،مث خرج من مدينة وليلي وبىن
مدينة فاس واختذها عاصمة مللكه ابتداء من سنة 197ه811/م .وميكن التمييز بني ثالثة أطوار مرت
هبا هذه الدولة :
 .1طور التأسيس  :الذي اقرتن بعهد إدريس األول (199-194هـ988-993/م) أي قيام
الدولة بالتفاف فريق مهم من الرببر حول إدريس ،ومبايعة القبائل الكربى له ،حسب التقاليد اإلسالمية.
 .6طور القوة  :ويقرتن بعهد إدريس الثاين وابنه حممد بن إدريس (441-199هـ-848/
921م) حيث جرى تدعيم الدولة الناشئة باستحداث عدد من البنيات واملؤسسات .من أمهها  :بناء
 1ابن أيب زرع علي الفاسي ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،دار املنصور للطباعة والوراقة،
الرباط .1994 ،ص .43-41
 2الرقيق القريواين ،مصدر سابق ،ص .137
 3مؤنس حسني ،معامل ،ص .148
 4ابن أيب زرع ،مصدر سابق ،ص .41
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فاس واختاذها كعاصمة للدولة .مث تنظيم اإلدارة واستحداث بعض النظم اإلسالمية كالوزارة والكتابة
والقضاء واإلمامة .مث فتح العاصمة اجلديدة لتحتضن ،فئات مهمة من السكان الوافدين من القريوان
واألندلس ،وجتريدها من تأثري العصبيات والطابع القبلي ،مما جعل العناصر املختلفة من سكان املدينة
تنصهر يف وحدة بشرية متثل ،بوجه عام الرتكيب السكاين اجلديد .إضافة إىل بداية إشعاع اللغة العربية من
1

فاس كلغة دين وثقافة.

 .5طور اإلنهيار (573-661ه)  :ترك إدريس الثاين غداة وفاته عدة أوالد منهم الكبار
والصغار .وتوىل خالفته أكرب أبنائه ،حممد بن إدريس ،غري أنه اعترب اململكة اليت تركها له أبوه إرثا ال بد
من توزيعه على الورثة .هل استند يف ذلك إىل املبادئ الشرعية ؟ أم هل استمع إىل نصيحة جدته كنزة كما
تذكر بعض املصادر؟ أم هل كان املقصود من ذلك التوزيع هو حضور الدولة اإلدريسية بصورة مباشرة يف
أقاليم خمتلفة ؟ ومهما كان الدافع ،فإن هذا التقسيم كانت له سلبيات وإجيابيات 2.فتقسيم اململكة إىل
عدة واليات أدى إىل إضعاف السلطة املركزية ونشوء إمارات إقليمية تنزع بطبيعتها إىل االستقالل الذايت
على أوسع مدى .وقبل إعطاء مثال على املشاكل اليت ترتبت عن ذلك التوزيع ،من الضروري إعطاء صورة
إمجالية عن التوزيع.
3

قسم حممد بن إدريس اململكة إىل ما ال يقل عن تسع أقاليم :
 .1حممد بن إدريس فاس وناحيتها.

 .4القاسم بن إدريس طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر وتطوان وبالد مصمودة وما واالها.
 .3داود بن إدريس هوارة وتسول ومكناس وجبال غياثة وتازة.
 .1عيسى بن إدريس شالة وسال وأزمور وتامسنا.
 .5حيىي بن إدريس البصرة وأصيال والعرائش إىل بالد ورغة.

 1إمساعيل حممود ،مرجع سابق ،ص .84-91
 2مارسيه جورج ،مرجع سابق ،ص .118
 3ابن أيب زرع ،مصدر سابق ،ص .51
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 .7عمر بن إدريس مدينة الليكسوس ومدينة ترغة وبالد صنهاجة وغمارة.
 .9أمحد بن إدريس مدينة مكناسة وبالد فازاز ومدينة تادال.
 .8عبد اهلل بن إدريس أغمات وبالد نفيس وبالد املصامدة وسوس.
 .9محزة بن إدريس تلمسان وأعماهلا.
وما لبث أن نشب اخلالف بني اإلخوة ،إذ ثار عيسى بن إدريس ،على أخيه حممد ،فكلف هذا
األخري أخاه القاسم الوايل على طنجة بالذهاب ملعاقبة الثائر .لكن القاسم رفض القيام باملهمة .فكلف
حممد أخاه عمر هبا .فتوجه هذا األخري الذي كان واليا على غمارة حبشود هائلة من بربر صنهاجة وغمارة،
وأمده أخوه حممد بألف فارس من قبيلة زناتة ،واشتبكت قواته مع قوات عيسى وهزمتها ،فعزل عيسى عن
واليته ،وكتب عمر إىل اإلمام حممد هبذا االنتصار ،فواله على ما فتحه من أعمال عيسى ،وأمره بالسري
حملاربة القاسم ،فانتصر عليه بظاهر طنجة 1.والظاهر أن الصلح وقع بعد ذلك بني اإلخوة .واجلدير بالذكر
هو حصول نوع من االستقرار السياسي داخل اإلمارات اإلدريسية املنتشرة بأحناء املغرب .فلم تسجل
ثورات للسكان وال معارضة للقبائل .هل يرجع ذلك إىل التقديس الذي حظيت به األسرة يف أعني املغاربة
املعاصرين أم إىل أسباب أخرى ؟
املالحظ هو اندماج األسرة اإلدريسية يف اجملتمع املغريب عن طريق املصاهرة والتطبع بأخالق أهل
البالد مما جعل السكان يف خمتلف األقاليم ال يتعاملون معهم كأجانب ودخالء ،بل يعتربوهنم منهم
وحيرتموهنم ويضعوهنم يف الصدارة لشرف نسبهم .وميكننا أن نعترب أن احرتام الشرفاء كسلوك شعيب بدأ منذ
ذلك العهد يتحول إىل مبدئ سياسي بعد ذلك بعدة قرون.

2

نهاية األدارسة بالمغرب
يف سنة 325ه919/م ،ويف إمارة حيي أقبل جيش كبري من أنصار الفاطميني على رأسه مصالة
بن حبوس الكتامي قائد عبيد اهلل الفاطمي وهدفه إزالة دولة األدارسة ،وانتصر مصالة ،مث وىل على املغرب
 1سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .395
 2املرجع السابق ،ص .117
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األقصى شيخا من شيوخ الرببر وهو موسى بن أيب العافية شيخ مكناسة ،وجعله عامال على تسول وبالد
تازا ولكنه مل يقمه أمريا على فاس ،وكان من الطبيعي أن يطمع موسى بن أيب العافية يف أن حيل هو حمل
األدارسة يف دولتهم ،وبالفعل مت له ذلك سنة 313ه945/م ،فقام بالقضاء على أمراء األدارسة القائمني
باألمر يف بعض نواحي املغرب األقصى ،ونفى الباقني إىل قلعة يف جبال الريف تسمى حجر النصر .ورغم
ظهور زعيم جديد من أحفاد األدارسة إال أنه دخل يف صراع بني الفاطميني واألمويني يف األندلس على
مصري املغرب األقصى.

1

 - 5دولة األغالبة في افريقية (696-191ه919-911/م)
ظروف قيامها  :شكلت والية افريقية مشكلة بالنسبة للخالفة األموية مث اخلالفة العباسية ،فهي
بلد بعيد عن مركز اخلالفة ،تعيش فيه مجاعات متحاربة متعادية ،بعضهم من أهل السنة ،وبعضهم من
اخلوارج بشىت مذاهبهم ،وبعضهم عرب وبعضهم بربر .وكان البد من إجياد حل تستقر به أحوال تلك
الوالية ،فانتهى رأي هارون الرشيد إىل أن يويل هذه الناحية رجال من كبار رجاله ذوي الكفاية ،ويطلق
يده حىت يستطيع ان خيلص افريقية من الفوضى والقلق .ووقع االختيار على هرمثة بن أعني ،وهو صاحب
جتربة وحنكة يف شؤون احلرب والواليات ،ذلك أن والية افريقية كانت تعاين من مشكلة أساسية كثريا ما
أرقت الدولة العباسية ،وتتمثل املشكلة يف عرب افريقية الذين كانوا يتجمعون يف املعسكرات يف سوسة
وتونس وجباية والقريوان وطبنة  ...وتنافسهم وحرهبم بعضهم ببعض ،وإعالهنم احلرب على كل وال تعينه
الدولة.
كان هدف الوايل اجلديد وضع حد لتلك الفتنة اليت كان يثريها أولئك العرب البلديون ،وقد جنح
يف مهمته إىل حد بعيد ،حيث متكن خالل السنتني اليت حكمهما (181-182ه999-997/م)،
من إعادة اهلدوء إىل افريقية وجدد ما خترب من موانئ ومدن ومنشآت ،وأعاد ثقة الناس يف الدولة ،وأصلح
مسجد القريوان ونظم األسواق واهتم ببناء القصور للعباد والزهاد .وبعد سنتني من النشاط رأى هرمثة أنه
قد أهنى مهمته يف افريقية ،وأعاد األمن للبالد ،ولكن احلقيقة أن افريقية قد أتعبته واشتاقت نفسه إىل

 1السالوي الناصري ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .82-99مؤنس حسني ،معامل ،ص .134-131
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بغداد ،واقرتح على هارون الرشيد أن يعني يف مكانه على والية افريقية إبراهيم بن األغلب عامله على
الزاب.

1

أصل األغالبة  :أول األغالبة الذين دخلوا افريقية هو سامل بن عقال التميمي .ويعود أصله إىل
عرب مصر ،وكان من كبار رجال اجليش ،وقد كلف باملسري مع نفر من جند مصر إىل افريقية مع عامل
العباسيني على افريقية ،وهو حممد بن األشعث اخلزاعي ،حملاربة اخلوارج .واستقر عامال على الزاب ،وكان
يقطنه عدد كبري من بين متيم ،مث عهد إليه اخلليفة العباسي املنصور بوالية إفريقية سنة 118هـ975 /م،
ولكن سهماً أصابه يف حرب اخلوارج سنة 152هـ979 /م ،أدى إىل وفاته فعرف بالشهيد .وكان ابنه
شب دخل
إبراهيم صغرياً ،مل يتجاوز عمره عشر سنني ،فقضى صباه يف الدرس والتحصيل يف مصر .وملا ّ
يف جند مصر ،مث أتيح له دخول املغرب يف والية الفضل بن روح فيما بني 199 -199هـ-991 /

997م ،وتوصل بفضل شجاعته وحسن تدبريه إىل تويل منطقة الزاب يف والية َهرَمثة بن أ َْع ِ
ني إلفريقية ،مث
ْ
قام بنصرة واليها اجلديد حممد بن ُمقاتِل العكي بعد أن تغلب عليه أحد عماله سنة 181هـ998 /م،
ورده إىل إمارته .وملا علم اخلليفة هارون الرشيد حبسن بالئه وإخالصه للخالفة ،جعله والياً على البالد يف
مستهل سنة 181هـ822 /م 2.وأسرة األغالبة أسرة راقية يف مضمار احلضارة ،عملت على نشر احلضارة
اإلسالمية يف البالد اليت خضعت لنفوذها ،أي يف افريقية وصقلية ،كما أن أمراءها أقاموا املدن والقصور،
وشيدوا املساجد واحلصون ،وشجعوا اآلداب والعلوم والفنون.

3

وكان إبراهيم شابا نشيطا ذكيا مثقفا ،كان يروم مواصلة التحصيل والتعلم ،ولكنه عندما دخل
افريقية اخنرط يف السياسة واشتغل هبا ،فجمع التميميني حوله ،وصار من أكرب الشخصيات العربية يف
املغرب ،فآنس فيه هرمثة بن أعني كفاية وإخالصا فقربه منه وأعلى مكانته .ولذلك حينما أراد هرمثة العودة

 1البالذري ،مصدر سابق ،ص .349
 2إمساعيل حممود ،األغالبة (497-181ه) ،مكتبة سعيد رأفت ،القاهرة .1994 ،ص .49-19
 3سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .487
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إىل بغداد ،اقرتح على هارون الرشيد إبراهيم بن األغلب عامال على افريقية 1.فوضع إبراهيم عدة شروط
منها :

2

 .1تعيينه على افريقية بصورة دائمة ،ألنه شديد اإلخالص للبيت العباسي ،وهو رأس بين متيم.
 .4يرسل كل سنة إىل بغداد أربعني ألف دينار ،ويستغين عن مائة ألف دينار كانت ترسل كل
سنة من مصر معونة إلفريقية.
 .3حرية التصرف داخل واليته مع تعهده بأن يتصرف كعامل عباسي تابع للخالفة.
 .1أن تكون الوالية يف بين األغلب ما داموا على الطاعة والوالء.
واشرتطت اخلالفة العباسية من جهتها شرطني مها :
 .1أن تقوم اخلالفة بتعيني قاضي القريوان.
 .4أن يكون للخليفة احلق يف عزل الوايل األغليب ،إذا أساء التصرف ،بشرط أن تقيم بدله واليا
أغلبيا آخر.
وبعد أن مت االتفاق على ذلك ،توىل إبراهيم بن األغلب والية افريقية سنة 181ه822/م ،وبدأت
بذلك جتربة سياسية جديدة يف تاريخ افريقية ،من معاملها :
 حكم افريقية بواسطة أسرة عربية حملية تابعة للدولة العباسية. -استقالل داخلي لبين األغلب.

3

ويبدو أن اخللفاء العباسيون كانوا خيشون من مطامع األدارسة ،والرستميني ،فرضي الرشيد بإقامة
دولة األغالبة يف املغرب األدىن لتكون حاجزا بني البالد اخلاضعة للدولة العباسية وبالد األدارسة يف املغرب
األقصى ،والرستميني يف املغرب األوسط ،وكالمها كان يتطلع إىل فصل بالد املغرب عن بقية العامل
اإلسالمي.
 1البالذري ،مصدر سابق ،ص .349
 2مؤنس حسني ،معامل ،ص .97-95
 3النويري ،مصدر سابق ،ج  ،41ص .51
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وإذا كان إبراهيم قد حقق غرضه ،فإنه مل يتنكر للخالفة ،بل وىف اللتزاماته معها .فقد خطب
للخليفة على املنابر ،ورفع شعار بين العباس ،ومل ينقطع عن دفع اإلتاوة السنوية ،ونقش اسم اخلليفة على
السكة ،وأطلق على حاضرته اجلديدة اسم العباسية .ومل يتوان يف الكيد لألدارسة جريا على سياسته يف
إرضاء اخلالفة ،وجنح إىل درجة كبرية يف إثارة العراقيل والقالقل جلريانه يف الغرب عن طريق املكائد
والدسائس .فال غرابة إذا رضيت اخلالفة عن حكمه ،وساعدته يف األزمات العصيبة اليت صحبت قيام
الدولة ،وأمدته باألموال ليوطد نفوذه.

1

مراحل دولة األغالبة  :ينقسم تاريخ العصر األغليب يف مجلته إىل ثالث فرتات هي :
.1فترة التأسيس (665-191ه959-911/م)  :وتشمل إمارات إبراهيم بن األغلب وابنيه
أيب العباس وزيادة اهلل .وتتميز هذه الفرتة بكثرة العراقيل واملتاعب اليت كانت كفيلة بالقضاء على اإلمارة
يف مهدها .وأهم هذه املتاعب شغب اجلند وثوراهتم على األمراء األغالبة.
تفطن إبراهيم منذ البداية خلطر اجلند وما ميكن أن حيدثوه من متاعب ،ولذلك بدأ واليته ببناء
ريوان،
مدينة العبّاسية أو القصر القدمي سنة 185-181هـ821-822/م يف اجلنوب الشرقي من ال َق َ
واختذها عاصمة له ،ونقل إليها السالح والعدد ،مث انتقل إليها بأهله وحرمه وعبيده وأهل الثقة من جنده.
واختذها عاصمة إلفريقية ومقرا لإلمارة .وكان يقصد بذلك التحرر من تسلط اجلند املشاغبني ومدافعتهم،
وكان من بني التدابري اليت جلأ إليها ليحقق ذلك أنه راح يشرتي أفراداً من السودان حبجة استخدامهم يف
الصناعة ختفيفاً على الناس من أعبائها ،لكنه استخدمهم يف اجليش ودرهبم على محل السالح .2وقد اجته
نظر إبراهيم بن األغلب من أول األمر إىل إقامة قوة عسكرية يستطيع االعتماد عليها ،إذ أنه مل يكن
يستطيع االعتماد على اجلند اخلراساين ،وكان التميميون قليلني ،رغم أنه وفدت منهم ألوف كثرية إىل
افريقية أيام األغالبة ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضا على قوى عسكرية قبلية ال تقل عن قواته .فكان

 1إمساعيل حممود ،األغالبة ،ص .31
 2املرجع السابق ،ص .34
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مهه األول هو إنشاء قوة عسكرية خاصة به .وقد تكونت تلك القوة العسكرية من عنصرين مها  :الرببر
املستعربة ،والصقالبة ،والسودان.

1

ومن الثورات اليت اندلعت يف عهد إبراهيم بن األغلب ،ثورة محديس الكْندي سنة 187هـ824/م،
الذي خرج على األغالبة والعباسيني يف آن واحد ونزع السواد شعار العباسيني ،فأرسل إبراهيم أحد قادته
لقتاله ،فتمكن منه ونكل به وبأتباعه ،مث دخل تونس ،وأعاد األمن إليها .ويف سنة 189هـ825/م ثار
عليه أهل طرابلس ،وكانت تابعة له ،وأخرجوا منها واليه سفيان بن املضاء لسوء معاملته هلم .فأرسل إبراهيم
جيشاً أحضر الثوار إىل القريوان ،مث عفا عنهم وأعادهم إىل بالدهم .ومع ذلك فإن الفنت والثورات مل هتدأ
يف طرابُلس ،فكانت هتيج بني احلني واآلخر.
أما أخطر هذه الثورات على ابراهيم ،هي ثورة قائد جيشه ووزيره عمران بن جمالد سنة
191هـ812/م الذي شعر بقوته بعد اخلدمات الكبرية اليت قدمها لويل أمره إبراهيم بن األغلب ،وحقدا
على إبراهيم على ما وصل إليه من مكانة ،فاستوىل على القريوان ،وغلب على معظم بالد إفريقية،
واستمرت الثورة عاماً كامالً حىت استعاد إبراهيم سلطته بعد أن دفع عطاء اجلند اخلارجني عليه ،واضطر
2

عمران إىل الفرار إىل بالد الزاب ،ودخل إبراهيم القريوان ،فقلع أبواهبا ،وهدم أسوارها إمعانا يف االنتقام.

تويف إبراهيم بن األغلب سنة 197هـ814/م ،بعد أن حكم إفريقية مدة اثنيت عشرة سنة .وكان
فقيهاً ،أديباً ،شاعراً ،خطيباً ،ذا رأي وجندة 3.وخلفه يف احلكم ابنه أبو العباس عبد اهلل بن إبراهيم (-197
421هـ819-814/م) الذي كان يلي طرابـُلُس ألبيه ،فأخذ أخوه زيادة اهلل البيعة له من رؤساء اجلند،

مث دخل القريوان سنة 199هـ814/م.

عامل عبد اهلل سكان البالد معاملة تنطوي على الكثري من العنت واجلور ،ومل يصغ إىل نصائح
أهل الرأي فيها .وع ّدل نظام الضرائب فجعل العشر ضريبة مالية ثابتة ،حىت ال يتأثر الدخل السنوي
باخلصب واجلدب ،فسخط الناس عليه ،وطالبوا بإلغائها والعودة إىل نظام العشر الذي اعتادوه ،كما عامل
 1مؤنس حسني ،معامل ،ص .99
 2النويري ،مصدر سابق ،ج  ،41ص 57؛ إمساعيل حممود ،األغالبة ،ص .31-33
 3ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .91
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أخاه زيادة اهلل معاملة سيئة ،وكذلك فعل مع أهل بيته .وكانت وفاته يف سنة 421هـ819/م .فتوىل
اإلمارة بعده أخوه زيادة اهلل بن إبراهيم (443-421هـ839- 819/م).

1

وقد شهدت دولة األغالبة يف عهده أزهى أيامها ،رغم أنه ظل لفرتة منشغالً بإمخاد ثورة منصور
الطنبذي الذي حاصر القريوان وهدد وجود الدولة" ،واضطرمت افريقية نارا ،ورمى اجلند كلهم إىل منصور
الطنبذي أ ِزَمةَ أمورهم وولوه على أنفسهم" 2،إال أن زيادة اهلل متكن من االنتصار عليه.
كبريا بإمرة
ويعد االستيالء على صقلية أهم إجناز حققه زيادة اهلل ابن األغلب فقد جهز ً
جيشا ً

قاضى القريوان أسد بن الفرات سنة414هـ849/م .فاستوىل على جزء كبري من اجلزيرة ،وزحف على عدة
مدن فيها.

3

ومهما قيل عن أخالق زيادة اهلل ،وما اتبعه من سياسة العنف والقسوة 4،فقد كان له مآثر ال ميكن
جحودها .فقد ذكر ابن األبار أنه كان "أفضل أهل بيته وأفصحهم لسانا ،وأكثرهم بيانا ،وكان يعرب
كالمه وال يلحن" 5.كما كان سياسيا داهية متكن من كسب الفقهاء إىل جانبه ،وكبح مجاح اجلند بعناده
ومثابرته ،واستمال الرببر إىل جانب اإلمارة بدهائه وبصريته ،وحول القوى املناوئة له إىل طاقات استعان
هبا يف الظهور على مسرح األحداث يف البحر املتوسط.

6

.6فترة االزدهار واالستقرار النسبي (699-666ه916-911/م)  :وقد مشلت هذه الفرتة
حكم عدد من أواسط أمراء البيت األغليب من حيث امللكات ،ولكن األمور كانت قد استقرت وهدأت
أحوال افريقية بصورة عامة .ويرجع معظم السبب يف ذلك إىل فتح صقلية الذي فتح جماال واسعا أمام اجلند
وزعمائهم للغزو واحلصول على الغنائم ،تاركني أمراء بين األغلب يف سالم.

 1ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص 95؛ سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .491-493
 2املصدر السابق ،ج  ،1ص .122
 3الثعاليب ،مرجع سابق ،ص 441؛ مؤنس حسني ،معامل ،ص .125-122
 4ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .97
 5ابن األبار ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .173
 6إمساعيل حممود ،األغالبة ،ص .13
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تويف زيادة اهلل سنة 443هـ838/م بعد والية حافلة جبالئل األعمال واخلطوب ،استمرت أكثر
من إحدى وعشرين سنة ،وخلفه يف اإلمارة أخوه األغلب أبو عقال املعروف خبََزر أو خزرون (-443

447هـ811-838/م) وكان ثالث أبناء إبراهيم بن األغلب الذين تولوا اإلمارة على التوايل بعده ،وأحسن
سرية من أخويه ،فقد أجزل للعمال األرزاق والصالت الكثرية ومتتعت البالد يف زمنه باألمن واالستقرار،
بفضل اإلجراءات اليت اختذها ،فقد ألغى الضريبة الثابتة ،وأعاد ضريبة العشر ،وحرص على دفع عطاءات

اجلند يف مواعيدها املقررة ،وكف أيدي عماله عن التطاول على أموال الناس واملظامل بزيادة رواتبهم ،ودفعها
هلم يف أوقاهتا ،كما منع صنع النبيذ واخلمر يف القريوان ،وعاقب على بيعه وشربه .ومل يعكر صفو األمن
صة وقَ ْسطيلية (توزر) الذي تسكنه قبائل
يف عهده إال حركة اخلوارج يف إقليم اجلريد فيما بني مدينيت ق ْف َ
لواته وزواغة ومكناسة ،فاضطر إىل إرسال جيش لقتاهلا سنة 441هـ838/م .وحقق بعض اإلجنازات
وتويف أبو
رومي جاء حملاصرة اجلزيرةّ ،
العسكرية باالستيالء على بعض حصون «صقلية» وهزمية أسطول ّ

عقال سنة 447هـ811/م ،بعد أن حكم سنتني وتسعة أشهر وأياماً وكان يف الثالثة واخلمسني من عمره،
وخلفه ابنه أبو العباس حممد األول.

1

كان أبو العباس حممد (414-447هـ857-811/م) من أطول أمراء األغالبة عهداً ،ومل يكن
على شيء من العلم والدين ،ولكنه كان مظفراً يف حروبه .شاركه أخوه أمحد أمور احلكم يف بدء عهده مث
خرج عليه وحاول أن يستقل باحلكم سنة 431هـ811/م ،إال أن حممداًكان له باملرصاد فاستعاد سلطانه
منه.
كانت أوضاع البالد مستقرة يف عهد حممد ،ومل يعكر صفوها إال بعض االضطرابات اليت قام هبا
قواد اجلند يف الزاب بقيادة سامل بن غلبون ،ويف تونس بقيادة عمر بن سليم التجييب الذي تفاقم أمره.
وكان عصره عصر عظماء العلماء العبّاد مثل أيب حممد عبد اهلل بن أيب حسان اليحصيب
(ت449هـ814/م) ،والبهلول بن عمر بن صاحل (ت431هـ817 /م) ،واإلمام سحنون بن سعيد
(ت412هـ851/م) الذي توىل القضاء سنة 433هـ819/م ،والذي يعود إليه نشر املذهب املالكي يف
باملدونة ،إىل جانب أعمال عمرانية متعددة .أما عن السياسة اخلارجية يف
إفريقية بفضل كتابه املعروف َّ
 1سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .328-329
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عهد حممد بن األغلب فأمهها استمرار الفتوح يف صقلية ،واالستيالء على مناطق واسعة من قلورية (كالبرية)
يف جنويب إيطالية حىت قاربت قواته روما.

1

تويف حممد بن األغلب سنة 414هـ857/م بعد أن حكم مخس عشرة سنة ومثانية أشهر وأياماً،
تاركاً امللك البن أخيه أيب إبراهيم أمحد بن حممد بن األغلب (419-414هـ873-857/م) ،وكان
حسن السرية ،كرمي األخالق واألفعال ،من أجود الناس وأمسحهم ،وأرفقهم بالرعية ،مع دين واجتناب
للظلم على حداثة سنه ،فانصرف إىل أعمال الرب واخلري ،وجعل على قضاء القريوان أبا الربيع سليمان بن
عمران بن أيب هاشم امللقب خبروفة .وكانت مدة حكم أيب إبراهيم أمحد هادئة ،مل يعكر صفوها إال
اضطراب األوضاع يف منطقة طرابلس .أما عن الفتوح يف صقلية ،فقد كان مظفراً يف حروبه فيها ،فاستوىل
على قصريانه (كاسرتو جيوفاين) ،وهي من مدن صقلية املهمة ،وكان للخليفة العباسي نصيب يف مغامنها،
2

مما يشري إىل أن الدولة األغلبية كانت ما تزال تعرتف بسيادة اخلالفة العباسية ،على الضعف الذي أصاهبا.

مل يطل حكم أمحد ،فقد تويف سنة 419هـ873/م ،وعمره مثان وعشرون سنة ،وخلفه يف اإلمارة
أخوه أبو حممد زيادة اهلل الثاين (452-419هـ871-873/م) ،الذي كان عاقالً حليماً حسن السرية،
مجيل األفعال ،ذا رأي وجندة وجود ،نظم أمور صقلية ،وأقر حاكمها الذي كان على عهد أخيه ،ومل تقم
ثورات يف الداخل يف عهده القصري ،إذ حكم سنة واحدة وخلفه ابن أخيه أبو عبد اهلل حممد بن أمحد أبو
الغرانيق (471-452هـ895-871/م) ،وكان أبو الغرانيق صغري السن حني توىل اإلمارة إال أنه كان
حسن السرية يف الرعية جواداً ،غلبت عليه اللذات والشراب وامليل إىل الطرب واالشتغال بالصيد ،والسيما
الس ْهلَني خيرج إليه لصيدها ،وأنفق فيه ثالثني ألف مثقال
صيد الغرانيق ،فلقب هبا ،بىن قصراً يف موضع َ

من الذهب وبدد أموال الدولة على هلوه فلم يرتك خللفه إال خزانة فارغة .إال أن حروبه يف صقلية كانت

مظفرة ختللتها بعض االنتكاسات ،كما استطاع إعادة فتح جزيرة مالطة سنة 471هـ891/م ،وأسر
ملكها ،بعد أن كانت قد خرجت من يده سنة 455هـ879/م.3

 1الثعاليب ،مرجع سابق ،ص .433-432
 2ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .113-114
 3ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .117-111
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مل تكن عالقات أيب الغرانيق جيدة مع الدولة الرستمية والقبائل اخلاضعة هلا ،مما اضطره إىل إرسال
جيش كبري لقتاهلا بقيادة أيب خفاجة حممد بن إمساعيل ،ومتكن هذا اجليش من حتقيق االنتصار يف البداية،
وملا اندلعت احلرب من جديد ،انتهت املعركة بكارثة جليش األغالبة ،فقتل قائد اجليش ومجاعة من كبار
قادته وكثري من جنده.1
.5فترة التدهور (696-699ه919-916/م)  :تويف أبو الغرانيق سنة 471هـ899/م وقد
حكم إفريقية وما يليها عشر سنني ومخسة أشهر ونصف ،وعاصر من اخللفاء العباسيني ،املستعني واملعتز
واملهتدي واملعتمد ،وأقره كل منهم على واليته .وخلفه يف احلكم ابنه أبو عقال األغلب وكان صغرياً فتوىل
عمه إبراهيم بن أمحد أبو إسحق الوصاية عليه ،وحلف األميان على حسن الوصاية ،ولكنه حنث بأميانه
واغتصب الوالية لنفسه 2.ويعترب حكم إبراهيم بن أمحد (489-471هـ924- 895 /م) بداية التدهور،
وكان رجال غريب األطوار ،مر يف حكمه بفرتات ثالث اختلفت فيها شخصيته اختالفا كبريا من االتزان
والعدل إىل االضطراب العقلي والنفسي ،مث إىل التصوف واالنصراف إىل العبادة واجلهاد ،وانتهت حياته
جماهدا يف جنويب إيطاليا.

3

استقر إبراهيم بن أمحد يف القصر اجلديد مبدينة رقّادة ،اليت بناها ،وحصل على بيعة مشايخ أهل
القريوان ووجوه أهل إف ِريِِقيَّة ومجاعة من بين األغلب ،وكان حكمه من أطول عهود أمراء األغالبة .بدأ عهده
بكف الظلم ونشر العدل ،وكان جيلس بنفسه للمظامل يف جامع القريوان يوم اخلميس واالثنني من كل
أسبوع .لقي إبراهيم بن أمحد متاعب من الطولونيني جريانه يف مصر ،منذ أن فكر العباس بن أمحد بن
طولون باالستقالل عن والده ،وتأسيس إمارة له يف برقة وطرابلس وما حيتله من املناطق التابعة لألغالبة سنة
475هـ899-898/م .وإضافة إىل هذا االضطراب الذي حدث يف طرابلس فإن اضطرابات أخرى
حدثت يف تونس وبالد الزاب ،فقد ثارت على إبراهيم قبيلة هوارة ،وقبيلة لواته يف باجة سنة 478هـ/
884- 881م ولكنه قمعهما بقسوة متناهية .كذلك كانت حروب إبراهيم يف صقلية ناجحة ،ففتح

 1النويري ،مصدر سابق ،ج  ،41ص .78
 2ابن األبار ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .194-191
 3مؤنس حسني ،مرجع سابق ،ص .127
25

سرقوسة وطربمني .واعتمد يف جيشه على السودان ،فاشرتى أعداداًكبرية منهم ،وأحسن تدريبهم ،وكساهم
الكساء البديع ،وكانوا ساعده يف احلروب ،وأظهروا من الشجاعة والقوة ما ال يوصف ،وبعد أن اطمأن
إليهم سعى إىل التخلص من اجلند الصقليب.
تبدل مزاج إبراهيم بن أمحد حنو القسوة الدموية يف املدة األخرية من حكمه ،فكان يقمع الثورات
بعنف ،ويعمل على التخلص من مسببيها ،بأساليب دموية ،وشدد قبضته على البالد فعهد إىل أبنائه
بوالية األقاليم ،وجعل مركزه بني رقادة وتونس .ودبت يف نفسه الريب من رجال الدولة واملقربني فراح يعمل
على تصفيتهم بطريقة سوداوية ،ومن ذلك ما قام به سنة 482هـ893/م من اإليقاع برجال قلعة بَـ ْلَزمة
جنوب غريب باغايَة ،وهم من القيسية ،فكان ذلك املسمار األول يف نعش الدولة األغلبية ،إذ عم

االضطراب أحناء البالد .وأدى عنف إبراهيم وقسوته وسوء فعله إىل غضب أهايل القريوان وسخطهم عليه،
فشكوه إىل اخلليفة العباسي املعتضد باهلل ويطلبون عزله .ولكنه تنبه لنفسه ،وأحس بقرب هناية حكمه.
ويبدو أن الذي نبهه هو اخلطر الفاطمي ففي سنة 482ه893/م ،دخل أبو عبد اهلل الشيعي داعي دعاة
الفاطميني إىل منازل كتامة ،وثبت أقدامه فيها ،مث بدأ يغري على بالد األغالبة ،فخاف إبراهيم بن أمحد،
وعاد إىل رشده ،وأصلح من أمر نفسه ،واجتهد يف مل شعث إمارته 1.فاعتزل احلكم سنة 488هـ ،واستقام
ولبس اخلشن من الثياب ،وأخرج من يف سجونه ،ورد املظامل ،وأسقط املكوس ،وأخذ العشر بدالً من
الضريبة الثابتة ،وترك ألهل الضياع خراج سنة مساها سنة العدل ،وأعتق مماليكه ،وأعطى فقهاء القريوان
ووجوه أهلها أمواالً عظيمة ،ليوزعوها على الفقراء واملساكني ،مث استقر بعد ذلك يف صقلية جماهداً حىت
2

وفاته سنة 489هـ924/م.

توىل اإلمارة بعد إبراهيم ابنه أبو العباس عبد اهلل (492-489هـ923-924/م) وكان يف صقلية
حني تنازل له أبوه عن اإلمارة ،وميكن ع ّد عهده القصري استمراراً لعهد والده .وكان ساعد أبيه األمين يف
حروبه يف خمتلف األقاليم ،والسيما يف قيادة اجليوش يف صقلية ،كما كان شجاعاً عاملاً باحلرب ،حسن
النظر يف اجلدل .أعاد النظر يف أعمال أبيه ،وقام بتغيريات يف والية األقاليم .ذكر املؤرخون أن املدة القصرية
 1مؤنس حسني ،مرجع سابق ،ص .129
 2ابن األبار ،مصدر سابق ،ج  ،1ص 191-194؛ ابن عذارى ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .142-117
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اليت حكمها نسخت العذاب الذي كان سائدا يف عهد أبيه ،فأظهر التقشف ،ولبس الصوف ،وأظهر
العدل واإلحسان واإلنصاف ،وجالس أهل العلم وشاورهم ،فكان جيلس معهم على األرض ،وترك قصر
الرقادة وسكن داراً مبنية بالطوب ،وكان ال يركب إال إىل اجلامع 1.واصطدم مع داعي دعاة الفاطميني
الذي استوىل على ميلة 2.كان عهد أيب العباس عبد اهلل ،استمرارا للضعف والوهن الذي دب يف أوصال
الدولة منذ عهد أبيه ،حيث اضطرب احلكم يف أيامه حىت أنه حبس ابنه زيادة اهلل ،فانتقم منه بالتآمر مع
فتيانه من الصقالبة ،وقتلوه سنة 492ه.

3

وآلت الوالية واإلمارة إىل ابنه املقيد زيادة اهلل بن أيب العباس (497-492هـ929-923/م)
الذي خرج من السجن إىل سرير امللك ،وكان آخر أمراء األغالبة يف بالد املغرب ،فأخذ البيعة لنفسه من
أهله وأقاربه ،وقرأ كتاب البيعة على منرب املسجد اجلامع بتونس ،ولكنه ،نتيجة للطريقة اليت وصل هبا إىل
احلكم بدأ عهده بإراقة الدماء ،فغدر بأعمامه وإخوته ،وقتل بعض فتيانه وقادته ،واشرتى بعضهم باملال.

4

وشهد عهده انتصارات داعي دعاة الفاطميني أيب عبد اهلل الشيعي املتوالية ،على كثرة احلشود اليت حشدها
لقتاله ،فاستوىل أبو عبد اهلل على سطيف ،مث قسنطينة سنة 494هـ925 /م بعد معركة حامية ،خسر
فيها زيادة اهلل جنده وسالحه وماله ،وتوالت هزائم األغالبة يوماً بعد يوم ،فاستوىل أبو عبد اهلل على بَـ ْلَزمة
األربُس وهي آخر معاقل زياد اهلل الثاين ،فسقطت يف يد
وطَْبنة ،وزحف على بقية املدن حىت بلغ مدينة ْ

الشيعي بتاريخ  41مجادى اآلخرة سنة 497هـ 18/آذار 929م بعد معركة حامسة .وهكذا أخفق زيادة

اهلل يف وقف املد الفاطمي ،على الرغم من حماوالته االتصال باخلالفة العباسية طالباً النجدة من اخلليفة
املكتفي باهلل أوالً مث من اخلليفة املقتدر باهلل ،وحتريضه الفقهاء يف إفريقيّة وعامة الشعب على الفاطميني،
األربُس يف يد
وإعادته العاصمة إىل رقّادة .فدب اليأس إىل قلبه وانغمس يف اللهو والشراب .وبعد سقوط ْ

 1سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .319
 2امليلي ميارك ،مرجع سابق ،ص .149
 3النويري ،مصدر سابق ،ج  ،41ص .99
 4نفسه.
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الفاطميني فر إىل طرابلس ومنها إىل مصر ففلسطني ،وتويف يف الرملة سنة 497ه929/م ،وانقرضت
بذلك دولة بين األغلب.

1

الحياة الحضارية
الفن والعمران  :خالل القرنني من الزمان الذي دامته دولة األغالبة ،تقدمت البالد تقدما كبريا
حمسوسا ،وازدهرت املدن وأخذت القريوان وتونس وسوسة وسفاقس طابع املدن اإلسالمية التقليدية،
فازدانت باملساجد واملنشآت العامة كصهاريج املاء واملواجل ودور الصناعة ودور احلكم وقصور األمراء
وكبار الناس وما إىل ذلك.
ومن أعظم أعماهلم جتديد مسجدي القريوان وتونس اجلامعني ،ومها مسجد عقبة ومسجد الزيتونة،
وإعطاؤمها صورهتما الباقية إىل اليوم .وقد تعاقبت على مسجد القريوان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن
نافع بناء بدائيا ،مث جدده حسان بن النعمان وأكمله حنظلة بن صفوان ،ولكن الذي أعاد بناءه كله ورفع
قبابه وجدد مئذنته وأعطاه صورته احلالية ،كان زيادة اهلل بن األغلب ،وأقام يف قاعة الصالة عدداًكبرياً من
األعمدة الرائعة اليت أحيطت أطرافها بأشرطة من اخلشب ذات التزيينات احملفورة .وقام بعض خلفاء زيادة
اهلل بإضافة عناصر عمرانية وتزيينية جديدة إىل ذلك املسجد 2.وقد أنفق يف ذلك ماال جزيال طوال سنوات
كثرية .وكان يقول " :ما أبايل ما قدمت عليه يوم القيامة ويف صحيفيت أربع حسنات  :بنياين املسجد
اجلامع بالقريوان ،وبياين قنطرة أم الربيع ،وبنياين حصن مدينة سوسة ،وتولييت أمحد أيب حمرز قضاء افريقية".

3

وإىل زيادة اهلل أيضا تنسب أعمال ضخمة يف جامع تونس الذي كان عبيد اهلل بن احلبحاب أول من بناه
سنة 111ه934/م ،ولكن ذلك املسجد مل يكتمل إال على يد إبراهيم بن أمحد سادس أمراء البيت
األغليب ،فهو الذي أعطاه صورته البديعة اليت يبدو هبا اليوم وأمر ببناء قبابه املضلعة ووضع فيه أعمدة

 1سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .342
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الرخام وزينه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية اجلميلة ،وهذا الرجل هو الذي أمر ببناء القبة الكبرية
يف جامع القريوان ،وهي من أمجل القباب يف تاريخ املساجد.

1

وكان الذي بىن جامع سوسة هو أبو العباس حممد بن األغلب خامس أمراء األغالبة 2،ويعترب هذا
املسجد من أمجل اآلثار املعمارية اإلسالمية يف افريقية .أما رباط سوسة املسمى بقصر الرباط وهو من
أمجل قصور العبادة والرباط يف إفريقية ،فكان من إنشاء زيادة اهلل بن األغلب ويسمى قصر الرباط.

3

وكانت عناية بين األغلب باملنشآت العسكرية واملدنية ال تقل عن عنايتهم باملنشآت الدينية ،فقد
أنشأوا الكثري من األسوار واألبراج للمدن وخاصة ما وقع على الساحل منها ،ومن أهم منشآهتم العسكرية
اليت يذكرها هلم التاريخ ،دار الصناعة يف تونس وأخرى متاثلها يف سوسة ،وللدارين صفحات جميدة يف
تاريخ النشاط البحري اإلسالمي يف البحر املتوسط.

4

ومن مناذج املنشآت العسكرية يف عصر األغالبة الرباطات ،اليت كانت ختصص للمجاهدين
واملرابطني ،ما بني أفراد يدفعهم التقى إىل التطوع للجهاد ،وحاميات رمسية .ولكن الغالب أن الرباط كان
لألفراد ،أما اجلند فكانت تبىن هلم املعسكرات .وحييط بالرباط عادة سور مرتفع ،تقوم على أركانه وعلى
مسافات منه أبراج يقف فيها احلراس ،وتوقد فيها النريان وقت اخلطر ،وقد بقي من رباطات عصر األغالبة
رباط سوسة ،وهو من بناء زيادة اهلل بن األغلب 5.وهو داخل سور املدينة من ناحية البحر ،وطول ضلع
سوره أربعون مرتا تقريبا ،وبداخل السور ثالث قاعات واسعة تسمى األسطوانات ،مرفوعة على أعمدة،
وفوقها سقف يتكون من ثالثة أقبية ،وهذه القاعات واألسطوانات يؤدي بعضها إىل بعض ،وهي تستعمل
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للنوم واألكل ،ويليها صحن الرباط ،وهو مساحة واسعة مسورة تدور حوهلا البوائك 1،وهذه البوائك طابقان
وهي تفتح أو تطل على صحن الرباط ويف ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط.

2

وشبيه برباط سوسة رباط املنستري وهو أقدم منه وأمجل من ناحية اهلندسة ،وقد تضخم هذا الرباط
حىت صار أشبه مبدينة فيها املساكن الكثرية .والرباط طابقان خيصص الثاين للحراسة والعبادة ،ويف العادة
يكون للربط شيخ من أهل الصالح هو الذي يتوىل تنظيم وتسيري العبادة أو احلراسة فيه.

3

وفيما يتعلق بالعمارة املدنية ،فقد بىن األغالبة مدينتني ملكيتني كانت أوالمها العباسية أو القصر
القدمي .وقد بناها إبراهيم بن األغلب على حنو  7كلم جنويب القريوان ،وقد بناها إبراهيم بن األغلب
مؤسس الدولة ،وبىن فيها قصره ومساكن حاشيته واملسجد اجلامع ،ودار سك النقود والدواوين ،وأحاطها
باألسوار القوية ،وجعل من خلفها خندقاً حييط هبا .ويف وسط املدينة ساحة واسعة عرفت بامليدان كانت
تستخدم لعرض الفرسان ،واتسعت العباسية ،وأخذت تنافس القريوان حبماماهتا الكثرية وفنادقها وأسواقها.

4

أما املدينة الثانية فهي رقادة اليت بناها إبراهيم بن أمحد ،على بعد مثانية أميال جنويب القريوان ،وقد ابتدأ
هبا سنة 473هـ999 /م وبىن فيها القصور ،منها قصر بغداد ،وآخر يسمى املختار ،وقدر هلذه املدينة أن
تنمو وتتسع باطراد ،فأضاف إليها األمراء من بعده قصوراً أخرى أشهرها قصر العروس الذي بناه زيادة اهلل
الثالث بن عبد اهلل على أربع طبقات ،وبىن حممد بن أيب عقال األغلب مدينة قرب تاهرت مساها العباسية.
اهتم بنو األغلب باملنشآت اخلاصة باألعمال املائية واخلزانات واملواجل يف افريقية اهتماما كبريا،
ووجهوا إليها عناية خاصة .ومن هذه املنشآت صهاريج املياه وجباهبا ،والصهريج خزان ماء فوق األرض،
أما اجلب فال يكون إال يف باطن األرض ،واجلب خمزن واسع للمياه يتكون من حجرة واسعة قد يصل
قطرها إىل أربعني مرتا وعمقها حنو العشرين ،مث يبنون عند املاء حجرة أوقبوا واسعا باحلجر أو الطوب
 1البوائك  :مفردها البائكة ،أطلقت هذه التسمية يف الشام على املخزن الكبري الذي يتكون من قناطر تعلو أبوابه املتعددة .البائكة
جمموعة األعمدة املتتابعة على خط مستقيم واملوصولة بأقواس من أعالها لتحمل السقف .هذا اللفظ يستعمل بشكل أساسي يف العمارة
الدينية وعلى وجه التحديد يف عمارة املساجد وهي تدل على صفوف القناطر اليت تقع األروقة بينهما وهي عادة حتاط بصحن مكشوف
وترتكز على أعمدة أسطوانية أو دعامات مربعة أو مستطيلة املقطع وتؤلف عادة مع سور املسجد رواقاً واحدا.
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األمحر أو الطوب املطلي بالبالط الذي ال تؤثر فيه املياه ،وقد بطن بالرخام ،ويرفع سقف هذه الغرفة أو
القبو على أعمدة وبوائك ،فإذا اكتمل جعلوا له سالمل تؤدي من سطح األرض إىل حيث يوجد املاء يف
الغرفة أو القبو السفلي عند املاء ،وجيعلون للجب مداخل وممرات يدخل منها ماء املطر واهلواء ،مث يهيلون
الرتاب فوق اجلب فيما ما عدا املداخل وفتحات السالمل .وتصل املياه إىل اجلب عن طريق قنوات تسوق
له ماء املطر ،ويستخرج املاء عن طريق فتحات يف السقف تشبه اآلبار ،وخيرجون املاء من اجلب بالدالء،
أو يهبطون بأنفسهم بالسالمل.

1

وأكثر األغالبة كذلك من بناء املواجل وهي أحواض ماء واسعة وعميقة ،يتجمع فيها ماء املطر،
وهي دائما مكشوفة وقد يقام يف وسط املاجل جوسق جيلس فيه األمري للراحة .وقد أنشأ زيادة اهلل بن أيب
العباس عبد اهلل املعروف بزيادة اهلل الثالث ،وهو آخر األغالبة ،يف مدينة رقادة ،بركة أو ماجال طوله
مخسمائة ذراع وعرضه أربعمائة ،وأجرى إليه املاء بالسواقي ،ومسي هذا املاجل بالبحر .وكان يف القريوان
وحدها مخسة عشر ماجال.

2

الحياة االجتماعية والفكرية  :يبدو أن الثورات واحلروب الداخلية اليت امتأل هبا تاريخ األغالبة،
مل متس احلياة العامة إال يف حاالت قليلة ،فبينما كان رجال السياسة واحلرب يتطاحنون ،كانت مجاعات
سكان املدن وأهل املزارع ماضية يف طريقها ،دون أن تعطي اهتماما كبريا للمنازعات واملنافسات ،بني أهل
احلكم أو أهل احلرب .وميكن القول إن حياة الناس يف املدن واألرياف سارت يف طريقها ،متأثرة طبعا
بظروف القلق وعدم االستقرار اليت سادت طوال العصور الوسطى ،ولكنها سارت بصورة ما ،فأخذت
حياة الناس يف ذلك اجملتمع اإلفريقي طريقها وصورها اليت ثبت عليها بتوايل األجيال.

3

فالقريوان مثال اتسعت وقامت فيها األسواق واألحياء ونشأ جمتمع قريواين حملي ،عماده الفقهاء
والقضاة وأهل الزهد والورع والتجار ونفر من األثرياء وأهل الصناعة .وغدت القريوان سوقا جتاريا كبريا خترج
منه القوافل إىل بالد السودان ،ومركزا جتاريا هاما للقوافل املارة من الشرق إىل الغرب ،وقامت فيها حلقات
 1مؤنس حسني ،معامل ،ص .112
 2املرجع السابق ،ص 111؛ سامل السيد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .391-394
 3مؤنس حسني ،معامل ،ص .111
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الدرس يف املساجد ،يؤمها للدراسة الصبيان مث الشبان ويلبسون زيا خاصا بأهل العلم والدراسة ،ويف هذه
احللقات يقوم شيوخ كبار هلم مقام كبري يف العامل اإلسالمي كله من أمثال أسد بن الفرات وسحنون
وعيسى بن مسكني وحيي بن سالم وأيب عثمان سعيد بن احلداد وأمثاهلم ممن ميثلون مستوى فكريا ودينيا
عاليا.

1

وهؤالء الشيوخ كانوا يف نفس الوقت رؤساء الناس واملتحدثني بامسهم أمام احلكام ،ألن بين األغلب
رغم حياهتم الطويلة يف افريقية ،ظلوا منعزلني يف عواصمهم اليت بنوها ،مثل العباسية ورقادة ،حييط هبم
جندهم وعبيدهم وحواشيهم ،وال يتصلون باحلياة العامة إال عن طريق الشيوخ وأهل العبادة .وهنا تربز
شخصية أيب سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي املعروف بـ "سحنون" ،فقد كان رجال لبقا
ذكيا "ورعا فاضال جليل القدر  ...يعرف حقه لدينه وابوته" 2،ينتسب إىل بيت عريق وتصدر لإلفتاء
والتدريس يف جامع القريوان وبلغ مكانة عالية ،وقد عاصر األغالبة األربعة األوائل وتوىف سنة
412ه858/م .ويكتب عنه أبو العرب قائال " :اجتمعت فيه خالل ما اجتمعت يف غريه الفقه البارع،
والورع الصادق ،والصرامة يف احلق ،والزهادة يف الدنيا ،والتخشن يف امللبس واملطعم ،والسماحة والرتك ،أال
يقبل من السلطان شيئا  ...وكان أول من شرد أهل األهواء من املسجد اجلامع ،وكان فيه حلقات للصفرية
واإلباضية مظهرين لزيفهم ،وكان حافظا للعلم ومل يكن يهاب سلطانا يف حق يقيمه" 3.وعرف كيف
يسوس أولئك احلكام الذين كانت فيهم الكثري من فعال اجلبابرة ،وتعرض لألذى على يد زيادة اهلل األول
الذي اشتدت حمنة خلق القرآن يف أيامه ،وأصدرت الدولة العباسية أوامرها بامتحان القضاة ،وكان سحنون
ومعظم الظاهريني من فقهاء املغرب ال يقولون خبلق القرآن ،ومن حسن احلظ أن احملنة توقفت قبل أن ينال
سحنون العذاب ،وألغت الدولة العباسية القول خبلق القرآن أيام املعتصم ،وتصدى أهل السنة املتمسكون
لالنتقام من املعتزلة ،وقد توىل سحنون –الذي وىل القضاء بعد احملنة -االنتقام من عبد اهلل بن أيب اجلواد
القاضي األسبق الذي امتحن القضاة وآذى بعضهم ،فجلده حىت مات .وقد ندم سحنون على ذلك ندما
شديدا وظل يتنصل من موت ابن أيب اجلواد إىل آخر أيامه .وإىل سحنون ينسب أحسن تدوين عرف
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بالسماع عن مالك بن أنس وهو املعروف بـ "املدونة" ،وهي كتاب فقه على املذهب املالكي ،يعرض
مسائل الفقه الرئيسية من العبادات واملعامالت عرضا بليغا وموجزا يف نفس الوقت .وتعترب املدونة من أمشل
كتب الفقه اإلسالمي.

1

ومن العلماء أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي الذي مسع من االمام مالك ،وهو الذي كان
يقول  " :ال متر الليايل واأليام حىت متتحى كتب أيب حنيفة من إفريقية" 2.ومنهم أبو عبد اهلل أسد بن
الفرات بن سنان الذي كان من أهل العلم وقيل لسحنون "أن أسد بن الفرات قال القرآن خملوق فقال
سحنون واهلل ما قاله ولو قاله ما قلناه" ،وقد واله األمري زيادة اهلل بن إبراهيم بن األغلب قيادة اجليش الذي
وجهه لفتح صقلية ،فمات فيها ومل يستكمل فتحها 3.ومنهم القاضي أبو حمرز حممد بن عبد اهلل بن قيس
بن يسار بن مسلم الكناين ،وهو من املعدودين من أصحاب مالك ،واله إبراهيم بن األغلب القضاء على
كره منه .وملا ويل القضاء مجع كل عبد له وماشية وأراهم للناس وقال هلم " :هذا ما أملكه ،وإمنا أوقفتكم
عليه لتعلموا أنين مىت زدت على ذلك فاعلموا أين خائن" 4.كما انتشرت يومئذ باملغرب علوم احلكمة
والفلسفة والطب على يد العامل احلكيم أيب يعقوب إسحاق بن عمران البغدادي فقد استدعاه األمري زيادة
اهلل الثالث ملعاجلته 5.وغريهم كثريون ال يتسع املقام لذكرهم مجيعا.
وكان بعض علماء افريقية من أصل مشرقي والبعض اآلخر رحل إىل املشرق طلبا للعلم .فالقدامى
أخذوا احلديث والفقه على يد اإلمام مالك نفسه ،أما األجيال الالحقة فكانوا مستمعني ألتباعه أو أتباع
هؤالء الذين مل يبارحوا إفريقية .وبذلك تصبح القريوان مدينة متبحرة يف العلم جتذب الطلبة الذين يستقرون
فيها .فأهل املدينة من التجار والعمال الزراعيني يكونون بعد عملهم حلقة استماع حول الشيوخ املشهورين،
وكان املستمعون يأتون من األندلس ومصر وحىت من بالد فارس .ويقال أن أندلسيا كان ذاهبا إىل املشرق
وعندما مسع سعيد بن احلداد يشرح األحاديث صاح قائال " :ما يل حاجة بالتقدم إىل املشرق وأنا أعلم
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أين ال ألقى مثلك" وأصبحت شهرة القريوان تتعدى البحار وسوف تعرب العصور .فشهرة القريوان التعليمية
وخاصة شهرة سحنون أكثر من أي عامل آخر بكتابه "املدونة" الذي كان سببا يف كتابة مخسة تعليقات
ضخمة لتفسريه ،سيؤكدون االنتصار الساحق للمذهب املالكي يف بالد املغرب حىت وصول العثمانيني.

1

وخالصة القول أن القريوان غدت يف عهد األغالبة مركزا رائعا للحياة الدينية اإلسالمية ،والعلوم،
واآلداب ،كلها على حد سواء ،نظرا ملوقعها يف منتصف الطريق بني املشرق اإلسالمي وغربه.

2
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