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 السابعةمحتوى المحاضرة 

 

 األوضاع السياسية في المغرب العربي وأثرها
 األمارات المستقلة في قيام

  الرستمية مارة إلأواًل:ــ إ
لقد توالى على المغرب والة عدة ، كل واٍل منهم كانت له رؤية خاصة في إدارته لبالد المغرب ، وكان من     

هـ( الذي عينه الخليفة سليمان بن عبد الملك ، إذ انعمت 100ـــ97أحسن الوالة األمويين ، محمد بن يزيد القرشي)
عده يأتي الوالي اسماعيل بن عبد هللا بن أبي المهاجر بالد المغرب في عهده باألمن واالستقرار وسيادة العدل ، وب

( وكانت سياسته تهدف الى نشر اإلسالم بالحجة واالقناع 102ــ100الذي عينه الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة )
 والدعوة السلمية ، وهي السمة التي غلبت على سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز ، إذ كان يعين الوالة الذين لهم

 مكانة علمية ودينية لغرض توجيه وإصالح الناس .
وشهد المغرب والية عدد من الوالة ممن عرف بشدته حتى بغضه أهل المغرب ، ومنهم يزيد بن أبي مسلم     

، واله الخليفة يزيد ين عبد الملك بن مروان ، وكان شديدًا على الموالين لموسى بن نصير من البربر ، حتى قيل أنه 
 (.هـ102) يديهم واتخذهم حرسًا له . وقد أنف البربر من هذا العمل مما دفعهم الى قتله سنةوشمهم بأ

الذي بذل جهودًا كبيرة لتهدئة قبائل البربر وإزالة اسباب النقمة على   هـ(10ــ102) وعين بعده ِبشر بن صفوان 
 السلطة المركزية . 

هـ ، وعرف كفاية وحسن ادارته للمغرب ، في حين 110وعين بعده عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليًا سنة 
 .اغلظ بسياسته على اعوان سلفه بشر بن صفوان

عين عبد هللا بن الحبحاب واليًا للمغرب ، وعرف بإمكانياته االدارية والعسكرية  (هـ116 ) ولما كانت سنة 
 السيما نحو جزيرة صقلية وسردانية وحقق انتصارات كبيرة . 

عمر المرادي الذي سار بالناس سيرة غير حسنة ، إذ عامل البربر بمنتهى الغلظة مما أدى  وعين على طنجة
الى الثورة ضده ، إذ تعسف في فرض الضرائب الجائرة على أهل المغرب مما دفعهم الى النزوع الى االستقالل ، 

فة ، إنما كان خروجًا على سلطة على أن ثوران البربر لم يكن خروجًا على مبادئ الدين اإلسالمي ، وال على الخال
الوالة الحاكمة في المغرب ، وعلى هذا االساس اجتمع البربر في الشمال بزعامة ميسرة المدغري الذي قتل عمر 

 المرادي عامل طنجة ، وعين نفسه خليفة وعين على طنجة من قبله عبد األعلى بن حديج ، وهو من أصل رومي .
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هذا إذ اساَء معاملة البربر أيضًا مما حملهم على الثورة ضده وقتله، ثم عينوا  هذا ولم تدم سياسة المدغري 
مكانه خالد بن حميد الزناتي الذي اصطدم في طنجة بقوات ابن الحبحاب التي يقودها خالد بن حبيب الفهري ، 

 وكانت معركة شديدة انتهت باستشهاد خالد الفهري ومعظم جنده في واقعة األشراف .
تستقر األوضاع في عموم المغرب بل كثرة الثورات واالنتفاضات ضد السلطة في المغرب ال سيما بعد ولم     

وصول المد الخارجي الى المغرب ، إذ على صوتهم بعد أن التفوا حول عكاشة بن أيوب الفزاري الخارجي ، وهددوا 
ائل متحدة ، وإنما كان سياسيًا تزعمه في المغرب مدينة القيروان ، وهنا يبدو أن النزاع لم يكن بين السلطة والبربر كقب

الخوارج الذين فروا من المشرق فوجدوا األرض الخصبة لنمو افكارهم وآرائهم ومكنتهم من تعبئة الناس من قبائل 
 خارجية . تالبربر لمواجهة السلطة في المغرب ، فمكنهم ذلك فيما بعد من تأسيس امارا

 
 : ةــ االمارة الرستمية اإلباضي1

عرفت باإلمارة اإلباضية نسبًة الى عبد هللا بن إباض المري التميمي، وكانوا قبل انتسابهم الى ابن إباض هذا    
يصفون أنفسهم باسم "الجماعة المؤمنة المسلمة" أو "جماعة المسلمين" كذلك يسمون باسم "الشراة" استنادًا الى اآلية 

﴾ لقد اثرت دعوة اإلباضية تأثيرًا كبيرًا في قبائل اْلَجن ةَ  َلُهمُ  ِبَأن   َوَأْمَواَلُهمْ  َأْنُفَسُهمْ  ْلُمْؤِمِنينَ ا ِمنَ  اْشَتَرى  ّللا َ  ِإن  الكريمة: ﴿
 المغرب وذلك لتعلقهم بالعدل والمساواة وحبهم للحرية ، فقد كانت الظروف مهيأة لتقبل فكر وآراء اإلباضية . 

قية سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي في أوائل المائة الثانية وأول من دعا الى الفكر اإلباضي في أفري
 من الهجرة .

وكان سلمة هذا شديد التمسك بالمذهب اإلباضي ، فيؤثر عنه قوله: "وددت أن يظهر هذا األمر بالمغرب يومًا 
 واحدًا من غدوة الى الليل فما ابالي أن يضرب عنقي" .

جهة األمويين انطالقًا من سلوكه المعتدل مواجهة سلمية ، فكان يخطط لقد حاول عبد هللا بن إباض موا    
 إلقناعهم بالحسنى بصحة مبادئه العامة .

ومن أولى الخطوات التي تبناها اإلباضية في المغرب ، هي إرسال عدد من المبعوثين الى البصرة كي يدرسوا 
هم: عاصم السدراتي ، وعبد الرحمن بن رستم ، وأبو  المبادئ الخارجية اإلباضية لفترة أربع سنوات ، وكانوا أربعة

داود القبلي النفزاوي وإسماعيل بن ضرار الغدامي ، وعندما وصل هؤالء الى البصرة انضم إليهم شخص خامس هو 
 أبو الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري اليمني .

وحين وصولهم , في ميدان الدعوة اإلباضيةعاد هؤالء الى المغرب وكلهم أمل في أن يحققوا أشياء مهمة     
اجتمعوا بموضع قريب من طرابلس ، وقرروا أن يكون أبو الخطاب المسؤول  (م758هـ/140)الى طرابلس في سنة

 األول عن الدعوة اإلباضية .
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 ولم تمض مدة وجيزة حتى تمكن اإلباضيون من السيطرة المحكمة على كل ليبيا الحالية ، وهذا ما مكنهم من 
 التوجه غربًا والسيطرة على القيروان . ووصلت بعض قواتهم الى جبال القبائل بالجزائر اليوم .

نجحت الدعوة اإلباضية بتأسيس إمارة خارجية بالمغرب األوسط)الجزائر( عرفت باإلمارة الرستمية اإلباضية 
ل فارسي ، ذلك ألن عبد الرحمن نسبة الى والد مؤسسها عبد الرحمن بن رستم . وقيل أن عبد الرحمن هذا من أص

بن رستم كان برفقة والده الذي قضى نحبه بمكة المكرمة اثناء تأدية فريضة الحج ، فتزوجت والدته برجل مغربي ، 
انتقل عبد الرحمن معها الى المغرب األدنى ، وقد عرف عنه أنه شاب متقدم الذكاء متميز على اقرانه من حيث 

سلوكه األخالقي وتميز بالكياسة واالتزان ، وهي صفات لفتت انتباه شيخ الدعوة االستعداد للتعلم ومن حيث 
 اإلباضية ابي الخطاب عبد األعلى سابق الذكر .

وحينما عاد عبد الرحمن من البصرة عينه أبو الخطاب ممثاًل عنه في المغربين األدنى واألوسط لكن إقامته 
بعد سماعه مقتل سيده أبي الخطاب على   (م762هـ/144)ا في سنةبالقيروان لم تكن طويلة ، فقد اضطر لمغادرته

يد العباسيين ، فذهب الى طنجة ثم الى تهوده ثم لينتقل الى تاهرت التي ستصبح عاصمة لإلمارة الرستمية اإلباضية 
. 

ر فيهم تمكن عبد الرحمن بن رستم ومن موقعه الجديد ، أن يستقطب كثيرين من األنصار والمؤيدين الذين تتواف
الصفات المطلوبة لتأسيس إمارة خارجية على المذهب اإلباضي ، ويبدو أن هؤالء األتباع كانوا من الكثرة والقوة الى 
درجة شجعت عبد الرحمن بن رستم على الشروع ببناء مدينة خاصة بهم ، وتكون عاصمة لإلمارة التي ينادون لها ، 

 .(م777/ هـ160) وكان ذلك سنة
في موقع منيع ومحصن الى حد كبير هو سفح جبل ( تاهرت  ) ينة الجديدة التي عرفت باسمبنيت المد    

جزول ، وهذا الموقع عبارة عن غيضة أشبه ، واالسم يذكر لمواضع مدن متعددة بالقرب من الموضع الذي بنى فيه 
 عبد الرحمن بن رستم عاصمة الخوارج اإلباضية .

ارة الى أماكن نائية عن الموضع الجديد فوصلت في الجنوب الى قريب مع مرور األيام تعدت حدود هذه اإلم
من نهر النيجر ، ووصلت في الغرب الى سجلماسة بجنوب المملكة المغربية الحالية ، ووصلت في الشرق حتى 

 جبل نفوسة)الجبل الغربي( بليبيا ، ووصلت في الشمال الى تنس ومستغانم ووهران بالجزائر اليوم .
 ؤال: هل نجح الخوارج اإلباضية من تطبيق المبادئ التي نادوا بها العدل والمساواة؟ونطرح الس

على الرغم من أن اإلباضية تظاهروا بحرصهم على تطبيق مبدأ الشورى واالنتخاب ، هذا المبدأ الذي تمثل     
هور مجموعة من اإلباضيين آنذاك بسبعة من زعمائهم . وقد انعكس ذلك سلبًا على مسيرة اإلمارة واستقرارها ،ثم ظ

أعلنت رفضها المطلق لحكم عبد الوهاب بن عبد الرحمن ، وعرفوا هؤالء في التاريخ اإلباضي بالنكارية ، وقد شكلوا 
 هؤالء خطرًا لإلمارة وحاولوا االنفصال .
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على أعدائهم ، ثم أن اإلباضيين فشلوا في تحقيق مبادئهم التي أعلنوها بعد أن سلكوا الطريق نفسه الذي نكروه 
م خلفه مباشرة أبنه عبد الوهاب ، وكما 784هـ/168إذ جعلوا الحكم وراثيًا في ابناء عبد الرحمن بن رستم واحفاده سنة

 قلنا أعاله ، على الرغم من تظاهرهم بالشورى واالنتخاب.
 

 :المنجزات الحضارية لإلمارة اإلباضية
على الرغم من االختالف الفكري بينهم وبين آراء جمهور  تمكن حكام )تاهرت( من تحقيق منجزات حضارية    

فقهاء العالم اإلسالمي عند ذاك ، وما واجهه الخوارج بعامة من مقاومة كبيرة السيما في الشام والعراق ، نجدهم وكما 
وكان لها  اسلفنا من قبل ، قد وجهوا دعاتهم الى المغرب ، وبالفعل قد وجدوا ضالتهم ، وتمكنوا من نشر ثقافتهم ،

 أثر واضح في صفوف المجتمع المغربي ، وإن كانوا لم يعمروا طوياًل ، إال إننا يمكن أن نجمل إنجازاتهم باآلتي:ــ
ــ اهتمامهم بالجانب الزراعي ، إذ خصوبة األرض التي سيطروا عليها وصالحيتها للنشاط الزراعي ، السيما 1

 ثل الحبوب والكتان وغير ذلك .وادي شلف ، الذي ساعد على قيام زراعة مهمة م
ــ اهتمامهم بالجانب التجاري ، إذ نشطت التجارة حيث نجاح الزراعة من جهة وموقع تاهرت التجاري من جهة 2

أخرى ساعدت على ازدهار النشاط التجاري مع األندلس ، التي كانت سفنهم في حركة مستمرة بين موانئ اإلمارة 
ى البحر المتوسط ، زيادة على حركة القوافل التجارية بين تاهرت وبين دول أفريقية اإلباضية والموانئ األندلسية عل

الغربية وسجلماسة ، وكانت تجارتهم تصل الى بالد الفرنجة ، كالذهب والجلود وريش النعام ، والحرير ، والصوف ، 
مارة اإلباضية ، إذ نعم والخزف ، والعطور ، وبعض المصنوعات المعدنية ، األمر الذي انعكس على اقتصاد اإل

 سكانها بالرفاهية واالزدهار المعاشي .
ــ على الرغم من التقاطع العقائدي بين الخوارج بعامة ، والمذاهب اإلسالمية األخرى ، والحركات اإلسالمية 3

معتزلة بخاصة إال إننا نجد نوعًا من التسامح من جانب اإلباضية ، ويتضح ذلك من أن المجتمع في تاهرت فيه ال
وفيه من المسيحيين وغير ذلك . وقد ساد بين هؤالء وبين اإلباضية مناقشات وحوارات غلب عليها احترام المقابل ، 
ويبدو ذلك لإلعطاء الوجه الحضاري لإلمارة اإلباضية بخاصة وهم طبقة واجهوا المشكالت أول ظهورهم وكما اسلفنا 

 من قبل .
بمختلف العلوم وتشجيعهم للعلماء وبعثهم لحياة علمية متطورة، وال أدل على ــ اهتمام حكام اإلمارة اإلباضية 4

ذلك من أن مؤسس اإلمارة عبد الرحمن بن رستم كان من العلماء البارزين في عصره ، والدليل على ذلك أنه وضع 
ك المنحى العلمي إذ ألف تفسيرًا للقرآن الكريم بنفسه ، ثم تأليفه عدد من الكتب . كما نحى خلفه ابنه عبد الوهاب ذل

كتابًا في فقه اإلباضية هو )مسائل جبل نفوسة( وهو عبارة عن أجوبة ألسئلة كانت ترد عليه من جبل نفوسة بجنوب 
 غرب طرابلس الغرب .
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كذلك اقدامهم على شراء الكتب الثمينة ليضمنوها في مكتبة تاهرت الشهيرة التي كانت من أهم المظاهر العلمية 
ألف مجلد في مختلف فنون المعرفة ،  (300 )في اإلمارة اإلباضية . حتى قيل أنها احتوت علىوالحضارية 

 والمؤسف له أن تلك المكتبة قد دمرت بما تحتويه من مؤلفات على يد العبيديين .
ــ ومن أهم إنجازاتهم الحضارية هو تخليد شاخص مهم إلمارتهم ، أال وهو العمران والبناء والتشييد ، فقد بنوا 5

 تالقصور الجميلة والمنشآت المختلفة في تاهرت وما يحيط بها من مدن ، حتى تمكنوا من ايصال مياه الشرب بقنوا
ار وتخريب  قد محا تلك الشواهد الحضارية ، واعمال ويبدو أن ما تعرضت له تاهرت من دم , الى تلك المنشآت

التخريب تلك كانت جزء من سياسة الوالة والحكام واألمراء ، إذ أي والي أو أمير يتسلم مقاليد السلطة يعمل على 
 تدمير ما بناه سلفه وتلك السياسة لألسف أضرت بالكثير من المنجزات الحضارية على مدى تاريخ دولة اإلسالم .

وكان للعالقات السياسية جانب مهم في اإلمارة اإلباضية ، إذ تمتع حكامها بالكياسة والدبلوماسية ، فكانت  ــ6
 لهم عالقات حسنة مع الدولة األموية باألندلس .

كما كانت لها عالقات دبلوماسية مع المصريين ، بالرغم من أنها كانت والية تابعة للدولة العباسية ، حتى 
 ت التجارية بين اإلمارة اإلباضية ووالية الفسطاط .ترسخت العالقا

 
 
 
 

 


