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 :  عصــــــــــــــــــــــــــر الخالفة

 :تولية عبد الرحمن الناصر

 جيوده فى استعادة الوحدة الوطنية: -

م تولى حفيده عبد الرحمن بن محمد . اإلمارة دون  619ىـ/ 033بوفاة األمير عبد اهلل سنة 
األسباب التي قدمت األمير عبد أعمامو، أو أعمام أبيو الذين كانوا أحق منو باإلمارة، ولعل من جممة 

 الرحمن عمى غيره من أمراء بني أمية سببين:

 األول: شخصيتو.

 والثاني: طبيعة الدولة األموية في ىذه الفترة.

فقد نشأ األمير عبد الرحمن يتيمًا في كفالة جده األمير عبد اهلل محاطًا بالرعاية واالىتمام 
ى بزَّ أقرانو من األمراء في العموم واآلداب وفنون الفروسية الزائدين محبّوًا بعناية ال حدود ليا حت

والسياسة التي تدرب عمييا نظريًا وعمميًا في بالط جده األمير الذي بدأ ومنذ وقت مبكر يكل إليو ميام 
األمور، وينيبو في الجموس عنو في االحتفاالت واألعياد .، فكان مميزًا من بين أمراء بني أمية، محاطًا 

ر الخاصة من كبار رجال الدولة عسكريين ومدنيين، معروفًا من العامة وطبقاتيا المختمفة، وكان بأنظا
في نظر الجميع مؤىاًل أكثر من غيره ليتولى قيادة الدولة بعد جده األمير عبد اهلل، ذلك أن األمير عبد 

الذاتي والفكري مع درجة الرحمن كان من بين كل أمراء بني أمية نمطًا فريدًا من الرجال توازن بناؤه 
نما كان ينمييا مرتبطًا بدرجة  تعقيد الفترة التاريخية التي عاصرىا فيو لم يترك شخصيتو تنمو تمقائيًا وا 
التأزم والتحديات التي كانت تمر بيا الدولة العربية في األندلس، لذا قدر لو أن يعيد أمجاد الدولة 

مؤسس الدولة عبد الرحمن الداخل. وفضاًل عن ذلك  العربية ويضطمع بدور يشبو إلى حد كبير دور
 فإن بعض الروايات التاريخية تؤكدأن جده قد واله والية عيد من بعده .

تفاقم أمر التحدي الداخمي لمسمطة مما أعطى لمتحديات تعيش في أما الدولة في األندلس،
اب سيادة الدولة العربية، الخارجية فرصًا سانحة وسيمة لتحقيق ما كانت تبغيو من التوسع عمى حس

وىذه الظروف العصيبة التي عاشتيا الدولة العربية في األندلس لم تكن بغية الطامعين في الحكم، فقد 
كانوا تواقين باإلجماع ودون اتفاق مسبق إلى مساندة كل شخصية يتوسمون فييا الخصال التي تعيد 

رحمن أقرب الشخصيات إلى ىذه المواصفات، فتمت مكانة الدولة السابقة داخميًا وخارجيًا، فكان عبد ال
بيعتو في نفس اليوم الذي توفي فيو جده، وكان رأس المبايعين لو أمراء بني أمية الذين عبروا عن رأييم 
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فيو من خالل كممة قصيرة ألقاىا أحمد بن عبد اهلل )عم األمير( نيابة عنيم، وبدأىا بقولو: " لقد اختارك 
 منا والعام، ولقد كنت أنتظر ىذا من نعمة اهلل عمينا ... " .اهلل عمى عمم لمخاص 

ثم بايعو كبار الموظفين في الدولة ووجوه القوم في قرطبة، وناب عنو بعض القواد والرؤساء 
لتمقي البيعة العامة في المسجد الجامع بقرطبة؛ وأرسمت الرسل ألخذ البيعة من الكور ووالة األقاليم 

ن كانت طبيعية وواجبة في الظروف  -خالل ىذه الفترة من عصر اإلمارة وكانت البيعة ضرورية  وا 
الطبيعية لفرز أىل الطاعة عن أىل العصيان الذين أبوا مبايعة األمير واالنقياد إلى سمطتو، وظموا 

وأول عمل قام بو محتفظين بمدنيم وحصونيم حكامًا مستقمين ال يعيرون أدنى اىتمام لمعيد الجديد. 
عد اعتالئو كرسي اإلمارة إعالن سياستو من خالل منشور عام وجو بالدرجة األولى إلى األمير ب

 العناصر المناوئة والخارجة عمى السمطة ويقوم المنشور في األساس عمى مبدئين:

عادة كافة األول: سقاط كافة الجرائم التي اقترفت بحق الدولة وا  الحقوق  التأكيد عمى التسامح وا 
 إعالن الوالء لمسمطة المركزية. المشروعة في حالة

الوعيد واإلنذار باجتثاث معاقل المتمردين والعابثين بأمن البالد أو المتحالفين مع القوى  :الثاني
 األجنبية ضد الدولة .

لذا عمد إلى إصالح اإلدارة  ولقد أيقن األمير عبد الرحمن الثالث منذ البداية أنو ورث تركة ثقيمة
المرحمة، واالىتمام بالقوات العسكرية بما يحقق ليا تفوقًا عمى أعدائو مجتمعين،  بما يتوازن ومتطمبات

وأضاف إلى إمكانياتو المتاحة إمكانيات وقوى أخرى بعد كسب العديد من زعماء المتمردين والخارجين 
واستخداميم في ضرب القوى التي ظمت عمى عنادىا واستمرت في اإلغارة عمى ممتمكات الدولة. وقبل 

أن انفراط نشير إلى الشروع في تفاصيل الحوادث التي تمخض عنيا قيام الوحدة الوطنية في األندلس 
  الوحدة الوطنية في البالد ينحصر باختصار في األسباب اآلتية:

غياب القائد في مرحمة كانت تشكل فييا عوامل الخمل عنصرًا ظل يفعل فعمو حتى أتى  - 1
اب الزعامات في مناطقيم ينافسون األمير في ألقابو. وقد اشتركت في عمى وحدة البالد، فاستقل أصح

دامة ىذا الخمل معظم عناصر المجتمع في األندلس من عرب وبربر ومولدين ومستعربين ، ولم  صنع وا 
ىـ  940ىـ( والمنذر بن محمد ) 940 -ىـ  905يتمكن األمراء الثالثة محمد بن عبد الرحمن األوسط )

ىـ( من القضاء عمى التمردات وأعمال الشغب التي  033 -ىـ  942اهلل بن محمد )ىـ( وعبد  942 -
قامت ضد السمطة المركزية حتى آلت البالد خالل ىذه الفترة إلى عصر دويالت المدن، وأصبحت 
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أما ما دون ذلك فبيد حكام المدن يقررون  سمطة األمير ال تتعدى في أكثر األحيان العاصمة قرطبة.
 ب مصالحيم الذاتية.سياستيم حس

 وعورة بعض المناطق وحصانة قالعيا، وتمرس أىميا في الدفاع واالعتصام عند الحاجة. -9
مساعدة الخارجين  االستناد عند الحاجة إلى أمراء ومموك الممالك الشمالية الذين لم يتوانوا عن -0

 شاكل داخمية.عمى السمطة الشرعية بقصد اإلخالل بأمنيا وتشتيت قواتيا وانشغاليا بم

عدم االكتراث بسمطة الدولة المركزية، وقمة االحتمال لمطاعة، لكون معظم الزعماء المحميين  -4
 ينحدرون من أنساب عريقة عربية كانت أو قوطية .

سوء سيرة بعض الوزراء والقواد سبب آخر مضاف إلى قيام أعمال الشغب والتمرد ضد الدولة،  -2
 السيرة أحد رجاالت األندلس من ذوي المكانة المرموقة لدى قومو .خصوصًا إذا ما أصابت تمك 

وبدأت العمميات العسكرية حسب خطة مرسومة محدودة األىداف ومحسوبة النتائج، قاد أوليا       
ىـ   033الوزير عباس بن عبد العزيز القرشي الذي استطاع تطيير قمعة رباح في ربيع الثاني سنة 

السنة نفسيا كانت قوة من قوات األمير قد استردت مدينة استجة من أتباع ابن وفي جمادى األولى من 
حفصون بعد أن ىدت تحصينات المدينة التي كانت تقوم عمييا أصاًل استراتيجية كل متغمب ومتمرد 

 فييا .

يذانًا بحمالت عسكرية ستصيب كل  وكانت ىاتان الحممتان وغيرىما إنذارًا فعميًا لممتمردين وا 
جين عمى السمطة، ومن ثم فيما تدخالن ضمن نطاق االستطالع العممي الذي من خاللو أمكن الخار 

لذا بدأ األمير في شعبان تحديد مناطق نفوذ المتمردين، وقياس قوتيم والوقوف عمى مراكز تجمعاتيم، 
 :ىـ بقيادة القوات بنفسو محققًا بذلك ىدفين 033من سنة 

 األول: رفع معنويات الجند.

 ي: إثارة الفزع لدى قوات أعدائو.لثانا

واختار منطقة وعرة في كورة جيان حوت المئات من الحصون والمعاقل العاصية عمى الدولة 
وبدأت العمميات العسكرية باالستيالء عمى حصن مارتش .، وحصن المنتمون بعد قتال شديد اضطر 

ى المقاومة، وتوجيت القوات بعد عمى أثره سعيد بن ىذيل إلى االستسالم في رمضان بعد يأس من جدو 
المتمردين فيو عبيد اهلل بن أحمد بن الشالية الذي خارت قواه بعد سقوط  ذلك إلى حصن شمنتان وزعيم

حصن المنتمون، فاستسمم دون مقاومة ونزل عن جميع معاقمو وحصونو وكان عددىا يقارب المائة 
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انت تدين بالوالء لعمر بن حفصون كحصن وفضاًل عن ذلك فقد تم تطيير العديد من الحصون التي ك
 بكور وحصن قاشترة وحصن شنترة وحصن أقميق .

وبعد أن تم تحرير كورة جيان، اتجيت القوات الرئيسة حيث تم تطيير كورة البيرة من فمول 
ن كان حصن شبيمش قد  عصابات ابن حفصون، ولم يمق األمير صعوبات في اقتحام الحصون وا 

مر بن حفصون يمتنع فيو قبل أن يحس بعدم جدوى المقاومة فتسمل ىاربًا يريد امتنع لفترة، وكان ع
 قمعة أبيو ببشتر.

وأعقب سقوط حصن شبيمش سقوط مجموعة من الحصون األخرى كحصن اشتبين قرب ألبيرة، 
 وحصون وادي آش وغيرىا .

بيذا الجزر الذي أصاب نفوذه فأراد أن يحقق انتصارًا يعادل خسائره،  وقد شعر ابن حفصون
فقرر احتالل غرناطة، ولكنو رد عمى أعقابو بعد أن اعترضتو قوات الدولة في منطقة البيرة ومنعتو من 

 تحقيق ىدفو.

 وتعد ىذه الحممة أولى الحمالت التي قادىا األمير عبد الرحمن بنفسو وقد استغرقت ثالثة أشير
ىـ وتعرف في المصادر العربية باسم )غزوة  033من شير شعبان إلى عيد األضحى من سنة 

 المنتمون( وكان من نتائجيا:

تحرير أكثر من سبعين حصنًا من أىم الحصون سوى ما يمحق بيذه الحصون وما حرر 
 . بتحريرىا من األماكن واألبراج والقصبات والتي عدىا ابن حيان بما يقارب الثالثمائة

ذا كانت ىذه العمميات العسكرية قد حالفيا النجاح في تطويع األقاليم وتمشيط الحصون  وا 
الضربة التي أنزلت بزعيم  المتمردة فإن حصن ابن حفصون ببشتر ظل في منأى عن السقوط، رغم

 المتمردين، باعتبار أن ىذه الحصون كانت تدور في فمكو وتدين لو بالطاعة والوالء .

الحممة لم تكن إال بداية الصراع المرير مع ىذه العناصر التي كانت تجعل من بيد أن ىذه 
الظروف السياسية في البالد بابًا تنفذ منو تارة موالية وموادعة وتارة أخرى عاصية ومتمردة فقد اعتادت 
ىذه العناصر عمى الرضوخ وقبول شروط الدولة حين تجد قوات الدولة قادرة عمى الردع بما يفوق 

راتيا عمى الصمود، وكانت ترتد مع بداية كل اختالل سياسي يصيب الدولة العربية في األندلس، ال قد
 بل كان التمرد يسود بعض المناطق حال انسحاب القوات الحكومية عن أحوازىا.
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وىكذا فمم تمض أشير قالئل عمى الحممة األولى حتى بدأ المتمردون سيرتيم األولى،       
يشاركيم في ذلك زعماء األقاليم والمدن من الذين وجدوا في مشاريع األمير عبد  يعدون عدة الثأر

ففي إشبيمية قام بنو حجاج، وكانوا قد استقموا بيا بزعامة  الرحمن ما ييدد كيانيم ونفوذىم بالزوال.
حكم إبراىيم بن حجاج وبوفاتو انتقمت الزعامة إلى ولده عبد الرحمن الذي أناب عنو أخاه محمدًا في 

ىـ. نصب أىل إشبيمية أحمد بن مسممة )من  031قرمونة الموالية ليم، ولكن بوفاة عبد الرحمن سنة 
بني الحجاج أيضًا( حاكمًا عمييم دون محمد بن إبراىيم الذي يعّد ىو أحق من أحمد بن مسممة بحكم 

ن في استخالص المدينة المدينة، فما كان من األخير إال االلتجاء إلى األمير عبد الرحمن طالبًا العو 
 031من قريبو المذكور، وىكذا كانت الظروف عاماًل في عودة مدينة إشبيمية في جمادى األولى سنة 

ىـ إلى حظيرة الدولة بعد أن تم تجريد العناصر القوية فييا من سمطاتيا . وكانت السيطرة عمى ىذه 
األمير عبد الرحمن فأعطتو دعامة وقوة المدينة من أىم المؤشرات اإليجابية التي انعكست عمى نظام 

في المسيرة التي استيدفت إعادة توحيد البالد . ولعل المدخل إلى تحقيق تمك الوحدة كان يتطمب 
القضاء عمى زعيم العصاة عمر بن حفصون الذي ما زال يسيطر عمى مناطق واسعة من البالد تمتد 

يرة وأحواز قرطبة من جية أخرى " .. وأيقن عبد ما بين " كورة رية والجزيرة الخضراء من جية، والب
إلى الفت في عضد كثير من المتمردين وزلزلة  الرحمن أن القضاء عمى ىذا التمرد سوى يؤدي

معنويات أنصارىم. فقد كان ابن حفصون بمثابة الروح التي تنفث في جسد العصاة اآلخرين الذين كانوا 
ذا قاد األمير ل  مطة المركزية والعبث في أراضي الدولة.يرتبطون بو بشكل أو بآخر بقصد إضعاف الس

ىـ مخترقًا أكثر األقاليم حيوية واستراتيجية بالنسبة لممتمرد ابن حفصون ممقنًا  031قواتو في شوال سنة 
قواتو أقسى الضربات، وكانت المعركة الحاسمة قد دارت قرب قمعة طرش حيث تمكنت قوات الدولة 

سة لمعصاة وأجبرتيم عمى االرتداد ناحية الغرب، وبذا دخمت الجزيرة الخضراء من تدمير القوة الرئي
وأحوازىا تحت سيطرة الدولة المركزية، وتم تطيير كور شذونة ومورور وقرمونة من العصاة .، 
واستمرت العمميات العسكرية وفي اتجاىات مختمفة تالحق العصاة وفموليم وتكيل ليم الضربات 

حتى أيقن زعماء التمرد أن الدولة عازمة ال محالة عمى توحيد البالد، والقبض عمى  المتواصمة المركزة
مقاليد األمور بما يجب أن يكون ليا من الحرمة واالحترام، وىم عاجزون عن الرد واالحتفاظ بزعامتيم 

 مع إدراكيم لمممل الذي بات يطغى عمى أنصارىم الذين أيقنوا ببطالن دعوى زعماء التمرد ..

إن الخمل الذي أصاب صفوف المتمردين قيادة وقواعد جاء نتيجة من نتائج سياسة الدولة       
في الضرب بشدة عمى الخارجين ومن واالىم، والعفو والتكريم لمن عاد إلى صف السمطة المركزية 

 وعمل ضمن قواتيا لتحقيق وحدة البالد الوطنية.
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بعاد ىذه السياسة التي باتت تيدد مركزه وكان ابن حفصون قد شعر قبل غيره بأ          
بوصفو زعيمًا لممتمردين عمى اختالف أىدافيم فأعمن االستسالم لمدولة بعد ثالثين سنة من التمرد 

ىـ " وانتيت  030والعصيان . مقابل كتاب عيد لو ولمحصون التي كانت تحت سيطرتو وتم ذلك في 
ا وقع من تسميتيا في كتاب العيد إلى مائة الحصون التي دخمت في أمان عمر بن حفصون عمى م

 ىـ . 032واثنين وستين حصنًا " . وقد ظل ابن حفصون ممتزمًا ببنود ىذا العيد حتى وفاتو سنة 

أما أبناء ابن حفصون فقد كانوا يحكمون مدنًا وحصونًا بتفويض من والدىم وبإقرار من          
ان جعفر في قمعة ببشتر نيابة عن والده، وعبد الرحمن األمير عبد الرحمن ليم عمى تمك المناطق، فك

 035في حصن طرش، وسميمان في مدينة أبذة ، ثم حصن أشتبين . ولم يطل العيد بجعفر فقتل سنة 
ىـ. عمى يد جماعة من أنصاره الذين ولوا سميمان مكانو. ولكن سميمان ما لبث أن غمبو الغرور فمارس 

ىـ   014ركزية معتمدًا عمى حصانة مدينة ببشتر . فقضي عميو سنة دور أبيو في مقارعة السمطة الم
ىـ، بعد أن اجتاحت قوات الدولة القمعة وما يحيط بيا من مواقع  012واستسمم أخوه حفص في سنة 

 حصينة ، بقيت ما يقارب خمسين سنة " مثل جدار حديدي تتكسر عميو محاوالت السمطة العديدة " .

ذا التمرد بطول مدتو فقط بل بتيديداتو المستمرة لسمطة األمراء ولم يتمثل خطر ى       
األمويين في األندلس، وبطموح عمر بن حفصون لنيل إمارة األندلس، وبتعصب المولدين والمستعمرين 
لو مما يجعل نجاحو ليس تغيرًا في شخصية األمير فقط " بل انقالبًا كاماًل وتغييرًا في جنسية الحكم 

، ولعل في طريقة معاممة األمير عبد الرحمن الثالث لمعصاة في حركة ابن حفصون مما ودين الحاكمين
يدل عمى شعوره بمدى ىذا الخطر، فبينما كان مصير العصاة اآلخرين بعد استنزاليم من حصونيم 
عطائيم المناصب العالية، نرى سميمان بن عمر بن حفصون يمثل بو بعد  تسجيميم في المالحق وا 

لمعركة ... وفي اإلجراءات التي اتخذىا عبد الرحمن أثر سقوط ببشتر ما يدل عمى نفس مقتمو في ا
 الشعور .

وعمى الرغم من انشغال األمير عبد الرحمن باجتثاث شأفة أبناء عمر بن حفصون فإنو         
اتجاىات مختمفة وتمقن  لم يغفل أمر الخارجين في أنحاء البالد من األندلس، فقد كانت قواتو تقاتل في

المتمردين دروسًا اعتبروا بيا زمنًا طوياًل، فقد تمكنت قوة من قواتو دخول حصن طرش وحصون أخرى 
ىـ . وتمكنت قوة أخرى من السيطرة عمى حصن منت 036في كورة باغو وتطييرىا من العصاة سنة 

قواتو تقاتل بني ذي النون وتدخل  روي في كورة البيرة في السنة التي تمتيا . وفي الثغر األعمى كانت
ىـ . وكانت قوات شرق األندلس تجوب حصون المخالفين في  014أقوى حصونيم شنت برية سنة 

كورة تدمير وتستولي عمييا الواحدة تمو اآلخر، وتمكنت قوة أخرى من تطيير مدينة ماردة من أسباب 



   التاسعةالمحاضرة        المرحمة الثانية                 المادة : تاريخ األندلس    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ينة شاطبة ثم مدينة طميطمة بعد حصار ىـ . وفي السنة التالية دخمت مد 013الفساد والعصيان سنة 
 ىـ بعد قتال شديد . 015ىـ ومدينة بطميوس سنة  014طويل، ثم سقطت مدينة باجة سنة 

وىكذا استطاع عبد الرحمن الناصر من استعادة الوحدة الوطنية إلى األندلس ومكن السمطة 
ة من إدامة عوامل النصر لقواتو في المركزية من السيادة عمى أقاليم البالد بعد ما استطاع بكفاءة عالي

 الوقت الذي استنزف طاقة تحمل أعدائو المتمردين.

 اتخاذ ألقاب الخالفة:

في األندلس قد استطاعت غير مرة منافسة اإلسالمية أن الدولة العربية  من رغمعمى ال         
اإلقدام عمى منافسة الدولة  الدول الكبرى في مجالي القوة والتقدم فإن أمراء ىذه الدولة لم يفكروا في

العباسية في ألقاب الخالفة " وقيل في تعميل ذلك أنيم كانوا يرون الخالفة تراثًا ألىل البيت، ويدركون 
قصورىم عن ذلك، بالقصور عن ممك الحجاز أصل العرب والممة، والبعد عن دار الخالفة التي ىي 

 الخالفة تكون لمن يممك الحرمين " ..مركز العصبية، وأنيم بعبارة أخرى: كانوا يرون أن 

وال خالف فإن اإلحجام عن اتخاذ ألقاب الخالفة يرجع في األساس إلى بواعث السياسة        
الحكيمة التي تميز بيا أمراء األندلس متحوطين من إثارة الفتنة والخالفات الدينية والمذىبية في العالم 

 .اإلسالمي 

ع اليجري السياسية وما رافق ذلك من تغير في خارطة العالم غير أن مستجدات القرن الراب  
عوامل أخرى دفعت األمير عبد الرحمن الثالث إلى اتخاذ ألقاب الخالفة، ويمكن عن اإلسالمي فضاًل 

 ترتيب العوامل عمى النحو اآلتي:

ى استعادة الوحدة الوطنية إلى البالد بعد ستة عشر عامًا من النضال الصعب الذي انتي -1
بالقضاء عمى جميع المتمردين وعمى رأسيم بني حفصون . ولقب األمير لم يعد من األلقاب التي 
تستوعب طموحات عبد الرحمن الثالث، خصوصًا بعد أن زالت حرمة ىذا المقب وتمقب بو معظم 

 الخارجين عمى السمطة المركزية منافسة ألمير قرطبة الحاكم الفعمي والشرعي لعموم البالد.

ضعف الخالفة العباسية وتحكم العناصر األجنبية بمقدرات الخالفة بوصفيا لقبًا لو حرمتو،  -9
وبالخميفة بوصفو صاحب سمطة دينية وزمنية .، عامل من العوامل التي أجازت لألمير األموي اتخاذ 

 لقب الخميفة.
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عالنيا وا   الفاطميين في المغرب العربي وسيطرتيا عمى مناطق واسعة منو ظيور دولة -0
الخالفة، أسباب دفعت األمير عبد الرحمن لمرد عمى الفاطميين بالمثل بعد ثبوت أحقيتو بألقابيا من 
دولة منحمة )العباسية( وأخرى طارئة)الفاطمية(أو كما يقول ابن حيان:"وقطعو عمى استحقاقو ليذا االسم 

 الذي ىو بالحقيقة لو ولغيره باالستعارة ".

لمعاصمة قرطبة دورًا أكثر مركزية يمكنيا من القبض عمى أطراف إن لقب خميفة يييئ  -4
 الدولة قاطبة، ويمكنيا من قمع أي تحرك انفصالي بالسرعة القصوى .

وقيل أن أىل األندلس ىم الذين منحوا أميرىم لقب )خميفة( تقديرًا لجيوده في توحيد البالد،  -2
عف خالفة بني العباس في المشرق وبطالن دعوى وتثبيت أركانيا إلعادة مجدىا وبعد أن تيقنوا من ض

 الفاطميين في المغرب.

 ولألسباب اآلنفة الذكر أعمن األمير عبد الرحمن الثالث الوثيقة الرسمية بوجوب
وىكذا اتخذ األمير .م  696ىـ/013اتخاذه ىذا المقب اعتبارًا من يوم الخميس ثاني ذي الحجة سنة 

بأمير المؤمنين الناصر لدين اهلل، وبدأت الدعوة لبني أمية بألقاب عبد الرحمن سمة الخالفة، وتسمى 
 الخالفة في األندلس والمغرب األقصى.

 


