
 

 

    

 

 م قانت أٍل دٍر 632 يـ الهَافق لـ 11             إثر ٍفاة الّرسَل صّلى هللا عليٌ ٍسّلو في 
الخالفة اإلسالنية ٍتَالى على الحكو فيًا أربعة خلفاء راشدٍن نن كبار الّصحابة ٍالذين 

 :ُعِرفَا  بأيو الخلفاء الّراشدين ٍيو 

 . أشًر 3أبَ بكر الصديق حكو سنتين ٍ  ( 1

 . أشًر6 سنَات ٍ 10عهر بن الخطاب حكو  (2

 . سنة 12عثهان بن عفان حكو  (3

 . أشًر 3 سنَات ٍ 4علي بن أبي طالب حكو  (4

 أشًر ٍ قام يذا األخير بالتنازل على 6ٍيضاف إليًو الحسن بن أبي طالب الذي حكو 
 . يـ 60 يـ ٍدانت فترة حكهٌ إلى 40الخالفة لهعاٍية بن أبي سفيان سنة 

ٍفي فترة خالفة نعاٍية بن أبي سفيان تعّددت الغزٍات ٍالحهالت اإلسالنية لفتح بالد 
 .الهغرب ٍدانت أكثر نن قرن 

أرسل نعاٍية عقبة بن نافع إلى افريقّية لفتحًا أي نشر اإلسالم فيًا  ٍضّهًا إلى 
 :اإلنبراطَرية اإلسالنية ٍتتالت الفتَحات ٍالحهالت ٍفي نا يلي أيّهًا 

 يـ ٍنن نتائجًا انتصار الهسلهين على البربر ٍالبيزنطيين 50سنة : حهلة عقبة بن نافع  ( 1
 .ٍتأسيس ندينة القيرٍان 

 يـ ٍفيًا انتصر الهسلهَن على البربر ٍقتل 69سنة : حهلة زيير بن قيس البلَي  (2
 . يـ 64زعيهًو كسيلة الذي قتل عقبة بن نافع سنة 

 يـ ٍتّو فيًا افتكاك افريقّية نن البيزنطيين ٍقتل 82سنة : حهلة حسان بن النعهان  ( 3
 .الكاينة البربرية 

 انتشار اإلسالم في بالد المغرب واألندلس



 

 

 يـ ٍفيًا تو فتح الهغرب األقصى ٍاحتالل طنجة 85سنة : حهلة نَسى بن النصير  ( 4
 .ٍجعلًا قاعدة عسكرية لجيش الهسلهين 

 . يـ ٍخاللًا تو فتح األندلس 92سنة : حهلة طارق بن زياد  ( 5

ٍنشر  (األندلس  ) يـ تَاصل فتح الهدن االسبانية 93سنة : حهلة نَسى بن النصير  ( 6
 .   اإلسالم فيًا 

 

     

 م على يد ابراييو بن األغلب ٍاتخذت القيرٍان 800/  يـ 184تأّسست الدٍلة األغلبية سنة 
عاصهة لًا  ٍقد عرفت افريقّية استقرارا ٍازديارا في الحياة االقتصادية ٍالثقافية ٍالعهرانية 

في العًد األغلبي ٍكان لًا إشعاعا سياسيا ٍاقتصاديا ٍثقافيا فاّتسع نجالًا ليهتد نن 
حدٍد نصر إلى شهال األندلس فازديرت الفالحة ٍسعى األغالبة لتكَين إدارة لحسن تَزيع 

 . م يـ  245الهياى فتّو بناء فسقية األغالبة سنة 

 .ـ كها ارتقت صناعة البلَر ٍالخزف ٍالنسيج ٍالزربية 

ـ كانت القيرٍان نركزا يانا لنشر علَم الّدين ٍاللغة العربية فتعّددت الهراكز العلهية ٍأيّهًا 
 .جانع عقبة بن نافع  الذي درس بٌ علهاء نثل أسد با الفرات ٍاإلنام سحنَن 

.  يـ لنشر العلو 264ـ بنى ابراييو الثاني بيت الحكهة سنة 

 

 

 م على أنقاض الدٍلة 909/  يـ 296أّسس عبيد هللا الهًدي الدٍلة الفاطهّية بالقيرٍان سنة 
. األغلبية ٍينتسب الفاطهيَن إلى اسهاعيل بن جعفر الصادق ٍيَ نن العلَيين 

. نن أحفاد علي بن أبي طالب ٍفاطهة بنت الرسَل صلى هللا عليٌ ٍسلو 

 اللقرواا  ررك  إشاا  حارر في  عد األألاللب  

 المعديب  اصمب الف اطمققن بافريلّقب



 

 

ـ لتركيز أسس الدٍلة الفاطهية أنر عبيد هللا الّذي لّقب نفسٌ بأنير الهؤننين بذكر اسهٌ على 
 .الهنابر  كها قام باتخاذ نجهَعة نن اإلجراءات ٍتدٍين الدٍاٍين 

 : الهعالو التي تّو إنشاؤيا في العًد الفاطهي 
 .لحهاية الهدينة : سَر ندينة الهًدية  (1
 .ٍيي نخازن لخزن الحبَب : األيراء  ( 2
 .ٍيي  ندخل الجانع الكبير يحصن الهدينة : السقيفة الكحالء  (3
 .ٍيَ نكان إرساء السفن ٍالهراكب : الهرسى  (4
.  يستعهلَنًا لحفظ الهاء: الجباب  ( 5
 
 

 

 م عرفت الّدٍلة 1236/  يـ 634أّسس أبَ زكريا يحي الحفصي الّدٍلة الحفصّية سنة 
الحفصّية ننذ تأسيسًا فترات إزديار كبير فنشطت الحياة االقتصادية ٍالثقافية فانتشرت 

. زراعة الزياتين ٍالحبَب 

عا ٍتهّيزت بالطابع الحرفي فصار لكّل حرفة سَق  َّ ـ شًد القطاع الّصناعي بهدينة تَنس تن
سَق العّطارين ، سَق الّصّباغين ، سَق الّدّباغين ، سَق الحّدادين ، سَق : خاص بًا نثل 

. الّسّراجين             قد سايهت يذى األسَاق في تنشيط الحركة التجارية بتَنس 

. ـ شجعت الدٍلة الحفصية التجارة ٍصنعت عهلة ذيبية ٍفضية 

شجع السالطين الحفصيَن على الحركة العلهية ٍالثقافية فبنَا الجَانع نثل جانع 
. الزيتَنة ٍيَ نن أشًر الهؤسسات التعليهية 

كان عبد الرحهان بن خلدٍن نن أبرز علهاء إفريقية في زنن الحفصيين ٍنن أيو نؤلفاتٌ 
 .كتاب العبر الذي تناٍل في نقدنتٌ علو التاريخ ٍتطَر الهجتهعات البشرية 

  دينب تونس  ررك  إشاا  حارر
  في الشعد الحفصي


