http://www.shamela.ws
مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

الكتاب :اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس

املؤلف :د خليل إبراهيم السامرائي  -د عبد الواحد ذنون طه  -د انطق صاحل

مصلوب

الناشر :دار الكتاب اجلديد املتحدة  -بريوت ،لبنان

الطبعة :األوىل 2000 ،م
عدد األجزاء1 :

أعده للشاملة /مهاجي مجال

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،وهو مذيل ابحلواشي]

[اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس]
املؤلف :د خليل إبراهيم السامرائي  -د عبد الواحد ذنون طه  -د انطق صاحل مصلوب
الناشر :دار الكتاب اجلديد املتحدة  -بريوت ،لبنان

الطبعة :األوىل 2000 ،م
عدد األجزاء1 :

أعده للشاملة /مهاجي مجال
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،وهو مذيل ابحلواشي]

()/
بِس ِم هِ
اَّلل ال هر ْْحَ ِن ال هرِح ِيم
ْ
ُم َق ِد َمة
تعد مادة التاريخ األندلسي من املواد املهمة يف مناهج أقسام التاريخ ،ملا هلا من عالقة وثيقة برتاث

العرب وحضارهتم يف األندلس ،حيث وصلوا إىل قمة تفوقهم العسكري والسياسي واحلضاري .وهلدا
فقد كان من الضروري أن يتوفر بني أيدي طلبتنا األعزاء هذا الكتاب املنهجي .الذي ميثل احلد

األدىن ملا جيب أن يطلعوا عليه لدراسة هذا التاريخ اجمليد.

يتألف الكتاب من مخسة أبواب ،تنقسم إىل فصول عديدة .وقد قام املؤلفون بتأليف حصصهم من
هذا الكتاب على النحو اآليت:
كتب الدكتور عبد الواحد ذنون طه الباب األول ،الذي يتضمن فتح العرب إلسبانيا واستقرارهم

فيها ،ويتألف من أربعة فصول .كما كتب أيضاً الباب الثاين وهو عن عهد اإلمارة يف األندلس،

ويشمل ثالثة فصول.

وقام الدكتور انطق صاحل مطلوب بكتابة الباب الثالث ،وهو عن عهد اخلالفة يف األندلس ،ويتألف

من أربعة فصول .وكتب أيضاً الفصلني األول والثاين من الباب الرابع عن سقوط اخلالفة يف األندلس

وعصر الدويالت وملوك الطوائف.

وكتب الدكتور خليل إبراهيم صاحل السامرائي ،الفصل الثالث والرابع واخلامس من الباب الرابع.
وهذه الفصول تتحدث عن املرابطني واملوحدين يف األندلس ،ومملكة غرانطة ،واملسلمني بعد سقوط

غرانطة .كما كتب أيضاً الباب اخلامس ،وهو عنْ حضارة العرب يف األندلس ،ويتألف من ثالثة

فصول.

نرجو أن نكون قد وفقنا يف عملنا هذا وهللا من وراء القصد.

املؤلفون.
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اب األَ هول
البَ ُ

فتح العرب إلسبانيا واستقرارهم فيها

الفصل األول :مقدمة ىف األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إسبانيا قبيل الفتح العريب.

الفصل الثاين :فتح العرب ،دوافعه وممهداته.
الفصل الثالث :النشاط احلريب للعرب ىف مشال إسبانيا والتوغل يف فرنسا.
الفصل الرابع :استقرار العرب واستيطاهنم.

الدكتور
عبد الواحد ذنون طه
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ص ُل األَ هول
ال َف ْ

مقدمة يف األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إسبانيا قبيل الفتح العريب

عرف شبه اجلزيرة االيبريبة ،أي إسبانيا والربتغال ،يف األزمان القدمية بـ (ايبارية) ،وعندما جاء الرومان
أطلقوا عليه اسم (  ، )Hispaniaومن هنا جاء اللفظ العريب (اشبانية) أو (اصبانية) ( .)1وقد
حتول هذا اللفظ يف لغة القرون الوسطى الرومانسية إىل ) . )2( ( Espanaأما مصطلح

(األندلس) ،الذي يشمل املناطق اليت حكمها العرب واملسلمون من شبه اجلزيرة ،فقد اشتقه
اجلغرافيون واملؤرخون العرب من الكلمات اآلتية :األندليش أو األندلش أو األندلس ،وهي األمساء

اليت ُمسي هبا الوندال ،الذين سيطروا على أجزاء من شبه اجلزيرة اآليبريية ،يف الفرتة من - 408

 429م (.)3

إن إسبانيا بالد جبلية تضم ودايانً وأحواضاً هنرية عظيمة ،من أمثال ،هنر األبرو  ،Ebroوهنر املنهو
 ،Minhoهنر دويرة  ،Douroوهنر اتجة  ،Tajoووادي آنة  ،Guadianaوالوادي

الكبري  .Guadalquivirوحتتل امليزيتا (  ، )Mesetaاليت تعين ابالسبانية النجد أو السهل

املرتفع الواسع ،معظم شبه اجلزيرة اآليبريية ،ولكن جتمعات السكان الكبرية ،كانت دائماً مركزة قرب
الشواطئ ووداين األهنار الكبرية .وكانت املدن الداخلية الرئيسة يف العهد الروماين ،سرقسطة

 ،Zaragozaوطليطلة  ،Toledoوماردة  ،Meridaوأشبيلية  ،Sevillaوقرطبة

 ،Cordobaحصوان على األهنار ،وقد استمرت
_______

( )1البكري ،جغرافية األندلس وأورواب من كتاب املسالك واملمالك ،حتقيق :عبد الرْحن علي
احلجي ،بريوت ،1968 ،ص 58 - 57؛ ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،بريوت - 1965
 ،1966ج  ،4ص .556

(J. F. O' Callaghan, A History of Medieval Spain, London. )2
1975. p. 20

( )3البكري ،املصدر السابق ،ص 59؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 556؛ ابن عذاري ،البيان املغرب،
نشر :كوالن وليفي بروفنسال ،ليدن ،1948 ،ج  ،2ص .2
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هذه املدن يف أمهيتها يف العهد القوطي ،والعهود العربية اإلسالمية الالحقة.
اشتهرت إسبانيا منذ القدم بثروهتا املعدنية ،وإنتاجها الزراعي ،وجتارهتا املزدهرة.
ولقد كانت هذه العوامل من الدوافع املغرية اليت أدت إىل حدوث سلسلة من اهلجرات والغزوات

األجنبية للبالد .ويشكل اآليبرييون  ،Iberiansالذين جاؤوا من افريقية ،أساس جنس البحر
املتوسط من السكان .ولقد عرب الكلت  ،Celtsواألقوام اهلندو  -أوروبية Indo-

 ،Europeanجبال ألربت  ،Pyreneesواستوطنوا يف األجزاء الشمالية والغربية من شبه
اجلزيرة .كما أسس الفينيقيون مستعمرات على السواحل الشرقية واجلنوبية .وأخرياً وبعد صراع طويل
من أجل السيادة والتفوق سيطر الرومان على إسبانيا ،ولكنهم سرعان ما جوهبوا من قبل السكان

احملليني ،ومل يستطع الرومان إخضاع كل القبائل يف شبه اجلزيرة إال يف عهد اإلمرباطور أوغسطس
 Augustus (27ق .م  14 -م) ( .)4وقد أشار سرتابو  ،Straboاملؤرخ اليوانين يف القرن

األول قبل امليالد ،إىل بعض القبائل اليت استوطنت شبه اجلزيرة ،من مثال الغاليسيني ،والكانبرتاينيني،

والباسك ،واللشدانيني ،وغريهم ،ومع هذا ،ففي بداية التاريخ امليالدي املسيحي ،اصطبغ الكثري من
هؤالء السكان ابلصبغة الرومانية (.)5

وبرغم سيادة الرومان على إسبانيا لفرتة طويلة ،فإن الظواهر احلقيقية الحنطاط سلطتهم فيها بدت
بوضوح منذ بداية القرن اخلامس امليالدي ،وذلك عندما ابتدأت القبائل اجلرمانية الرببرية ابالستيطان

يف شبه اجلزيرة .ويصف سانت ازيدور األشبيلي  ،Saint Isidore of Sevilleاملتوىف عام
 636م ،استيطان الوندال  ،Vandalsواآلالن  ،Alaniوالسويفي  ،Sueviيف إسبانيا عام
 408م على أنه احتالل مدمر ،أدى إىل نشر اخلراب يف كل أحناء البالد (.)6

ونتيجة للحروب الكثرية اليت قامت بني هذه القبائل اجلرمانية وبني القوط الغربيني ،الذين كانوا
يسكنون يف تلك الفرتة يف غالة  Gaulجنوب فرنسا ،حتطمت قوة اآلالن،

_______

(O'Callaghan, op. cit., p. 27 )4

(R. Altamira, A History of Spain, Translated from the )5
,Spanish by: Muna Lee

Toronto, Cadada, 1949. pp. 32-34

(Isidoro of Seville, History of Goths, Vandals, and Suevi, )6
translated from the Latin
by Guido Donini and Gordon B. Ford Jr. Leiden, 1970, p.
.33
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والوندال الذين اضطروا إىل العبور إىل مشال افريقية يف عام  429م ( .)7مث متكن القوط أخرياً من

السيطرة على إسبانيا والتغلب على مملكة السويفي اليت كانت ما تزال موجودة يف الشمال الغريب من

البالد ،وذلك يف عهد امللك ليوفيخلد  Leovigild (568 - 586م) (.)8
مملكة القوط الغربيني ىف إسبانيا:

كانت مملكة القوط الغربيني هي األخرية يف سلسلة ممالك الربابرة اليت خلفت اإلمرباطورية الرومانية،

وذلك بعد أن انتهت هذه األخرية ككيان سياسي ،واختفت من مسرح التاريخ .ولقد متت عملية

استيطان القوط الغربيني يف إسبانيا يف أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن السادس للميالد .وكانوا

ميثلون أقلية صغرية فقط ضمن السكان األصليني .وال تتوفر معلومات إحصائية عنهم يف هذا العصر،

ومع هذا ،فقد قدر أحد املؤرخني احملدثني ،أن حنواً من مئيت ألف إىل أربعمئة ألف من القوط
استوطنوا بني كل ستة إىل تسعة ماليني من السكان االسبان  -الرومان Hispano-

 . )9( Romansولقد استوطن القوط يف مناطق األرايف واملدن على حد سواء .ولكن حىت يف
املدن ،كان السكان االسبان  -الرومان يتغلبون عليهم بنسبة ثالثة إىل واحد ،ومما ال شك فيه ،أن
الفرق يف النسبة كان أكرب يف مناطق األرايف (.)10

نظام احلكم القوطي:
كان نظام احلكم القوطي ملكياً قائماً على مبدأ االنتخاب ،حيث ينتخب امللك من قبل النبالء

ورجال الدين .وقد حاول العديد من امللوك أن يقيموا نظاماً ملكياً اثبتاً يعتمد على نظام الوراثة،

ولكن حماوالهتم ابءت ابلفشل .وكان يفرتض ابمللك أن يكون من أصل قوطي نبيل ويتمتع أبخالق

حسنة ،وخيتار من بني النبالء ،ولكن العادة جرت أن يتوىل العرش أقوى هؤالء حبد السيف .وكان

امللك هو الرئيس األعلى للجيش،
_______

(Ibid., pp. 34-35; H. V. Livermore, The Origins of Spain )7
,and Portugal, London, 1971
.pp. 86-88

(.Isidoro, op. cit., pp. 39-42; Livermore, op. cit., p. 92 )8
(.O' Callaghan, op. cit., pp. 37, 70-71 )9

(The ,"The fall of the Visgothic power in Spain" ,R. Shaw )10
,English Historical Review
.XXI, 1906, p. 211
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ويتمتع حبق تعيني وعزل األساقفة عن مناصبهم الدينية ،وحيكم مستبداً ،يتصرف يف أمور البالد كما
يشاء .وكان للملك جملس من النبالء ملساعدته يف احلكم ،لكن امللوك استبدوا ابألمور ومل يعد هلذا

اجمللس من أثر يف السلطة ،فكان امللوك يصدرون القوانني وينفذوهنا ويقضون يف األمور كما يريدون

(.)11

وكانت جمالس كنيسة طليطلة هي القوة الكربى يف احلياة السياسية والدينية يف العهد القوطي .وهذه
اجملالس كانت مبثابة مجعيات وطنية ململكة القوط الغربيني جتتمع بني احلني واحلني للنظر يف مسائل

الدولة الكربى .وكان أصل جملس طليطلة دينياً يتألف من كبار رجال الدين الكاثوليك ويعقد للنظر

يف أمور كنيستهم ورعاايها.

ولكن بعد اعتناق القوط للكاثوليكية ،أصبح هذا اجمللس رمسياً يعقد أبمر من امللك ،وحيضره كبار

رجال الدولة ،مث حتول مع الزمن إىل جملس سياسي وديين يف آن واحد يصدر القوانني واألحكام يف
خمتلف القضااي ،مث اتسع سلطانه ،وأصبح حمكمة عليا ،وانضم جملس النبالء إىل هذا اجمللس الديين،

فأصبح جملساً أعلى للدولة ( .)12ومن الناحية النظرية كانت جمالس طليطلة قيداً على سلطة امللك،
أما من الناحية العملية فقد كانت سنداً مهماً لسلطته وخباصة بعد حتول القوط إىل الكاثوليكية عام

 587م ،حيث أصبحت الكنيسة يف إسبانيا على عالقة وثيقة ابلبالط .ويف القرن السابع امليالدي،
مل يكن إبمكان أي جملس أن ينعقد إال إذا أمر امللك بذلك .وكان األساقفة عادة يناقشون ويقرون
القرارات اليت تتضمنها املسودة اليت يقدمها امللك ،ومل يهملوا يف أية قضية تعليماته ،ومل ينتقدوه

بصورة مباشرة ،بل كانوا ينفذون كل مطاليبه (.)13
األحوال االجتماعية يف عهد القوط:

وفيما خيص التنظيم االجتماعي ،فقد حافظ القوط على نفس الرتكيب الذي وجدوه قائماً يف إسبانيا

أايم الرومان .وهكذا استمرت مساوئ العهد الروماين ابلبقاء ،وتركزت الثروة واملمتلكات بيد جمموعة

قليلة من الناس ،وكان هناك عدم مساواة كبرية يف البنية الطبقية .فاجملتمع القوطي كان يتألف من

ثالث طبقات؛ وهم طبقة كبار مالك
_______

( )11انظر :حسني مؤنس ،فجر األندلس ،القاهرة ،1959 ،ص .23
( )12املرجع نفسه ،ص .23
(E. A. Thompson, The Goths in Spain, Oxford, 1969, pp. )13
.278, 281-282
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األراضي والنبالء وكبار رجال الدين ،والطبقة العامة ،وطبقة العبيد ( .)14وكان أبناء الطبقة العامة
يتألفون من األحرار البسطاء الذين ينتمون إىل أصول قوطية ورومانية ،عاشوا يف املناطق احلضرية ويف
األرايف .ومن هؤالء أيضاً ،العمال يف املدن والذين كانوا ينتظمون ضمن أصناف ونقاابت ،وال حيق
هلم التحول عنها أو االنتقال إىل مدينة أخرى ،ومن يهرب منهم كان ُجيرب على العودة إىل مدينته

األصلية .وكانوا حمرومني من االنتظام يف سلك رجال الدين ،أو أن يصبحوا موظفني قضائيني (.)15

وابلنسبة إىل سكان األرايف ،فقد اضطر العديد منهم ،نظراً لظروفهم االقتصادية الصعبة ،إىل تسليم
أراضيهم إىل كبار النبالء ،ورضوا ابلعمل والبقاء فيها كمستأجرين لقاء متتعهم حبماية النبالء .ولقد

أصبح هؤالء ابلتدريج مشدودين ابألرض ،وارتبطت عالقاهتم أبصحاب األمالك مدى احلياة ،حىت

أهنم حتولوا أخرياً إىل ما يشبه األقنان .وكان من مجلة االلتزامات املفروضة عليهم أن يدفعوا عشر
حماصيلهم إجياراً ،إضافة إىل أتدية بعض اخلدمات الشخصية األخرى للنبيل ،وضريبة الرؤوس ،أو

اجلزية . )16( Capitatio

وأتيت طبقة العبيد يف الدرجة الدنيا من السلم االجتماعي ،ويكون هؤالء اجلماهري الغفرية ،ضحااي كل
أنواع القهر واالضطهاد ،وكانوا مملوكني لكبار النبالء ورجال الدين ،ويستخدمون لألغراض الزراعية

واألعمال املنزلية على حد سواء .ويبدو من مراجعة القوانني والتشريعات القوطية أن الظروف

املعاشية للعبيد املهرة الذين كانوا يعملون يف املدن ،كانت أفضل من نظرائهم العمال الزراعيني.
وكانت الكنيسة االسبانية متتلك أيضاً عدداً كبرياً من العبيد ،ولكن يتضح من تشريعات جمالس

الكنيسة أن هؤالء العبيد عاشوا يف ظروف سيئة للغاية .وهلذا فليس من الغريب أن حاول العديد

منهم اهلرب والتخلص من عبوديتهم .ويضاف إىل ذلك أن القوط ،خاصة يف أواخر عهدهم ،ابتدأوا
بتجنيد العبيد ابإلكراه واستخدامهم يف اجليش ،مما أدى إىل تذمر هؤالء وازدايد حماوالهتم يف اهلروب

والنجاة .وقد اعرتف امللك أخيكا  Egica (687 - 702م) يف بداية القرن الثامن امليالدي ،أبن
العبيد اآلبقني خيتبئون يف كل مكان من
_______
( )14انظر :فتح األندلس ،جمهول املؤلف ،نشره وترمجه إىل االسبانية دون خواكني دي كونثاليث،

اجلزائر ،1889 ،ص 7؛ احلمريي ،الروض املعطار يف خرب األقطار ،نشره مع ترمجة فرنسية وتعليقات
ليفي بروفنسال ،القاهرة  -ليدن ،1938 ،ص .170 - 169

وانظر :حممد عبد هللا عنان ،دولة اإلسالم يف األندلس ،القاهرة ،1969 ،ج  ،1ص .31 - 30
(.Thompson, op. cit., p. 121 )15
(.Ibid., p. 117; O' Callaghan, op. cit., pp. 73-74 )16
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البالد ،حيث ال ختلو منهم أية مدينة أو قرية أو حصن أو دار ريفية أو خان .وقد شرع قانوانً وضع

مبوجبه عقوابت صارمة على كل من يفشل يف مطاردة العبيد اهلاربني ،وإلقاء القبض عليهم (.)17
أما الطبقة العليا ،أي طبقة النبالء فكانت تتألف من أغنياء القوط الغربيني ،وبقااي طبقة النبالء

الرومان .ويتميز أفراد هذه الطبقة عن األحرار االعتياديني أبصلهم النبيل ،وامتالكهم للمزارع والضيع

الكبرية اليت تزرع من قبل املستأجرين ،وخبدمتهم يف املناصب العليا يف القصر ويف اإلدارة (.)18
وكانت البالد حىت منتصف القرن السابع امليالدي حتكم وتدار بواسطة إدارة مشرتكة من الطبقة

النبيلة القوطية والرومانية .ومن املظاهر املهمة هلذا النظام ،أن الطبقة النبيلة القوطية كانت مسؤولة

عن السكان القوط ،والطبقة النبيلة الرومانية متارس سلطاهتا على السكان الرومان ،بينما كان امللك
القوطي وموظفوه الكبار يقررون السياسة العامة للجميع .وكان ُمالك األراضي الرومان والقوط ،وكما

هو احلال ابلنسبة إىل امللك وكبار موظفيه أيضاً ،يشرفون على مزارعهم بواسطة الوكالء ومديري املال

يف مقاطعاهتم ( .)19وبصورة عامة فإن أفراد هذه الطبقة النبيلة كانوا أغنياء جداً ،بنوا ثروهتم على
حساب الطبقات الفقرية املعدمة األخرى ،وقد أفلح بعضهم يف االحتفاظ بثروته حىت بعد الفتح

العريب اإلسالمي (.)20

كانت املسيحية هي داينة الغالبية العظمى من السكان .وكان االسبان  -الرومان يدينون ابملذهب
الكاثوليكي ،بينما كان القوط الغربيون قد اعتنقوا املذهب اآلريوسي ،الذي يقول بطبيعة املسيح

البشرية ،منذ سنة  377م ( .)21وقد عمل القوط الغربيون ،منذ أايمهم األوىل يف إسبانيا حىت

حتوهلم إىل الكاثوليكية يف عهد ريكاريد  Reccared (586 - 601م) ،على الفصل الكامل
بني السكان القوط واالسبان الرومان ،فكان أبناء كل طائفة يقيمون شعائرهم حبرية اتمة مبساعدة
رجال الدين التابعني مللتهم ،ويف كنائسهم اخلاصة ( .)22وقد تبني للملك ريكاريد أنه ال صالح

لدولة القوط يف إسبانيا ما مل تتخل
_______

(.Thompson, op. cit., pp. 267, 268, 272, 305 )17
(O' Callaghan, op. cit., p. 73 )18
(.Thompson, op. cit. pp. 117, 312 )19

( )20ابن القوطية ،اتريخ افتتاح األندلس ،نشره وترمجه إىل االسبانية ،خوليان رايبريا ،مدريد،
 ،1926ص .40 - 38

(.Isidoro of Seville, op. cit., p. 5 )21
(Thompson, op. cit., pp. 311-312 )22
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عن اآلرية وتعتنق مذهب الغالبية من سكان البالد .وهكذا فقد أعلن يف جممع طليطلة الديين سنة
 587م ختليه عن اآلرية واعتناقه ،هو وأهل بيته ،للمذهب الكاثوليكي ،وتبعه يف هذا األمراء وكبار

رجال اململكة ( .)23وهكذا توحدت الكنيسة االسبانية حتت ظل امللكية القوطية .وأعقب هذا

التحول إىل الكاثوليكية اختاذ اللغة الالتينية لغة رمسية يف البالد ،وتوثقت العالقة ابلبابوية مما شجع

البابوات على بسط نفوذهم الديين والسياسي على إسبانيا .وأصبحت طليطلة أسقفية يقيم فيها
أسقف كبري ميثل البااب .وقد أيد السكان االسبان الرومان هذا اإلجراء ،ومل تتخل إسبانيا عن

الكاثوليكية بعد هذا التاريخ .وكانت هذه اخلطوة عامالً فعاالً المتزاج الشعبني القوطي واآليبريي

الروماين ،ولكن هذا االمتزاج مل يتم بشكل كامل بسبب حرص القوط على اعتبار أنفسهم الشعب
احلاكم املتميز ،مما كان له أثر بعيد على مصري دولة القوط يف إسبانيا (.)24

وابإلضافة إىل املسيحيني كان ما يزال هناك عدد ال أبس به من السكان الوثنيني يف شبه اجلزيرة.

وتشري التشريعات املتتالية الصادرة عن جمالس الكنيسة وملوك القوط إىل مدى االنتشار الواسع

للوثنية ،والكهانة ،والعرافة ،والسحر يف البالد ( .)25وكانت هذه املمارسات قد ترسخت يف معظم

أرجاء إسبانيا تقريباً ،وانتعشت إىل احلد الذي دفع جملس طليطلة الثالث ( 589م) أن يقرر أبنه

يتوجب على كل أسقف ابلتعاون مع القاضي احمللي أن حيقق يف انتشار الوثنية يف منطقته ،ويعمل

على مكافحتها ( .)26وكان الباسك  Basquesأو البشكنس ،حسبما تسميهم املصادر العربية،
من مجلة اجلماعات الوثنية اليت تعيش يف منطقة الشمال الشرقي املتامخة جلبال ألربت .وقد فشل

األساقفة وامللوك القوط يف زعزعتهم عن الوثنية أو إخضاعهم طيلة العهد القوطي .وال يعرف حلد
اآلن األصل احلقيقي هلؤالء الباسك ،ولكنهم رمبا كانوا من بقااي القبائل اليت سكنت منطقة جبال

ألربت يف عصور ما قبل التاريخ ( .)27ولقد كان هؤالء السكان اجلبليون متمرسني على القتال
والتمرد على ملوك القوط املختلفني ،وظلوا مصدراً للقالقل واالضطراابت طيلة العهد القوطي
والعهود العربية اإلسالمية الالحقة .بل إن
_______

( )23ابن األثري ،جـ  ،4ص 560؛ Isidoro of Seville, op. cit., p. 25
( )24انظر :مؤنس ،فجر األندلس ،ص .10 - 9
(.Thompson, op. cit., pp. 308-310 )25
(.Ibid., p. 54 )26

(.Altamira, op. cit., p. 69; Livemore, op. cit., pp. 40-42 )27
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انتفاضاهتم ومطالبتهم املستمرة من أجل االستقالل أو على األقل احلكم الذايت ،ما تزال تعكر صفو
احلكومات االسبانية املختلفة حىت الوقت احلاضر.
لقد شكل اليهود عنصراً مهماً آخر من عناصر السكان يف مملكة القوط الغربيني.

ويعود اتريخ استيطاهنم يف شبه اجلزيرة إىل زمن بعيد جداً ( .)28وكانوا ينتشرون يف مناطق عديدة من
البالد ،لكنهم تركزوا ابلدرجة األوىل يف املراكز احلضرية املتقدمة ،مثل العاصمة طليطلة ،ويف مناطق

اجلنوب ،وعلى طول ساحل البحر املتوسط يف شرق إسبانيا .وختتلف حالة اليهود االقتصادية،

وطرائقهم يف احلياة يف إسبانيا اختالفاً كبرياً .فمنهم من كان يعمل ابلتجارة داخل البالد وخارجها،

بينما كان اآلخرون فقراء ال ميتلكون أية ممتلكات ( .)29ويشري بعض املؤرخني إىل أن ملكية األرض

كانت األساس الذي تقوم عليه معيشة بعض اليهود يف إسبانيا ،فكان هؤالء يعيشون يف قرى
ويزرعون أراضيهم أبيديهم ،بينما توىل آخرون اإلشراف على املزارع اليت ميتلكها املسيحيون.

ولكن يبدو من التشريعات الكثرية اليت ختص اليهود يف إسبانيا ،أن فعالياهتم التجارية ،كانت مهمة
بقدر أمهية نشاطهم الزراعي.
ضيق عليهم وعوملوا معاملة غري جيدة من
مل يكن وضع اليهود يف ظل القوط الغربيني حسناً ،فقد ُ

قبل ملوك القوط املختلفني .ويعد امللك سسبت  Sisebut (612 - 621م) بنظر العديد من

املؤرخني ،امللك القوطي األول الذي ابتدأ بوضع القيود على اليهود ( .)30ولكن هذا األمر يرجع
يف احلقيقة إىل عهود تسبق احلقبة اليت حكم فيها هذا امللك .فهناك تشريعات معادية لليهود منذ

عهد امللك أالريك الثاين  Alaric II (484 - 507م) .)31( ،وكذلك نصت قرارات جملس
طليطلة الثالث ( 587م) على إكراه اليهود على اعتناق املسيحية ،وحرمت على أي يهودي أن

يشرتي عبداً مسيحياً (.)32

ولقد ظل هذا التشريع سارايً ،وأعيد تطبيقه من قبل ملوك القوط املتعاقبني ،كما أُيِد وعُ ِزز من قبل
جملس الكنيسة إىل هناية العهد القوطي.

_______
(S. Katz, The Jews in the Visigothic and Frankish )28

Kingdoms of Spain and Gaul, New
.York, 1970, pp. 3-5

(.Thompson, op. cit., p. 316 )29
(Isidoro of Seville, op. cit., p. 28, Katz, op. cit., p. 11; )30
.Livemore, op. cit., p. 192

(.Thompson, op. cit., p. 53 )31
(.Ibid., pp. 101-111; Katz, op. cit., p. 11. F )32
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وجرد اليهود من قبل امللك سسبت من العبيد واملستأجرين ،وهلذا أصبح من الصعب عليهم أن
ُ

يزرعوا أراضيهم ،أو أن ميتلكوا املزارع الكبرية .ويف عهد امللك ايروج  Erwig (680 - 687م)

وحرم عليهم وعلى عبيدهم أن يعملوا
أبعد اليهود عن كل وظائف الدولة ،وعن تويل املزارع الكبريةُ .

يف حقوهلم أايم اآلحاد والعطل الدينية املسيحية ( .)33ولكن ذروة التضييق على النشاط

االقتصادي لليهود وصلت غايتها يف عهد امللك أخيكا  Egica (687 - 702م) ،فقد كانت
تشريعاته هتدف إىل شل القدرة االقتصادية لليهود ،واحلد من قابليتهم يف احلصول على املعيشة.

لذلك فقد أجربوا على أن يبيعوا إىل خزينة الدولة ،وبسعر حمدد ،عبيدهم ،وأية ممتلكات سبق وأن

اشرتوها من املسيحيني .يضاف إىل ذلك ،أهنم منعوا من مزاولة التجارة على خمتلف أشكاهلا ،أو أن
يتاجروا فيما وراء البحار (.)34
وال تتوافر لدينا معلومات عن الدوافع احلقيقية املختفية وراء هذا التضييق ،أو ملاذا ُمنع اليهود من

ممارسة أي نوع من أنواع التجارة .ولكن من احملتمل جداً أنه كان بسبب اختالف عقيدهتم وتعاطيهم

الراب ،أو بسبب تعاليهم على أبناء الدايانت األخرى ،وانغالقهم على أنفسهم ،واستغالهلم لغريهم من

الناحية االقتصادية .ورمبا كان لتآمرهم السياسي أيضاً أثر كبري على تشريع بعض القوانني املعادية هلم.
وقد استطاع اليهود التخلص من هذه القوانني بسبب دفعهم للرشوة إىل النبالء ورجال الدين (.)35
لكنهم مع هذا أتثروا إىل حد كبري ،مما دفع العديد منهم إىل االلتجاء إىل مشال أفريقيا ،وغالة يف

جنوب فرنسا ،كما قام بعضهم ابالشرتاك يف بعض احلركات املناوئة للسلطة ( .)36وقد تعرض

اليهود يف عهد امللك أخيكا إىل االهتام ابلتآمر مع يهود من خارج البالد للعمل ضد املسيحيني يف

إسبانيا ( .)37وقد يكون هذا االهتام صحيحاً ،ولكن ال تتوافر أدلة عليه سوى خطبة امللك أخيكا
اليت ألقاها أمام جملس طليطلة السابع عشر ( 9تشرين الثاين سنة  694م) عندما أشار إىل هذه

"املؤامرة" ألول مرة .ويرى بعض املؤرخني احملدثني ،أن هذا االهتام ما هو إال حمض خيال أو اخرتاع
من قبل امللك حىت يربر
_______

(.Ibid., p. 124 )33

(.Thompson, op. cit., p. 246 )34
(.Ibid., pp. 236-237; Katz, op. cit., p. 127 )35

(.Shaw, op. cit., p. 214; Thompsonn op. cit., p. 16 )36
(Ibid., p. 247; Katz, op. cit., p. 21; cf. Levi-Provençal, )37
Histoire de l'Espagne
.Musulmane, vol. I. Paris, Leiden, 1950, p. 6
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إجراءاته ضد اليهود ( .)38ولكن هناك من يعتقد بصحة هذه احلادثة ،ويعدها حقيقة اترخيية ،بل
اعتقد بعضهم أن اليهود املقصودين ابلتآمر من خارج البالد هم من مشال أفريقيا .ومن الرببر ابلذات

( .)39كما ذهب آخرون إىل أبعد من ذلك -رمبا بسبب تعاون اليهود فيما بعد مع املسلمني زمن

الفتح -فذكروا أبن اليهود كانوا يتآمرون من أجل تسليم إسبانيا إىل العرب ( .)40وبطبيعة احلال ،ال
ميكن تصديق مثل هذا االفرتاض ،ألن العرب يف ذلك الوقت كانوا بعيدين عن إسبانيا ،وكانت
فتوحاهتم مركزة يف املناطق اجملاورة للقريوان.

إن عدم التكافل االجتماعي الذي كان يسود يف دولة القوط الغربيني ،والتضييق الذي حلق ابليهود،
والظروف التعيسة اليت كان يعيش يف ظلها العبيد والعديد من أفراد الطبقة العامة ،أدت إىل تفكك

اجملتمع واهنياره .يضاف إىل ذلك أن حالة العصيان واملؤامرات املستمرة اليت كان يقوم هبا النبالء من
أجل الوصول إىل العرش ،أو االنسالخ عن اململكة واحلصول على االستقالل ،أهنكت البالد،

وأوصلتها إىل حالة يرثى هلا من الرتدي والضعف .ولقد حدث قبل الفتح العريب اإلسالمي إلسبانيا

بسنة واحدة تقريباً ،أقوى وأقسى تنافس على السلطة يف البالد ،مما زاد يف حالة الضعف والتفكك،

وسهل أمر القضاء على دولة القوط الغربيني.
عصر امللك غيطشة وتفرق كلمة القوط:

ابتدأت األزمة منذ أايم امللك غيطشة  Witiza (702 - 710م) ،الذي حاول أن يصلح األمور
وخيفف من التأثري السيء الذي تركه أبوه أخيكا ،فمال إىل إنصاف الناس من استبداد نبالء القوط،

وأحب يف آخر أايمه أن يرفع القيود عن اليهود ،فكرهه النبالء ورجال الدين ،الذين أبعدهم عن

نفسه ،وحرمهم من بعض امتيازاهتم ،وفرق مشلهم .فأخذ النبالء يثورون عليه يف نواحي البالد
املختلفة ،وآتمر عليه أهله ،واستطاعت زوجته أن ترغمه على تعيني ابنه الصيب وقله (أخيال

 )Achilaحاكماً على طركونة
_______

(Thompson, op. cit., p. 247; Y Baer, A History of the )38
,Jews in Christian Spain

translated from the Hebrew by Louis Schoffman,
.Philadelphia, 1971, vol. I. p. 22

.Shaw, op. cit., p. 214

( )39إبراهيم طرفان ،دولة القوط الغربيني ،القاهرة ،1958 ،ص .119

(Katz, op. cit., p. 21; The Cambridge Medieval History, )40
.Planned by J. B. Bury, ed
Gwatkin and J. P. Whitney, Cambridge, 1964, vol. II. .H. M
.p. 18
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وسبتمانيا .وكان هذا التعيني حافزاً للنبالء وكبار القوط إىل مضاعفة العمل للقضاء على غيطشة

ودولته .ويف هذه األثناء تويف غيطشة يف حدود سنة  710م ،والبلد منشق على نفسه مفرق بني

رجال الدين وكبار النبالء الطامعني .وكان أفراد البيت املالك أنفسهم من أكثر الناس انقساماً .فقد
ترك غيطشة أرملة ،وثالثة بنني ،هم أخيال ،وأملند ،وأرطباس ،وأخني كان أحدمها أسقفاً ألشبيلية

يدعى أبة  ،Oppaواآلخر وصياً على أخيال الذي كان مرشحاً لوراثة العرش بعد أبيه .ولكن كبار

القوط مل يرغبوا يف اخلضوع لصيب مثال أخيال ،هذا ابإلضافة إىل عدائهم ألبيه ،وختوفهم من استبداد

الوصي ابحلكم ( .)41فامتنعوا عن طاعة أخيال ،واستقل بعضهم يف األطراف والنواحي ،وسادت
حالة الفوضى واالرتباك يف البالد ،استطاع على أثرها كبار القوط وأعياهنم يف طليطلة أن يوحدوا

جهودهم ضد أخيال وعمه الوصي عليه ،وأن يعهدوا ابلعرش إىل أحدهم ويدعى رودريكو أو لذريق

. )42( Roderic

وما يزال أصل لذريق خمتلفاً فيه ،فتذكر إحدى املصادر الالتينية على أنه كان سليل بيت أحد ملوك
القوط السابقني ( .)43بينما يذكر املؤرخون العرب أنه كاان رجالً شجاعاً ،ولكنه ال ينتمي إىل بيت

امللوك ،وأنه كان قائداً وفارساً ( .)44ونظراً للظروف اليت توىل فيها هذا امللك ،فقد كان يف حاجة
ماسة إىل األموال .فابتدأ حكمه أبن حاول االستيالء على خزائن أسالفه امللوك من كنيسيت سان

بيدرو  San Pedroوسان اببلو  San Pabloيف طليطلة (.)45
مل تكن مشكلة لذريق الوحيدة هي احلاجة إىل املال ،بل كان عليه أيضاً أن جيابه
_______

( )41انظر :ابن القوطية ،ص 2؛ أخبار جمموعة( ،جمهول املؤلف) نشره وترمجه إىل االسبانية،

الفوينيت القنطرة ،مدريد ،1867 ،ص 5؛ املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق،

إحسان عباس ،بريوت  ،1968ج  ،1ص 265؛ مؤنس ،فجر األندلس ،ص .16 - 12

(.Isidoro Pacense or the Chronicle of 754 )42

( ملحق رقم  2لكتاب أخبار جمموعة) ،ص  ،147رقم ()34؛ وانظر أيضاً :مؤنس ،املرجع السابق،

ص 16؛ عنان ،دولة اإلسالم يف األندلس ،ج  ،1ص .34 - 33

(The Chronicle of Alfonso III. ed. Manuel Gomez- )43
Moreno. Boletin de la Real

.Academia de Historia. 100. Madrid. 1932. pp. 611-612
( )44ابن القوطية ،ص 2؛ أخبار جمموعة ،ص 5؛ ابن عذاري ،ج  2ص 3؛ املقري ،ج  ،1ص
.250 ،248

( )45انظر :ابن القوطية ،ص 7؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 567؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 3؛ فتح

األندلس ،ص 3 - 2؛ احلمريي ،ص 7 - 6؛ املقري ،ج  ،1ص .251
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انتشار الفوضى واالنقسام والفساد يف اململكة .وكانت الثورات ،وحركات التمرد ما تزال تعكر صفو
البالد ،وبشكل خاص يف منطقة الباسك ،وكان العبيد يهربون يف كل مناطق البالد .ويدل هذا على
ضعف القوط املتأصل ،وإىل احلد الذي وصل إليه تدهور قوهتم ،ألن الغالبية العظمى من اجليش

القوطي يف أواخر القرن السابع امليالدي كانت تتألف من العبيد اجملندين .وهلذا فليس من الصعب

على املرء أن يتخيل مصري هذا امللك ومملكة القوط الغربيني عامة ،عندما كان عليهم أن جياهبوا
ْحاسة العرب واملسلمني املتدفقة ،وكلمتهم املوحدة يف سبيل نشر مبادئ احلق والعدل وحترير

الشعوب من الظلم والفساد.
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ص ُل الث ِ
هاين
ال َف ْ

فتح العرب إلسبانيا

أ  -دوافع الفتح وممهداته:
ال ميكن احلديث عن فتح العرب إلسبانيا مبعزل عن بقية حروب التحرير اليت خاضها العرب

املسلمون يف سبيل إعالء كلمة هللا ،ونقل رسالة السماء إىل الشعوب املضطهدة اليت كانت ترزح
حتت نري القوى األجنبية كالفرس والبيزنطيني .فلقد كان للعرب الذين وحدهم اإلسالم غاية نبيلة يف

الفتوح متثلت أوالً يف حترير إخواهنم العرب أينما وجدوا ،واثنياً :يف حترير الشعوب األخرى من اجلهل

والوثنية والتسلط األجنيب ،مث يف نشر قيم ومثل احلضارة اإلنسانية اليت أانرت الدرب هلذه الشعوب،

وساعدت على امتزاج الثقافات ،والتجارب واخلربات ،خدمة للبشرية مجعاء .ولقد جنح العرب يف

مشال أفريقيا -كما جنحوا يف غريها من األماكن -يف كسب سكان البالد األصليني ،أي الرببر ،إىل
جانبهم ،ولو أن ذلك أتخر لفرتة من الزمن بسبب تواجد القوى األجنبية املتمثلة ابلبيزنطيني الذين

كانت تربطهم عالقات مع بعض الرببر املوالني هلم والذين قاوموا الفتح العريب إىل حني .ولكن عندما
أدرك الرببر جوهر الرسالة السامية اليت حيملها العرب ،وأهنم مل أيتوا من أجل مغنم أو كسب مادي،
تعاونوا معهم وامتزجوا هبم ،ووحد اإلسالم بني االثنني ،فأصبحوا قوة كبرية يف املنطقة .واعتمد العرب

اعتماداً كبرياً على الرببر ،ال سيما يف عهد الوايل موسى بن نصري ،حيث عهد إىل زعماء من الرببر

بقيادة اجليوش اإلسالمية اليت استمرت تؤدي رسالتها يف استكمال حترير مشال أفريقيا .وبفضل هذا

التعاون الفعال استطاع العرب أن حيققوا فتح إسبانيا.

يف بداية العقد األخري من القرن األول اهلجري (يف حدود سنة 90هـ 708 /م) عهد القائد العريب
موسى بن نصري إىل طارق بن زايد بتويل قيادة الرببر املسلمني الذين انتظموا يف صفوف اجلند العريب

يف منطقة املغرب األقصى ،فاختذ مدينة طنجة مقراً له .ولقد كان ْحاس هؤالء الرببر إىل اجلهاد ونشر

مبادئ اإلسالم اليت جاء هبا العرب كبرياً .ونظراً لطبيعة املنطقة اجلغرافية ،فلم يكن أمام طارق وجنده
سوى التوجه أبنظارهم إىل شبه
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اجلزيرة اآليبريية ،وال سيما أن مناطق اجلنوب كانت صحراوية ال تشجع على التجارة إليها أو التوغل
فيها .يضاف إىل ذلك ،أن الرببر كانوا على اتصال دائم مع السواحل االسبانية لقرهبا ،وكانوا أيضاً
على علم اتم ومعرفة أكيدة مبدى خصب شبه اجلزيرة وغناها ،وعن خطورة مشاكلها االجتماعية

والسياسية ،اليت ذكرانها آنفاً ،وضعف دولة القوط الغربيني بصورة عامة .ولقد شجعت هذه العوامل
العرب واملسلمني على التفكري بفتح إسبانيا ،وضمها إىل حظرية املناطق اليت مت حتريرها يف املشرق

العريب ومشال أفريقيا .أما ما يذكره بعض املستشرقني املغرضني ،وما يروجه بعض الكتاب من التلميح

إىل أن الدوافع املادية ،والغنائم ،وحب التوسع هي اليت دفعت ابلعرب إىل الفتوحات ،فأمر ال يؤيده

الواقع ( .)1فلم يكن هدف العرب الكسب املادي ،بل كانت هلم غاية نبيلة أهم من ذلك بكثري،

وأبعد أتثرياً ،أال وهي نقل مبادئ وقيم السماء السمحة إىل البالد املفتوحة ،واجلهاد يف سبيل هللا من

أجل حتريرها .أما الغنائم واملكاسب ،فهي حتصيل حاصل ،ونتيجة طبيعية من نتائج احلروب اليت

كانت وما تزال تقوم بني األمم ،فالغالب ال بد أن يستويل على خملفات املغلوب ،ولو أن موقف
العرب من هذا أفضل بكثري من مواقف غريهم من الشعوب ،نتيجة لنظرهتم اإلنسانية السامية.

لقد تطرقت املصادر التارخيية العربية إىل األسباب اليت أدت إىل الفتح العريب اإلسالمي لشبه اجلزيرة
اآليبريية ،ولكنهم يرجحون السبب الرئيس إىل وازع االنتقام الشخصي ،ويسوقون على ذلك قصة
أسطورية ملخصها أن الكونت يوليان ،أو جوليان  Julianحاكم مدينة سبتة قد شجع العرب على

الفتح انتقاماً لنفسه من لذريق ملك إسبانيا الذي اعتدى على شرف ابنته .وتروي القصة أنه كانت

جلوليان ابنة مجيلة ،أرسلها جرايً على عادة األشراف يف ذلك الوقت إىل بالط طليطلة لتتعلم وتتثقف

مع بنات امللك.

وقد رآها لذريق وسحر جبماهلا ،مث حاول أن ينال منها ،ولكنها قاومته ورفضت ،فلجأ إىل القوة
واعتدى على شرفها برغم إرادهتا .وعندما كتبت إىل أبيها ابحلادث أسرع ابلسفر إىل طليطلة وعاد
اببنته إىل سبتة ،وهو يضمر الشر واالنتقام .وقد دفعه حقده هذا إىل التوجه إىل موسى بن نصري

وحثه على فتح إسبانيا ( .)2وتذكر رواايت أخرى أنه سار

_______

( )1قارن :إبراهيم بيضون ،الدولة العربية يف إسبانيا ،بريوت ،1978 ،ص .65 - 64
W. Montgomery Watt. A History of Islamic Spain, Islamic

,Surveys 4, Edinburgh
pp. 5-9 .1967

( )2أخبار جمموعة ،ص 5؛ فتح األندلس ،ص 4 - 3؛ املقري جـ  ،1ص .253 - 251
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إىل طارق بن زايد ،حاكم مدينة طنجة ،وأعلمه برغبته يف االنتقام واستعداده ملساعدة العرب يف
حرب القوط الغربيني (.)3
وال جند هذه القصة يف املصادر االسبانية املعاصرة لألحداث ،ولكن مبرور الزمن انتقلت هذه القصة
إىل القصص االسباين واألغاين الشعبية االسبانية اليت تعرف ابسم  .Romanceroمث اختلطت

هذه الرواايت ابلتاريخ االسباين كما لو أهنا كانت حقيقة واقعة ( .)4وخيتلف املؤرخون احملدثون يف
هذه القصة ،فمنهم من يرى أهنا صحيحة ،ومنهم من يرى أهنا من اخرتاع القصاص ( .)5وعلى أية

حال ،فنحن ال نستطيع االعتماد عليها كثرياً يف تعليل تعاون جوليان مع العرب ،نظراً للظروف
السياسية اليت كانت حتيط بسبتة واليت دفعته أخرياً إىل الوقوف مع العرب يف عملية الفتح.

ويف احلقيقة تتضارب اآلراء بشأن شخصية جوليان حاكم سبتة فهناك من يرى أنه قوطي األصل،
وهناك من يرى أنه بيزنطي ،أو بربري من قبيلة غمارة ،ولكن معظم الرواايت تتفق على أنه كان حيكم
سبتة وما جياورها يف الوقت الذي وصل فيه العرب إىل الطرف الغريب األقصى من مشال أفريقيا .ومن

املرجح أنه كان احلاكم البيزنطي إلقليم موريطانيا الطنجية Mauretania Tingitania

الذي كان اتبعاً لإلمرباطورية البيزنطية ،ولكنه بعد تقدم العرب يف مشال أفريقيا انقطعت به األسباب

عن بيزنطة ،فأصبح مستقالً يف هذه الناحية ،واضطر لالتصال ابلقوط يف عهد امللك غيطشة ،وقام
بني االثنني تعاون قوامه إرسال املؤن واالمدادات من إسبانيا إىل جوليان .ويبدو أن موت غيطشة

واستيالء لذريق على العرش قد وضع حداً هلذه العالقات الطيبة ال سيما أن جوليان كان من أصدقاء
غيطشة .وهلذا فلم يكن أمام جوليان إال الرضوخ للعرب والتعاون معهم ،ال سيما أنه رأى أن األمور
تسري لصاحل العرب واملستقبل يبشر بتفوقهم على القوى األخرى يف املنطقة .وقد أخفق موسى بن

نصري يف أن يسيطر على سبتة
_______

( )3ابن عبد احلكم ،فتوح مصر وأخبارها ،نشر :شارلس توري ،نريهيفن ،1922 ،ص 205؛ ابن
القوطية ،ص 8 - 7؛ فتح األندلس ،ص 9؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .7 - 6

( )4أْحد خمتار العبادي ،يف اتريخ األندلس واملغرب ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،االسكندرية ،ص 54
.55 -

(cf. E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los arabes en )5
,Espana, madrid 1892

.pp. 58-59

مؤنس ،فجر األندلس ،ص 60 - 59؛ عنان ،دولة اإلسالم ،جـ  ،1ص ( 37 - 35وهو يؤيد
قصة ابنة جوليان).
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ابلقوة بسبب حصانة أسوارها ،ومقاومة جنود جوليان ،فتم عقد الصلح بني الطرفني .ومبوجب هذا
الصلح ظل جوليان حاكماً على سبتة مقابل اعرتافه ابلسيادة العربية ،ورجع موسى إىل القريوان (.)6
وتذكر احلوليات الالتينية رواية أخرى مفادها أن أوالد غيطشة هم الذين اتصلوا ابلعرب ودعوهم إىل

فتح إسبانيا ومساعدهتم يف إعادة ملكهم املفقود ،وأن الفتح العريب ،وجناحه كان نتيجة هلذا االتصال

( .)7وتشري بعض املصادر العربية أيضاً إىل مباحثات جرت يف طنجة قبيل الفتح بني طارق بن زايد

وأحد أوالد غيطشة ( .)8بينما يقول آخرون أن هذه املباحثات حدثت قبيل بدء املعركة الفاصلة بني
طارق بن زايد وجيش القوط بوقت قصري .وذلك عندما أصبح طارق فعالً يف إسبانيا؛ فعرض أبناء

غيطشة ،أن يتخلوا عن لذريق ،ويؤيدوا طارقاً جبنودهم شريطة أن يضمن هلم كل ممتلكات والدهم،
واليت تبلغ ثالثة آالف ضيعة ،وهي اليت مسيت فيما بعد بصفااي امللك ( ،)9وذلك بعد أن خيضع

إسبانيا مجيعها .وال تعرض املصادر العربية األخرى لذكر أية مباحثات بني طارق بن زايد وأوالد
غيطشة ،بل كل ما يف األمر أن هؤالء األوالد وبعض نبالء القوط قرروا التخلي عن لذريق يف ساحة
املعركة ألهنم اعتقدوا خطأ أبن العرب ال ينوون االستقرار يف البالد ،بل أهنم جاؤوا فقط من أجل

الغنائم ،وأهنم سيعودون بعد اندحار لذريق ،ويرجع العرش إىل أسرة غيطشة ( .)10وبطبيعة احلال،

فإن رأي هؤالء املؤرخني أقرب إىل الصواب ،وينسجم مع طبيعة األحداث ،فضالً عن أنه يعارض

فكرة جناح الفتح مبساعدة قوى من داخل إسبانيا ،األمر الذي يروجه أعداء العرب للتقليل من شأهنم

وقوهتم ،فيبالغون يف دور أسرة غيطشة يف
_______

( )6انظر :أخبار جمموعة ،ص 4؛ وقارن :مؤنس ،املرجع السابق ،ص  ،55 - 53عبد الواحد
ذنون طه ،الفتح واالستقرار العريب اإلسالمي يف مشال أفريقيا واألندلس ،ميالنو  -بغداد،1982 ،

.142

(( )7ملحق رقم  3لكتاب أخبار جمموعة)

;The Chronicle of Albelda, p. 163
.The Chronicle of Alfonso III, p. 612

( )8الرقيق القريواين ،اتريخ أفريقية واملغرب ،حتقيق :املنجي الكعيب ،تونس ،1968 ،ص 73؛ ابن
عذاري( ،برواية عيسى بن أيب املهاجر) ،ج  ،2ص .6
( )9ابن القوطية ،ص 5؛ احلمريي ،ص  ،10 - 9املقري؛ ج  ،1ص .258

( )10أخبار جمموعة ،ص 8 - 7؛ فتح األندلس ،ص 7 - 6؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 563؛
املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص .258 - 257 ،232 - 231
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مساعدة العرب ،وكذلك يف دور اليهود ،كما سنرى فيما بعد (.)11
وإذا ما سلمنا أبن دور أسرة غيطشة وأنصارها قد اقتصر على الوقوف إىل جانب العرب بعد عبورهم

فعالً إىل إسبانيا ،فإن دور الكونت جوليان يبقى أمراً ال ميكن إنكاره بسبب إمجاع الرواايت ،على
وجوده وموقفه من الفتح .ولكن ما هي مصلحة جوليان من فتح العرب إلسبانيا ،ال سيما أننا

استبعدان دافع االنتقام الشخصي املتمثل برواية ابنته يف بالط طليطلة؛ لقد سبقت االشارة إىل
العالقات الطيبة بني جوليان وامللك غيطشة ،وإىل املساعدات اليت كان يتلقاها األول من إسبانيا.
ولكن بوفاة غيطشة وجميء لذريق ،توقفت هذه املساعدات نتيجة النشغال األخري مبشاكله الداخلية

العصيبة .وقد استاء جوليان من هذا املوقف ،وشعر أبمهية التعاون مع العرب وبشكل خاص يف

العبور إىل إسبانيا ،ألنه أدرك قوة العرب ومستقبل سيادهتم على املنطقة ،هذا ابإلضافة إىل أنه كان

يرض عن استيالء لذريق على عرش إسبانيا بدالً من ورثة
من أصدقاء امللك غيطشة ،وابلتايل فهو مل َ

غيطشة .وهلذا فقد بدأ اتصاله بطارق بن زايد ألنه كان قريباً منه يف طنجة ،أو رمبا يكون طارق نفسه
هو الذي اتصل به واطلع على رأيه يف مسألة العبور إىل إسبانيا ،ال سيما أننا نعلم أن دوافع العرب

واملسلمني ،واليت ذكرانها يف أول الفصل ،كانت قوية للفتح والتحرير ،فلم يكونوا حباجة ملن حيثهم

على هذا الواجب املقدس ،بل هم الذين اختذوا ابدرة الفتح بقيادة قائدهم الشجاع طارق بن زايد.
وتذكر بعض املصادر أن موسى بن نصري هو الذي اختذ قرار الفتح ،وهم يشريون أيضاً إىل مراسالت
متت هبذا الشأن مع اخلليفة يف دمشق ( .)12ولكن بُعد املسافات بني طنجة والقريوان ودمشق

تدعو املرء إىل التحفظ يف قبول هذه الرواية ،وخباصة أن العديد من املؤرخني اآلخرين يشريون صراحة
إىل أن عبور طارق إىل إسبانيا كان دون معرفة موسى بن نصري ( .)13وبطبيعة احلال ،فإن هذه

املسألة ليست جوهرية ،ألن هدف
_______

( )11عن آراء بعض الكتاب احملدثني بشأن هذه الرواايت انظر:
مؤنس ،فجر األندلس ،ص 64 - 63 ،57 - 55؛ العبادي ،املرجع السابق ،ص  ،55السيد
عبد العزيز سامل ،اتريخ املسلمني وآاثرهم يف األندلس ،بريوت ،1962 ،ص .67 - 66

( )12ابن القوطية ،ص 8؛ أخبار جمموعة ،ص 6 - 5؛ فتح األندلس ،ص 5 - 4 ،2؛ ابن

الكردبوس ،االكتفاء يف أخبار اخللفاء ،حتقيق :أْحد خمتار العبادي ،جملة معهد الدراسات اإلسالمية

مبدريد ،العدد  ،66 - 1965 ،13ص 46 - 45؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 6 - 5؛ .cf
Encyclopedia of Islam, New ,"al-Andulus" ,Levi-Provençal
.edition

( )13رواية الواقدي يف :البالذري ،فتوح البلدان ،نشر :ذي غوية ،ليدن ،1866 ،ص  230و
231؛ =
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كل من القائدين كان حتماً خدمة املبادئ اإلنسانية اليت ْحلها العرب ،وتوصيلها إىل شعوب األرض

األخرى ،وابلتايل ،فإن النتيجة واحدة ،وهي فتح هذا اجلزء من العامل وحتريره وليس أدل على هذا من

مسارعة موسى بن نصري ،حني مساعه أبنباء الفتح ،إىل جندة قائده طارق ،والعمل على استكمال

الفتح الذي مت أخرياً ابلتعاون الفعال واملثمر بني القائدين.
ب  -خطة الفتح وحوادثه يف زمن طارق بن زايد:

مل يكن فتح العرب إلسبانيا مغامرة حربية ارجتالية بل كان فتحاً منظماً مدروساً حسب خطة ذكية

وضعها القائد طارق بن زايد .فعلى الرغم من معرفته ابلوضع املرتدي الذي كانت عليه إسبانيا ،مل
يغامر أبرواح جنوده دون اختاذ االحتياطات الالزمة والقيام بغارة استكشافية على جنوب إسبانيا
جلس النبض ومعرفة مدى مقاومة األعداء يف اجلانب اآلخر .وقد عهد بقيادة هذه احلملة

االستطالعية إىل قائد يدعى أبو زرعة طريف ابن مالك املعافري ،الذي عرب إىل األندلس يف رمضان
سنة 91هـ /آب  -أيلول  710م ( .)14وكانت قوة طريف االستطالعية تتألف من أربعمئة راجل
ومئة فارس ،أحبر هؤالء على منت أربعة مراكب هيئت من قبل الكونت جوليان ،ونزلت على جزيرة

تسمى ابلوماس (  )Las Palomasواليت تقع على الشاطئ االسباين يف موضع أصبح يعرف

حىت اليوم ابسم طريف (  . )Tarifaولقد تكللت جهود طريف بنجاح ابهر ،يف اجلزء اجلنويب من

شبه اجلزيرة اآليبريية ،وقام بعدة ْحالت موفقة يف املنطقة دون أن يالقي أية مقاومة ،وأصاب كميات
وافرة من الغنائم واألسالب ،مث رجع إىل الشمال األفريقي (.)15
_______

= الرقيق املصدر السابق ،ص 74؛ ذكر بالد األندلس( ،جمهول املؤلف) خمطوط اخلزانة العامة يف
الرابط ،ورقم  85ج ،ص .85 - 84

( )14املقري( ،رواية الرازي) ج  ،1ص .254
( )15أخبار جمموعة ،ص 6؛ ابن الكردبوس ،االكتفاء يف أخبار اخللفاء ،ص  ،45ذكر بالد

األندلس ،ص 84؛ ابن عذاري (برواية عريب بن سعد) ج  ،2ص 5؛ وقارن أيضاً:
;The Chronicle of Albelda, p. 163; Saavedra. op. cit., p. 64
p. Gayangos, The History

of the Mohammedan Dynasties in Spain, New-London,
1964, reprint of
.London, edition, 1843, vol. I. pp. 517-519
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ْحلة طارق بن زايد:
إن النتائج املرضية اليت حققتها مهمة طريف شجعت طارقاً على املضي يف خطته ابلفتح ،فقرر أن
يقود بنفسه احلملة املقبلة اليت كانت تتألف من اثين عشر ألف رجل من مقاتلي العرب والرببر

املسلمني .وكانت نسبة الرببر املشاركني يف هذه احلملة عالية نظراً العتناقهم اإلسالم وانتظامهم يف

يبق مع
اجليش ( .)16وكان معظم املقاتلني من العرب قد رجعوا إىل القريوان مع موسى بن نصري ومل َ
طارق بن زايد إال عدد قليل من العرب من أجل أن يعلموا الرببر مبادئ وتعاليم اإلسالم (.)17

ويُعد عبد امللك بن عامر املعافري ،اجلد األعلى للمنصور بن أيب عامر ،من أشهر الرجال العرب
املسامهني يف هذه احلملة ( .)18ويذكر بعض املؤرخني أن جيش طارق كان يتألف أول األمر من

سبعة آالف رجل ،مث حلقهم مخسة آالف آخرون أرسلهم موسى بن نصري ( ،)19ولكن األرجح أن
االثين عشر ألف جندي ،املذكورين أوالً ،هم الذين كانوا إبمرة طارق وهبم مجيعاً عرب إىل األندلس
(.)20

وتشري الظروف اليت رافقت عبور طارق بن زايد ونزوله على الشاطئ االسباين إىل أنه كان ال بد قد
أحبر من سبتة .وميكن أن نعتمد على هذه احلقيقة ،ألن املصادر تذكر ابستمرار أن جيش طارق مت
نقله إىل إسبانيا على منت مراكب جتارية قدمها جوليان حاكم سبتة ( .)21وبطبيعة احلال فقد كان

طارق ميتلك سفنه اخلاصة به يف طنجة ،هذا ابإلضافة إىل السفن العربية األخرى اليت كانت تنتجها

دار صناعة السفن يف تونس (.)22

ولكن يبدو أنه أراد أن حييط عملية نزوله ابلسرية التامة ،وذلك ابستعمال مراكب
_______

( )16قارن :ابن خلدون ،كتاب العرب ،بريوت،1961 - 1956 ،ج  ،6ص .254
( )17ابن حبيب ،استفتاح األندلس ،حتقيق الدكتور حممود علي مكي ،جملة معهد الدراسات

اإلسالمية مبدريد ،العدد اخلامس ،1957 ،ص  ،222ابن عبد احلكم ،ص 205 - 204؛

الرقيق ،ص .70 - 69
( )18ابن عذاري ،ج  ،2ص 257 - 256؛ املقري ،ج  ،1ص .399 - 396

( )19املصدر نفسه (برواية ابن حيان) ج  ،1ص 232 - 231؛ أخبار جمموعة ،ص .7
( )20انظر :عبد الواحد ذنون طه ،املرجع السابق ،ص .162

( )21ابن عبد احلكم ،ص 206 - 205؛ البالذري ،فتوح البلدان ،ص 230؛ الرقيق ،ص 74؛
ابن عذاري (برواية الرازي) ،ج  ،2ص .6

( )22قارن :العبادي ،املرجع السابق ،ص 60 - 59؛ بيضون ،املرجع السابق ،ص 69 - 67؛
سامل ،املرجع السابق ،ص .72
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جتارية ،واالقالع من ميناء آخر ،أي من سبتة .ويصف املؤرخ التونسي عبد امللك بن الكردبوس
عمليات نزول جيش طارق إىل األندلس ،فيذكر أن األخري كان يرغب يف إجياد مكان مالئم للنزول
على الشاطئ االسباين (رمبا منطقة اجلزيرة اخلضراء اليت تقابل سبتة) .ولكن طارقاً ختلى عن النزول يف
هذا املكان عندما وجد مجاعة من القوط حاولت منع نزوله ،فأحبر منه ليالً إىل مكان وعر من

الشاطئ .وقد استخدم اجملاذيف وبراذع اخليول اليت ألقيت على الصخور لتسهيل عملية النزول،

وهبذا ضمن سالمة جنوده ( .)23وقد نُفذت هذه العملية يف الليل ،ورمبا استغرقت أكثر من ليلة
واحدة بسبب قلة املراكب ،اليت كانت مستمرة بنقل الرجال بني الشاطئني ،إىل أن هبط كل أفراد

احلملة على األراضي االسبانية بسالم.

وجيدر قبل استكمال عرض أحداث الفتح يف عهد طارق أن نشري إىل القصة الشائعة اليت تقول أبن
طارقاً قد أحرق سفنه بعد نزوله إىل الشاطئ ليقطع على جنوده خط الرجعة وليحفزهم على

االستبسال يف القتال ،مث خطبته املشهورة اليت يبتدؤها ابلقول " :أيها الناس أين املفر؟ البحر من
ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم وهللا إال الصدق والصرب  .)24( " ...ولقد شك العديد من

الكتاب احملدثني يف نسبة هذين العملني إىل طارق ،ألن معظم املصادر العربية اليت حتدثنا عن فتح
األندلس ،ال سيما القدمية منها ،ال تذكر شيئاً عن حرق السفن واخلطبة .يضاف إىل ذلك ،فإن

أسلوب اخلطبة وفصاحتها ال يشجعان على نسبتها إىل طارق ،الذي تشري معظم الرواايت إىل أنه كان
من الرببر .أما أسطورة حرق السفن فلم تدون إال يف القرن اخلامس اهلجري /احلادي عشر للميالد،

أي بعد فتح األندلس أبكثر من ثالثة قرون ،وهلذا فهي أيضاً عرضة لكثري من الريب (.)25

نزلت ْحلة طارق على صخرة تسمى جبل كاليب (  ، )Mons Calpeاليت اختذت
_______

( )23ابن الكردبوس ،ص 46؛ انظر أيضاً :ابن عذاري ج  ،2ص  9الذي يذكر رواية مشاهبة

بشأن عبور طارق ونزوله على اجلبل.

( )24ابن حبيب ،ص 221؛ املقري ،ج  ،1ص .241 - 240

( )25لالستزادة من املناقشات بشأن اخلطبة وإحراق السفن وموقف الكتاب احملدثني منهما ،انظر:
عنان ،املرجع السابق ،ج  ،1ص  46و 49؛ العبادي ،املرجع السابق ،ص 68 - 63؛ سامل،

املرجع السابق ،ص 87 - 77؛ أْحد بدر ،دراسات يف اتريخ األندلس وحضارهتا ،دمشق،1972 ،

ص .23 - 21عبد الرْحن علي احلجي ،التاريخ األندلسي ،دار القلم ،دمشق ،1976 ،ص 57
.62 -
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اسم طارق منذ ذلك اليوم ،فأصبحت تسمى جببل طارق ( .)26وهناك خالف بشأن املوعد
الصحيح للحملة ،فيذكر بعض املؤرخني السنة اليت حدث فيها الفتح فقط ،أي سنة  92هـ (تبدأ يف
تشرين األول  710م) ،ويثبت آخرون اليوم والشهر الذي حدث فيه العبور ،ومع هذا فإن األغلبية
تعتقد أبن نزول طارق على الشاطئ االسباين حدث يف رجب 92هـ /نيسان  711م ( .)27وهذا

وقت مناسب جداً ال سيما أنه يقع يف موسم الربيع الذي يتميز ابعتدال اجلو .ولقد أقام طارق عدة
أايم يف اجلبل الذي اختذه قاعدة لعملياته العسكرية ،اليت ابتدأت بفتح اجلزيرة اخلضراء واملناطق

اجملاورة من أجل السيطرة على املضيق وْحاية خطوطه اخللفية وأتمني اتصاالته بشمال أفريقيا .ويف

الوقت نفسه أرسلت كتيبة قوية من اجلند بقيادة القائد عبد امللك بن عامر املعافري لفتح حصن

قرطاجنة ،الذي يقع مشال غرب جبل طارق ،ويدعى اآلن ابسم Torre de Cartagena

( . )28وبعد سقوط هذا احلصن ،وقعت كل املناطق احمليطة مبضيق جبل طارق بيد املسلمني .وتوىل
عبد امللك املعافري مسؤولية ْحاية اجلزيرة اخلضراء ،يساعده يف ذلك جوليان ،وهبذا أصبحت مؤخرة
جيش طارق آمنة ،وسهلت خطوط اتصاله ابلشمال األفريقي.

معركة كورة شذونة:

مضى على طارق حنو شهرين ونصف قبل أن تقع املعركة الفاصلة بينه وبني لذريق يف كورة شذونة.

وتذكر الرواايت أنه هوجم يف هذه األثناء من قبل قائد قوطي يسمى تُ ْدمري  Theodemirالذي
مل يستطيع إعاقة تقدم جيش طارق ،فأرسل إىل لذريق بطلب املساعدة الفورية ( .)29واعتماداً على
رواايت أخرى ،فإن لذريق كان قد أرسل قوات عديدة إليقاف اجليش العريب اإلسالمي ،كانت

إحداها بقيادة ابن أخ له يدعى بنج Banj
_______

(.cf. Levi-Provençal, op. cit., vol. I. p. 18 )26

( )27ابن حبيب ،ص 222؛ فتح األندلس ،ص 8؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 562؛ ابن عذاري
(برواية الرازي) ج  ،2ص 6؛ املقري ،ج  ،1ص .25

( )28ابن القوطية ،ص 9 - 8؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 256 ،9؛ Cf. Saavedra, op.
.cit., p. 65; P
Madoz, Diccionario geografico-estadistico historico de

Espana Y sus Posesiones de

.Ultramar, Madrid, 1848-50, vol. XV, p. 65

( )29ابن حبيب ،ص 222؛ املقري ،ج  ،1ص 24؛ علي بن عبد الرْحن اهلذيل ،كتاب حتفة
األنفس وشعار سكان األندلس ،خمطوط املكتبة الوطنية مبدريد ،رقم  ،5095ص .132
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(ابالسبانية  Sanchoأو  ، )Banchoولكنه قتل مع رجاله ( .)30وال يتوفر لدينا دليل ميكننا
من أن نقطع برأي جازم يف صحة أحداث هاتني الروايتني ،ولكن يبدو أنه من غري احملتمل أن يقوم

لذريق إبرسال قوات من مكان بعيد يف الشمال الشرقي من شبه اجلزيرة ،حيث كان مشغوالً ابلقضاء

على اضطراابت خطرية يف مقاطعة الباسك .وعلى أية حال ،فما أن مسع لذريق بنزول طارق حىت
رجع حنو اجلنوب ،وقام ابالستعدادات الالزمة ملواجهة جيش الدولة العربية ،ومنها أنه توصل إىل

مصاحلة أسرة غيطشة وأنصارها للوقوف صفاً واحداً أمام املسلمني .وتبالغ الرواايت العربية يف تقدير
جيوش األعداء ،فتذكر أبن عدد جيش لذريق كان يرتاوح بني أربعني إىل مئة ألف رجل (.)31

وبطبيعة احلال ،فإن األوضاع السيئة اليت كانت تعيشها إسبانيا يف ذلك الوقت ،جتعلنا ال منيل إىل
تصديق الرواايت اليت تبالغ كثرياً يف عدد اجليش القوطي ،ومع هذا ،فمن املؤكد أنه كان يفوق جيش
طارق بكثري.

وتقابل اجليشان يف كورة شذونة جنوب غرب إسبانيا ،ولكن موقع املعركة الدقيق غري معروف متاماً.
وهناك العديد من الدراسات احلديثة بشأن املكان الذي وقعت فيه املعركة الفاصلة بني لذريق
وطارق ،ومصري لذريق يف هذه املعركة .وعلى سبيل املثال ،فإن املستشرق االسباين سافيدرا ،يرى

حدوث معركتني :األوىل :وقعت قرب مدينة شذونة ،بني جبل رتني (  )Retinوحبرية الخاندا ( la

 ، )Jandaوالثانية :عندما هرب لذريق حنو الشمال وحارب جيش الدولة العربية ابلقرب من مدينة

سلمنقة  ،Salamancaحيث قتل ودفن يف منطقة جماورة ( .)32ويعارض ليفي بروفنسال وغريه

من املستشرقني هذه الفكرة ،ويتفقون مع املؤرخني العرب على حدوث معركة واحدة فقط بني القوط

واملسلمني ،وقعت ابلقرب من ضفاف هنر وادي بكة أو لكة  ،Guadaleteيف كورة شذونة ،وأن
لذريق هزم وقتل ،أو فقد قرب هذا النهر (.)33
_______

( )30نص الرازي املنشور ابالسبانية ملحقاً لكتاب سافيدرا  Saavedraاملذكور آنفاً ،ص 149
150 -؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 8؛ وقارن :مؤنس ،فجر األندلس ،ص .70

( )31ابن حبيب ،ص 222؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 562؛ أخبار جمموعة ،ص 7؛ ابن خلدون ،ج
 ،4ص 254؛ املقري ،ج  ،1ص .258

(Saavedra, op. cit., pp. 68-69; Cf. Chronicle of Alfonso )32
.III, p. 612
(Levi-provençal, op. cit., pp. 20-21; C. Sanchez- )33
Otra vez Guadalete Y" ,Albornoz

Cuadernos de Historia de Espana, I-II, 1944, ,"Covadonga
.pp. 12, 42, 56-58, 67
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خريطةْ :حالت الفتح العريب لألندلس.
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ويذكر بعض املؤرخني العرب أن لذريق هرب من ساحة القتال ،وأنه قتل أو غرق يف مكان يدعى

وادي الطني ،ولكنهم مل حيددوا موقع هذا املكان ( .)34ويعتمد الدكتور حسني مؤنس على التشابه
املوجود بني اسم وادي الطني ،واسم  Guadalentinالذي هو أحد فروع هنر شقورة
 Seguarيف حمافظة مرسية يف شرق إسبانيا ،فيقرتح أبن وادي الطني ما هو إال هنر

 ،Guadalentinوهلذا فهو يرى أبن املسلمني الحقوا لذريق إىل هذا املكان ( ،)35وهذا

احتمال بعيد يصعب تصديقه ،ال سيما إذا ما الحظنا بعد املسافة بني شذونة يف اجلنوب الغريب من
إسبانيا ،وحمافظة مرسية يف اجلنوب الشرقي.

إن موقع املعركة الدقيق ليس له أية أمهية جوهرية ابلرغم من كثرة البحوث واملقاالت اليت كتبت فيه.

ومع هذا فعلى الباحث أن يعرتف أنه ابلرغم من أن املعركة استمرت مثانية أايم فقط ( 28رمضان -
 5شوال 92هـ 26 - 19 /متوز  711م) ،فإن معركة واسعة النطاق كهذه ،مسيت بعدة أمساء خمتلفة
مثل معركة البحرية ،وادي بكة؛ وادي لكة ،وادي الربابط ،شريش ،السواين ،والسواقي ،ال ميكن أن

حندد هلا ،كما يرى الدكتور أْحد خمتار العبادي ( ،)36مكاانً واحداً مثل جنوب مدينة شذونة أو

مشاليها ،وهلذا فمن احملتمل جداً أهنا حدثت كلياً أو جزئياً يف كل هذه املناطق املذكورة اليت تقع يف
كورة شذونة ،فهي معركة هذه الكورة أبسرها (.)37

استئناف ْحلة طارق إىل الشمال

اهنزم القوط الغربيون يف هذه املعركة وتفرق مجعهم ،وتكبدوا خسائر فادحة ،ولكن مصري لذريق ،كما
أسلفنا ،مل يكن معروفاً .أما املسلمون ،فقد استشهد منهم ثالثة آالف رجل ( .)38ولقد كان هدف
طارق املباشر أن يالحق فلول املنهزمني وينهي مقاومتهم قبل أن يستأنف سريه حنو الشمال .وهذا

يشري إىل أنه كان على علم اتم
_______

( )34الرقيق ،ص 75؛ ذكر بالد األندلس ،ص 85؛ ابن عذاري ،ج  2ص .7
( )35مؤنس ،رواية جديدة عن فتح املسلمني لألندلس ،جملة معهد الدراسات اإلسالمية مبدريد،
العدد الثامن عشر ،1974 ،ص .124 ،93 - 91

( )36يف اتريخ األندلس واملغرب ،ص .72

( )37انظر :عبد الواحد ط ،.املرجع السابق ،ص .168
( )38ابن الشباط ،صلة السمط ومسة املرط ،نشرة الدكتور ،أْحد خمتار العبادي يف جملة معهد
الدراسات اإلسالمية مبدريد ،العدد  ،1967 ،14ص 107؛ املقري (برواية الرازي) ج  ،1ص
.259
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بطبيعة املوقف يف إسبانيا يف ذلك الوقت ،وأنه أدرك أبن فتح وحترير إسبانيا بصورة كاملة ال ميكن أن
يتم دون القضاء على قوة القوط .وقد افتتح طارق مدينة شذونة بعد انتصاره على لذريق ،ومل يُضيع

وقتاً فأكمل سريه إىل مدينة استجة  ،Ecijaاليت جتمع فيها فلول القوط يف حماولة ملنع املسلمني من
دخوهلا .ويف طريقه إىل هذه املدينة افتتح طارق مورور ،وتدعى اآلن Moron de la

 ،Fronteraيف منطقة أشبيلية .وبعد ذلك عسكر قرب استجة وضرب عليها احلصار .وبعد
معركة حامية حقق املسلمون نصراً آخر ،ابلرغم من مقتل وجرح العديد من رجاهلم ( .)39أما فلول
جيش القوط فقد هربت إىل مدن أخرى ،وازدادت خشية القوط الغربيني جداً عندما تبني هلم عزم
طارق على البقاء يف إسبانيا ،فهجروا مناطق السهول من البالد ،والتجأوا إىل اجلبال وبقية املدن

احلصينة األخرى (.)40

وملنع القوط من أية حماولة لتوحيد صفوفهم قرر طارق أن يزحف إىل طليطلة عاصمة القوط الغربيني.

وتذكر املصادر أن جوليان نصح طارقاً بتفريق جيشه وإرسال عدة ْحالت إىل مناطق أخرى من

إسبانيا ،فأرسل ْحالت إىل مالقة ،والبرية ،ومرسية وقرطبة ( .)41ولكن من غري املعقول أن يقوم
طارق بتقسيم قواته القليلة العدد ،يف الوقت الذي كان ينوي فيه أن يتوغل بعمق يف أر ٍ
اض معادية.

وميكن قبول الرواية اليت تشري إىل احلملة املرسلة إىل قرطبة ،بسبب وجود االشارات الكثرية إىل قائد
احلملة ،مغيث الرومي ،وإىل أحداث احلملة نفسها ،ومع هذا ،فهناك رواايت أخرى تنسب قيادة
ْحلة قرطبة إىل طارق بن زايد نفسه (.)42

فتح قرطبة:
عهد طارق إىل مغيث الرومي بقيادة احلملة املتوجهة إىل قرطبة .فسار مصحوابً بسبعمئة فارس من

استجة بينما زحف طارق ببقية رجاله إىل طليطلة .وعندما وصل مغيث إىل ضواحي قرطبة ،عسكر يف
منطقة تسمى شقندة  ،Secondaقرب ضفاف هنر
_______

( )39ابن القوطية ،ص 9؛ أخبار جمموعة ،ص 10 - 9؛ ابن الشباط ،ص 113 - 112؛ ابن
عذاري (برواية الرازي) ج  ،2ص .8

( )40أخبار جمموعة ،ص 10 - 9؛ ابن عذاري (برواية الرازي) ج  ،2ص 9 - 8؛ املقري (برواية

الرازي) ج  ،1ص .260

( )41أخبار جمموعة ،ص 102 - 9؛ فتح األندلس ،ص 9؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .11 - 9
( )42ابن القوطية ،ص 9؛ الرقيق ،ص 76؛ ابن الشباط ،ص .116 - 115
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الوادي الكبري .وقد وجد أبن حاكم املدينة القوطي ما يزال هناك ترافقه حامية مؤلفة من أربعمائة إىل
مخسمئة ؤجل ،أما بقية السكان فقد غادروا إىل طليطلة .ولكن مغيثاً أفلح يف اقتحام املدينة بسبب

وجود ثغرة يف أسوارها ،فانسحب حاكمها مع حاميته ،وحتصنوا يف كنيسة تقع خارج األسوار تدعى

ضرب عليهم احلصار هناك ملدة ثالثة أشهر .وعندما أيقن
شنت أجلح  ،San Aciscloحيث ُ

هؤالء بعدم قدرهتم على االستمرار يف املقاومة ،حاول حاكمهم اهلروب إىل طليطلة ،لكنه وقع يف أسر

مغيث ،وأبيدت احلامية أبمجعها .مث وضع مغيث ترتيبات الدفاع عن املدينة وإدارهتا ،وتذكر املصادر
أنه مجع كل يهود املدينة ،وعهد إليهم ابالشرتاك مع املسلمني مبهمة الدفاع عنها (.)43
وتشري مصادران العربية إىل التعاون بني اليهود والعرب أثناء فتح األندلس ،وأهنم ،أي العرب ،كرروا

ما فعلوه يف قرطبة مع بقية املدن االسبانية األخرى ،فحني يتم فتح أية مدينة ،كانوا يعمدون إىل ضم

سكاهنا اليهود إىل مجلة املدافعني عنها ( .)44بطبيعة احلال فإن التضييق الشديد الذي القاه اليهود

على يد ملوك القوط الغربيني ،جعلهم مييلون إىل العرب واملسلمني ،الذين وثقوا هبم ،وعاملوهم

معاملة طيبة جداً ،وخلصوهم من العذاب الذي كانوا فيه .إن موقف العرب النبيل ،والتسامح الذي
مارسوه مع اليهود يف إسبانيا ،بل يف معظم املناطق اليت مشلتها الدولة العربية اإلسالمية يف العصور

الوسطى ،قوبل مع األسف بنكران وجحود من قبل الصهيونية العاملية اليت شردت أبناء العرب
واغتصبت أرضهم يف فلسطني.

ومع هذا فعلى املرء أن يتوقع أبن قصة التعاون الذي ساهم به اليهود يف الفتح قد بولغ فيها كثرياً ،ال

سيما من قبل بعض املؤرخني االسبان ( .)45والغرض من هذا واضح ،وهو حماولة التلميح إىل أن

العرب مل يتمكنوا من فتح إسبانيا لوال مساعدة اليهود .والتآمر معهم على دولة القوط .وهذا بطبيعة

احلال غري صحيح كما أسلفنا يف
_______

( )43أخبار جمموعة ص 14 - 13؛ فتح األندلس ،ص 8؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .10 - 9
وقارن :سامل ،املرجع السابق ،ص .89 - 84

( )44ابن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،حتقيق :حممد عبد هللا عنان ،القاهرة ،1973 ،ج ،1
ص ( 101برواية ابن القوطية)؛ وانظر :أخبار جمموعة ،ص 16 ،14 ،12؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص
.12

(Cf. R. Amador de los Rios, Historia social, Politica Y )45
religion de los judios de

Espana Y Portugal, Madrid, 1875-76, vol. I p. 107; A

Ballesteros Y Beretta, Historia

de Espana Y su influencia in la historia Universal, vol. II, p.
.107
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الفصل األول ،ألن اليهود ساعدوا العرب بعد دخوهلم الفعلي إىل إسبانيا ،ومل يكن هناك اتفاق سابق
أو مؤامرة مدبرة لتسليم إسبانيا إىل العرب.
فتح طليطلة وما جياورها:

سار طارق من استجة يف طريقه إىل طليطلة عرب الطريق الروماين القدمي الذي مير مبدينة جيان
 ،Jaenوالذي يدعى هانيبال  .Anibalفعرب هنر الوادي الكبري عند َم ْنجيبار ،Mengibar

وتقدم إىل الشمال ( .)46وعندما وصل إىل طليطلة ،وجدها خالية إال من بعض اليهود ،ووجد

حاكمها قد انسحب إىل مدينة أخرى خلف اجلبال .وقد سار طارق ملالحقة اهلاربني ،خملفاً وراءه
بعض اجلنود الذين تولوا مسؤولية الدفاع عن املدينة .واختذ طريق وادي احلجارة

 ،Guadalajaraفوصل إىل مدينة تسمى مدينة املائدة ( ،)47وحيتمل أهنا قلعة هنارس
 Alcala de Hanaresاليت تقع مشال شرقي مدريد احلالية ( .)48أما اسم املائدة فهو مشتق
من "مائدة" مثينة صنعت من الذهب والفضة ومن معادن نفيسة أخرى ،عثر عليها طارق بن زايد،

وهي ،كما يُروى ،تعود إىل سليمان بن داود عليهما السالم ( .)49وقصة املائدة كما يبدو ما هي إال
حمض أسطورة وإن ما عثر عليه طارق ال يعدو أن يكون مذحباً لكنيسة طليطلة ُْحل إىل هذا املكان
من قبل اهلاربني والقساوسة ( .)50وعلى أية حال ،فبعد فتح قلعة هنارس ووادي احلجارة ،غنم

طارق هذه "املائدة" مع الكثري من التحف الثمينة األخرى .ومل يستمر يف التقدم إىل أبعد من هذا
املكان ،بل عاد إىل طليطلة يف سنة  93هـ (املبتدئة بتشرين األول  711م) ،وقضى فصل الشتاء
هناك ( .)51ومع هذا فهناك رواايت أخرى تشري إىل أنه استمر يف فتوحه ،فوصل إىل جليقية

 ،Galiciaواسرتقة  ،Astorgaوما جياورها من مناطق ( ،)52األمر الذي يصعب تصديقه،

بسبب اطاللة الشتاء وصعوبة تضاريس املنطقة.

_____________

( )46املقري (برواية الرازي) ج  ،1ص .261

( )47ابن القوطية ،ص 9؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .12
(.Saavedra, op. cit., p. 79 )48
( )49ابن عبد احلكم ،ص 207؛ أخبار جمموعة ،ص 15؛ فتح األندلس ،ص .9

( )50انظر :املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص 272؛ وقارن؛ مؤنس ،فجر األندلس ،ص - 78
.79

( )51أخبار جمموعة ،ص 15؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 564؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .12
( )52ابن القوطية ،ص 9؛ ابن األثري ،ج  ،4ص 564؛ املقري ،ج  ،1ص .265
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ج ْ -حلة موسى بن نصري:
لقد كان رد الفعل لنجاح ْحلة طارق عظيماً يف مشال أفريقيا ،فبعد مساعهم ابلنصر الذي أحرزه طارق
على لذريق يف موقعة كورة شذونة ،اجته الرببر إىل إسبانيا من كل صوب ،وعربوا املضيق بكل ما

وقعت عليه أيديهم من قوارب ومراكب .وبعد وصوهلم مباشرة ،بدأوا ابالستقرار يف املناطق السهلة

من البالد ،ال سيما تلك اليت هجرها السكان احملليون الذين هربوا إىل القالع واحلصون املنيعة

( .)53وعندما وصلت هذه األنباء ،وأحداث النجاح الباهر الذي حققه طارق يف إسبانيا ،إىل امساع
موسى بن نصري يف القريوان ،قرر أن يزحف جبيش عريب كبري إىل شبه اجلزيرة ليتم عمل طارق وينهي

املقاومة القوطية املتبقية .وتشري إحدى الرواايت إىل أن طارقاً أسرع بعد انتصاره على قوات القوط

الغربيني إبشعار موسى بن نصري ابلنصر الذي أحرزه ،وسأله القدوم للنجدة إبمدادات جديدة (.)54
أما الرواايت اليت تصور عبور موسى على أنه نوع من احلسد لطارق خشية أن حيصل وحده على

شرف الفتح وغنائمه ،فال نصيب هلا من الصحة ،ألن طارقاً كان أحد قادة موسى وما يفتتحه فهو

ابسم أمريه وملصلحة الدولة العربية اإلسالمية اليت ينتمي إليها االثنان .يضاف إىل ذلك أن موسى بن
نصري ،كان أعظم من أن حيسد أحد رجاله ،وهو القائد العظيم الذي حرر الشمال األفريقي أبسره،

وجاهد يف سبيل نشر مبادئ احلق والعدل اليت ْحلها العرب إىل األمم املختلفة .إن ْحلة موسى بن

نصري ال ميكن أن تفسر إال على ضوء املصلحة العامة اليت اقتضت تثبيت الفتح وتعزيزه ،وجندة

اجلنود املسلمني الذين اختذوا زمام املبادرة ابلعبور إىل إسبانيا يف احلملة األوىل .وملا كان موسى بعيداً
يف القريوان ،فإن تصوره عن ظروف عبور طارق ووضعه يف األندلس مل يكن واضحاً متاماً ،وهلذا ،فقد
كتب إليه يلومه على مبادرته ابهلجوم دون تلقيه األوامر منه ،وأرسل إليه تعليمات بعدم التحرك من

مواقعه اليت هو فيها حىت يلحق به ( .)55ولكن طارقاً مل يستطع تنفيذ هذا األمر بسبب

_______

( )53املقري (برواية الرازي) ج  ،1ص .259
( )54اإلمامة والسياسة ،منسوب البن قتيبة ،نشر ملحقاً لكتاب ابن القوطية ،ص 124؛ قارن:
مؤنس ،فجر األندلس ،ص .89

( )55ابن عبد احلكم ،ص 207؛ البالذري ،فتوح البلدان (برواية الواقدي) ،ص 231 - 230؛

الرقيق،

ص 76؛ املراكشي ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،أمسرتدام ،1968 ،ص 8 - 7؛ ابن
عذاري ،ج  ،2ص .13
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املقاومة القوطية ،واجليوب اليت كان ال بد من القضاء عليها بسرعة ،ال سيما يف طليطلة وما جياورها.

وصل موسى بن نصري إىل األندلس يف رمضان سنة  93هـ /حزيران  -متوز  712م .وكان يرافقه

جيش عريب يقدر عدده بنحو مثانية عشر ألف رجل .وكان معظم هؤالء من القبائل اليمنية ،وبقية
العشائر العربية األخرى اليت كانت موجودة فعالً يف مشال أفريقيا ،وبشكل خاص يف القريوان.

وضمت احلملة أيضاً أعداداً كبرية من رجال قريش البارزين ،الذين كانوا يف مناصب القيادة ،إضافة

إىل اإلداريني ،ورجال الدين ،وبقية القادة احملنكني من أمثال حممد بن أوس األنصاري ،وحبيب بن أيب

عبدة الفهري ،وعياش بن أخيل ،وعبد اجلبار بن أيب سلمة الزهري ،والعديد من أبناء موسى نفسه،
ابستثناء عبد هللا ،الذي ختلف يف القريوان ليتوىل مسؤولية والية مشال أفريقيا (.)56

لقد قسم موسى جيشه إىل وحدات عديدة تبلغ أكثر من عشرين وحدة ،كل وحدة حتت راية .وكانت

اثنتان من هذه الراايت حتت قيادة موسى املباشرة ،بينما توىل ابنه عبد العزيز قيادة راية اثلثة .أما بقية
الراايت ،فكانت بقيادة قواده من قريش وخمتلف العشائر العربية األخرى .وقد عسكرت احلملة

ابلقرب من اجلزيرة اخلضراء لعدة أايم من أجل الراحة واالستعدادات العسكرية .وعندما قرر موسى
السري ،استشار قواده بشأن الطريق اليت جيب سلوكها .وقد اتفق اجلميع أن يبدأوا مبنطقة أشبيلية،

وبقية األجزاء الغربية األخرى ،اليت مل يفتتحها بعد طارق بن زايد .وقبل أن يغادر موسى اجلزيرة
اخلضراء ،أمر إبرساء احلجر األساس لبناء مسجد هناك ختليداً لذكرى ْحلته هذه ،مسي مبسجد

الراايت (.)57

خط سري ْحلة موسى:

لقد كان ألدالء جوليان وأعوانه دوراً كبرياً يف تعريف موسى بن نصري ابلطريق اجلديدة واملدن غري

املفتوحة ،وهكذا فقد سارت احلملة ابلقرب من شذونة ،مث زحفت مشاالً إىل قرمونة .Carmona

ونظراً لقوة هذه املدينة وحصانتها ،كان على موسى أن يستعمل احليلة يف فتحها ،فأرسل إليها بعض
أتباع جوليان الذين أظهروا ألهل
_______

( )56ابن عبد احلكم ،ص 207؛ الرقيق ،ص 76؛ املقري (برواية الرازي) ج  ،1ص .277
( )57حممد عبد الوهاب الغساين؛ رحلة الوزير يف افتكاك األسري ،خمطوط املكتبة الوطنية مبدريد،
رقم  ،5304ص 99؛ الرسالة الشريفية ،منشورة مع كتاب ابن القوطية ،ص .198 - 197
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َخارطة األندلس.
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املدينة على أهنم أصدقاء جاؤوا فراراً من العرب ،فسمح هلم القوط بدخول املدينة.

ولكن ما إن حل الليل ،حىت فتح هؤالء األبواب للعرب ،فهجموا على احلراس ،وفتحوا املدينة .وبعد

ذلك تقدم موسى إىل قلعة رعواق  ،Alcala de Guadairaففتحها ( ،)58مث سار إىل

أشبيلية اليت قاومت هجوم اجليش العريب اإلسالمي لعدة شهور ،ولكنها أخرياً فتحت عنوة ،وفرت

حاميتها إىل ابجة  .Bejaوترك موسى قوة من جنده للدفاع عن املدينة ،مث سار إىل ماردة .وتذكر

بعض الرواايت األخرى ،أن موسى مل يذهب مباشرة إىل ماردة ،بل الحق فلول املنهزمني غرابً إىل لبلة

 ،Nieblaواكشونبة  ،Ocsconobaوابجة يف جنوب الربتغال (.)59

وبعد أن مت فتح هذه املدن ،سار موسى ابجتاه ماردة  ،Meridaوضرب عليها احلصار ،ولكن

جنود القوط قاوموا اهلجوم العريب اإلسالمي ،مما أدى إىل سقوط بعض الشهداء يف صفوف جيش

موسى .وأخرياً وبعد مقاومة دامت عدة أشهر استسلمت املدينة يف شوال  94هـ /متوز  713م .وقد
رافق هذا االستسالم عقد معاهدة بني الطرفني ،تعهد العرب مبوجبها بعدم التعرض ابألذى للسكان

احملليني الذين يبقون يف املدينة أو يغادروهنا إىل أي مكان آخر ( ،)60كما ضمنت هلم حرايهتم

وكنائسهم وأداءهم لطقوسهم الدينية ،كما هو معروف عن التسامح العريب مع الشعوب اليت حيرروهنا.
ومن جهة أخرى ضمنت هذه املعاهدة للمسلمني ممتلكات الذين قتلوا يف احلرب .واهلاربني من

القوط إىل منطقة جليقية يف الشمال الغريب من البالد.

توجه موسى بعد شهر من فتح ماردة إىل طليطلة .وعندما مسع طارق بقدومه خرج هو وقواده

للرتحيب به .ولقال أن اللقاء بني االثنني مت يف مكان يدعى املعرض  ،Almarazبني هنري اتجة
والتيتار  ،Tietarقرب طلبرية  Talaveraغريب طليطلة (.)61
وقد عاتب موسى قائده على مباشرته الفتح دون استشارة رئيسه األعلى ،وعلى عدم

_______

( )58فتح األندلس ،ص 10؛ أخبار جمموعة ،ص .18 - 17

( )59الغساين ،املصدر السابق ،ص 100 - 99؛ الرسالة الشريفية ،ص .199 - 198
( )60انظر نص الرازي املنشور من قبل جاينجوس ابالسبانية حتت عنوان:
La cronica del Moro Rasis, Memoria sobre la autenticidad

de la cronica

denominada del Moro Rasis, Memorias de la Real

,Academia de la Historia, VIII

.Madrid, 1852, pp. 67-100, p. 78
( )61ابن عبد احلكم ،ص 207؛ أخبار جمموعة ،ص 18؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .16
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تنفيذه أوامره ابلتوقف حلني وصوله إليه ،ولكن طارقاً ،كما يبدو ،استطاع أن يربر ما قام به ،وأن يقنع
موسى بوجهة نظره يف الفتح ،وسرعة القضاء على بقااي القوط من أجل توفري املناخ املالئم للعرب

واملسلمني لالستقرار يف املناطق املفتوحة .ويدل على هذا ،التفاهم املتبادل ،والتعاون املشرتك الذي

ساد بني القائدين خالل فتوحاهتما املشرتكة املقبلة (.)62
فتوحات موسى وطارق املشرتكة يف الشمال:

مضى القائدان إىل طليطلة ،ورمبا مت من هناك إرسال وفد إىل اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك،
كانت مهمته نقل أخبار الفتح إىل دمشق ( .)63ويف بداية ربيع عام  714م 94/هـ ،حتركت

القوات املشرتكة ملوسى وطارق حنو الشمال الشرقي ،ففتحا سرقسطة وما جياورها ،واستمرا يف

التقدم ،فوقع العديد من املدن االسبانية األخرى أبيديهما مثل ،طركونة  ،Tarragonaوبرشلونة
 ،Barcelonaوالردة  ،Leridaووشقة  . )64( Huescaوذكر بعض املؤرخني ،ومنهم ابن
حيان ،أن موسى عرب جبال ألربت  ،Pyreneesوتوغل يف داخل فرنسا حىت بلغ هنر الرون

 . )65( Rhoneويقول آخرون إنه أراد أن يكمل زحفه عرب أورواب حىت يصل إىل القسطنطينية
عن طريق الغرب ( ،)66ويصعب تصديق مثل هذه الرواايت اليت تفتقر إىل األدلة التارخيية ،وخباصة
أهنا مل يرد هلا ذكر يف احلوليات املسيحية املعاصرة لألحداث.

بعد فتح سرقسطة واجلزء األكرب من منطقة الشمال الشرقي لشبه اجلزيرة اآليبريية ،قرر موسى أن
يفتتح مناطق قشتالة القدمية  ،Castilla la Viejaفقسم جيشه إىل قسمني :أسندت قيادة
األول إىل طارق بن زايد ،أما الثاين ،فظل حتت إمرة موسى نفسه (.)67
_______

( )62انظر :عبد الواحد طه ،املرجع السابق ،ص .181
( )63ابن عبد احلكم ،ص 210؛ اإلمامة والسياسة ،ص .126
.Cf, Livemore, op. cit., p. 297

( )64ملزيد من التفصيالت عن فتح هذه املناطق ،انظر :خليل إبراهيم صاحل السامرائي ،الثغر
األعلى األندلسي ،ودراسة يف أحواله السياسية ،بغداد ،1976 ،ص  71فما بعدها.

( )65املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص .274 - 273

( )66ابن حبيب ،ص 227؛ احلمريي ،ص 27؛ ابن خلدون ،ج  ،4ص .255
( )67قارن مؤنس ،فجر األندلس ،ص  ،104سامل ،املرجع السابق ،ص .102
.Saavedra, op. cit., pp. 114-115
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ومضى طارق مبحاذاة اجلهة الشمالية لوادي هنر االبرة ،فهاجم منطقة الباسك ،مث افتتح أماية
 ،Amayaواسرتقة  ،Astorgaوليون  . )68( Leonأما موسى فسار ببقية اجليش إىل
اجلنوب من وادي االبرة ،ففتح لك  ،Lugoوابشر إبرسال ْحالت صغرية الفتتاح املناطق اجملاورة

حىت صخرة بالي  Pena de Pelayoعلى احمليط األطلسي ( .)69ويف أثناء هذه الفتوحات،
كان كل من موسى وطارق يقومان بوضع حاميات إسالمية يف املناطق احملررة ،وقد ورد ذكر إحدى
هذه احلاميات يف حولية مسيحية ،حيث تشري إىل أن منوسة ،Munnuz ،أحد أصدقاء طارق،

كان قد ُعهد إليه بقيادة حامية مدينة خيخون  Gijonاليت تقع على ساحل احمليط األطلسي

( .)70وحيتمل أن تكون فتوحات موسى قد غطت مناطق أخرى يف مشال غرب شبه اجلزيرة ،ولكن

ال توجد لدينا أدلة مدونة على ذلك .وعلى أية حال ،فلقد حرر كل من موسى وطارق معظم جليقية
واالشتوريش ،وتعقبا الفلول األخرية جليش القوط الغربيني ،واضطروها للفرار حىت جبال كانترباي .ومن
مث اعتقد القائدان أهنما قد أهنيا املقاومة القوطية ،وال حاجة هلما بتتبع األعداد الضئيلة الباقية من

املنهزمني.
د  -فتوحات عبد العزيز بن موسى:

رافق موسى بن نصري ،كما أسلفنا ،العديد من أبنائه ،ومن أشهرهم عبد العزيز ،وعبد األعلى،

ومروان .ولقد لعب هؤالء ،وبشكل خاص ،عبد العزيز ،دوراً هاماً يف فتح شبه اجلزيرة .وعلى العموم
فهناك نقص يف املعلومات ،وأحياانً تناقض يف الرواايت اليت تتعلق بذكر تواريخ وأماكن ْحالت عبد
العزيز بن موسى .لقد أرسل موسى ابنيه عبد العزيز وعبد األعلى إىل جنوب وجنوب شرق إسبانيا،

وذلك الستكمال فتح هذه اجلهات اليت مل مير هبا طارق بن زايد .وكان هذا على األغلب بعد سقوط

أشبيلية ،عندما اجته موسى إىل الغرب .فاستطاع عبد األعلى ،ورمبا كان ذلك مبساعدة عبد العزيز

أيضاً ،أن يفتتح كالً من مالقة  ،Malagaوالبرية  . )71( Elviraمث توجه عبد العزيز بعد ذلك
إىل شرق شبه اجلزيرة ،حيث تركزت املقاومة القوطية يف هذه املنطقة

_______

( )68ابن القوطية ،ص 9؛ أخبار جمموعة ،ص 15؛ املقري ،ج  ،1ص .265
وانظر :خليل السامرائي ،املرجع السابق ،ص .82
( )69ابن األثري ،ج  ،4ص 566؛ املقري ،ج  ،1ص .276

(.The Chronicle of Alfonso III, p. 612 )70
( )71اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،ج  ،1ص 101؛ املقري ،ج  ،1ص .275
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يف كورة تدمري ،اليت أمساها املسلمون هبذا االسم نسبة إىل أمريها الدوق تُ ْدمري .Theodemir

والتقى عبد العزيز حباكم هذه املقاطعة قرب أوريولة  .Orihuelaوكان هذا األخري رجالً حازماً
وذا خربة عظيمة يف تقدير األمور ،فقاوم لفرتة قصرية هجوم عبد العزيز ،لكنه توصل أخرياً إىل عقد
معاهدة صلح معه يف رجب عام  94هـ /نيسان  713م ( .)72ومبوجب هذه املعاهدة اليت ذكر

تفاصيلها املؤرخون العرب ،حصل تدمري على شروط مناسبة جداً للصلح ،فقد اعرتف به العرب

حاكماً على سبع مدن تقع ضمن منطقته ،كما احتفظ إبدارته الداخلية هلذه املدن ،شريطة أن يدفع

جزية سنوية تقدر بدينار ذهيب واحد ،مع كميات معلومة من القمح ،والشعري ،واخلل ،والعسل،
والزيت ،لكل ٍ
فرد ح ٍر مع أفراد رعيته ،أما العبيد ،فتؤخذ عنهم نصف هذه الكمية .وقد وافق تدمري
أيضاً على أال يقوم أحد من رعيته بتجاهل هذه املعاهدة أو اإلخالل بشروطها ،وأال أيووا للمسلمني
آبقاً ،وال عدواً ،وال يكتموا عنهم خرباً يتعلق أبعدائهم .وابملقابل فإهنم لن يقتلوا ،ولن يُسبوا ،أو

ُجيردوا من ممتلكاهتم ،أو يُفرق بينهم وبني أوالدهم ونسائهم ،وسوف يُسمح هلم مبمارسة شعائر

دينهم ،ولن ُحترق كنائسهم ( .)73وتع ُد هذه املعاهدة من املعاهدات الفريدة يف اتريخ الفتوحات

العربية اإلسالمية ألهنا وصلتنا كاملة ،وهي تشري بصراحة إىل مدى التسامح الذي متيز به العرب إزاء

الشعوب احملررة ،واحرتام حقها يف اإلدارة ،ويف العيش حبرية ضمن اجملتمع اإلسالمي الذي أعقب
الفتح.

وبعد إقرار األمور يف جنوب شرق شبه اجلزيرة ،عاد عبد العزيز ،إما حسب رغبته ،أو ألن والده
استدعاه بسبب مترد مدينة أشبيلية .ولقد أيدت هذا التمرد عناصر قوطية جاءت من مدينيت نبلة

وابجة ،فهامجوا احلامية العربية اإلسالمية يف املدينة ،وقتلوا مثانني رجالً ،وفر الباقون إىل معسكر
موسى الذي كان حماصراً ملدينة ماردة.

وبعد استسالم هذه املدينة ،قاد عبد العزيز ْحلة إىل أشبيلية ،ومتكن من إعادة فتحها بسهولة (.)74

مث سار بعد ذلك إىل نبلة وابجة لتقوية حاميتيهما .وقد عاد عبد العزيز إىل أشبيلية ،ومن مث إىل
ماردة ،حيث توىل القيادة العامة لكل املناطق احملررة يف هذه

_______

( )72أخبار جمموعة ،ص 13 - 12؛ )The Chronicle of 754, p. 149 (no. 38
( )73الضيب ،بغية امللتمس ،نشره فرانشيسكو كوديرا ،مدريد ،1884 ،ص 259؛ العذري،

نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلاثر ،حتقيق :عبد العزيز األهواين ،مدريد،

 ،1965ص 5 - 4؛ احلمريي ،ص .152 - 151 ،63 - 62
( )74أخبار جمموعة ،ص 18؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 5؛ املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص
.271
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املنطقة .ويرى سافيدرا ،ويؤيده يف ذلك أحد املستشرقني الربتغاليني ،أن عبد العزيز ابتدأ من هنا
ْحلته لفتح وسط الربتغال ،يف الوقت الذي كان فيه موسى وطارق يقومان بفتوحاهتما يف الشمال،

ففتح عدة مدن ،وعقد معاهدات صلح مع ايبرة  ،Evoraولشبونة  Lisbonوقلمرية
 ،Coimbraوشنرتين . )75( Santarem

وصلت إىل دمشق أنباء فتوحات موسى بن نصري وعزمه على التوغل بعمق يف شبه اجلزيرة اآليبريية،

فلم يوافق اخلليفة الوليد األول على هذا املشروع ،وخشي على أرواح املسلمني من العواقب اليت
يصعب التكهن هبا نتيجة لتوغل موسى البعيد يف أرض األعداء .فأرسل الستدعاء كل من موسى
وطارق من دمشق ،وقد تلكأ موسى بن نصري يف تنفيذ األمر ،وذلك الستكمال فتح املناطق

الشمالية الغربية من البالد .ولكن اخلليفة أرسل رسوالً اثنياً أيمره ابلتوقف والعودة حاالً إىل العاصمة.

وتنفيذاً هلذا األمر ،عاد موسى وطارق ،أما غالبية جنودمها ففضلوا البقاء يف املدن واألرايف

املفتوحة ،حيث استقروا وأقاموا منازهلم ( .)76وقبل رجوعه ،عني موسى ابنه عبد العزيز والياً على

األندلس ،وترك معه بعض القادة العرب من أمثال حبيب بن أيب عبيدة الفهري ،وزايد ابن النابغة

التميمي ،وغريمها مع رجال عشائرهم ،ليدافعوا عن البلد وحيموه .وقد اختار موسى ،أشبيلية عاصمة

للبالد ،وذلك بسبب قرهبا من البحر ،ومضيق جبل طارق ،كما جعلها أيضاً قاعدة حبرية للدولة

العربية اإلسالمية يف األندلس (.)77

غادر موسى يف ذي احلجة سنة 95هـ /أيلول  714م ،ومعه الشيء الكثري من الغنائم واألسرى

واهلدااي الثمينة .وتروي املصادر أنه حينما اقرتب من فلسطني طلب منه األمري سليمان بن عبد

امللك أن يرتيث قليالً حلني وفاة اخلليفة الوليد الذي كان مريضاً جداً ،وذلك من أجل أن تؤول إىل
سليمان الغنائم وشرف الفتح ،ولكن موسى مل يقبل هذا ،وواصل سريه إىل دمشق فبلغها واخلليفة

حيتضر ( .)78وعندما توىل سليمان بعد أخيه
_______

(Invasao e conquista de " ,J. D Garcia Domingues )75
Lustania Por Muca Ben Nocair e

Congreso de Estudios Arabes e "Abdalaziz" seu Filho
,Islamicos, Actas, held

.Cordoba, 1964, pp. 224-225
( )76املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص .276

( )77نفس املصدر واملكان؛ أخبار جمموعة ،ص 19؛ الرسالة الشريفية ،ص .210
( )78ابن الكردبوس ،ص 50؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص 20؛ املقري ،ج  ،1ص .281 - 280

()45/1

حقد على موسى هلذا السبب ،فاضطهده ،واهتمه ابختالس األموال ،وصادر أمواله ،وفرض عليه
غرامة مالية كبرية ( .)79ومع هذا ،فال ميكن للمرء أن يصدق أن سبب غضب سليمان على موسى،
كان له عالقة هبذه املسألة الشخصية ،فهو يعود ابلدرجة األوىل إىل سياسة موسى بن نصري أثناء فتح

األندلس ،وتباطئه يف إطاعة أوامر اخلالفة.
ويدل على هذا األمر أن اخلليفة الوليد نفسه مل يقابله مقابلة حسنة للسبب ذاته (.)80

وعلى أية حال ،فإن عالقة سليمان حتسنت مع موسى إىل درجة كبرية فيما بعد ،حىت أهنما ذهبا سوية
ألداء فريضة احلج .وقد تويف موسى يف احلجاز عام 97هـ أو 98هـ 715 /م أو  716م ( .)81وال
تتوفر لدينا معلومات عن طارق بن زايد بعد وصوله إىل دمشق ابستثناء أن اخلليفة سليمان أراد أن

يعينه والياً على األندلس ،لكنه عدل عن هذه الفكرة ،متأثراً بنصيحة مغيث الرومي الذي أاثر

خماوف اخلليفة من نفوذ طارق واحتمال استقالله ابألندلس ( .)82وهكذا غلف الصمت والغموض
هناية طارق الذي يعد ،هو وقائده ،موسى بن نصري ِمن أعظم َمن أجنبتهما األمة العربية اإلسالمية من
الفاحتني الذين ضربوا املثل يف الشجاعة واحلنكة السياسية والعسكرية .ولقد كان فتحهما وحتريرمها

لألندلس حبق من معجزات قوة العرب واملسلمني املوحدة ،واليت أجنزت يف حنو أربع سنوات ما تعجز

عنه األمم يف عشرات من السنني.
_______

( )79الرقيق ،ص 91؛ أخبار جمموعة ،ص 30 - 29؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .21
( )80املصدر نفسه ،ج  ،2ص 22 - 21؛ ابن عبد احلكم ،ص .213
( )81املصدر نفسه ،ص 213؛ املقري ،ج  ،1ص .287
( )82املصدر نفسه ،ج  ،3ص .13
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ص ُل الثهالِث
ال َف ْ

النشاط احلريب للعرب يف مشال إسبانيا والتوغل يف فرنسا

أ  -فتوحات العرب يف مشال إسبانيا وموقفهم من اإلمارات االسبانية الناشئة:
مل يتمكن طارق وموسى من استكمال فتح املناطق الشمالية الغربية من شبه اجلزيرة اآليبريية ،وذلك
بسبب استدعائهما من قبل اخلليفة األموي إىل دمشق .ومل تتح الفرصة لعبد العزيز بن موسى يف أثناء

واليته القصرية أن يكمل مهمة والده يف افتتاح املناطق الباقية .ومع هذا ،فإن املؤرخني العرب

يذكرون أبنه قد افتتح يف واليته مدانً كثرية ( ،)1لكنهم مل حيددوا هذه املدن مما يشري إىل أن جهده يف

الفتوح مل يكن كبرياً.
وقد حاول خليفته ،أيوب بن حبيب اللخمي ،أن يثبِت السلطة العربية ويطهر املنطقة الشمالية من

مقاومة القوط .ويدل على ذلك عنايته هبذه املنطقة وقيامه إبنشاء بلدة أطلق عليها اسم قلعة أيوب

 ،Calatayudتقع إىل الشمال الشرقي من طليطلة ( .)2وعلى الرغم من هذا ،فقد ظلت

املناطق الشمالية الغربية العقبة األساسية يف سبيل استكمال فتح شبه اجلزيرة بكاملها .وتعد هذه

األجزاء من املناطق الوعرة جداً ألهنا تضم هضاب اشتوريش  Asturiasالقاحلة .وقد اعتقد

الفاحتون أهنا ليست ذات أمهية ابلنسبة إليهم فاغفلوها .وكان هذا خطأ كبرياً وقعوا فيه ،ألن هذا

الركن الشمايل الغريب ،الذي يسمى جليقية ،أصبح موطناً للشراذم املنهزمة من جيش القوط الغربيني.
وقد تزعم هؤالء ،كما تذكر املصادر العربية ،زعيم يدعى بالي ،اعتصم هبم يف صخرة بالي .وقد
اطمأن هبم املقام يف هذا املكان لبعده عن العرب الذين عجزوا عن الوصول إليه بسبب مناعة

_______

( )1أخبار جمموعة ،ص  ،21ابن عذاري ،ج  ،2ص 24؛ املقري ،ج  ،1ص .281
( )2حسني مؤنس ،فجر األندلس ،ص .244
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هذه الصخرة اليت هي أعلى قمم جبال كنتربية .وهكذا أصبح بالي يشكل هتديداً خطرياً للمسلمني
يف األندلس ،وكان من الضروري أن تتخذ إزاءه إجراءات قوية ( .)3وقد أدرك أهل األندلس هذا

اخلطر يف عهد الوايل ُعنبسة بن ُسحيم الكليب ( 107 - 103هـ 726 - 721 /م) ،الذى أرسل
ْحلة إىل هذه املنطقة للقضاء على املقاومة فيها .ولكن بالي انسحب إىل املواقع احلصينة من

الصخرة ،وحتصن يف مغارة كوفادوجنا  ،Govadongaومتكن من إحراز النصر على هذه احلملة
وقتل الكثري من أفرادها (.)4

ويف عهد عقبة بن احلجاج السلويل ( 123 - 116هـ 741 - 734/م) ،الذي كان والياً حازماً
وجه اهتمامه حنو الفتوح عرب جبال ألربت والقضاء على املقاومة االسبانية اليت تركزت يف جليقية،
خرجت ْحلة إىل منطقة الشمال الغريب ،وهامجت منطقة جليقية.

وقد استطاع عقبة أن يفتتح كل قرية من قراها ،لكنه مل يستطع السيطرة على الصخرة اليت امتنع فيها

بالي مع الناجني من أنصاره .وكان عدد هؤالء حنو ثالمثئة رجل .وقد حاصر املسلمون هؤالء حىت

هلك الكثري منهم من اجلوع ،وظل على قيد احلياة حنو ثالثني رجالً وعشر نساء .ويقال إن هؤالء
األفراد اقتاتوا فقط على العسل الذي كانوا يستخرجونه من بعض املناحل املتوفرة يف شقوق

الصخرة .وبعد أن أعيا املسلمني أمرهم ،وصعوبة الوصول إليهم ،تركوهم "وقالوا :ثالثون علجاً ما
عسى أن يكون أمرهم واحتقروهم مث بلغ أمرهم إىل أمر عظيم" (.)5

والثابت على أي حال ،كما يرى الدكتور حسني مؤنس ( ،)6أن العرب واملسلمني مل يرتكوا هؤالء،

ألهنم ُهزموا من قبل بالي ،أو ألهنم احتقروهم لقلة عددهم ،بل ألن الفاحتني انصرفوا يف أول أمرهم
يف األندلس إىل املنازعات التافهة فأضعفوا أنفسهم ،وأعطوا هلؤالء الرجال فرصة قيمة ليثبتوا

طار َدة إىل دولة مستقرة .وقد أدى انصراف العرب عن
مقاومتهم ،ويتحولوا من جمموعة صغرية ُم َ

القضاء على هذه الدولة ،إىل وضع جديد يف شبه اجلزيرة اآليبريية ،ملخصه وجود قوتني يف البالد،

األوىل هي الدولة العربية اإلسالمية ،والثانية ،هي القوى االسبانية .واستمر الصراع بني الطرفني إىل

أن انتهى يف األخري لصاحل القوى االسبانية ،وخروج العرب من األندلس بعد مضي حنو مثانية قرون

من دخوهلم إليها.
_______

( )3انظر :فتح االندلس ،ص 26؛ املقري (برواية ابن حيان) ج  ،3ص .17
(.The Chronicle of Alfonso III, pp. 614-615 )4
( )5أخبار جمموعة ،ص 28؛ ابن عذاري ،ج 2؛ ص .29
( )6فجر األندلس ،ص .339
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مل تقتصر حركة املقاومة االسبانية للفتح العريب اإلسالمي على منطقة الصخرة يف األشتوريش ،بل
كانت هناك بؤر أخرى للمقاومة تركزت يف جبال ألربت ،وامتدت على طول الساحل إىل الغرب يف

جبال كنتربية .وقد متركزت أول هذه التجمعات يف الطرف الشرقي من هذه اجلبال ،حتت زعامة بط ُْرة
 Pedroالذي أنشأ إمارة مسيت إبمارة كنتربية .وكان هذا التجمع قليل األمهية يف أول األمر ،ولكن
أصبح له شأن كبري ،خاصة بعد زواج ألفونسو األول ،ابن بطرة ،من ابنة بالي .وقد كانت هذه

اإلمارة ،ومنطقة جبال ألربت ،وبالد الباسك أو البشكنس ،هدفاً للقوات اإلسالمية املتجهة إىل

جنوب فرنسا .فعندما سار عبد الرْحن الغافقي إىل فرنسا ،اختذ مدينة بنبلونة قاعدة له ،فاستعرض

فيها جنده وحثهم على اجلهاد .وكذلك فقد هاجم كل من عبد امللك بن قطن يف واليته األوىل 114
 116هـ 734 - 732 /م ،وعقبة بن احلجاج السلويل بالد البشكنس ودخال العاصمة بنبلونة( .)7وتدل هذه احلمالت املبكرة على بالد البشكنس إىل ازدايد خطرهم ،خاصة بعد اندحار

املسلمني يف معركة بالط الشهداء سنة 114هـ 732 /م .وقد اشتدت مقاومة البشكنس يف عهد

آخر والة األندلس يوسف بن عبد الرْحن الفهري .ورمبا كان للنجاح الذي أحرزتهُ مجاعة بالي يف
جليقية أثر على ذلك (.)8

ويذكر مؤلف كتاب أخبار جمموعة ،أن أهايل بنبلونة نقضوا عهدهم مع املسلمني بنقض أهل جليقية
( .)9وهلذا فقد أرسل إليهم يوسف الفهري ْحلة خرجت من مدينة سرقسطة .ولكن أبناء الباسك
اجلبليون استطاعوا التغلب على هذه احلملة اليت كانت قليلة العدد ( .)10وهكذا ازدادت قوة

املقاومة يف هذه املنطقة يف أواخر عصر الوالة ،واستمرت خالل عصر اإلمارة.

ب  -توغل العرب ونشاطهم ىف جنوب فرنسا:

تفصل جبال ألربت أو الرباتت ،وهي اليت تعرف خطأ ابسم الربانس ،إسبانيا عن جنوب فرنسا.
وكانت هذه املنطقة اجلنوبية من فرنسا تسمى بغالة  .Gaulوهي تتألف من عدة والايت ،كوالية

سبتمانية ،وتعين املقاطعة ذات املدن السبع ،منها ْأربُونة
_______

( )7أخبار جمموعة ،ص 28؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .29
( )8خليل السامرائي ،الثغر األعلى األندلسي ،ص .100
( )9أخبار جمموعة ،ص .76

( )10أخبار جمموعة ،ص 76؛ دوزي ،اتريخ مسلمي إسبانيا ،ترمجة :حسن حبشي وآخرون،
القاهرة ،1963 ،ج  ،1ص .199 - 198
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 Narbonneوهي عاصمة هذه الوالية ،وقرقشونة  Carcassonneوتقع دوقية أكيتانية إىل
الشمال الغريب من والية سبتمانية ،وعاصمتها برديل أو بوردو  Bordeauxالواقعة على مصب

هنر اجلارون .ومن مقاطعات غالة األخرى ،إقليم بروفانس ،الذي يقع إىل الشمال الشرقي من والية

سبتمانية ،وعاصمته مدينة أبنيون  Avignonالواقعة على وادي رودنة أو الرون .وإىل الغرب من

هذا النهر ،يقع إقليم برغندية ،وعاصمته مدينة لودون أو ليون  .Lyonوكانت املنطقة الواقعة إىل
الشمال من هنر اللوار خاضعة للدولة املريوفنجية (.)11

وتشري بعض الرواايت العربية إىل أن موسى بن نصري وطارق بن زايد كاان أول من عربا جبال ألربت،

ففتحا أراضي ومدانً يف جنوب فرنسا ،ومنها أربونة وأبنيون ،وليون ،حىت انتهيا إىل وادي ُرودنة
( .)12وكما أسلفنا ،فإن ما تذهب إليه هذه الرواايت بعيد االحتمال ،وال يتوفر لدينا ما يؤيد

وصول هذين القائدين إىل هذه املناطق ،ال سيما وحنن نعلم أن موسى اضطر إىل عدم استكمال

فتوحه يف شبه اجلزيرة اآليبريية ذاهتا بسبب استدعاء اخلليفة له .وهناك رواية مسيحية أخرى تشري إىل
أن احلر بن عبد الرْحن الثقفي ،الوايل الذي أعقب أيوب بن حبيب اللخمي ،قد توغل عرب جبال

ألربت وافتتح أربونة عاصمة غالة ( .)13ويذكر املؤرخ االسباين رامون عبد ال  R. Abdalإن
احلر قد فتح قطلونية  Cataloniaوبرشلونة يف الشمال الشرقي من إسبانيا ووصل إىل جبال

ألربت ( .)14ولكن ال توجد أية إشارات يف بقية املصادر املسيحية ،أو يف املصادر العربية القدمية
تؤيد هذه الفتوحات ،وهلذا فمن الصعب التعويل على ما جاء يف هذه الرواايت.

الفتوح يف عهد السمح بن مالك اخلوالين:

تتفق معظم املصادر على أن نشاط حركة الفتوح عرب جبال ألربت ابتدأ يف عهد السمح بن مالك

اخلوالين ( 102 - 100هـ 721 - 719 /م) الذي عينه اخلليفة عمر بن عبد
_______

( )11انظر :سامل ،اتريخ املسلمني وآاثرهم يف األندلس ،ص .137
( )12املقري (برواية ابن حيان) ج  ،1ص .274 - 273

(The Chronicle of 754, p. 151 (no. 43) )13
(El paso Septimania del dominio godo al " ,R. Abdal )14
franco a traves de la invasion

Cuadernos de Historia de Espania, ," )768-720( sarracena
.XIX, 1953, p. 16
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العزيز ليكون والياً لألندلس بدالً من احلر بن عبد الرْحن الثقفي ،لنزاهته وشدة إميانه .وما أن استقر
السمح يف الوالية وقضى على بعض االضطراابت الداخلية ،وأصلح األمور اإلدارية ،وقام ببعض

االصالحات العمرانية ( ،)15حىت ابدر ابلنهوض إىل الفتح واجلهاد يف جنوب فرنسا ،وذلك من
أجل توحيد طاقات العرب واملسلمني يف األندلس مرة أخرى وتوجيهها حنو األعداء يف بالد الفرجنة.

شرع السمح بسلسلة من احلمالت والفتوح يف غالة ،فسار جبيش كبري عرب منطقة سرقسطة ،واجتاز

جبال ألربت إىل أن أصبح أمام أربونة عاصمة والية سبتمانية ،فحاصرها وافتتحها عنوة .مث حصن

أسوارها ووضع فيها ويف املدن اجملاورة هلا احلاميات .مث توغل من هذه املدينة إىل داخل غالة حىت
وصل إىل طولوشة  .Toulouseويف حماولة الفتتاح هذه املدينة ابلقوة ،أحاطها املسلمون

ابخلنادق واملنجنيقات وسائر أدوات احلصار ،حىت أوشك أهلها على التسليم .وعندما مسع الدوق

أودو  ،Eudoدوق أكيتانية ،هبذا سار مسرعاً حنو املدينة ،واشتبك مع اجليش العريب اإلسالمي يف
معركة حامية ابلقرب من مدينة طولوشة ،أسفرت عن هزمية السمح واستشهاده مع الكثري من رجاله

(يوم عرفة سنة 102هـ 15/حزيران  721م) .وقد استطاع مساعده ،القائد عبد الرْحن الغافقي ،أن
يقود فلول الباقني من اجليش اإلسالمي ويرجع هبم إىل أربونة ،ومن مث إىل األندلس ( .)16وعلى أثر
هذه اهلزمية تشجع أهايل املنطقة خللع طاعة العرب ،لكن هؤالء كانوا ال يزالون متمكنني من أربونة،

وقد جاءهتم جندات من األندلس ،فثبتوا يف املناطق اليت مت فتحها على يد السمح بن مالك (.)17
وظلت أربونة قاعدة للفتوح واجلهاد يف جنوب فرنسا ،ولعل قرهبا من البحر وسهولة تلقي املسلمني
اإلمدادات عن طريق األساطيل بدالً من عبور جبال ألربت ،هو الذي
_______

( )15أخبار جمموعة ،ص 24؛ فتح األندلس25 ،؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص .26

( )16راجع عن فتوحات السمح :فتح األندلس ،ص  ،25ابن عذاري ،ج  ،2ص  ،26املقري ،ج
 ،1ص ،235ج  ،3ص .15

,The Chronicle of 754, p. 152 (no. 48) ; M. Rinaud

"Incursions of the Muslims into
translated from the ,"France, Piedmont and Switzerland

French by: Harun Khan

.Sherwani, Islamic Culture, IV, 1930, pp. 261-263

وانظر :ترمجة عربية لبعض نصوص رينو ينقلها شكيب أرسالن ،يف كتابه اتريخ غزوات العرب يف

فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر املتوسط ،مصر1352 ،هـ ،ص .71 - 64
( )17املرجع نفسه ،نقالً عن رينو ،ص .72
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أدى إىل متسك املسلمني هبذه املدينة .يضاف إىل ذلك ،أن مناخ أربونة يشبه مناخ املدن العربية ،أي
أهنا لطيفة الشتاء ،حارة القيظ لوال نسمات البحر اجملاور .وتكثر فيها حاصالت املناطق احلارة مثل

الكروم والتني والزيتون والصبري ( .)18ونتيجة هلذا ،فقد ُعدت أربونة أقصى ثغور األندلس ،تتجمع
فيها النجدات واحلمالت املتجهة إىل فرنسا ،بعد أن متر ابلقاعدة اجلنوبية األخرى ،وهي برشلونة يف

الشمال الشرقي من شبه اجلزيرة اآليربية (.)19
الفتوح ىف عهد عنبسة بن سحيم الكليب:

أقام اجلنود الراجعون من احلملة على جنويب فرنسا عبد الرْحن بن عبد هللا الغافقي والياً على

األندلس ،وكانت هذه واليته األوىل اليت مل تستمر سوى فرتة قصرية جداً (من ذي احلجة - 102

صفر  103هـ /حزيران  - 721آب  721م) ،وذلك ألن عامل افريقية استبدله بوال آخر هو
عنبسة بن ُس َحيم الكليب الذي وصل األندلس يف صفر  103هـ /آب  721م ( .)20وكانت

األندلس تعاين من االضطراب بسبب اهلزمية اليت أصابت املسلمني يف جنوب فرنسا ،وبسبب النزاع

املستمر بني القبائل العربية .لذلك فقد قضى عنبسة فرتة السنوات األوىل من واليته يف تنظيم وهتدئة

البالد .ويضاف إىل ذلك ،أنه وجه جهوده للقضاء على التمرد يف جليقية ،كما أشران إىل ذلك سابقاً.
وكان عنبسة ذا ْحاس للفتوح ،وللسري يف الطريق اليت سلكها السمح من قبله .وكان يرمي إىل احلفاظ

على منطقة غالة القوطية ،وْحاية خطوط مواصالت العرب مع أربونة .وهلذا ،فلم تكد األمور تستقر
له ،حىت سار جبيش عظيم حنو بالد غالة ،أو جنوب فرنسا ،وحاول تدعيم خط الدفاع أمام أربونة.
فحاصر مدينة قرقشونة ،وافتتحها بعد فرتة وجيزة ،وذلك بعد أن نزل املدافعون عن البلد على

شروطه .فعقد معهم معاهدة صلح وافقوا مبوجبها على منح نصف املدينة وما حوهلا للمسلمني ،وأن
يدفعوا اجلزية ،ويطلقوا سراح مجيع األسرى املسلمني املوجودين يف املدينة ،وأن يلتزموا بروح هذه

املعاهدة ،وذلك مبقاتلة أعداء املسلمني وحمالفة أصدقائهم ( .)21واستوىل عنبسة بعد هذا على
مجيع غالة

_______

( )18املرجع نفسه ،ص .65 - 64
( )19انظر :خليل السامرائي ،املرجع السابق ،ص .127 - 126

( )20ابن القوطية ،ص 13؛ أخبار جمموعة ،ص  ،24ابن عذاري ،ج  ،2ص 27؛ املقري ،ج ،1
ص .235

(( )21ملحق رقم  4لكتاب أخبار جمموعة)The Chronicle of Moissac, p. .
165
وانظر :ابن عذاري ،ج  ،2ص  ،27املقري ،ج  ،1ص .235
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القوطية ،ووصل إىل نيمس  ،Nimesوأخذ رهائن من أهلها وأرسلهم إىل برشلونة ،القاعدة
اإلسالمية يف مشال شرق األندلس .ومن هذا املكان سار املسلمون حىت أدركوا هنر رودنة ،وصعدوا
مع النهر إىل هنر الساؤون ،ومن مث توغلوا يف إقليم برغندية وفتحوا مدينة أوتون  Autunيف 22

آب  725م /ربيع الثاين  107هـ ( .)22ويذكر بعض املؤرخني أن ْحلة عنبسة استمرت يف سريها
حىت وصلت إىل مدينة أوزة  ،Uzesوفيفيه  Viviersوفاالنس  Valenceوليون ،وماسون
 ،Maconوشالون  .Chalonومن هناك تفرعت إىل فرعني ،سار األول حنو دجيون Dijon

وبيز  Bezeوالجنر  ،Langresواجته الثاين إىل أوتون مرة أخرى ،ومل يقف تيار هذه احلملة إال
قرب بلدة سانس  ،Sensعلى بعد ثالثني كيلومرتاً إىل اجلنوب من ابريس ،وذلك بسبب تصدي

أسقف سانس للمسلمني ووقفه لتقدمهم (.)23

وقد عاد عنبسة ومن معه من اجلند ،وذلك بعد أن وصلته أنباء حبدوث بعض القالقل يف البالد.

ولكنه مل يتمكن من الوصول إىل األندلس ،فقد هامجته يف طريق العودة مجوع كبرية من الفرنج،

فاستشهد نتيجة للمعركة اليت حدثت بني الطرفني يف شعبان  107هـ /كانون األول  725م .فقام
القائد عذرة بن عبد هللا الفهري -وتسميه املصادر املسيحية  Hoderaأو )24( Hodeyra
 -بقيادة اجليش والعودة به إىل قواعده.

وهو الذي خلف عنبسة على والية األندلس.

ويبدو أن ْحلة عنبسة مل تكن ترمي إىل الفتح املنظم الثابت ،والدليل على هذا أنه مل يضع احلاميات
يف بعض املدن اليت افتتحها ،ومل يعمل على استقرار املسلمني يف هذه املدن .وهذا يشري إىل أن ْحلته
مل تكن سوى ْحلة سريعة بعيدة املدى ،قصد منها االستطالع والتعرف إىل البالد متهيداً لفتوحات

الحقة" .ولو استقر عنبسة يف ليون مثالً" ،كما يقول أحد املؤرخني احملدثني" ،أو يف أحد مراكز غالة

الوسطى لكان يف إمكاننا أن نقرر أنه فتح جنويب غالة ووسطها ،أما وقد عاد أدراجه بعد أن سار حنو

_______

( )22انظر :اتريخ غزوات العرب ص 73؛ The Chronicle of Moissac, p. 165
( )23فجر األندلس؛ ص 247 - 246؛ Cf. R. Abdal, op. cit., p. 20؛ سامل،
اتريخ املسلمني وآاثرهم يف األندلس ،ص .139

(. The Chronicle of 754, p. 153 (no. 53) )24

وانظر :املقري ،ج  ،1ص  235الذي يفهم من روايته بوفاة عنبسة مستشهداً يف بالد االفرنج،
ولكن يذكر ابن عذاري ،ج  ،26 ،2أن عنبسة تويف حتف أنفه ومل يستشهد.

()53/1

ألف ميل مشايل قرطبة فال نستطيع القول إال أن ْحلته الرائعة تلك مل تكن أكثر من غارة سريعة طويلة
أتت مبغامن وفرية  ...ومهما يكن األمر فإن عنبسة بن سحيم الكليب ينفرد بني الفاحتني املسلمني هبذا
الفخر ،فخر الوصول براايت اإلسالم إىل قلب أورواب الغربية ،ومل يدرك هذا الشأو بعد ذلك فاتح

مسلم آخر" (.)25

ونالحظ على ْحلة عنبسة أيضاً أهنا بعد أن فتحت قرقشونة مل تستمر ابالجتاه إىل طولوشة يف مقاطعة

أكيتانية ،بل عدلت عن ذلك إىل إقليم بروفانس وبرغندية .ويرجع السبب يف ذلك كما يرى بعض

الكتاب احملدثني إىل قيام عالقات صداقة بني املسلمني وبني الدوق أودو ،دوق اكيتانية ،الذي كان
يف ذلك الوقت خيشى أبس الدولة املريوفنجية ،وحاجب ملكها شارل مارتل ،صاحب األمر يف هذه

الدولة آنذاك .وكان هذا األخري يَـ ْنـ ُفس على الدوق أودو مكانته ويتمىن إزالته عن والية أكيتانية.

وتربط املصادر الالتينية صداقة الدوق أودو حباكم شرطانية ،منوسة الرببري ،فتذهب إىل أن الدوق

أودو صاهر منوسة وزهوجه من إحدى بناته لكي أيمنه على بالده ( .)26وهلذا فعند قدوم املسلمني

بقيادة عنبسة مل يسر حلرهبم كما فعل أايم السمح بن مالك ،ومل حياول أن يهامجهم من اخللف بعد أن
تركوا بالده ،بل سهل هلم السري يف مقاطعة برغندية ،فساروا حىت قاربوا هنر السني .وهلذا فقد

انصرف العرب عن بالده ،ألنه كان حليفهم ( .)27ومن اجلدير ابلذكر أن هناك من الكتاب

اآلخرين من ينفي وقوع مثل هذه الصالت بني العرب واملسلمني وبني الدوق أودو ،وينفون أيضاً
تعاون منوسة مع هذا الدوق ،وعدائه لبعض الوالة من أمثال عبد الرْحن بن عبد هللا الغافقي .بل
إهنم ينكرون أصالً وجود شخص ابسم منوسة ،معتمدين يف ذلك على أن هذا االسم ليس لشخص،

إمنا قد يكون حتريفاً السم مكان ( .)28وال ختفى ،بطبيعة احلال ،الدوافع النبيلة اليت حتمل هؤالء
الباحثني على هذا الرأي ،وهي حماولة التصدي لبعض املؤرخني املسيحيني املتعصبني واملستشرقني

الذين استغلوا هذه القصة أكثر مما جيب للنيل من املسلمني وتشويه فتوحاهتم يف جنوب فرنسا .ومع

هذا يبدو من الصعب إنكار وجود شخصية منوسة ،الذي ورد امسه ودوره صراحة يف حولية سنة
 754الالتينية أو ما
_______

( )25فجر األندلس ،ص .248
(. The Chronicle of 754, p. 155 (no 58) )26

( )27انظر :فجر األندلس ،ص .253

( )28احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص 193 - 192؛ خليل السامرائي ،املرجع السابق ،ص 107
.108 -
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تسمى حبولية أزيدور الباجي ،املعاصرة لتلك احلقبة ،واليت تتميز بعدم حتيز مؤلفها وموضوعيته يف سرد
األحداث.

ال تذكر املصادر العربية أية أعمال حربية أو فتوح لعذرة بن عبد هللا الفهري .وهذا أمر طبيعي ألن

مدة والية عذرة كانت قصرية جداً (شعبان  - 107شوال  107هـ /كانون الثاين  - 726آذار

 726م) .أما املصادر املسيحية فتنسب إليه القيام أبعمال حربية خطرية ،فتذكر أن النجدات
جاءت من األندلس إىل عذرة بعد توليه القيادة ،فاستعرت احلرب من جديد ،وأخذ املسلمون

يوجهون ْحالهتم حنو كل صوب .واتسمت هذه احلمالت ،على حد زعم رينو ،Reinaud
ابلدمار والتخريب والعيث يف املناطق اليت توجهت إليها ( .)29وهذه الرواايت مألى ابملبالغات عما
تسميه مساوئ العرب واملسلمني ومظاملهم اليت أنزلوها هبذه النواحي .فليس من املعقول أن املسلمني

مل يفعلوا يف جنوب فرنسا غري التخريب وحرق األديرة والكنائس ،بينما الثابت عنهم أهنم مل يفعلوا

هذه األمور قبل ذلك يف أثناء حتريرهم للعراق وبالد الشام ومصر ومشال أفريقيا وإسبانيا ،وكل هذه

األماكن كانت غاصة ابألديرة والكنائس .فما الذي حصل حىت غري املسلمني وقلب حاهلم ومعاملتهم
للشعوب املفتوحة يف جنوب فرنسا؟ الواقع مل حيصل شيء ،ومل يتغري املسلمون ،ولكن حقد املؤرخني
املسيحيني املتعصبني هو الذي صور هلم نسبة كل حرق وختريب حصل يف املنطقة إىل املسلمني ،علماً
أن العصر كله كان عصر فوضى واضطراب وحروب بني النصارى أنفسهم يف هذه اجلهات من غالة
على وجه اخلصوص " .وإذا حنن قاران املسلمني " ،على حد تعبري أحد الكتاب العرب املنصفني" ،

ابلشعوب اليت كانت تسود غالة يف ذلك احلني ،من فرجنة وقوط غربيني وقوط شرقيني وبرغنديني ومن

إليهم ،لتبينا أن املسلمني كانوا أعظمهم حضارة وأبعدهم عن النهب والتخريب .ومهما حبثنا يف
حوليات ذلك العصر فلن جند بني من ظهروا على مسرح احلوادث يف غالة خالل النصف األول من

القرن الثامن امليالدي رجاالً نستطيع أن نقارهنم ابلسمح بن مالك أو عنبسة بن سحيم أو عبد

الرْحن الغافقي " (.)30

وعلى أية حال ،فال ميكن أن تكون احلمالت والنشاط احلريب للمسلمني يف هذه احلقبة إال سلسلة

من اجلهود اليت قام هبا املستقرون منهم يف منطقة سبتمانية من أجل تثبيت أقدامهم يف هذه اجلهات.

أما اجلهاد والفتح احلقيقي فلم يبدأ إال بتويل عبد

_______

( )29اتريخ غزوات العرب ،ص .77 - 73
( )30فجر األندلس ،ص .259 - 258
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الرْحن بن عبد هللا الغافقي األندلس سنة 112هـ 730 /م ،وهي واليته الثانية .وكان قد توىل
األندلس ،بعد عزل عذرة بن عبد هللا الفهري عدة والة مل يقم أحدهم بعبور جبال ألربت الستئناف
الفتح ،وهم حيىي بن سلمة الكليب وحذيفة بن األحوص األشجعي ،وعثمان بن أيب نسعة اخلثعمي،

واهليثم بن عبيدة الكناين ،وحممد بن عبد هللا األشجعي ،ومل تتجاوز مدة حكم كل من هؤالء ،ابستثناء

حيىي بن سلمة الذي حكم أكثر من سنتني ،عدة شهور (.)31
الفتوح يف عهد عبد الرْحن الغافقي:

كان عبد الرْحن الغافقي من العرب البلديني ،أي الذين دخلوا األندلس مع ْحليت طارق وموسى
واستقروا فيها .وهو من القادة األكفاء الذين سامهوا يف ْحالت الفتح يف جنوب فرنسا ،وقاد

املسلمني بسالم إىل األندلس بعد استشهاد السمح بن مالك يف معركة طولوشة .ويبدو من إمجاع

عرب األندلس على تقديره أنه كان نزيهاً مؤمناً سليم اإلميان ،حريصاً على تطبيق الشريعة فيما خيص
توزيع الغنائم على اجلنود ( .)32وكان عبد الرْحن يعد من التابعني ،ومن رواة احلديث النبوي

الشريف ،فقد ورد يف ترمجته أنه روى عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ( ،)33وهلذا كان حمل احرتام

صلحاء املسلمني ،فضالً عن جنده ،لعدالته يف تقسيم الغنائم ،وعدم رغبته يف حطام الدنيا .ومما
يؤسف له أننا ال جند معلومات مفصلة عن عبد الرْحن وعهده يف املصادر العربية ،وكل ما هناك
أخبار مقتضبة عن ْحلته على جنوب فرنسا ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اهلزمية اليت حلت
ابملسلمني يف معركة بالط الشهداء ،فاكتفت املصادر العربية ابإلشارات املوجزة العابرة إىل هذا القائد

واملعركة األليمة اليت خسرها املسلمون .ومن جهة أخرى تسهب املصادر املسيحية يف احلديث عنه،
وعن احلملة اليت قادها إىل فرنسا ،كما تشري أيضاً إىل توتر العالقات بني عبد الرْحن الغافقي،

والقائد الرببري املسلم ،منوسة ،الذي كان حيكم يف منطقة شرطانية يف الشمال .فقد أعلن هذا
األخري التمرد على السلطة ،بعد ازدايد التوتر بني العرب والرببر يف كل من
_______

( )31ابن القوطية ،ص 13؛ أخبار جمموعة ،ص 25 - 24؛ ابن عذاري ،ج  ،2ص ،28 - 27
.49
( )32ابن عبد احلكم ،ص 217 - 216؛ احلميدي ،جذوة املقتبس ،القاهرة ،1966 ،ص

274؛ ابن األثري ،ج  ،5ص .175 - 174

( )33احلميدي ،ص 274؛ الضيب ،بغية امللتمس ،ص .353 - 352
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مشال أفريقيا واألندلس .وتزعم املصادر الالتينية ،أن منوسة عقد الصلح مع الفرجنة ،ووثق عالقته

معهم ،دون استشارة الوايل يف قرطبة .وهلذا فبعد مساع الغافقي ابملوقف املعادي ملنوسة ،وابلعالقات
القائمة بينه وبني الدوق أودو ،دوق أكيتانية ،أرسل ْحلة عسكرية جنحت يف القضاء على التمرد،
وقتلت منوسة (.)34

وبعد أن نظم عبد الرْحن الغافقي البالد ،وقضى على االضطراابت الداخلية ،هتيأ جملاهبة حتدي

الفرجنة وهتديدهم للحكم العريب اإلسالمي يف غالة القوطية .ويبدو أن عبد الرْحن الغافقي كان

خيتلف عمن سلفه من الوالة ،فهو من طراز الفاحتني الذين يرمسون خطة الفتح الثابت املستقر .فمن
مجلة األسباب اليت دعته إىل استئناف احلمالت على فرنسا ،هو العمل على أتسيس وتثبيت موطئ

قدم للمسلمني عرب جبال ألربت ،وتقوية قاعدة أربونة اإلسالمية .ومن احملتمل أنه كان ينوي إسكان
بعض الرببر يف منطقة الشمال الغريب من إسبانيا يف املناطق املفتوحة يف جنوب فرنسا .ويدل على

هذا ما جاء يف إحدى احلوليات املسيحية من أن املسلمني الذين عربوا إىل فرنسا كانوا أبعداد كبرية،

وقد اصطحبوا نساءهم وأطفاهلم وممتلكاهتم املنقولة ،مما يدل على أهنم كانوا ذاهبني لالستقرار هناك
(.)35
اختذ عبد الرْحن من مدينة بنبلونة قاعدة لتجميع اجلند املتوجهني للجهاد معه إىل جنوب فرنسا .مث

عرب جبال ألربت من ممرات رونشفالة  ،Roncesvallesأي أنه مل يسلك الطريق احملاذي للبحر
الذي يؤدي إىل سبتمانية ،بل سلك طريقاً يف وسط اجلبال يفضي مباشرة إىل قلب دوقية أكيتانية.

ولكنه قبل أن يهاجم هذه الدوقية توجه مع فرقة من جنده حنو وادي رودنة إلعادة فتح مدينة آرل

 Arlesاليت شقت عصا الطاعة ،وتوقفت عن دفع اجلزية ،فاسرتجعها بعد معركة عنيفة (.)36

ويظن بعض املؤرخني االفرنج أن ْحلة الغافقي على مدينة آرل مل تكن سوى خدعة قصد هبا صرف
نظر الفرجنة عن وجهة احلملة احلقيقية ،وهي دوقية أكيتانية يف اجلهة الشمالية ( .)37فلما سقطت

هذه املدينة توجهت جيوش عبد الرْحن مباشرة حنو بوردو عاصمة دوقية
_______

(The Chronicle of 754; pp. 155-156 (no. 58) ; cf. )34
.Reinaud, op. cit., pp. 272-273

( الرتمجة العربية :اتريخ غزوات العرب ،ص .)89 - 88
.Abdal, op. cit., p. 29

( ( )35ملحق أخبار جمموعة ،رقم Paul the Deacon, book, 6. p. 167 ،)6
( )36عنان ،دولة اإلسالم يف األندلس ،ج  ،1ص 90؛ فجر األندلس ،ص .265
( )37اتريخ غزوات العرب ،نقالً عن رينو ،ص .99
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أكيتانية ،اليت قاومت مقاومة واهية ،فحاول املسلمون فتحها عنوة .وقد حاول الدوق أودو عبثاً أن
مينع تقدم عبد الرْحن وتوغله يف أراضيه ،فاشتبك معه يف معركة حامسة ابلقرب من التقاء هنري

الدوردوين  Dordongneواجلارون  ،Garonneمما أدى إىل اهنزامه هزمية قاصمة ،انسحب
على أثرها حنو الشمال .فدخل املسلمون عاصمته ،وغنموا فيها غنائم هائلة ،وعاقبوا كل من قاومهم

من أهلها ( .)38مث تقدموا حنو اللوار يفتتحون كل ما وقع حتت أيديهم من املناطق اليت تؤدي إىل
مدينة تور .Tours

وعندما أدرك الدوق أودو استحالة صد اجليوش اإلسالمية الفاحتة ،اضطر إىل االستنجاد بشارل
مارتل حاجب ملك الدولة املريوفنجية ،وطلب مصاحلته لصد املسلمني ،خاصة وأن هدف هؤالء

التايل كان الوصول إىل أراضي دولة الفرجنة ذاهتا.

وقد أدرك شارل مارتل اخلطر ،فاستجاب إىل التماس أودو ،وشرع يف مجع اجلند والفرسان من كل
صوب ،وبعث يستقدم الرجال من حدود الرين ،فجاءه هؤالء وكانوا من احملاربني الشماليني األشداء

الذين ال يقلون عن العرب والرببر شجاعة وقوة وصرباً يف احلروب .وهبذا اجتمع للفرنج جيش قوي
قادر على الثبات أمام اجليوش العربية اإلسالمية (.)39

كان املسلمون يتهيأون لالستيالء على مدينة تور عندما مسعوا بوصول شارل مارتل وجنده .وقد

التقى اجليشان يف رمضان 114هـ /تشرين األول  732م ،وجرت بينهما مناوشات عديدة ملدة سبعة
أايم .مث حتول القتال إىل صدام مروع ،رجحت كفة املسلمني يف بدايته ،لكنهم عجزوا عن اخرتاق
صفوف الفرجنة وحلفائهم من األملان والسكسون والسويف .يضاف إىل ذلك ،أن الفرجنة هامجوا
مؤخرة اجليش اإلسالمي ،مما أدى إىل االخالل بنظام اجليش .وعندما حاول عبد الرْحن التدخل

بشجاعة فائقة إلعادة النظام إىل صفوف جيشه ،أصابه سهم من جهة العدو ،فخر شهيداً يف املعركة.
وقد زاد هذا من إرابك املسلمني ،لكنهم استمروا يف القتال ،وخلصوا خميمهم يف مؤخرة اجليش من

أيدي األعداء ،إىل أن أقبل الليل فحجز بني الفريقني .مث تشاور كبار قادة املسلمني وتوصلوا إىل قرار

ابإلنسحاب من موقع املعركة .فانتهزوا فرصة الظالم ،وتسللوا حنو اجلنوب ،اتركني خيامهم وغنائمهم
اليت مل يتمكنوا من ْحلها معهم.
_______

( )38سامل ،اتريخ املسلمني وآاثرهم يف األندلس ،ص .142
). The Chronicle of 754, p. 156 (no. 59
(. The Chronicle of 754, p. 156 (no. 59) )39
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وتوجهوا حنو قاعدة املسلمني يف سبتمانية وهي أربونة ( .)40وعندما الحظ الفرجنة يف صباح اليوم
التايل خلو معسكر املسلمني ،ظنوا أن يف األمر مكيدة ،وتريثوا يف دخوله.
وبعد أن تبني هلم رحيل املسلمني مل يالحقوهم إما خوفاً من أن يكون انسحاهبم شركاً ،أو العتقاد
شارل مارتل أنه قد أمن بعد هذه املوقعة على مملكته وأصبح ال خيشى عليها من عودة املسلمني.

فرجع إىل الشمال مفتخراً مبا أحرزه من نصر ابهر (.)41

وهناك خالف يف املكان الذي حدثت فيه هذه املوقعة الفاصلة ،فباإلضافة إىل ما ذكران آنفاً من أهنا

وقعت ابلقرب من مدينة تور ،فهناك من يرى أهنا جرت يف ضواحي مدينة بواتييه )42( Poitiers
 .وحيتمل أن املعركة وقعت ،كما يرى أحد املستشرقني الفرنسيني ،ابلقرب من طريق روماين يربط بني

شاتلرو Chatellerault ،وبواتييه ،على بعد حنو عشرين كيلومرتاً من املدينة األخرية ،رمبا

ابلقرب من مكان يدعى يف الوقت احلاضر موسيه الاباتي . )43( Moussais la Bataille
ويذكر املؤرخون العرب أن املعركة حدثت ابلقرب من مكان يدعى بالط الشهداء ،مما يفهم منه أن

مكان املوقعة كان إىل جوار قصر أو حصن كبري ،رمبا كانت له عالقة كبرية حبوادث املعركة (.)44
قبل االنتهاء من احلديث عن هذه املوقعة ال بد من اإلشارة إىل العوامل اليت أدت إىل خسارة
املسلمني وحتليل هذه العوامل بشكل علمي دقيق .فال خيفى أن اجليش العريب اإلسالمي توغل

مسافات شاسعة يف أرض األعداء ،وبعد بذلك عن قلب الدولة اإلسالمية .ومل يكن مبقدور اجليش
أن حيصل على إمدادات من مركز اخلالفة ،أو حىت من قرطبة مركز والية األندلس ،لبعد املسافة،
ولتفرق عرب األندلس يف نواحيها املختلفة نتيجة الستقرارهم هناك .أما القواعد اليت أقامها

املسلمون خلف جبال ألربت ،كأربونة مثالً ،فلم تكن يف وضع يسمح هلا إبرسال االمدادات حلاجتها
إليها يف الدفاع
_______
(Ibid., pp. 156-157; See aslo: Chronicle of Moissac, p. )40

166; Reinaud, op. cit., pp. 397-404

( الرتمجة العربية :اتريخ غزوات العرب ،ص .)102 - 101

E. Creasy, Fifteen Decisive Battle of the World. London,

.1962, pp. 239-254
فجر األندلس ،ص .274 - 271

( )41اتريخ غزوات العرب ،ص .102
(.Chronicle of Moissac, p. 166 )42

(.Levi-Provinçal, op. cit., vol. I. p. 62 )43
( )44أخبار جمموعة ،ص  225فتح األندلس ،ص 28؛ وانظر :فجر األندلس ،ص  ،271هامش
رقم (.)1
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عن نفسها .ويقابل هذا العامل من الناحية الثانية ،تكتل اإلمارات يف غالة ،واستماتتها يف الدفاع
والوقوف أمام املسلمني .هذا فضالً عن معرفة االفرنج للمواقع وطبيعتها ودروهبا ،وتعودهم على

القتال يف جوها املطري الشايت وأرضها املوحلة ،وتالهلا الوعرة .يضاف إىل ذلك ،أنه كان من السهل

عليهم احلصول على االمدادات من كل نوع ،وهذه أمور أساسية ُحرم منها جيش عبد الرْحن
الغافقي بعد توغله العميق يف فرنسا (.)45

أما ما يقال عن اخلالف بني صفوف اجليش ،والنزاع بني عناصره املؤلفة من العرب والرببر ،فال يتوفر
لدينا ما يشري إليه من قريب أو بعيد ،اللهم إال يف الرواايت املسيحية اليت تبين حول قصة منوسة

كثرياً من األحداث امللفوفة ابألساطري .ولكن املتمعن يف تكوين عناصر اجليش الذي قاده عبد
الرْحن الغافقي ،يالحظ أنه كان يتألف من أغلبية من الرببر الذين كانوا مستقرين يف منطقيت

األشتوريش وجبال ألربت.

وابإلمكان التوصل إىل هذا االستنتاج من حقيقة اختاذ الغافقي ملدينة بنبلونة مركزاً لتجميع جنده.

وكان هناك أيضاً الكثري من العرب يف هذا اجليش ،ال سيما القبائل اليمنية يف منطقة سرقسطة والثغر
األعلى .ولكن الرببر شكلوا األغلبية ،وكانوا ،كما أسلفنا ،برفقة أسرهم .وقد أرهق هذا املوقف

اجليش ،وقلل من قابليته على املناورة.

ومل يكن ابستطاعة الغافقي ،الذي كان على علم هبذا املوقف ،أن يقوم بعمل أي شيء بسبب رغبة

رجاله الشديدة حلماية أسرهم .وهذه احلقيقة ابلذات كانت هي السبب يف ضعف موقف املسلمني،
وليس تلهفهم على الغنائم ،كما حتاول أن تصور ذلك بعض الرواايت املسيحية ( .)46وقد أدرك
الفرجنة نقطة الضعف هذه يف جيش املسلمني.

وهلذا ففي أثناء املوقعة الفاصلة ،هامجت كتيبة من جيش الفرجنة -رمبا كانت بقيادة دوق أكيتانية-
مؤخرة خميم املسلمني الذي كان يضم نساءهم وأطفاهلم ( .)47وما إن مسع املسلمون هبذا ،حىت ترك

الكثري منهم مواقعه ،وذهب ليدافع عن أهله وأوالده.

وكان هذا بداية الختالل النظام يف صفوفهم ،وعامالً رئيساً هلزميتهم يف املعركة (.)48
_______

( )45انظر :علي املياح" ،العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على الفتوحات العربية اإلسالمية يف
فرنسا" ،جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،بغداد ،1969 ،م 129 ،5؛ عبد الرْحن احلجي املرجع

السابق ،ص .196

(( )46اتريخ غزوات العرب ،ص See: Reinaud, op. cit., pp. .)101 - 100
400-401

( ( )47اتريخ غزوات العرب ،ص Ibid., p. 41 .)101
( )48عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار العريب اإلسالمي يف مشال أفريقيا واألندلس ،ص 347؛ =
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حركة الفتوح بعد معركة بالط الشهداء:
تعد موقعة بالط الشهداء من املواقع احلامسة يف التاريخ ،ألهنا وضعت حداً للفتوح اإلسالمية خلف

جبال ألربت .ويعلق املؤرخون األوروبيون أمهية كبرية عليها ،فيقولون :لو أن العرب انتصروا يف هذه
املعركة ألصاب أورواب مثلما أصاب إسبانيا ،ولكان القرآن يدرس يف جامعات ابريس وكمربدج

وأوكسفورد .وهناك من ال يعلق أمهية على هذه املوقعة ،ويرى أن االمتداد الطبيعي للفتح العريب يف

إسبانيا هو جبال ألربت .أما ما قاموا به من عمليات عسكرية وراء هذه اجلبال ،فلم يكن سوى توغل
بدافع احلماس الديين واجلهاد يف سبيل نشر مبادئ اإلسالم ،دون أن يعملوا حساابً للتقهقر أو

االنسحاب ( .)49وعلى أية حال فإن حركة الفتوح اإلسالمية مل تتوقف بعد موقعة بالط الشهداء.
فقد قام الوايل الذي عُني بعد استشهاد عبد الرْحن الغافقي ،وهو عبد امللك بن قطن الفهري

(رمضان  - 114شوال 116هـ /تشرين األول  - 732تشرين الثاين  734م) يف واليته األوىل،

ابلتوجه إىل مشال إسبانيا .وهناك قضى على مترد سكان والايت كل من قطالونية ،Catalonia

وأراغون  ،Aragonوانفار  ،Navarreوالباسك ،الذين استغلوا فرصة اندحار املسلمني يف
جنوب فرنسا ،فتمردوا على حكومة قرطبة ( .)50مث توجه مباشرة ،كما تذكر بعض الرواايت

املسيحية ،عرب جبال ألربت إىل الجندوك  Languedocيف فرنسا ،حيث قام بتحصني املدن اليت
كانت أبيدي املسلمني (.)51

ولكن نشاط حركة الفتوح يف جنوب فرنسا ازداد بشكل ملحوظ يف والية عقبة بن احلجاج السلويل

(شوال  - 116صفر  123هـ /تشرين الثاين  - 734كانون الثاين  741م) الذي أعقب عبد
امللك بن قطن يف والية األندلس .وتتفق كل من املصادر العربية

_______
= وقارن :فجر األندلس ،ص 270 - 269؛ سامل ،املرجع السابق ،ص 143؛ احلجي ،املرجع

السابق ،ص 198 - 197؛ خليل إبراهيم صاحل ،جهاد املسلمني وراء جبال الرباتت يف املصادر
العربية ،جملة دراسات يف التاريخ واآلاثر ،العدد  ،1982 ،2ص  ،205 - 193حيث حيلل

أحداث هذه احلملة شأهنا شأن بقية احلمالت األخرى على ضوء املصادر العربية فقط.

( )49انظر :العبادي ،يف اتريخ األندلس واملغرب ،ص 89 - 88؛ احلجي ،املرجع السابق ،ص
.203 - 202 - 199

( )50ابن األثري ،ج  ،5ص 181؛ املقري ج  ،1ص  ،236ج  ،3ص .19
(( )51اتريخ غزوات العرب ،ص .Reinaud, op. cit., p. 405 )104

فجر األندلس ،ص 276؛ سامل ،املرجع السابق ،ص .146
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واملسيحية على أن عقبة كان من أحد كبار القادة املسلمني الذين قادوا احلمالت يف مشال إسبانيا
وجنوب فرنسا .ففي إسبانيا ،كما أسلفنا ،أخضع معظم املناطق القلقة يف الشمال والشمال الغريب،
مثل بنبلونة وجليقية واألشتوريش ،حيث هاجم بالي وأتباعه .مث استأنف الفتوح اإلسالمية فيما وراء
جبال ألربت .ونتيجة لنشاط عقبة أصبحت أربونة من أهم القواعد اإلسالمية يف جنوب فرنسا .ويف

الربط ،مجع رابط،
واليته قام العرب املستقرين يف الجندوك بتحصني كل املواقع ،اليت كانت تدعى ُ

حىت ضفاف هنر الرون  . )52( Rhoneومع هذا ،فإن زمام املبادرة يف هذا اجملال مل يكن لعقبة،
بل لعامله على أربونة ،يوسف بن عبد الرْحن الفهري ،الذي سيصبح فيما بعد الوايل األخري

لألندلس .فقد حتالف مع بعض احلكام واألمراء يف سبتمانية ،وبروفانس .وقد فضل هؤالء الذين

كانوا خيشون كال من شارل مارتل ،ودوق أكيتانية ،مساعدة املسلمني للسيطرة على والايهتم ووضعها
حتت احلماية اإلسالمية .وكان من ضمن هؤالء الزعماء ،الدوق ماورنت  ،Mauronteالذي
امتدت سلطته على مجيع بروفانس ،وكان يلقب بدوق مرسيلية Duke of Marseilles

(. )53

لقد كان عقبة بن احلجاج متحمساً لألخذ بثأر هزمية املسلمني يف بالط الشهداء ،وتثبيت أقدام

الدولة العربية وراء جبال الرباتت .من أجل نشر اإلسالم ،وإغناء بيت املال .وتشري املصادر العربية

إىل رغبة عقبة الشديدة يف هداية سكان املناطق املفتوحة إىل اعتناق اإلسالم ،فرتوي هذه املصادر،
أنه كان من عادته اليت ال يتخلى عنها حينما أيسر أسرياً أن يعرض عليه اإلسالم .وهبذه الطريقة أسلم
على يديه خلق كبري من املسيحيني (.)54

ابتدأ عقبة نشاطه يف الفتوح أبن اختذ مدينة سرقسطة يف الشمال الشرقي ،قاعدة عسكرية له ،حيث

نظم قواته هناك ( .)55وحيتمل أنه بدأ من هذا املكان مبساعدة عامله على أربونة وإمداده ابجلنود.

ويف سنة 117هـ 735 /م عرب األخري هنر الرون ،ودخل املناطق التابعة ملدينة آرل ،مث توغل بعد
ذلك يف قلب والية بروفانس ،وافتتح مدينة

_______

( )52املقري ،ج  ،3ص 19؛ انظر أيضاً :ابن عذاري ،ج  ،2ص 29؛ (اتريخ غزوات العرب ،ص

.)105

.Reinaud, op. cit., p. 407

( ( )53اتريخ غزوات العرب ،ص .Ibid., p. 405 )104
( )54ابن عذاري ،ج  ،2ص 29؛ املقري ،ج  ،3ص .19

(. The Chronicle of 754, p. 157 (no. 61) )55
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فرات  Ferttaاليت تدعى اآلن سان رميي  .St. Remiومن مث ذهب إىل أفنيون ،وافتتحها على
الرغم من املقاومة املستميتة اليت أبدهتا حامية املدينة .وهكذا وقع القسم األكرب من بروفانس حتت
ظل احلكم العريب اإلسالمي الذي استمر حنو أربع سنوات ( .)56ويف هذه الفرتة ،قامت جيوش
األندلس ،رمبا بقيادة عقبة نفسه ،مبهامجة العديد من األماكن األخرى ،مثل دوفينية

 ،Dauphineوسان بول تروا  ،St. Paul Trois Chateauxودونزير .Donzere
مث هامجوا والايت شارل مارتل ،وهكذا أدركوا أثر املسلمني يف معركة بالط الشهداء .وأعادت هذه
اجليوش أيضاً فتح مدينة ليون ،ودخلت برغندي ،ومتكنت من التوغل والوصول إىل جبال دوفينية

وبيدمونت  Piedmontيف إيطاليا ( .)57ولكن شارل مارتل ،الذي ذعر نتيجة هلذه
االنتصارات ،ابدر ابلعمل فوراً على مقاومة املسلمني .ومتكن مبساعدة أخيه شلدبراند

 Childebrandمن أن يعيد احتالل الكثري من األماكن احلصينة مثل أفنيون ،مث تقدم بعد ذلك
إىل أربونة اليت انقطعت عنها االتصاالت ابألندلس بسبب املقاومة املسيحية يف جبال ألربت .وقد

أرسل عقبة ،الذي عاد إىل قرطبةْ ،حلة لنجدة أربونة ،كانت ،كما تذكر احلوليات الالتينية ،بقيادة

رجل يدعى عمر .ومل تنجح هذه احلملة اليت جاءت إىل أربونة عن طريق البحر يف إنقاذ املدينة ألن

شارل مارتل متكن من دحرها بعد فرتة وجيزة من نزوهلا على الشاطئ إىل اجلنوب من أربونة ()58

على الرغم من ذلك مل يتمكن شارل مارتل من احتالل أربونة اليت ظلت قاعدة إسالمية يف جنوب
فرنسا إىل عهد عبد الرْحن األول مؤسس اإلمارة األموية.

_______

(The Chronicle of Moissac, p. 166; Reinaud, op. cit., pp. )56
 ( 406-407اتريخ غزوات العرب ،ص .)105 - 104
(( )57اتريخ غزوات العرب ،ص .Ibid., pp. 407-408 )106 - 105

(The Chronicle of Moissac, p. 166; Paul the Deacon, )58
.book 6,p. 167; Reinaud, op

.cit., pp. 404-409

( الرتمجة العربية :اتريخ غزوات العرب ،ص  106وانظر أيضاً الصفحات اليت بعدها ،فجر

األندلس ،ص 283 - 281؛ سامل ،املرجع السابق ،ص .148 - 147

()63/1
ص ُل ال هرابِع
ال َف ْ

استقرار العرب واستيطاهنم يف إسبانيا

لقد سارت عملية استقرار العرب يف إسبانيا جنباً إىل جنب مع الفتح العريب اإلسالمي ،حيث كان

كل من طارق بن زايد وموسى بن نصري يرتكان حاميات عربية وبربرية يف املناطق املفتوحة شكلت نواة
للمستقرين املسلمني يف إسبانيا .وعندما عاد الفاحتان إىل املشرق ،ظل جنودمها يف املناطق احملررة ،كل
حسب رغبته .وكان هؤالء يتألفون ابلدرجة األوىل من العشائر العربية والرببرية اليت رافقت طارق

وموسى.

وقد أطلقوا على أنفسهم اسم البلديني ،ألهنم عدوا أنفسهم املالكني احلقيقيني للبالد ،فهم أهل البلد
وفاحتوها .وهناك جمموعة أخرى من العرب دخلت األندلس بعد فرتة وجيزة من الفتح ،تتألف من

العشائر الشامية اليت عربت من مشال أفريقيا على أثر مترد الرببر يف املغرب .وقد مسي هؤالء
ابلشاميني ،أو بطالعة بلج بن بشر القشريي ،الذي كان يتزعمهم يف عبورهم إىل األندلس.

وإذا ما استثنينا املستقرين األوائل أو البلديني ،والقادمني من الشاميني ،فإن عدد العرب الذين دخلوا

األندلس بعد الفتح كان قليالً .ويتكون هؤالء من بعض األفراد الذين عربوا بصورة منفردة ،ومن

احلرس الذين رافقوا الوايل احلر بن عبد الرْحن الثقفي ،وكان عددهم حنو أربعمئة رجل .وكذلك عرب
بعض الرجال برفقة والة آخرين ،مثل السمح بن مالك اخلوالين ،وأبو اخلطار الكليب.

البلديون:

وهؤالء ،كما أسلفنا ،هم الفاحتون الذين تغلبوا على دولة القوط الغربيني ،واستقروا مباشرة يف
األراضي املفتوحة ،وبشكل خاص ،على امتداد الطريق اليت سلكها
_______

( )1انظر :ابن عبد احلكم ،ص 206؛ ابن عذاري؛ 15 ،12 ،11 /2؛ فتح األندلس ،ص 17؛
املقري.290 ،276 /1 :

()64/1

كل من طارق بن زايد وموسى بن نصري أثناء فتوحاهتما لشبه اجلزيرة اآليبريية ( .)1ومل يستقر هؤالء

البلديون تبعاً لرتتيبات وضعها موسى بن نصري ،بل جاء استقرارهم تبعاً للصدفة ،ويف املناطق اليت

مرت هبا احلمالت العربية اإلسالمية .ويف احلقيقة ختتلف الرواايت يف اإلجراءات اليت اختذها موسى

بن نصري لتقسيم األراضي املفتوحة يف األندلس ،فمنها ما يؤيد أنه قسم البالد بعد اكتمال الفتح،

فاحتفظ حبصة اخلالفة من األراضي ،وهي اخلمس ،ووزع الباقي بني جنوده .ويقال أيضاً إنه خصص
العديد من السيب ليزرعوا أراضي اخلمس ويبقوا فيها .وكان على هؤالء أن يدفعوا ثلث حمصوهلم

للمسلمني ،وأصبحوا يُسمون ابألمخاس ،وكذلك ُعرف أبناؤهم ببين األمخاس .أما ابلنسبة للمسيحيني
الذين اعتصموا يف املعاقل املنيعة ،واملناطق اجلبلية ،فقد أقرهم موسى على ممتلكاهتم ،وداينتهم،

شريطة أن يدفعوا اجلزية للمسلمني .ومسيت األراضي اليت ظلت حبوزة هؤالء ابسم أرض الشمل أو

أرض الصلح ( .)2وهناك رواايت أخرى ال تشري إىل تقسيم موسى لكل أراضي البالد ،بل إنه مل
يتمكن إال من إجناز تقسيم أجزاء حمدودة من األندلس بسبب عودته السريعة إىل املشرق (.)3

وميكن أن نعتمد على هذه الرواايت وأنخذ هبا ،ألهنا تتفق مع الوقت القصري الذي صرفه موسى يف

خولته حق االستيالء على ممتلكات
األندلس .ولقد رأينا فعالً أن موسى عقد معاهدة مع أهايل ماردة ه
الذين قتلوا ،واهلاربني إىل جليقية .ومن الواضح أن قسماً من جيش موسى استقر يف هذه األراضي

املهجورة .ومن احملتمل جداً ،أن بقية أتباع موسى فعلوا الشيء نفسه واستقروا يف العديد من األماكن

األخرى ،سواء مت عقد معاهدات مع أهلها أم مل يتم ذلك ،وبشكل خاص ،يف جنوب إسبانيا ،ووادي

هنر الوادي الكبري ،ووادي هنر آنة ،وبعض األماكن األخرى يف املناطق الشمالية اليت مت فتحها عنوة.

أما يف شرق إسبانيا ،فقد عقد عبد العزيز بن موسى معاهدة الصلح مع حاكم املنطقة القوطي تدمري،

فانتظم مبوجبها استقرار العرب وعالقاهتم مع السكان النصارى يف املنطقة .وقد استسلمت مناطق

أخرى إىل املسلمني مبوجب معاهدات صلح ،مثل مدينة وشقة  . )4( Huescaووافق أهايل
البالد يف هذه املناطق على دفع اجلزية ،وتسليم ٍ
قسم من أراضيهم للمسلمني ليستقروا فيها (.)5
_______

( )2الغساين ،املصدر السابق ،ص 100؛ الرسالة الشريفية ،ص .199
( )3الغساين ،ص .101

( )4انظر :العذري ،ص 67 - 65؛ احلِ ْم َريي ،ص .195
( )5الغساين (برواية الرازي) ص .104

()65/1

وهكذا استقر البلديون يف األندلس ،ووافقت اخلالفة األموية على هذا االستقرار ،بل إن اخلليفة
الوليد بن عبد امللك ،منح ،من مخس اخلالفة ،إقطاعات أخرى ألولئك الذين مل يكونوا راضني عما
أصاهبم من أر ٍ
اض يف األندلس .وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة يف دمشق (- 99
101هـ 719 - 717/م) اهتم كثرياً بشؤون املسلمني يف األندلس .ولقد حاول يف أول األمر -تبعاً
للسياسة اليت سار عليها يف املشرق -أن أيمر ابالنسحاب الكامل من البالد .وملا أدرك صعوبة حتقيق
مثل هذا األمر ،وجه جل اهتمامه إىل االعتناء بشؤوهنا الداخلية .فعني من قبله مباشرة والياً جديداً،
وأوصاه أن ينهي املهمة اليت ابتدأها موسى بن نصري ،وهي تقسيم األرض ،من أجل أن ُحيدد مخس

اخلالفة .وعندما وصل الوايل اجلديد ،السمح بن مالك اخلوالين ،إىل األندلس مع بعض أتباعه ،رفض
البلديون أن يسمحوا ألي من هؤالء القادمني اجلدد أن يشاركوهم يف أراضيهم .وتوجه وفد منهم إىل

دمشق يشكون إىل اخلليفة ،ويهددون إبخالء األندلس ،لو حاول أتباع السمح بن مالك االستقرار يف
أراضيهم .ولقد حل اخلليفة هذه املشكلة ،أبن منح أتباع السمح أر ٍ
اض من حصة اخلالفة .وأصبح
هذا اإلجراء ،هو الطريقة املثلى إلسكان اجلماعات الصغرية من العرب اليت تدخل إىل األندلس فيما

بعد (.)6

استمر السمح بن مالك يف إجناز مهمة تقسيم األرض ،فابتدأ بقرطبة ونواحيها حمدداً أحد القصور

اليت تقع جنويب املدينة ليكون جزءاً من مخس اخلالفة .ولكن رواايت أخرى تذكر أن قرطبة كانت قد
قسمت يف عهد موسى بن نصري ،وأن هذه املنطقة اليت تقع جنوبيها ابلذات ،اعتربت ،إضافة إىل

مناطق أخرى ،ضمن حصة اخلالفة ( .)7وبناء على أوامر من اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،حول

السمح بن مالك املنطقة الواقعة جنوب قرطبة إىل مقربة عامة للمسلمني ( .)8وتذكر املصادر أن
السمح أرسل رجاالً ليقوموا مبهمة تقسيم األراضي يف مناطق متعددة أخرى ،ولكن ال تتوفر معلومات
إضافية عن طبيعة هذه املهام أو نتائجها ،ويذكر ابن القوطية ،أن اخلليفة عمر ،أرسل إىل جانب

السمح بن مالك رجالً آخر يدعى جابر ،ليتوىل مسؤولية تقسيم
_______

( )6املصدر نفسه ،ص 102 - 101؛ الرسالة الشريفية ،ص 203 - 202؛ وانظر :عبد الواحد
طه ،الفتح واالستقرار ،ص .214

( )7الرسالة الشريفية ،ص 204 ،202 - 201؛ أخبار جمموعة ،ص .21
( )8ابن عذاري26 /2 :؛ الرسالة الشريفية ،ص .207

()66/1

األرض ( .)9وهذا إجراء حمتمل جداً ،وتوجد عليه أدلة وسوابق يف أماكن أخرى من الدولة العربية.
ففي العراق على سبيل املثال ،عني اخلليفة سليمان بن عبد امللك ،صاحل بن عبد الرْحن ،ليمثله

ويتوىل مسؤولية اخلراج والضرائب ،من أجل إحكام السيطرة على الشؤون املالية للوالية وحفظها

لصاحل اخلالفة ( .)10وعلى أية حال ،فقد توقفت عملية تقسيم األرض يف األندلس ،نظراً لوفاة

اخلليفة عمر بن عبد العزيز ( 101هـ 719/م) وكذلك وفاة عامله السمح بن مالك الذي استشهد

يف معركة قرب مدينة طولوشة عام  102هـ 720/م ،كما أسلفنا يف الفصل الثالث .وظلت وضعية
األرض ،وسيادة البلديني دون تغري حىت وصول الشاميني ،ووالية أيب اخلطار الكليب ،حني تطلبت
الظروف إجياد أر ٍ
اض جديدة الستقرار القادمني اجلدد من القبائل الشامية.
لقد كان البلديون يتألفون بشكل عام من رجال العشائر العربية الذين ينتمون إىل خمتلف القبائل

اليمنية ،ومع ذلك ،فقد كانت قلة منهم تنتمي إىل عشائر أخرى من مضر وربيعة .وفيما أييت حماولة

للتعرف على مناذج من هؤالء البلديني ومناطق سكناهم واستقرارهم يف األندلس.

يُعد األنصار أو املدنيون من أشهر العشائر اليت رافقت ْحلة موسى بن نصري ،وقد توزعوا بعد الفتح

يف خمتلف أماكن شبه اجلزيرة اآليبريية ،ولكن مناطق استقرارهم الرئيسة ،أو منازهلم ،كما كانت

تسمى ،كانت تقع يف منطقة سرقسطة ( .)11وكان من هؤالء أسر معروفة من األوس واخلزرج ،من
أشهرهم أحفاد سعد بن عبادة ،أحد أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم .وقد استقر هؤالء

ابلقرب من سرقسطة ،ويف مناطق أخرى من األندلس ،مثل شذونة ،وقرطبة ( .)12كما سكن مجاعة
منهم يف شرق األندلس ،يف منطقة شارقة  ( Jericaيف حمافظة قسطليون احلالية) ،وكان هلم قلعة
تسمى بقلعة األشراف ( .)13ويرجع حكام غرانطة ،آخر املمالك اإلسالمية يف األندلس ،يف أصلهم
_______

( )9اتريخ افتتاح األندلس ،ص .13 - 12

( )10الطربي ،اتريخ الرسل وامللوك .نشر :دي غويه ،ليدن1901 - 1879 ،؛ - 1306 /2
.1307

( )11األنصاري ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق :حممد بن شريفة ،بريوت ،بدون
اتريخ ،قدا223 /1 :؛ اإلحاطة.182 /1 :
( )12ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،القاهرة ،1962 ،ص 365
.366 -

( )13ابن اآلابر ،التكملة لكتاب الصلة ،نشر عزة العطار ،القاهرة،44 /1 :1956 - 1955 ،
.512 - 551 /2 ،423

()67/1

إىل شجرة نسب األسرة اليت تنتمي إىل قيس بن سعد بن عبادة ،وقد سكن هؤالء ابألصل يف منطقة
أرجونة يف حمافظة جيان احلالية (.)14
واستقر مدنيون آخرون من األوس واخلزرج يف مناطق خمتلفة من شبه اجلزيرة ،من هؤالء بنو خبيب،

وبنو قطني الذين استقروا يف قرية قرب قربة  ،Cabraاليت تبعد حنو سبعني كيلومرتاً جنوب غريب
قرطبة ( .)15ومن األماكن األخرى اليت اختارها األنصار للسكن ،قلعة رابح Castillo de

 ،Calatrava la Viejaووادي احلجارة  Guadalajaraوشلب  Silvesجنويب الربتغال

احلالية (.)16

وقد تركز األزد يف منطقة تدمري يف حمافظة مرسية  Murciaاحلالية .وكان أحد زعمائهم الكبار،

يعيش بن عبد هللا األزدي ،أحد القادة املرافقني لعبد العزيز بن موسى ،والذي شهد على معاهدة

الصلح اليت عقدت بني املسلمني وتدمري  . )17( Theodemirوسكن بنو دوس ،وهم فرع يف
األزد ،يف تدمري أيضاً ،وكان من أشهرهم قوم يعرفون ببين هارون ( .)18واستقر أزديون آخرون يف

مناطق أخرى مثل بين وهيب يف لورة  Illoraمث اشبيلية ،وبين املهلب بن أيب صفرة يف شون Jun
قرب غرانطة ،ويف منطقة أخرى قرب جيان (.)19
أما رجال القبائل من غافق ،فقد استقروا على طول الطريق اليت سلكتها ْحلة موسى بن نصري ،مثل

اجلزيرة اخلضراء ،وشذونة يف اجلنوب ،وسرقسطة يف الشمال الشرقي ( .)20ولكن جتمعات سكناهم
الرئيسة كانت يف مناطق اشبيلية ،وقرطبة وإىل حد ما يف طليطلة والبرية .وكان إقليم الشرف

 ،Aljarafeالذي يقع إىل الغرب من اشبيلية ،موطناً للعديد من الغافقيني .ومن هؤالء عبد الرْحن
بن عبد هللا الغافقي وايل األندلس
_______

( )14ابن اخلطيب ،اإلحاطة13 /2 ،377 /1 :؛ املقري ،نفح الطيب .447 ،294 /1
( )15مجهرة األنساب ،ص 363؛ احلمريي ،ص 150 - 149؛ ابن عذاري.34 /2 :

( )16مجهرة األنساب ،ص 341؛ األنصاري ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت- 33 /6 ،1964 ،
34؛ ابن سعيد ،املغرب يف حلى املغرب ،حتقيق :شوقي ضيف ،القاهرة.26 /2 :1964 ،

( )17العذري ،ص .5

( )18مجهرة األنساب ،ص .383
( )19التكملة لكتاب الصلة ،نشر األركون ،ص 360؛ التكملة ،ط القاهرة ،368 /1 :اإلحاطة:
293 /2 ،320 ،129 /1؛ املقري.293 /1 :

( )20ابن الفرضي ،اتريخ علماء األندلس ،القاهرة ،1966 ،ق  ،1ص  ،300 ،323ق  ،2ص
170 - 169؛ التكملة ،ط القاهرة.200 - 199 /1 ،

()68/1

الذي استشهد يف معركة بالط الشهداء ،وقد استمر أعقابه يف العيش غريب اشبيلية على ضفة هنر
الوادي الكبري (.)21
وهناك منطقة أخرى الستقرار عشرية غافق تقع إىل الشمال من قرطبة ( .)22وإىل الشمال الغريب

من هذا املكان كان يقع حصن يدعى حبصن غافق مما يشري إىل استقرار عدد كبري من هذه العشرية،

وقد برز من هؤالء قاضيان مشهوران يف عهد اإلمارة ،ومها سعيد بن سليمان الغافقي ،وسليمان بن
أسود الغافقي ( .)23ومن املناطق األخرى الستقرار هذه العشرية ،قرية الغافقيني قرب طليطلة

( ،)24وقرية املالحة  La Malaجنويب غرانطة اليت كانت تشتهر بكوهنا منجماً للملح (.)25
ومن القبائل اليمنية األخرى اليت رافقت ْحلة موسى بن نصري خلم وجذام.

وينتمي إىل القبيلة األوىل اليت استقرت يف مناطق خمتلفة ،مثل شرق األندلس واشبيلية ،أيوب بن

حبيب اللخمي ،ابن أخت موسى بن نصري ،الذي أصبح والياً على األندلس بعد مقتل عبد العزيز
بن موسى .وقد استقر يف اشبيلية ،ولكن بعض أحفاده انتقلوا إىل كورة رية (حمافظة مالقة احلالية)

( .)26ويبدو أن قادة عديدين من هذه العشرية كانوا مبعية موسى بن نصري أثناء جميئه إىل األندلس،
منهم بشر بن قيس اللخمي الذي وقع على معاهدة الصلح مع تدمري ( ،)27وعبد الرْحن بن كثري

اللخمي ،الذي اختاره أهل األندلس لتويل النظر يف األحكام بعد وفاة الوايل ثوابة بن سالمة اجلذامي
( ،)28وعبد الرْحن بن علقمة اللخمي الذي أصبح حاكماً على أربونة يف أثناء والية عبد امللك بن
قطن الفهري ،ولعب دوراً مهماً يف الصراع مع بلج بن بشر القشريي (.)29

أما عشرية جذام ،فقد استقرت يف تدمري ،وقلعة رابح ( ،)30والثغر األعلى .وقد

_______

( )21ابن القوطية ،ص 76 - 13؛ مجهرة األنساب ،ص .229
( )22املصدر نفسه ،ص .329 - 328
( )23ابن القوطية ،ص 72 ،59؛ اخلشين ،قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ،نشر :عزت العطار،

القاهرة ،1952 ،ص 94 - 92؛ ابن الفرضي ،ق  ،1ص .162 - 158

( )24التكملة ،ط الطاهرة .319 /1 :انظر أيضاً :اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .18

( )25التكملة ،ط القاهرة610 - 609 /2 :؛ األنصاري 431 /6 :فما بعدها؛ اإلحاطة/1 :
.129
( )26ابن القوطية ،ص .12
( )27العذاري ،ص .5

( )28ابن عذاري ،البيان املغرب.35 /2 :

( )29ابن القوطية ،ص 17 - 16؛ أخبار جمموعة ،ص 44 - 43؛ ابن عذاري.32 /2 ،
( )30مجهرة األنساب ،ص 421 - 420؛ املقري.296 /1 :

()69/1

استقر بنو هود ،الذين حكموا سرقسطة يف عصر ملوك الطوائف ،يف املنطقة األخرى وهم ينتمون إىل
هود اجلذامي ،الذي هو الداخل األول من هذه العشرية إىل األندلس ،وسكنت مجاعات أخرى من
بين هود يف كورة البرية يف إقليم غين مسي ابمسهم إقليم بين هود (.)31

أما عشرية معافر ،فتعد من أوىل العشائر العربية اليت استقرت يف األندلس .وقد جاءت هذه العشرية
مع ْحلة طارق بن زايد ،وكانت بقيادة عبد امللك بن أيب عامر املعافري ،الذي لعب دوراً ابرزاً يف

افتتاح اجلزيرة اخلضراء وحصن قرطاجنة .وقد استقر هو وأتباعه يف اجلزيرة اخلضراء ،وبعد ذلك

انتشر أعقابه يف البالد ،ومنهم الوزير املشهور واحلاجب ابن أيب عامر املنصور ( .)32وينتمي إىل
عشرية معافر أسر عريقة أخرى يف األندلس ،مثل بنو جحاف يف بلنسية ،وبنو منخل يف جيان

( ،)33وبنو شراحيل يف قرطبة ( .)34وكانت إحدى القرى اليت تقع إىل اجلنوب من إشبيلية تعد من
أهم أماكن استقرار هذه العشرية ،وقد مسيت ابمسها "قرية كنتش معافر" ( .)35ويبدو أن هؤالء

جاؤوا بعد الفتح ،وأُقطعوا أراضي من مخس اخلالفة .ويدل على ذلك أن كلمة "كنتش" ما هي إال
حتريف للكلمة الالتينية  Quintus (Quintoابالسبانية) اليت تستعمل للداللة على اخلمس
من ممتلكات أو مزارع الفرد (.)36

وقد ضمت ْحلة موسى بن نصري جمموعة من رجال القبائل الذين ينتمون إىل عشرية جتيب ،وكانوا

بقيادة قادة من أمثال سليمان بن قيس التجييب الذي شهد على معاهدة الصلح مع تدمري (.)37

وقد سكن عدد كبري من هذه العشرية يف منطقة الثغر
_______

( )31العذري ،ص 90؛ ابن عذاري  221 /3فما بعدها ،ابن سعيد.219 /2 :

( )32ابن اآلابر ،احللة السرياء ،حتقيق :حسني مؤنس ،القاهرة268 /1 :1963 ،؛ التكملة ،ط.
القاهرة359 /1 :؛ ابن عذاري.257 - 256 /2 :
( )33مجهرة األنساب ،ص .419

( )34ابن القوطية ،ص 58 ،53؛ ابن سعيد43 /1 :؛ األنصاري.105 /4 :
( )35ابن القوطية ،ص 64؛ ابن الفرضي ،ق  ،1ص .18

(F. J. Simonet, Glosario de voces ibericas Y latinas )36
.usadas entre los mozarabes

Amsterdam, 1967, reprint of Madrid edition 1888, pp. 474.476

ولالطالع على املزيد من هذه املصطلحات اخلاصة ابالستقرار ،ودالالهتا ،انظر؛ عبد الواحد طه،

الفتح واالستقرار ،ص .223 ،210 - 203
( )37العذري ،ص .5

()70/1

األعلى يف الشمال الشرقي ،الذي أصبح املوطن الرئيس لتجيب يف األندلس ،ال سيما سرقسطة،
ودروقة ،وقلعة أيوب ( .)38وقد برز من هؤالء عمرية بن املهاجر وأخيه عبد هللا بن املهاجر ،وأصبح
األول حاكماً على مدينة برشلونة ملدة سنتني يف أثناء الفرتة املبكرة اليت أعقبت الفتح (.)39

واستطاع بنو صمادح ،الذين ينتمون إىل األسرة نفسها ،السيطرة على مدينة وشقة وما حوهلا (.)40

كما عاش بنو سلمة التجيبيون يف هذه املدينة أيضاً (.)41

وهناك عشائر مينية أخرى استقرت يف األندلس ،مثل خوالن ،الذين استقروا يف كورة اجلزيرة اخلضراء

حيث كان هلم قلعة تسمى بقلعة خوالن خثعم ( ،)42حيث كانت شذونة موطناً رئيساً الستقرارهم

( .)43أما جبيلة ،فقد كان موطنها ابلقرب من مدينة أربونة ( .)44وقد عاش عدد كبري من املراديني
يف قرطبة ومناطقها ،حيث كان هلم غريب املدينة حصن يعرف ابمسهم ( .)45وسكن اجلد األعلى لبين

مزين ،الذين ينتمون إىل عشرية أود يف أكشونبة  Faro Ocsonabaجنويب الربتغال احلالية،

وقد استمرت هذه األسرة ابلعيش يف هذه املنطقة واستطاعت أن تنفرد حبكمها يف عصر الطوائف،
حيث اختذت من مدينيت ابجة وشلب قاعدة هلا ( .)46واستقرت منذ زمن الفتح أعداد كبرية من
عشرية حيصب يف القلعة امللكية اليت أصحبت تعرف ابسم قلعة حيصب (يف حمافظة جيان احلالية)

(.)47

وتعد عشرية بلي من العشائر القضاعية اليت استقرت يف األندلس ضمن مجاعة البلديني .وكان من
زعماء هذه العشرية زايد بن عذرة البلوي الذي شارك يف عملية
_______

( )38املصدر نفسه ،ص 22؛ خليل السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .292 - 291 ،286
( )39مجهرة األنساب ،ص 431 - 430؛ ابن اآلابر ،احللة السرياء ،حتقيق حسني مؤنس،

القاهرة.79 - 78 /2 ،1963 ،

( )40مجهرة األنساب ،ص 431؛ العذري ،ص .84 ،73
( )41املصدر نفسه ،ص .60 ،57 ،27

( )42مجهرة األنساب ،ص 418؛ املقري.296 /1 :
( )43مجهرة األنساب ،ص 392؛ املقري.296 /1 :
( )44مجهرة األنساب ،ص .390

( )45ايقوت ،معجم البلدان92 /1 :؛ ابن سعيد232 /1 :؛ املقري.295 /11 :
( )46ابن حيان ،املقتبس ،حتقيق ،حممود علي مكي ،بريوت ،1975 ،ص 79؛ ابن عذاري/3 :

.193 - 192

( )47مجهرة األنساب ،ص 406؛ التكملة ،ط .القاهرة.211 /1 :

()71/1

اغتيال عبد العزيز بن موسى ( .)48وقد استقرت هذه العشرية إىل الشمال الغريب من قرطبة يف
مكان ُمسي بلي على امسهم يقع يف فحص البلوط ،الذي كان يشتهر مبوارده الغنية؛ ال سيما البلوط

والزئبق ( .)49واستقرت عشرية خشني القضاعية يف أماكن خمتلفة ال سيما يف اجلنوب ،حيث كان

هلم مكان يسمى جبزء خشني ( .)50أما عشرية عذرة ،فكان موطنها الرئيس يف والية  Daliasيف

حمافظة املرية احلالية ( ،)51ويف الثغر األعلى ،ال سيما يف سرقسطة ( .)52وكان هلذه العشرية مناطق
وقرى ابلقرب من املرية من أمهها جزء زغيبة بن قطبة وايسني بن حيىي العذريني ( ،)53وقرية عذرة

( .)54وإىل هذه العشرية ينتمي اجلغرايف العريب املعروف ،أْحد بن أنس العذري ،صاحب كتاب
ترصيع األخبار وتنويع اآلاثر.

أما البلديون من مضر فكانوا ينتمون إىل عشائر خمتلفة ،مثل هذيل الذين استقروا يف أوريولة

 Orihuelaيف حمافظة مرسية احلالية ( ،)55ويف سرقسطة ومناطق أخرى من الشمال الشرقي

( .)56وكذلك متيم ،الذين استقروا يف اشبيلية ويف منطقة قرب طلبرية إىل الغرب من طليطلة ،تسمى
زابرقة ،نسبة إىل الزبرقان بن بدر ،إحدى شخصيات متيم املشهورة (.)57

وكان بعض زعماء قريش من أهم املضريني الذين رافقوا ْحلة موسى بن نصري ،وتولوا فيها مناصب

قيادية مهمة .وينتمي هؤالء إىل فهر ،وزهرة ،وعبد الدار ،وعدي ابن كعب ،وسهم ،وغريها من

أمهات العشائر القرشية .ولقد أجنبت فهر اثنني من أشهر والة األندلس ،ومها عبد امللك بن قطن

الفهري ،ويوسف بن عبد الرْحن الفهري ،وقد استقر الثاين يف البرية ،مث انتقل إىل قرطبة حينما أصبح

والياً للبالد ( .)58وبرز من
_______

( )48ابن عذاري.24 /2 :
( )49مجهرة األنساب ،ص  ،443احلمريي ،ص .142
( )50العذري ،ص .120

( )51مجهرة األنساب ،ص .450

( )52املصدر نفسه ،ص 450؛ التكملة ،ط .القاهرة.365 /1 :
( )53العذري ،ص .90

( )54اإلدريسي ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،نشر دوزي ودي غويه ،ليدن ،1866 ،ص
.198
( )55املقري (برواية ابن غالب).1291 /1 :

( )56ابن الفرضي ،ق  ،1ص 128؛ الضيب ،بغية امللتمس ،ص .261
( )57مجهرة األنساب ،ص .219
( )58ابن عذاري37 - 36 /2 :؛ املقري (برواية الرازي)؛ .25 /3

()72/1

ذرية األول أسر كبرية يف األندلس ،أشهرها بيت اجلد األعيان يف اشبيلية ونبلة (.)59
أما بنو زهرة ،فقد دخل منهم عبد اجلبار بن أيب سلمة بن عبد الرْحن بن عوف ،الذي كان على
قيادة ميسرة جيش موسى بن نصري يف أثناء فتح األندلس ،وهو أول من استقر يف مدينة ابجة يف

جنوب الربتغال ،وسكنت ذريته يف هذه املدينة ،ويف بطليوس ،واشبيلية ( .)60كما استقرت مجاعات
أخرى من زهرة أيضاً يف سرقسطة يف الشمال الشرقي (.)61

ودخل األندلس من بين عبد الدار ،رجل شهري يدعى عامر بن عمرو بن وهب العبدري ،الذي اختذ
مسكنه غريب قرطبة ،قرب إحدى بواابهتا اليت مسيت ابمسه ،ابب عامر .وقد عاش أحفاده يف منطقة

سرقسطة ىف قرية يقال هلا قربالن ( .)62وتشري بعض املصادر إىل استقرار بعض األفراد من عشرية

عدي بن كعب ،الذين ينتمون إىل ذرية اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه .وكان موطن هؤالء
األول ،هو طليطلة (.)63

ومن البلديني أيضاً عشائر متفرقة من قيس ،أشهرها فهم ،اليت كان هلا موطن ابلقرب من طليطلة

يدعى (الفهميون) ( .)64وكذلك ُسليم ،الذين استقروا يف بلفيق يف حمافظة املرية ( .)65وبعض من
أفراد عبس وذبيان ،حيث سكن قسم من العبسيني يف أبذة  Ubedaيف حمافظة جيان احلالية

( .)66أما البلديون من قبائل ربيعة ،فقد كانوا قلة ،ومن أشهرهم مجاعة سعدون الربعي ،الذي رافق
ْحلة عبد العزيز بن موسى إىل تدمري ،وشهد على وثيقة الصلح مع قائدها القوطي ،ورمبا سكن هو

وعشريته يف هذه املنطقة (.)67
_______

( )59التكملة ،ط .القاهرة 543 - 542 /2؛ ابن سعيد340 /1 :؛ املقري/3 ،291 /1 :
.18

( )60مجهرة األنساب ،ص  ،132املقري ،64 ،11 /3 ،290 /1 :التكملة ،ط .القاهرة/1 :
.179

( )61احلميدي ،ص 200؛ ابن الفرضي ،ق  ،1ص .290 ،108
( )62ابن القوطية ،ص  ،26 ،23مجهرة األنساب ،ص 127 - 126؛ فتح األندلس ،ص .46
( )63مجهرة األنساب ،ص  !154أخبار جمموعة ،ص 105 ،101؛ ابن عذاري.53 /2 :
( )64ايقوت.381 /4 :
( )65اإلحاطة143 /2 :؛ التكملة ،ط .القاهرة.166 /1 :
( )66انظر :عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار ،ص .238
( )67العذري ،ص.5

()73/1

الشاميون:
وهؤالء ابألصل من القبائل العربية اليت كانت ساكنة يف بالد الشام ،أرسلها اخلليفة األموي ،هشام

بن عبد امللك ،إىل مشال أفريقيا للقضاء على مترد الرببر هناك .وكان هؤالء الشاميون بقيادة كلثوم بن
عياض القشريي ،ويبلغ عددهم حنو ثالثني ألف رجل.

وقد استطاع الرببر أن يهزموهم ،ويقتلوا قائدهم كلثوم مع العديد من القواد اآلخرين يف معركة بقدورة

ابلقرب من هنر سبو ( 124هـ 741/م) .أما الناجون من الشاميني ،فقد توجهوا بقيادة بلج بن

بشر ،ابن أخي كلثوم ،إىل جهة املغرب ،حيث دخلوا مدينة سبتة وحتصنوا فيها .وقد حاصرهم الرببر

ملدة بضعة أشهر ،وخربوا املناطق احمليطة ابملدينة ،وأقفروا ما حوهلا مسرية يومني ،حىت كاد بلج

وأتباعه الذين كانوا يبلغون حنو عشرة آالف رجل ،أن يهلكوا من قلة موارد العيش .وأصبحت
حالتهم يف سبتة تعيسة للغاية ،فاضطروا إىل أكل دواهبم ،وأضحوا على شفا املوت جوعاً (.)68

وكانت األندلس يف تلك األثناء حيكمها الوايل عبد امللك بن قطن الفهري .وقد التمس بلج بن بشر
عدة مرات من عبد امللك بن قطن ،أن يسمح له ولرجاله ابلعبور إىل األندلس ،ولكن األخري امتنع
عن السماح للقادمني اجلدد ابلدخول ،ورفض طلب بلج ،وكان عبد امللك بن قطن وكبار رجال

البلديني ،خيشون من دخول الشاميني واحتمال قيام بلج بن بشر إببعاد عبد امللك عن والية

األندلس ،اليت كانوا يعدوهنا ،كما أسلفنا ،بلدهم اخلاص هبم ،وال يسمحون ابستقرار عشرة آالف
رجل آخر يف أراضيهم اليت افتتحوها أبنفسهم .وهكذا رفض عبد امللك بن قطن كل التماسات أهل
الشام ،كما منع إرسال أية متوينات إليهم ،وعاقب بقسوة أولئك الذين جترأوا على شحن األطعمة

للشاميني (.)69

لكن تطور األحداث يف األندلس ذاهتا ،اضطر عبد امللك بن قطن إىل تغيري رأيه .فقد أثرت أحداث

مشال أفريقيا على األندلس ،وقام الرببر ابلتمرد على العرب يف هذه الوالية أيضاً .وعندما فشلت

قوات عبد امللك اخلاصة ابلقضاء على هذا التمرد ،أيقن أنه ال خيار له من أجل التغلب على الرببر،

إال ابلسماح بدخول الشاميني إىل األندلس .فعقد معهم اتفاقاً ،كان على الشاميني مبوجبه أن يسلموا

إليه عشرة

_______

( )68أخبار جمموعة ،ص 37 ،35؛ ابن عذاري ،56 - 55 /1 :ج  ،2ص 30؛ املقري/3 :
.20
( )69أخبار جمموعة ،ص 38؛ املقري.20 /3 :
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رهائن من كل جند لضمان مغادرهتم األندلس خالل سنة واحدة ،بعد أن يكونوا قد هزموا الرببر.
وابملقابل فقد تعهد عبد امللك بنقلهم أثناء عودهتم إىل مشال أفريقيا يف جمموعة واحدة ،دون أن
يفصلهم ،أو يعرضهم خلطر الرببر يف مشال أفريقيا .فعرب بلج ورجاله ،واستطاعوا أن ينتصروا بسرعة

على الرببر يف األندلس ،مث رفضوا أن يغادروا البالد .ومن هنا فقد قام صراع مرير بني املستقرين
األوائل ،أو البلديني ،وبني الشاميني ،استمر حىت وصول ٍ
وال جديد لألندلس ،هو أبو اخلطار احلسام
بن ضرار الكليب ،سنة  125هـ 742/م.

لقد كان على علي بن أيب اخلطار أن يعمل على إجياد جو مناسب الستقرار الشاميني يف البالد ،ومل

تكن هذه املهمة سهلة ،ألن قرطبة كانت قد ازدْحت كثرياً ،والبلديون يطالبون ابنسحاب الشاميني

وإخراجهم من البالد ،وحلل هذه املشكلة قرر أبو اخلطار أن مينح الشاميني إقطاعات من األرض ،يف
مناطق مل يستقر فيها البلديون بعد ،تقع يف كور معينة من األندلس ،وهبذا يتمكن الشاميون من

االستقرار حتت إمرة زعمائهم ،وأن يكونوا جاهزين للجهاد واخلدمة يف اجليش العريب وقت احلاجة

(.)70
وقد جرى توزيع الشاميني واستقرارهم يف األندلس على غرار جتمعاهتم السابقة يف بالد الشام ،أي

نظام اجلند .وقد حترى أبو اخلطار أن يكون استقرار كل جمموعة يف مكان حيمل بعض التشابه للجند
األصلي الذي كانت تنتمي إليه يف بالد الشام .ومن هنا ،فقد استقر جند دمشق يف البرية ،وجند

ْحص يف اشبيلية ونبلة ،وجند قنسرين يف جيان ،ووزع جند فلسطني بني شذونة واجلزيرة اخلضراء،
وجند األردن يف رية (حمافظة مالقة احلالية) ،أما جند مصر ،فقد قسم إىل قسمني ،وزع األول على
أكشونبة ) ، Ocsonaba (Faroوابجة يف جنوب الربتغال احلالية ،والثاين يف تدمري (حمافظة

مرسية احلالية) ( .)71أما أولئك الشاميون الذين سكنوا يف مناطق خمتلفة مع البلديني ،قبل ترتيبات

االستقرار اليت وضعها أبو اخلطار ،فقد بقوا يف أماكنهم األوىل ،وهلذا مسوا ابلشاذة ،ألهنم شذوا يف
أماكن استقرارهم عن بقية إخواهنم الشاميني (.)72

وابستثناء كورة تدمري ،ال تتوفر لدينا معلومات تشري إىل أن أايً من أماكن االستقرار

_______

( )70اإلحاطة (برواية ابن حيان).103 - 102 /1:
( )71انظر :ابن القوطية ،ص 20؛ أخبار جمموعة ،ص  ،46ابن عذاري33 /2 :؛ اإلحاطة/1 :

.104 - 102

( )72املصدر نفسه.104 /1 :
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هذه قد مت االستيالء عليها نتيجة معاهدات صلح عقدت بني العرب وأهل البالد .ولكن يبدو من
الواضح يف زمن الوايل أيب اخلطار ،أن السكان احملليني كانوا ميتلكون معظم هذه املناطق .وكان
البلديون ،بطبيعة احلال ،قد افتتحوا بعض هذه املناطق عنوة ،ولكن من احملتمل جداً أن السكان
احملليني استمروا يف االحتفاظ ببقية هذه األراضي.

ويعود هذا إىل قلة عدد املسلمني الفاحتني األوائل ،وإىل حصانة مواقع بعض هذه األماكن .ولكن

وصول الشاميني غري ميزان القوى يف البالد لصاحل املسلمني ،ومن هنا فلم تكن هناك مشكلة أمام

أيب اخلطار إلهناء اتفاقية عبد العزيز  -تدمري يف منطقة مرسية ،ولتوزيع أجزاء من األراضي اليت كانت
ما تزال بيد السكان احملليني على اجلنود الشاميني يف الكور املذكورة أعاله ،واليت أصبحت منذ ذلك
الوقت تسمى ابلكور اجملندة .وكانت تنظيمات أيب اخلطار تنص أن يكون للشاميني ثلثا األراضي

واملزارع اليت يستقرون فيها ،ويبقى الثلث اآلخر للسكان احملليني الذين استمروا يف الزراعة والعمل
على ازدهار قراهم وأراضيهم (.)73

مل يكن الشاميون مطالبني ابلقيام أبية التزامات أخرى ما عدا اخلدمة يف اجليش ،واالستعداد للجهاد
عند احلاجة .وكانوا معفني من أداء العشور على األراضي اليت يقيمون عليها ،بينما كان يتوجب على

البلديني ،وبقية املسلمني اآلخرين دفع هذه الضريبة .ويف العهود الالحقة ،أثناء فرتة اإلمارة وعصر

اخلالفة ،حصل الشاميون على امتيازات أخرى على حساب البلديني ،الذين ابتدأوا يفقدون ابلتدريج

سيادهتم األوىل منذ دخول الشاميني إىل األندلس ( .)74وكان هؤالء الشاميون يتألفون من مثانية

آالف عريب ،وحنو ألفني من املوايل .وينتمي العرب إىل خمتلف عشائر اليمن وقيس ومضر وربيعة .أما
املوايل فكانوا ينتمون إما إىل أصول بيزنطية ،أو بربرية ومشال افريقية .وقد أصبح هؤالء املوايل الذين

دخلوا مع الشاميني يُسمون ابملوايل الشاميني ،بينما أطلق على اآلخرين الذين دخلوا مع البلديني

اسم املوايل البلديني .ومبا أن الكثري من موايل اجملموعة األوىل كانوا على اتصال وثيق ابألسرة األموية

احلاكمة ،فقد عرفوا أيضاً ابسم موايل بين أمية ( .)75وقد تركز استقرار هؤالء املوايل يف كوريت البرية

وجيان ،ومما يدل
_______

( )73انظر :احلمريي ،ص 36؛ اإلحاطة.107 ،103 ،102 /1 :
( )74املصدر نفسه.105 - 104 /1 :

( )75انظر :ابن حيان ،املقتبس ،حتقيق :حممود علي مكي ،ص ،197 ،196

ابن اآلابر ،احللة السرياء201 /1 ،؛ أخبار جمموعة ،ص ،91 ،87 ،86 ،82 ،71 ،70 ،66

.92

()76/1

على كثرة عددهم يف كورة البرية ،إطالق امسهم على أحد ودايهنا الذي كان يعرف ابسم وادي بين
أمية (.)76

أما ابلنسبة إىل العشائر العربية الشامية ،فقد استقر العديد منها يف كورة البرية ،وبشكل خاص

القيسيني .ومن هؤالء ،عشائر حمارب ،وهوازن ،وغطفان ،وكعب بن عامر ،وقشري ،ومنري ،ومرة،

وفزارة ،وسليم ( .)77كما استقر أيضاً يف منطقة البرية بعض األفراد الذين ينتمون إىل قبائل مضرية

وربيعية ،ولكن عددهم مل يكن كثرياً .أما أهم القبائل اليمنية اليت استقرت يف البرية وما جياورها ،فهي
قبيلة مهدان ،اليت كان حبوزهتا إقليم كامل مسي إبقليم مهدان ،الذي يقع ابلقرب من غرانطة (.)78

وقد استقرت بعض اجلماعات اليت تنتمي إىل غسان أيضاً يف منطقة البرية ،حيث كانت هلم قرية
تدعى بقرية غسان ( .)79كما استقر قسم من هؤالء أيضاً يف منطقة أخرى تدعى بوادي آش

(.)80

لقد كانت القبائل اليمنية تشكل أغلبية جند ْحص وفلسطني واألردن ،ومن هنا فقد كان تركزها كبرياً
يف كل من إشبيلية ،ونبلة ،وشذونة ،ورية ( .)81وتعد عشرية خلم من أشهر العشائر اليمنية اليت
استقرت يف كل من إشبيلية وشذونة واجلزيرة اخلضراء ( .)82وإىل هذه العشرية ينتمي آل عباد الذين
سيطروا على إشبيلية يف عصر دول الطوائف ( .)83وبرزت من هذه العشرية أيضاً أسر كبرية لعبت

دوراً مهماً يف اتريخ منطقة إشبيلية وقرمونة ،مثل بنو حجاج ،وبنو مسلمة (.)84

وكانت كلب العشرية القضاعية الرئيسة يف جند ْحص ،واستقر أفرادها يف إشبيلية
_______

( )76العذري ،ص .92
( )77مجهرة األنساب ،ص 290 ،280 ،265؛ أخبار جمموعة ،ص 65؛ احللة السرياء/1 :

155 - 154؛ التكملة ،ط .القاهرة572 /2 ،337 ،253 /1 :؛ اإلحاطة،135 ،127 /1 :
 ،163 - 162املقري.292 /1 :

( )78العذري ،ص .90

( )79اإلحاطة.128 /1 :
( )80ابن القوطية ،ص .22

( )81أخبار جمموعة ،ص .83
( )82مجهرة األنساب ،ص .424
( )83املصدر نفسه ،ص 424؛ احللة السرياء35 - 34 /2 :؛ ابن عذاري.195 - 193 /3 :
( )84ابن القوطية ،ص 6؛ مجهرة األنساب ،ص .425 - 424

()77/1

ونبلة ومورور ،وابلقرب من املدور ،حيث كان هلم منطقة تدعى بوادي الكلبيني (.)85
أما عشائر حضرموت ،فكانت ترتكز يف منطقة الشرف ،غريب إشبيلية ( .)86كما استقر قسم منهم

أيضاً يف منطقة قرمونة اليت تبعد حنو ثالثني كيلومرتاً إىل الشرق من إشبيلية .ويعد خالد بن عثمان بن
هانئ ،الذي يدعى أيضاً ابسم خلدون ،من كبار شخصيات حضرموت يف قرمونة ،وإليه ينتسب

املؤرخ العريب املشهور ابن خلدون ( .)87ومن العشائر اليمنية األخرى الشهرية يف منطقة إشبيلية،

عشرية حيصب اليت كان يتزعمها أبو الصباح حيىي بن حيىي اليحصيب .وكان هذا يعد أيضاً شيخاً لكل
العشائر اليمنية يف غرب األندلس ،وقد اختذ مسكنه يف قرية تسمى مورة ،وتقع يف منطقة الشرف

(.)88

وكانت كالب من أشهر العشائر القيسية اليت استقرت يف كورة جيان .ومن قادهتا البارزين ،الصميل
بن حامت الكاليب ،الذي لعب دوراً مهماً يف األحداث يف أثناء عصر الوالة ( .)89أما عشرية عقيل،
فقد استقرت أيضاً يف هذه الكورة ،وكانت بقيادة احلصني ابن الدجن العقيلي ،الذي كان يف الوقت

نفسه زعيماً لكل العشائر اليت تنتمي إىل كعب ابن عامر يف جند قنسرين يف جيان (.)90

ومن العشائر املضرية اليت استقرت يف جيان ،عشرية أسد بن خزمية ،اليت سكن بعض أفرادها يف

مكان يدعى وادي عبد هللا يف كورة جيان ( .)91وكذلك عشرية كنانة ،اليت عاشت يف مكان مسي
أيضاً (كنانة) نسبة إىل اسم العشرية ( .)92وتعد يعمر العشرية الرئيسة اليت تعود يف أصلها إىل ربيعة
يف كورة جيان ،وقد استقر أفرادها يف منطقة أبدة إىل الشمال الشرقي من جيان ( .)93أما العشائر

اليمنية ،فكانت قليلة يف كورة جيان ،ومن أشهرها شعبان ،وأصبح وطيء (.)94

_______

( )85العذري ،ص .101
( )86ابن حيان ،املقتبس ،نشر :أنطونيا ابريس ،1937 ،ص 69؛ التكملة ،ط .القاهرة/1 :

.283

( )87مجهرة األنساب ،ص  ،460ابن خلدون ،التعريف اببن خلدون ،منشور مع كتاب العرب/7 ،
.798 ،796 - 795

( )88مجهرة األنساب؛ ص .461 - 460
( )89املصدر نفسه ،ص 288 - 287؛ ابن القوطية؛ ص 40؛ أخبار جمموعة ،ص .56
( )90املصدر نفسه ،ص .65 ،44

( )91مجهرة األنساب؛ ص 192؛ ابن عذاري.161 /2 :

( )92أخبار جمموعة ،ص 123 - 122؛ وانظر :عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار ،ص .261
( )93مجهرة األنساب ،ص  ،293التكملة ،ط .القاهرة.111 - 110 /1 :
( )94راجع عن هؤالء :عبد الواحد طه .الفتح واالستقرار ،ص .263 - 262
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ومن جهة أخرى كانت هذه العشائر اليمنية تكثر يف جند فلسطني ،حيث استقر العديد من أفرادها،

ال سيما عشائر خلم وجذام ،يف منطقة شذونة واجلزيرة اخلضراء ( .)95ومن مشاهري جذام على سبيل
املثال ،ثوابة بن سالمة اجلذامي ،الذي أصبح أحد والة األندلس ( .)96وتشكل القبائل اليمنية
أيضاً غالبية جند األردن الذين استقروا يف رية (أي حمافظة املرية احلالية) .ومن هؤالء أيضاً جمموعات
من خلم ،وجذام ،وعاملة ،ومذحج ،ورعني ( .)97وبرز من عاملة ،ثعلبة بن سالمة العاملي ،الذي

توىل قيادة الشاميني ،ووالية األندلس بعد وفاة بلج بن بشر القشريي سنة  124هـ 741 /م (.)98
وكان معظم جند ابجة يتألف من القبائل العربية اليت كانت تسكن يف مصر ،ورافقت الشاميني إىل

مشال أفريقيا ،ومن مث إىل األندلس .وتعد عشريات حيصب ومعافر من أهم عشائر هذا اجلند (.)99
ومن رجال حيصب البارزين ،العالء بن مغيث اليحصيب ،الذي سيكون له شأن كبري يف عهد عبد

الرْحن الداخل ( .)100وبرز من معافر أيضاً عميد أسرهتم عمرو بن شراحيل املعافري ،الذي استقر
يف ابجة ،مث انتقل إىل قرطبة ،بعد أن عينه عبد الرْحن الداخل قاضياً على هذه املدينة (.)101

أما اجملموعة األخرى من جند مصر ،فقد استقرت يف تدمري ،أي يف حمافظة مرسية احلالية ،وإن أشهر
عشائر هذا اجلند غسان ،ومنهم بنو الشيخ الذين استقروا يف الشن  Elcheوما حوهلا (.)102

وكذلك بنو خطاب التدمريون الذين ينتمون إىل األزد .وكان جدهم األعلى عبد اجلبار بن خطاب بن

نذير قد سكن أوالً يف قرطبة ،قرب بوابة عُرفت ابمسه ،ابب عبد اجلبار ،ولكنه انتقل إثر تنظيمات
أيب اخلطار إىل تدمري يف
_______

( )95مجهرة األنساب ،ص .421
( )96أخبار جمموعة ،ص 57؛ فتح األندلس ،ص 38؛ ابن عذاري.35 /2 :
( )97انظر عن هؤالء :عبد الواحد طه ،املرجع السابق ،ص .265 - 264

( )98ابن القوطية؛ ص 17 ،14؛ مجهرة األنساب ،ص 419؛ أخبار جمموعة ،ص 45 ،44 ،30
.46 -

( )99ملزيد من التفصيالت عن جند ابجة ،انظر :عبد الواحد طه ،املرجع السابق ،ص .267
( )100ابن القوطية ،ص 33 - 31؛ أخبار جمموعة ،ص .103 - 102
( )101اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  ،39ابن الفرضي ،ق  ،1ص .318

( )102مجهرة األنساب ،ص 240؛ املقتبس ،نشر :انطونيا ،ص  ،22 - 21العذري ،ص - 13
 ،142 ،14ابن عذاري.197 /2 :

()79/1

اجلنوب الشرقي من إسبانيا ،حيث تزوج هناك من ابنة احلاكم القوطي الشهري تدمري .وعاش أتباع
عبد اجلبار وأعقابه يف تدمري واملناطق اجملاورة هلا (.)103
الرببر:

لقد كان استقرار الرببر الذين دخلوا األندلس مع طارق بن زايد مماثالً الستقرار البلديني ،أي أهنم

سكنوا على امتداد الطريق اليت سارت عليها ْحالت الفتح ،وقد حاول بعض املستشرقني ،وعلى

رأسهم رينهارت دوزي  ،R. Dozyاهتام العرب أبهنم مل يكونوا عادلني يف قسمتهم لألرض،

فأعطوا الرببر املناطق اجلبلية القاحلة ،وخصوا أنفسهم ابلسهول اخلصبة ( .)104وال ميكن العثور يف
املصادر على ما يؤيد هذا االهتام الذي ال أساس له من الصحة .فقد كان الرببر هم األغلبية الساحقة

يف جيش طارق بن زايد ،وكذلك كانوا أبعداد ال أبس هبا يف جيش موسى بن نصري ،فضالً عن أن

الكثري منهم عربوا إىل األندلس بعد مساعهم بنبأ انتصار املسلمني على القوط .وهكذا فقد فاق الرببر
العرب أبعدادهم ،ومن غري احملتمل أن يكون للعرب أتثري كبري على استقرار الرببر يف األندلس.

والواقع فإن استقرار العرب والرببر يف األماكن اليت نزلوا فيها ألول مرة ،كان خيضع لعامل الصدفة ال
غري ،إذ مل تكن لديهم فكرة واضحة يف البداية عما ستكون عليه هذه األماكن ،وإن كان الرببر أكثر
اطالعاً ومعرفة ابملنطقة حبكم معيشتهم يف الشمال األفريقي اجملاور .وهلذا فقد كانوا يف موقف أفضل
الختيار أحسن املناطق لالستقرار فيها .وميكن تفسري وربط اختيارهم للمناطق اجلبلية يف األندلس

ابحلقيقة اليت توضح أبن عدداً كبرياً منهم عاشوا ابألصل يف مناطق جبلية يف مشال أفريقيا ،وهلذا

فليس من الغريب أن جندهم يستقرون يف األماكن اليت تشابه مناطق استقرارهم األصلية (.)105

وينتمي الرببر الذين دخلوا األندلس إىل العديد من قبائل البرت والربانس يف مشال
_______

( )103العذري ،ص 16 - 15؛ احللة السرياء ،311 ،208 /2 :املقتبس ،نشر انطونيا ،ص
 ،38التكملة ،ط .القاهرة.356 ،290 ،46 /1 :

( )104دوزي ،اتريخ مسلمي إسبانيا.157 /1 :

( )105انظر ،عبد الواحد طه ،املرجع السابق ،ص 271 - 270؛ ولالطالع على تفصيالت
استقرار الرببر ،انظر املرجع نفسه ،ص  270فما بعدها؛ أيضاً عبد الواحد ذنون طه ،استقرار

القبائل الرببرية يف األندلس ،جملة أوراق ،يصدرها املعهد االسباين  -العريب للثقافة؛ العدد  ،4مدريد،

.1981

()80/1

أفريقيا ،ولكن غالبيتهم كانت من قبيلة مصمودة وفروعها .أما اآلخرون ،فينتمون إىل القبائل

األخرى ،مثل هوارة ،ونفزة ،وزانتة ،ومكناسة ،ومطغرة .وقد استقر هؤالء بصورة عامة يف خمتلف
أحناء شبه اجلزيرة اآليبريية.
ففي اجلنوب عاشت أعداد كبرية منهم يف اجلزيرة اخلضراء ،وشذونه وإشبيلية ،وقرطبة ،ورندة ،وجيان
والبرية .وكان هلم يف اجلزيرة اخلضراء على سبيل املثال إقليم كامل يسمى إبقليم الرببر ( .)106وكان

للرببر من قبيلة مغيلة أيضاً إقليم آخر مسي ابمسهم يف كورة شذونة ( .)107أما هوارة ،فقد استقر

مجاعة منها ابلقرب من جيان وكان هلم حصن يدعى حبصن اهلواريني ( .)108واختذت قبيلة ملاية

البرتية موطنها يف رية يف إقليم مسي إبقليم ملاية ( .)109وسكنت جمموعات كبرية من مصمودة ونفزة

يف املنطقة اجلبلية احمليطة مبدينة رندة .واليت كانت تعرف ابسم اتكروان (.)110

وكانت أهم مراكز استقرار الرببر يف الوسط والغرب ،ترتكز يف طليطلة ،واملناطق احمليطة هبا (.)111

وكذلك يف جبال املعدن  Sierra de Almadenاليت تقع إىل اجلنوب من وادي آنة .وكانت
هذه اجلبال تدعى جببال الربانس ألن غالبية سكاهنا من الرببر الربانس ( .)112ويف املنطقة الغربية،

اليت كانت تعرف أيضاً أبرض اجلوف سكن عدد كبري من الرببر ،وكان تركزهم فيها عالياً ،حىت قيل
أبن " أرض اجلوف بالد الرببر " (.)113

وكانت كل من ماردة ومادلني  Medellinمن أكثر املناطق ازدحاماً ابلسكان من الرببر (.)114
وقد استقر بنو دانس بن عوسجة من مصمودة يف األقسام اجلنوبية من الربتغال يف قصر أيب دانس،
وكان هؤالء يتاجرون ابمللح املتوفر يف منطقتهم (.)115

وقد استقر العديد من الرببر يف األقسام الشرقية من األندلس ،ال سيما يف منطقيت
_______

( )106العذري ،ص .120
( )107املصدر نفسه ،ص 113؛ مجهرة األنساب ،ص 499؛ ايقوت.136 /5 :
( )108ابن القوطية ،ص  ،32العذري ،ص .21
( )109احلمريي ،ص .170
( )110مجهرة األنساب ،ص  ،500فتح األندلس ،ص .53

( )111املقتبس ،نشر :انطونيا ،ص 292؛ التكملة ،ط .القاهرة.315 /1 :
( )112املقتبس ،حتقيق :مكي ،ص ( 615 ،331هامش )456؛ احلمريي ،ص .142
( )113املقتبس ،نشر ،انطونيا ،ص .139

( )114ابن القوطية ،ص 67؛ أخبار جمموعة ،ص 131 ،98؛ فتح األندلس ،ص .35
( )115مجهرة األنساب ،ص 501؛ احللة السرياء 272 /2 :هامش ( ،)1احلمريي ،ص - 161
.162

()81/1

بلنسية وتدمري (مرسية) ( .)116وينتمي هؤالء إىل قبائل من البرت والربانس .وكان لرببر مصمودة
الذين ينتمون إىل الربانس منطقة خاصة هبم ابلقرب من بلنسية تدعى جبزء مصمودة ( .)117وقد
أقام بعض الرببر الذين ينتمون إىل صنهاجة يف منطقة مرسية يف مكان أطلق عليه اسم (الصنهاجيون)

( .)118وكان أحد أقاليم بلنسية يسمى إبقليم زانتة نسبة إىل هذه القبيلة البرتية ( .)119وما يزال

العديد من املواقع األخرى يف األجزاء الشرقية من األندلس يسمى نسبة إىل قبيلة زانتة ،وال سيما يف
حمافظيت بلنسية ،وقسطليون (.)120

وتعد منطقة الشمال الشرقي إحدى أوسع أماكن االستقرار للرببر يف شبه اجلزيرة اآليبريية .وكانت
املراكز املأهولة تتمثل ابملناطق اليت تشمل وادي احلجارة ،ومدينة سامل ،وقلعة أيوب ،وشنتربية،

ووبذة .حيث سكن يف هذه املناطق قبائل تنتمي إىل مغيلة ،ومصمودة ( .)121وسكنت مجاعات
من هوارة يف منطقة شنتربية بقيادة السمح بن ورد  -حيقن اهلواري ،وهو اجلد األعلى لبين ذي النون

الذين حكموا طليطلة يف عصر الطوائف ( .)122وكان بنو رزين أيضاً ينتمون إىل قبيلة هوارة ،وقد

استقروا يف املنطقة السهلة يف حمافظة تريوال احلالية ،وحكموا املنطقة أيضاً يف عصر الطوائف ،وكانت

عاصمتهم تدعى ابمسهم بنو رزين  ،Albarracinوتقع إىل الغرب من مدينة تريوال احلالية

( .)123واستقرت قبائل أخرى عديدة يف الشمال الشرقي ،نذكر منها على سبيل املثال ،مكناسة،
حيث كانت منطقة تسمى ابمسهم مكناسة على ضفاف هنر األبرو (.)124

_______

( )116ابن األثري ،الكامل يف التاريخ117 ،64 /6 :؛ احللة السرياء257 /1 :؛ ابن عذاري/2 :
56 ،50؛ ابن خلدون.268 /4 :

( )117العذري ،ص .20

( )118البكري ،املسالك ،ص .128
( )119العذري ،ص .20

( )120انظر :عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار ،ص .284
( )121جمهول ،مفاخر الرببر ،ص  ،60مجهرة األنساب ،ص 501 ،499؛ املقتبس ،حتقيق :مكي
ص 162 - 161 ،79؛ العذري ،ص .44

( )122املقتبس ،نشر :انطونيا ،ص 18؛ العذري ،ص  ،15 ،4مجهرة األنساب ،ص - 499

500؛ ابن عذاري.277 - 276 /3 :

( )123املقتبس ،حتقيق :مكي ،ص 234؛ مجهرة األنساب ،ص 500 ،499؛ احللة السرياء/2 :

109؛ ابن عذاري.182 - 181 /32 :
( )124اإلدريسي ،نزهة املشتاق ،ص .190

()82/1

أما الشمال والشمال الغريب ،فقد متيز أيضاً بوجود العديد من الرببر املستقرين.

وكانت جليقية  Galiciaواستورقة ،Astorga ،وشرطانية  Cerretaniaغريب جبال ألربت
من أهم أماكن االستقرار ( .)125وكان القائد منوسة ،الذي رافق طارق بن زايد ،قد استقر يف مدينة

خيخون  Gijonيف األشتوريش  .Asturiasمث أصبح فيما بعد حاكماً على شرطانية ،ومسؤوالً
عن كل املنطقة اليت متتد من جبال ألربت إىل احمليط األطلسي ( .)126ومما يؤسف له عدم توفر
املعلومات الكافية عن الرببر املستقرين يف هذه األماكن النائية ،ابستثناء ما جاء يف املصادر من أن

عددهم كان كبرياً .ومع هذا فهناك دراسات ألمساء املواقع اجلغرافية يف املنطقة اليت حتمل أمساء قبائل
بربرية ،وميكن أن نستنتج من هذه الدراسات بعض املعلومات عن استقرار الرببر يف هذه األماكن

( .)127ومن اجلدير ابلذكر أن معظم الرببر الساكنني يف هذه املنطقة حتولوا فيما بعد إىل اجلنوب ،أو
عربوا إىل مشال أفريقيا ،بسبب الصراع الداخلي ،وازدايد وتنامي قوة املسيحيني يف الشمال الغريب،
ابإلضافة إىل ظروف طبيعية أخرى تتعلق بتعرض هذه املناطق إىل اجلفاف الشديد ،مما أدى إىل

حصول جماعة وصلت ذروهتا عام  .753 /136فنزح معظم الرببر إىل مناطق أخرى ،وعربوا من

وادي الربابط  Barbateيف كورة شذونة إىل مشال أفريقيا (.)128
_______

( )125أخبار جمموعة ،ص 40 ،39 ،38؛ فتح األندلس ،ص 31؛ ابن عذاري - 30 ،29 /2
31؛ املقري.276 /1 :

(The Chronicle of 754, p. 155 (no. 58) ; The Chronicle )126
:of Alfonso III, p. 612; cf
.Saavedra, op. cit., p. 70
( )127انظر :عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار ،ص .289

( )128أخبار جمموعة ،ص 62 - 61؛ فتح األندلس ،ص 44 - 43؛ ايقوت136 /2 :؛
احلمريي ،ص .100

()83/1

اب الث ِ
هاين
البَ ُ

عهد اإلمارة يف األندلس

الفصل األول :دخول عبد الرْحن بن معاوية األندلس وأتسيس اإلمارة األموية.
الفصل الثاين :أعمال األمراء األمويني يف تثبيت السلطة واالستقرار.

الفصل الثالث :عالقة الدولة العربية اإلسالمية يف األندلس مع اإلمارات االسبانية يف الشمال.

الدكتور

عبد الواحد ذنون طه

()85/1

ص ُل األَ هول
ال َف ْ

دخول عبد الرْحن بن معاوية األندلس وأتسيس اإلمارة األموية

انتقلت اخلالفة ،على أثر جناح الثورة العباسية ،من األمويني إىل العباسيني .وقد تويف آخر خلفاء بين

أمية ،مروان بن حممد ،يف مصر ،وانتهى أمر بين أمية ابملشرق سنة  132هـ 750/م وابتدأ العباسيون
يف أعقاب سقوط اخلالفة األموية ابضطهاد أفراد البيت األموي احلاكم ،وتتبعهم ابلقتل والتمثيل أينما

وجدوا .ويف مصادران رواايت عديدة عن هذا األمر رمبا كان معظمها موضوعاً ،منها على سبيل

املثال ،أن العباسيني برتوا يد أابن بن معاوية بن هشام وقدمه ،وطافوا به يف كور الشام ،وهو على

هذه الصورة املشوهة ،وأركبوه ْحاراً ومن ورائه مناد ينادي " :هذا أابن بن معاوية فارس بين أمية "
حىت مات .كما ذحبوا عبدة بنت هشام بن عبد امللك ألهنا رفضت أن تدهلم على املكان الذي

أخفت فيه جموهراهتا .ونتيجة هلذه املعاملة هرب وجوه بين أمية واختفوا عند القبائل العربية يف

البادية .ومن هؤالء عبد الواحد بن سليمان ،والغمر بن يزيد وغريمها .وعندما رأى العباسيون ذلك،

وأن سياسة االضطهاد مل أتت مبا يرجونه من استئصال بين أمية ،سلكوا سبيالً آخر متيز ابخلديعة

والغدر .فأصدر أبو العباس عبد هللا " السفاح " ،اخلليفة العباسي األول ،بياانً اعرتف فيه إبسراف

العباسيني يف اضطهاد األمويني ،وندمهم على ذلك ،وأ همن من بقي منهم على قيد احلياة .وقد أذاع

عم اخلليفة عبد هللا بن علي ،هذا البيان يف بالد الشام ،فخدع عدد كبري من بين أمية به ،ولبوا دعوة

عبد هللا إىل الظهور ،فاستطاع هبذه الطريقة أن يقتل ما يربو على سبعني رجالً آخر منهم يف جمزرة هنر
أيب فطرس ،قرب الرملة يف فلسطني ،وكان حيىي وعبد الرْحن ،حفيدا اخلليفة هشام بن عبد امللك،
من احملظوظني القالئل الذين جنوا من هذه املذحبة البشعة ( .)1ولكن العباسيني استطاعوا بعد هذه

املذحبة أن يلقوا القبض
_______

( )1أخبار جمموعة ،ص 50 - 46؛ املقري328 - 327 /1 :؛ وانظر :دوزي ،اتريخ مسلمي
إسبانيا183 - 182 /1 :؛ عنان ،املرجع السابق.148 /1 ،
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على حيىي ويقتلوه ،أما عبد الرْحن فقد كتبت له النجاة ألنه كان غائباً يف الصيد يف أثناء غارة اجلند
على القرية اليت كاان خيتفيان فيها .وعندما عاد وعلم مبصري أخيه احملزن ،انتهز فرصة الظالم وهرب
بعد أن أوصى أختيه ،أم األصبغ ،وأمة الرْحن ،أن يتبعانه مع ولده سليمان ،إىل قرية أخرى عينها
هلم.

هروب عبد الرْحن بن معاوية إىل املغرب:

ومل يفكر عبد الرْحن يف املكوث طويالً يف خمبئه اجلديد بعد أن حلقت به أسرته ،بل كان يفكر يف

التوجه حنو املغرب ،ولكن العباسيني سرعان ما اكتشفوا مكانه ،ودامهوه من جديد .وينقل لنا مؤلف
كتاب "أخبار جمموعة" رواية هروب عبد الرْحن بن معاوية على لسانه يف قصة مؤثرة .فقد كان عبد

الرْحن يرقد يف حجرة مظلمة لرمد يف عينه حني دخل عليه ابنه سليمان ،خائفاً فهرع األب لريى

ماذا جيري يف اخلارج .فرأى راايت العباسيني السوداء حتاول تطويق القرية فأسرع لضيق الوقت أبخذ
بعض املال ،وأوصى أختيه أبن يلحق خادمه بدر مبا يصلحه إذا سلم من مطارديه .وكان هؤالء قد

يبق أمامه وأمام أخيه األصغر الذي رافقه سوى إلقاء نفسيهما يف
سدوا عليه كل منافذ اهلرب ،فلم َ

هنر الفرات .واستطاع عبد الرْحن أن يقطعه سباحة ،ولكن األخ عجز عن قطعه .فرجع مصدقاً وعد

اجلنود املطاردين هلما ابألمان إن عادا إليهم .ولكن هؤالء قتلوه أمام عيين أخيه عبد الرْحن يف الضفة

األخرى من النهر .وملا أمن عبد الرْحن من خطر مطارديه ،سار متخفياً وهو ينوي التوجه إىل

املغرب .وتذكر لنا هذه الرواية أن نفس عبد الرْحن كانت حتدثه مبا سيكون له من شأن يف املغرب أو

األندلس ،وأن ذلك بسبب نبوءة كان يعرفها بنو أمية ويرددوهنا قبل سقوطهم (.)2

ولد عبد الرْحن يف سنة 113هـ 731/م يف بالد الشام يف قرية تعرف بدير حنني ،وقيل بل ولد
ابلعليا من أعمال تدمر .وكانت أمه سبية بربرية من قبيلة نفزة يف مشال أفريقيا ،وتدعى "راح" .أما

أبوه معاوية ،فقد تويف شاابً يف أايم أبيه هشام بن عبد امللك سنة 118هـ 736/م ،فكفله وإخوته

جده هشام بن عبد امللك .وكان جده يؤثره على بقية إخوته ويتعهده ابلصالت والعطااي يف كل شهر
حىت وفاته .وظل عبد الرْحن يعيش مع أهله وإخوته يف قرية دير حنني من أعمال قنسرين إىل أن

حلت النكبة أبسرته،
_______

( )2انظر :أخبار جمموعة ،ص  ،52 - 51ابن عذاري.41 /2 :
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واضطرته الظروف إىل اهلرب .وبعد صعوابت ابلغة استطاع الوصول إىل فلسطني ،حيث التحق به
مواله بدر ،وموىل أخته ،سامل أبو شجاع .وكان األخري ،الذي حيتمل أن يكون من أصل بيزنطي،
حسن املعرفة واالطالع على مناطق مشال أفريقيا واألندلس ،ألنه كان قد دخلها مع موسى بن نصري

أو بعده ،وشارك يف بعض ْحالت الصوائف يف األندلس ( .)3وقد غادر عبد الرْحن ورفيقاه إىل

مصر ،ومنها إىل أفريقية ،أي تونس احلالية ،حيث مل تكن سلطة العباسيني قد اعرتف هبا بعد هناك.

وكان العديد من الالجئني من أفراد البيت األموي قد ذهبوا أيضاً إىل أفريقية .ولكن هذا املكان مل

يكن مالئماً جداً للجوء ،ألنه كان حيكمه عبد الرْحن بن حبيب الفهري ،الذي مل يعرتف بسلطان

العباسيني ،وكان حياول االستقالل ابحلكم ،والتطلع إىل حتويل أفريقية إىل إمارة وراثية ألوالده .وهلذا

السبب فقد أصبح قلقاً جداً لوجود العديد من األمراء األمويني يف بالده .فدبر قتل ابين اخلليفة

الوليد بن يزيد ،كما قرر إابدة اآلخرين ،لكن عبد الرْحن جنح يف اهلرب غرابً حيث طلب األمان بني
قبائل الرببر (.)4

تنقل عبد الرْحن يف مشال أفريقيا من مكان إىل آخر ما يقرب من مخس سنوات ،فأقام أوالً عند قبيلة
مكناسة الرببرية يف موضع يقال له ابري .مث غادر غرابً حيث حصل على أتييد بربر قبيلة نفزة ،وهم

أخواله ،حيث كانت أمه نفزية كما أسلفنا .وقد جنح أيضاً يف احلصول على ْحاية قبائل بربرية أخرى

كبرية يف املنطقة ،مثل زانته ومغيلة .وعمل أحد زعماء هذه القبيلة األخرية ،وهو أبو قرة ،أو ابن قرة

وأنسوس املغيلي ،على التسرت عليه أثناء إقامته األخرية يف مشال أفريقيا (.)5

التفكري يف العبور إىل األندلس:

ويبدو أن تفكري عبد الرْحن يف والية األندلس ابتدأ عندما كان مقيماً ابلقرب من ساحل طنجة عند

قبيلة مغيلة الرببرية ،وكان عبد الرْحن بصفته أحد أفراد البيت األموي ،يعرف ما جيري يف األندلس،

وال بد أن يكون ساملاً ،موىل أخته ،قد حدثه أيضاً عن هذا البلد الواسع وخرياته الكثرية .يضاف إىل
ذلك ،األخبار اليت كانت تتوارد
_______

( )3أخبار جمموعة ،ص .56 - 55
( )4نفس املصدر ،ص .55 - 54

وقارن :أْحد بدر ،دراسات يف اتريخ األندلس وحضارهتا ،ص .76 - 75
( )5ابن القوطية ،ص 21؛ أخبار جمموعة ،ص .74 ،55

()89/1

إىل مشال أفريقيا عن اضطراب األحوال يف األندلس ،وتنازع القبائل العربية فيها.
وكانت األندلس يف ذلك الوقت ،أي بعد سنة 130هـ 747/م تقريباً ،قد صفت ليوسف ابن عبد

الرْحن الفهري ،وهو واليها األخري ،وللصميل بن حامت الكاليب .فقد استطاع األخري ،الذي كان من

زعماء جند قنسرين ،أن يقود حرابً شعواء على الوايل أيب اخلطار الكليب ،انتهت مبقتل األخري ،وهزمية
مؤيديه ،الذين كان معظمهم ينتمي إىل القبائل اليمنية ،وذلك يف موقعة شقندة اليت جرت ابلقرب من
قرطبة .وبعد هذه املوقعة مل يعد هناك منافس ليوسف الفهري والصميل ،ولكن يوسف مل يكن له

سوى االسم واللقب ،وذلك الستئثار الصميل ابحلكم وتدبري األمور .وقد أدى هذا األمر إىل ضجر
يوسف الفهري ،ففكر إببعاد الصميل ،وذلك بتوليته على مدينة سرقسطة يف الشمال الشرقي من

البالد .ورحب الصميل هبذه الفكرة اليت اعتقد أبهنا ستتيح له السيطرة على مجاعات العرب اليمنيني

يف تلك املنطقة (.)6
استغل عبد الرْحن بن معاوية هذه األحداث ،وحاول أن يستفيد منها يف تنفيذ خطته ابلعبور إىل

األندلس ،وإعادة السلطة األموية إليها .وقد ساعده يف هذا وجود العديد من املوايل أو األنصار

املوالني لألمويني يف األندلس ،وبشكل خاص يف كوريت البرية وجيان .وهؤالء يشكلون جمموعة املوايل

الذين رافقوا الشاميني ضمن جندي دمشق وقنسرين .وقد أسلفنا أن هؤالء كانوا على اتصال وثيق

ابلبيت األموي ،وهلذا فقد عرفوا مبوايل بين أمية .وكانوا يتألفون من حنو مخسمئة رجل يف هاتني

الكورتني ،وإن كان بعضهم قد عاش أيضاً يف أماكن أخرى .ومن زعمائهم أبو احلجاج يوسف بن

خبت ،الذي كان رئيساً للموايل يف جيان ،وكذلك أبو عثمان عبيد هللا بن عثمان ،وعبد هللا بن خالد،

اللذان كاان من رؤساء املوايل يف جند دمشق يف البرية ( .)7وكانت حالة هؤالء املوايل ،ومكانتهم
جيدة ،وميتلكون ثروة ال أبس هبا ،ال سيما زعمائهم املذكورين آنفاً ،حيث كانت هلم أر ٍ
اض

وممتلكات ،ونفوذ كبري ،وهيبة قوية بني بقية املستقرين يف األندلس يضاف إىل ذلك ،أهنم خالطوا كبار

القادة من الشاميني والبلديني ،فضالً عن السكان احملليني ،وأفراد األسرة القوطية املالكة السابقة.

وقد حصل هؤالء القادة الثالثة على عشرة ضياع لكل واحد منهم ،منحة من أرطباس بن غيطشة،

ملك القوط السابق .فاختذ أبو عثمان مسكنه يف طرش  ،Torroxوهي قرية

_______

( )6أخبار جمموعة ،ص .62
( )7نفس املصدر ،ص 70 ،67 - 66؛ ابن عذاري (برواية الرازي) ص .42 /2
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صغرية ،تقع بني لوشة  Lojaوإزانخار  ،Iznajarوكانت إحدي الضياع العشر اليت أعطيت له
من قبل أرطباس .وكذلك فقد أقام عبد هللا بن خالد يف الفنتني  ،Alfontinابلقرب من لوشة،

وهي أيضاً إحدى قرى أرطباس .أما يوسف بن خبت ،فقد كان يقيم يف جيان (.)8
اتصال عبد الرْحن أبنصاره يف األندلس:

ابتدأ عبد الرْحن اتصاله ابألندلس أبن أرسل رسالة مع مواله بدر إىل قادة موايل بين أمية يف البرية.

وقد شرح هلم يف هذه الرسالة كيف أنه عاىن العديد من املتاعب ،وظل جيوب مشال أفريقيا مدى مخس

سنوات ،هرابً من مطاردات العباسيني ،ووايل أفريقية ،عبد الرْحن بن حبيب ،الذي حاول القضاء

على مجيع أفراد البيت األموي .وذكرهم يف هذه الرسالة أيضاً أبهنم موايل بيته ،ولذا فمن حقه عليهم

أن حيموه ويساعدوه .وأخربهم أيضاً أبنه ال يستطيع املضي إىل األندلس خوفاً من حاكمها يوسف

الفهري الذي سيعتربه عدواً منازعاً ال حق له يف الوالية ،مثله كمثل حاكم أفريقية .وقال هلم أخرياً إنه
لن يعرب إىل األندلس إال إذا تلقى منهم جواابً يؤكد جناح خطته ،وإهنم مساعدوه يف إعادة السلطة

األموية إىل األندلس .وقد عرب بدر إىل األندلس يف أواخر عام  136هـ/حزيران  754م ،وقابل أاب

عثمان يف طرش ،فأرسل األخري إىل عبد هللا بن خالد ،وقررا استشارة يوسف بن خبت ،زعيم املوايل يف

جند قنسرين (.)9

وبعد االطالع على الرسالة ومناقشتها من قبل الزعماء الثالثة ،قرروا أن حماولة عبد الرْحن يف إعادة
احلكم األموي إىل األندلس تستحق الدعم والتشجيع ،ال سيما أهنا سوف حتقق هلم يف حالة جناحها
مكاسب كبرية ،وتضعهم يف مصاف احلاشية املقربة لألمري .يضاف إىل ذلك ،أن جناح قضية عبد

الرْحن سيضمن ابلتأكيد مصاحل املوايل عامة ،وبشكل خاص متلكهم للعديد من الضياع املمتازة ،هذا
فضالً عن أن األمري سيعهد هلم مبعظم املناصب الرفيعة يف حكومته اجلديدة .ومع هذا ،فقد قرر

زعماء املوايل الرتيث ،واالطالع على رأي الصميل بن حامت يف هذا األمر .وكانوا واثقني من إمكانية

االعتماد على كتمانه للسر ،وأنه حىت يف حالة رفضه لألمر ،فسوف لن يشي هبم عند يوسف الفهري

( .)10وعلى الرغم من ذلك ،فقد كان أحد زعماء
_______

( )8ابن القوطية ،ص 40 ،38 ،24 ،21؛ أخبار جمموعة ،ص .80 ،76 ،67
( )9املصدر نفسه ،ص  ،67ابن عذاري41 /2 :؛ املقري.29 /3 :
( )10املصدر نفسه30 /3 :؛ أخبار جمموعة ،ص .67
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املوايل ،وهو عبد هللا بن خالد ،يشك يف مساعدة الصميل يف حتقيق مشروع عبد الرْحن بن معاوية،
ألن أي تغيري يف نظام احلكم القائم يف األندلس سيجرد الصميل من قوته ونفوذه يف البالد .وهلذا
السبب فقد قرروا أنه من األفضل إخفاء غرض عبد الرْحن احلقيقي يف طلب السلطة ،واالكتفاء

بشرح احلالة للصميل قائلني أن عبد الرْحن ال يريد إال احلماية واألمان ،واستعادة أمالك اخلمس اليت

تعود إىل جده هشام ابن عبد امللك (.)11

موقف الصميل من قضية عبد الرْحن بن معاوية:
وكان الصميل يف هذه األثناء حماصراً يف سرقسطة من قبل بعض اجملموعات العربية اليت قامت ابلتمرد
على إدارة الصميل ويوسف املشرتكة ،بقيادة عامر بن عمرو العبدري ،واحلبحاب بن رواحة الزهري.

وقد ضاق األمر على الصميل ومل يستطيع يوسف الفهري أن ينجده لضعف أمره يف قرطبة ،بسبب

اجلفاف واجلوع الذي حل يف البالد حىت إنه مل يعد يستطيع اخلروج والركوب إال بنحو مخسني رجالً
من حرسه فقط .فاضطر الصميل إىل طلب النجدة من مجاعته وأبناء جنده يف كوريت قنسرين والبرية.
ولكي يقدم املوايل يداً للصميل ،سامهوا يف احلملة اليت خرجت من هذين اجلندين لنجدته يف

سرقسطة .وإن هذه املسامهة ،بطبيعة احلال ستتيح هلم الفرصة ملقابلة الصميل وعرض أمر عبد

الرْحن بن معاوية عليه .فساروا بثالثني فارساً يصحبهم بدر موىل عبد الرْحن ،حيث جنحت احلملة

يف فك احلصار عن الصميل الذي سر سروراً عظيماً مبنقذيه ،وكان هؤالء املوايل ،وبدر أيضاً من مجلة

الذين انلوا مكافأة الصميل اجملزية .وقد ابح زعماء املوايل الثالثة إىل الصميل بسرهم أثناء عودهتم إىل
قرطبة ،وطلبوا مشورته ،قائلني أبهنم سيكونون تبعاً لرأيه ،وذلك ابملوافقة على أي أمر يقبل به

واالمتناع عما يرفضه .فلم جيبهم يف أول األمر ،ووعدهم ابلتفكري يف املسألة ،لكنه مل يلزم نفسه أبي
شيء قبل أن يصل قرطبة .ورجع املوايل إىل مناطق سكناهم يف البرية وجيان ،وانتظروا هناك بضعة

أشهر حىت كانت هلم الفرصة لرؤية الصميل مرة أخرى .ويف أثناء ذلك الوقت عاد بدر إىل سيده يف
مشال أفريقيا ليعلمه بنتائج رحلته إىل األندلس (.)12
_______

( )11املقري.30 /3 ،
( )12ابن عذاري.41 /2 :
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أما يف األندلس ،فقد انشغل واليها ابلتهيؤ إلخضاع املتمردين يف سرقسطة ،فأمر ىف عام 137
هـ 755 - 754/م ابستدعاء اجلند من الكور ،وأرسل ىف طلب كل من أيب عثمان وعبد هللا بن
خالد حلث موايل بين أمية على االلتحاق ابحلملة املتوجهة لقتال املتمردين ،ومل يكن زعيماً املوايل

يرغبان مبساعدة يوسف الفهري ،فأخرباه بعدم إمكانية مجاعتهم للمسامهة يف احلملة بسبب اجملاعة
املستمرة يف البالد ،وألن معظم من كان لديه القدرة على املسامهة ،سبق أن شارك يف ْحلة االنقاذ

اليت توجهت لنجدة الصميل يف سرقسطة ،وهم منهكون بسبب تلك الرحلة الشتوية الشاقة .وقد
قدم هلما يوسف مبلغ ألف دينار لتوزيعها على أتباعهم ،لكنهما رفضا أخذ املبلغ نظراً لقلته ابلنسبة

إىل مخسمئة رجل من املوايل .وبعد أن غادرا الوايل ،فكرا يف أمر املال وإمكانية استخدامه يف تسهيل
قضية عبد الرْحن بن معاوية ،فرجعا وأخذا األلف دينار .مث وزعا قسماً من هذا املال على أتباعهما،

دون مطالبتهم اباللتحاق جبيش يوسف ،واحتفظا ابلبقية لوقت احلاجة .ويف ذي احلجة 137

هـ/نيسان -أاير  755م عسكر يوسف الفهري يف (خماضة الفتح) ابلقرب من جيان الستكمال
التجميع النهائي جليشه ،وتوزيع األعطيات على اجلنود .وعندما سأل عن املوايل ،أجابه أبو عثمان

إبمهاهلم حىت يبلغ األمري طليطلة مث يلحقونه هبا ،وذلك بعد أن حيصدوا شيئاً من شعريهم ،ألن سنة

 137هـ 755 - 754/م كانت سنة رفاء .فصدقه يوسف ومل يتبادر إىل ذهنه أنه خيدعه ،ومسح له
ابلرجوع إىل املوايل وحثهم على اإلسراع والتهيؤ ،وغادر هو إىل طليطلة .ولكن أاب عثمان وعبد هللا

بن خالد مل يغادرا .بل بقيا ملقابلة الصميل ،الذي كان ما يزال معسكراً يف املنطقة .وقد طلب زعيما

املوايل مقابلة الصميل على انفراد ،وذكراه أبمر عبد الرْحن بن معاوية .فأجاهبما الصميل :إنه مل يغفل

ذلك بل فكر فيه ملياً ،وكتم أمره ومل يشاور فيه قريباً وال بعيداً ،وأعلمهما أنه يرى أبن عبد الرْحن

حقيق بنصره ،ومستحق هلذا األمر ،وسأهلما أن يكتبا له ويدعوانه للعبور إىل األندلس .وأضاف أبن
يوسف لن يستطيع التدخل ،وإنه ،أي الصميل ،سوف يشري عليه أبن يزوج إحدى بناته من عبد

الرْحن ،وهبذا يصبح األخري واحداً منهم ،فإن فعل يوسف ذلك استحق الشكر والتقدير من اجلميع،
وإن كره ،هان عليهم إقناعه ابلسيف .وقد فرح الزعيمان لسماع مثل هذا اجلواب الشايف ،وخرجا

من عند الصميل ،ومها يعتقدان أبهنما قد وفقا يف خطتهما (.)13
_______

( )13أخبار جمموعة ،ص 72 - 70؛ فتح األندلس ،ص 49 - 48؛ انظر أيضاً :ابن عذاري/2 :
43؛ املقري.30 /3 :
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وعلى الرغم من إدعاء الصميل أنه قد فكر يف األمر وتروى فيه ،يبدو أنه مل يكن متاكداً متاماً من

فريوى أنه حينما أعطى جوابه إىل زعيمي املوايل يف ذلك الصباح،
موقفه إزاء عبد الرْحن بن معاويةُ .

كان قد استيقظ وهو كاره ليوسف الفهري ،ومل يكن يعي متاماً خطورة موافقته على دخول عبد

الرْحن ( .)14وهلذا فبعد أن غادره أبو عثمان وعبد هللا بن خالد ،فكر الصميل أكثر ابألمر ودرس
نتائجه اخلطرية ،وماذا سيكون من أمر القبائل العربية يف األندلس ،بل ماذا سيكون من أمره هو ،ألنه
ابلتأكيد أول من سيفقد نفوذه القوي وزعامته للبالد .وما أن أدرك الصميل ذلك ،حىت ابدر إبرسال

أحد خدمه ليطلب إىل الزعيمني األمويني التوقف ،وذهب إليهما بنفسه ،وأخربمها عن تغيري رأيه إزاء

قضية عبد الرْحن بن معاوية .وقد أوضح هلما موقفه قائالً :أبنه قد فكر ابألمر ،وتوصل إىل أنه ال
يتمكن من أتييده ،ألنه ،أي عبد الرْحن بن معاوية ،من أسرة قوية يكفي أي فرد منها أن يطغى

بنفوذه على كل زعماء اجلزيرة ،وبضمنهم الصميل نفسه .كما لفت انتباههما إىل أهنم ملزمون مجيعاً
بطاعة يوسف الفهري الذي خيضع دوماً إىل آرائهم ،وينفذ مطالبهم .واختتم الصميل حديثه معهم
ابلقول أبنه سيكون أول من يسل سيفه على عبد الرْحن وحياربه ولكنه ،مع ذلك ،على استعداد

إلعانته يف أمره إن طلب غري السلطان والوالية ،وإنه سيضمن له مواساة يوسف وإكرامه له وتزوجيه

من ابنته (.)15

االتصال بزعماء القبائل اليمنية وجناح دعوة عبد الرْحن:

بعد أن فقد زعيما املوايل األمل يف مساعدة الصميل ،وابلتايل مساعدة جندي قنسرين ودمشق ،مل
يكن أمامهما سوى االتصال جبماعة اليمنيني الذين كانوا يضمون الكثري من البلديني األوائل ،ومعظم

رجال األجناد يف ْحص واألردن وفلسطني .ومن هنا ففي طريق عودهتما إىل بلدمها ،فاحتا كل من
يوثق به من الزعماء اليمنيني ،ودعومها إىل أتييد مشروعهما بتحويل احلكم يف األندلس إىل عبد
الرْحن بن معاوية .وقد جنحا يف ذلك جناحاً كبرياً ،وكانت استجابة اليمنيني مشجعة جداً .ويعود

السبب يف ذلك إىل أن اليمنيني كانوا منذ هزميتهم يف شقندة يتحينون الفرصة لالنتصاف ألنفسهم من
الصميل ويوسف .يضاف إىل ذلك ،امتعاضهم من إدارة الصميل ويوسف
_______

( )14أخبار جمموعة ،ص 71؛ فتح األندلس ،ص .48
( )15أخبار جمموعة ،ص 74؛ انظر أيضاً :ابن القوطية ،ص .24 - 23
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املشرتكة اليت استهدفت جتريدهم من بعض ممتلكاهتم لصاحل مؤيدي الصميل من جندي قنسرين

ودمشق .ولقد كان هؤالء اليمنيون ،ابإلضافة إىل الكثري من مجاعات البلديني األوائل ،والرببر ،وحىت
بعض األفراد القيسيني من جندي دمشق وقنسرين ،الذين نفروا أيضاً من سياسة الصميل ،يفضلون
أي تغيري سياسي يف البالد ،فسارعوا ابالنضمام إىل أتييد دخول عبد الرْحن إىل األندلس (.)16

استغل موايل بين أمية جناح الدعوة لعبد الرْحن ،فعجلوا يف العمل على وصوله إىل األندلس وخباصة
أن يوسف والصميل كاان مشغولني يف ْحلتهما على املتمردين يف سرقسطة .فابتاعوا قارابً ،وأرسلوا

مخسمئة دينار مع وفد يتألف من أحد عشر عضواً ،يرافقهم بدر الذي كان قد رجع من مشال

أفريقيا .وكان هذا الوفد برائسة متام بن علقمة الثقفي ،ويتألف يف معظمه من املوايل .وكان على متام
أن ينفق املال على األمري عبد الرْحن ،ويوزع منه على مضيفه من بربر مغيلة الذين كان يعيش عند
شيخهم أبو قرة املغيلي .ومن اجلدير ابلذكر أن هذه اخلمسمئة دينار كانت من بقية املبلغ الذي

أخذه املوايل من يوسف الفهري لكي يرافقوه يف زحفه على سرقسطة ،وقد شاءت األقدار أن
يستعمل هذا املال يف نصرة زعيم آخر ينازع يوسف إمارة األندلس .وعند وصول الوفد إىل مشال

أفريقيا ،قدمهم بدر إىل سيده عبد الرْحن ،وأخربه عن جناحهم يف األندلس .وبعد أن مت اسرتضاء بربر
مغيلة ،أحبر األمري عبد الرْحن إىل الشاطئ االسباين ،فنزل يف ميناء املُنَ هكب  ،Almunecarوهو
ميناء صغري يقع بني مدينة املرية ومالقة ،يف ربيع الثاين  138هـ/أيلول  755م .وقد استقبله كل من

عبد هللا بن خالد ،وأيب عثمان ،اللذان أخذاه أوالً إىل منزل ابن خالد يف الفنتني ،ومن مث إىل مسكن
ابن عثمان يف قرية طُرش (.)17

دخول عبد الرْحن بن معاوية إىل األندلس:

أحدث وصول عبد الرْحن إىل األندلس حركة نشيطة بني صفوف أنصاره من املوايل وغريهم من

اليمنيني .فجاءه إىل مقره يف طُرش أبو احلجاج يوسف بن خبت ،وجاءته األموية كلها ،كما وفد عليه

كل من جدار بن عمرو املذحجي من أهل رية ،وعاصم بن مسلم الثقفي ،وأبو عبدة حسان،
وغريهم .وأخذ معسكر عبد الرْحن يزداد
_______
( )16قارن :أخبار جمموعة ،ص 82 - 74؛ ابن عذاري44 /2 :؛ املقري.31 /3 :
( )17انظر :ابن القوطية ،ص 24؛ أخبار جمموعة ،ص 76 - 74؛ ابن عذاري.44 /2 :
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ابملؤيدين واألنصار من كل مكان .وعندما علم يوسف الفهري بوصول عبد الرْحن ،كتب إىل عامله
على البرية ،أيمره ابلقبض على الداخل ،ولكن عامل البرية أجاب أنه من الصعب تنفيذ هذا األمر،
نظراً ألن عبد الرْحن كان حممياً من قبل مواليه وعدد كبري آخر من املؤيدين .وقد علم موايل بين أمية
هبذه املراسالت ،فأخفوا عبد الرْحن يف املناطق اجلبلية اجملاورة .ويف الوقت نفسه حاولوا تضليل

يوسف الفهري ،فكتبوا إليه أبن عبد الرْحن مل يعرب إىل األندلس طمعاً ابمللك والوالية ،كما يظن

األمري يوسف ،بل جاء يطلب الثراء واألمان بني مواليه .ويف رواية أخرى أن عامل البرية هاجم فعالً
عبد الرْحن وْحاته ،لكنه ُهزم ومل يتمكن من إلقاء القبض عليه .وقد أعلم يوسف هبذا ،وبكل
املوقف املتعلق بنزول عبد الرْحن إىل األندلس ،من قبل رسول أرسلته زوجته أم عثمان من قرطبة.

وقد وصل هذا الرسول إىل يوسف حينما كان عائداً جبيشه من سرقسطة ،بعد أن قضى على التمرد

وأعدم قادته هناك .وقد نصح الصميل يوسف بوجوب التوجه فوراً ملالقاة عبد الرْحن .وكان يوسف

يرغب فعالً يف هذا ،ولكن هذه األنباء انتشرت بسرعة بني صفوف اجليش ،وسببت قلقاً عظيماً يف
املعسكر .ال سيما وأن الكثريين من أتباع يوسف كانوا متعبني من أثر ْحلة كانوا قد قاموا هبا على

بالد البشكنس أو الباسك ،كما كان البعض منهم ساخطني على يوسف والصميل لقتلهما الزعماء

القرشيني املتمردين يف سرقسطة .ومن هنا ،فقد رفض جنود يوسف الشروع يف ْحلة جديدة ،وغادروا
معسكره ،ومل يبقى معه من أجناد اليمن سوى عشرة رجال .أما بقية اجليش الذي يضم الشاميني يف

جندي جيان والبرية ،فقد ظلوا لكنهم كانوا قد ملوا السفر ،وهلذا حاولوا هتوين األمر على يوسف

وإقناعه ابملضي إىل قرطبة أوالً .لكن الصميل أصر على رأيه األول يف مهامجة عبد الرْحن أبسرع ما
ميكن ،فتوجه اجليش هلذا الغرض ،ولكن حلول الشتاء وهطول األمطار وفيضان األهنار ،جعل من

املتعذر االستمرار ابحلملة ،لذلك أمر يوسف جنده ابلرجوع إىل قرطبة (.)18

ويذكر أن الذي شجع يوسف على العودة إىل قرطبة ما ترامى إىل مسعه من أن عبد الرْحن مل يدخل

طمعاً ابإلمارة ،بل اللتماس العيش هبا ،ومن هنا فمن املمكن أن تنفع املفاوضة معه بدالً من القتال.
فأرسل إليه وفداً يضم ثالثة أعضاء ،وحيمل هدااي نفيسة تتضمن مالبس وخدماً وحيواانت للركوب

وألف دينار .وكانت لدى الوفد تعليمات بعرض الثروة والزواج من إحدى بنات يوسف بن عبد
الرْحن ،فيما إذا كف
_______
( )18انظر :أخبار جمموعة ،ص .79 - 77
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عن املطالبة إبمارة األندلس .وهناك إشارة إىل أن الوفد عرض على عبد الرْحن أيضاً والية منطقتني،
مها جند دمشق يف البرية ،وجند األردن يف رية ( .)19وقد سار الرسل حنو طُرش ،ولكنهم ما إن

وصلوا إىل أُرش  Orchيف أدىن كورة رية ،حىت تركوا أحدهم مع اهلدااي ،حيث كان عليه أن يرجع

هبا إىل قرطبة يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق مع عبد الرْحن .وكان الوفد حيمل تعليمات بعرض

الصلح واملصاهرة والسلم على عبد الرْحن ،وقد مال بعض مؤيديه إىل قبول ذلك ،فطلب األمري من
أيب عثمان أن جييب على رسالة يوسف ابلقبول .ويبدو أن أاب عثمان مل يكن راضياً عن نتائج

املفاوضات ،وهلذا فقد افتعل خصاماً مع أحد الرسل بشأن الرد على الرسالة ،وألقى القبض عليه .مث
ذكر املوايل األمويون لعبد الرْحن أن هذا احلادث هو فاحتة خري ونصر هلم مجيعاً على يوسف

الفهري .مث أطلقوا سراح الرسول الثاين ،وحاولوا االستيالء على اهلدااي املخلفة مع الرسول الثالث يف

أرش ،لكن األخري ،وقد علم بنبأ اخلصام ،جنح ابلفرار إىل قرطبة (.)20
تنظيم أنصار عبد الرْحن وبدء الصراع مع يوسف الفهري:

لقد كان زعماء موايل بين أمية يعرفون موقف الصميل الدقيق من األمر ،وال يعتقدون أبداً إبمكانية

التوصل إىل حل وسط بني الطرفني .ومن هنا فقد شرعوا فور وصول عبد الرْحن إىل األندلس ابلقيام

بسلسلة من االتصاالت مع خمتلف اجلماعات يف املناطق اجملاورة .فتوجه يوسف بن خبت إىل كورة رية
حيث ضمن أتييد جند األردن .وكذلك سار عبد هللا بن خالد إىل جند فلسطني يف شذونة .أما أبو
عثمان فقد بقي يف طُرش ليهتم أبمر عبد الرْحن ،وينظم أولئك الذين جاؤوا لنصرته .ولقد كانت
ردود فعل اجلندين املذكورين آنفاً مشجعة جداً ،أما جندا قنسرين ودمشق ،فقد وقفا إىل جانب

يوسف والصميل ،ابستثناء بعض أفرادمها الذين انضموا إىل عبد الرْحن .وقد قرر موايل بين أمية

وعبد الرْحن مغادرة كورة البرية لعدم توفر مؤيدين كثريين يف هذه الكورة .وكانت خطتهم السري إىل
األجناد اليت تضم أهل اليمن ىف رية وشذونة وإشبيلية ،أي أجناد األردن وفلسطني وْحص .فساروا
بستمئة فارس إىل كورة رية .وقد أيد قائد جند األردن ،جدار بن عمرو ،عبد الرْحن ،وطلب من

خطيب جامع
_______

( )19ابن عذاري45 /2 :؛ فتح األندلس ،ص .52
( )20أخبار جمموعة ،ص .82 - 80
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أز ُش ُذونَة  ،Archidonaقاعدة كورة رية ،أن خيلع يوسف الفهري وخيطب لعبد الرْحن بن

معاوية ،وذلك يف اليوم األول لعيد الفطر (سنة  138هـ 8/آذار  706م) الذي صادف دخول

األمري إىل هذه املدينة ،فكانت هذه أول خطبة ابسم عبد الرْحن على منابر األندلس .وقد أيد كل

أهايل أرشذونة هذا القرار وأقسموا ميني الوالء لألمري اجلديد ( .)21وأقام عبد الرْحن ومواليه حنو

عشرين يوماً يف رية ،أرسلوا خالهلا مبعواثً إىل عبد الرْحن بن عوسجة ،زعيم الرببر يف منطقة ات ُكران

(إقليم رندة احلالية) .وقد وافق األخري على أتييد عبد الرْحن ،وقدم أربعمئة فارس بربري من موايل

األمويني من بين اخلليع يف ات ُكران فالتحقوا بقوات عبد الرْحن .وكان هؤالء املوايل من موايل يزيد ابن
عبد امللك ،فأصبحوا يف والء عبد الرْحن .إن هذه اجلماعة من الرببر ،واجلماعات الرببرية األخرى

اليت أيدت قضية عبد الرْحن بن معاوية ،كانوا مجيعاً يعملون ابلتنسيق مع اليمنيني ،ألهنم اعتقدوا أبن

التعاون مع العشائر اليمنية املعتدلة من أجل تغيري النظام يف األندلس سوف يعمل ابلتأكيد على

حتسني الوضع لصاحلهم .فقد أتثرت ممتلكات الرببر وحيازهتم لألرض ،كما هو احلال ابلنسبة لليمنيني

أيضاً ،إبجراءات الصميل وسيطرته املطلقة على البالد .ولكن من الناحية األخرى ،ساندت مجاعات
أخرى من الرببر يوسف والصميل .وكان هؤالء ،بطبيعة احلال ،حلفاءهم املنتفعني الذين فضلوا -

مثلهم يف هذا مثل الشاميني يف جندي جيان والبرية -استمرار الوضع القائم (.)22
وصل عدد مؤيدي عبد الرْحن إىل حنو ألفي فارس حينما غادر رية إىل شذونة .ويف هذه الكورة

األخرية انضم إليه عدد كبري من الرببر من قبيلة مغيلة ،وهم من بين الراس .وقد رحب قادة جند
فلسطني ،الذين كانوا مستقرين هبذه الكورة ،بعبد الرْحن وأيدوه .ومن شذونة أرسل املوايل إىل جند
ْحص يف إشبيلية ،وإىل بقية املستقرين يف غرب البالد ،خيربوهنم مبسريهتم إليهم .وبعد أن جاء رد

هؤالء ابملوافقة ،توجه عبد الرْحن ومواليه وأنصاره إىل إشبيلية .وقد مروا يف طريقهم مبورور ،اليت
كانت مقراً للعديد من الرببر الذين دخلوا مع زعيمهم ،إبراهيم بن شجرة الربنسي ،يف طاعة عبد

الرْحن .وعندما وصل األمري األموي إىل إشبيليةُ ،رحب به من قبل اليمنيني الشاميني والبلديني على
حد سواء .وقد استقبله سادة هذه املنطقة ،وعلى رأسهم أبو

_______

( )21ابن القوطية ،ص .25
( )22قارن :عبد الواحد طه ،الفتح واالستقرار ،ص .426
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الصباح حيىي اليحصيب ،وحيوة بن مالمس احلضرمي ،حيث أقسموا له ميني الطاعة والوالء (.)23
ولقد ازدادت قوات عبد الرْحن مبن انضم إليه من اليمنيني والرببر ،فأصبحت تتألف من حنو ثالثة
آالف فارس وعدد كبري من املشاة .ويف هذه األثناء أراد يوسف والصميل أن يهامجا عبد الرْحن وهو
يف جند ْحص ،فسارا مبؤيديهما من جندي قنسرين والبرية .ولكن ما إن مسع عبد الرْحن هبذا حىت

غادر إشبيلية متوجهاً إىل قرطبة بغية االستيالء عليها بشكل مفاجئ .وملا أدرك يوسف والصميل،

اللذان كاان يسريان مبحاذاة اجلانب اآلخر لنهر الوادي الكبري ،غرض عبد الرْحن ،شرعا ابلعودة فوراً
إىل قرطبة .وهكذا تقابل اجليشان وجهاً لوجه ال يفصلهما سوى هنر الوادي الكبري .كان لألجناد
الثالثة املرافقة لعبد الرْحن ،أي األردن وفلسطني وْحص ،ألويتها اخلاصة ،بينما مل يكن لألمري

األموي علم خاص ،هلذا فقد ابدر أبو الصباح اليحصيب وعقد له لواء بسيطاً يتألف من عمامة مثبتة

على رمح .وحدث هذا يف إقليم طشانة  Tocinaيف كورة إشبيلية ،ابلقرب من بلدة نوبة
البحريني ،اليت كان يسكنها بنو حبر الذين ينتمون إىل قبيلة خلم (.)24
معركة املصارة ودخول عبد الرْحن قرطبة:

كانت مياه هنر الوادي الكبري يف أقصى ارتفاعها يف ذلك الوقت ،وهلذا فقد كان من املستحيل على

اجليشني عبور النهر .ولكن عبد الرْحن كان متلهفاً لدخول قرطبة ليحصل على أتييد موايل بين أمية

املوجودين يف املدينة ،لذلك عمد إىل إيقاد النار يف معسكره ليوهم يوسف أنه مقيم ،مث حاول حتت
جنح الظالم أن يسري ويسبق يوسف إىل قرطبة .وكادت خطته أن تنجح لوال تنبه يوسف وصاحبه
الصميل لرحيله املفاجئ ،فأسرعا عائدين إلنقاذ املدينة .فابتدأ السباق بني اجليشني للوصول إىل
قرطبة؛ فكلما سار عبد الرْحن سار يوسف ،وكلما عسكر أحد اجليشني ،عسكر اآلخر يف اجلهة
املقابلة من النهر .وأخرياً توقف جيش يوسف عند املصارة  Almazaraابلقرب من قرطبة

مواجهاً ملنافسه عبد الرْحن الذي فشل يف دخول املدينة .وقد أدى هذا الفشل إىل استياء يف جيش

عبد الرْحن ،وبشكل خاص بني الرعاع من هؤالء ،الذين كانوا أيملون يف دخول العاصمة والتمتع
خبرياهتا تعويضاً عما القوه من صعوابت وقلة يف
_______

( )23ابن القوطية ،ص 25 ،22 - 21؛ أخبار جمموعة ،ص 84 - 83؛ فتح األندلس ،ص .53
( )24ابن القوطية ،ص  !26وانظر أيضاً :أخبار جمموعة ،ص 84؛ فتح األندلس ،ص .54
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الطعام أثناء املسري ،حيث أهنم مل جيدوا يف طريقهم سوى بعض النبااتت اليت كانت تنمو يف فصل
الربيع على الطريق بني إشبيلية وقرطبة (.)25
انتظر الفريقان ثالثة أايم حىت ينخفض مستوى ماء النهر  -من يوم االثنني السادس من ذي احلجة
إىل اخلميس التاسع منه عام 138هـ/احلادي عشر إىل الرابع عشر من أاير  756م .ويف هذه املدة

كان عبد الرْحن يركز انتباهه على أمرين :األول ،هو إهناء الرتتيبات اخلاصة بتنظيم قواته وتعيني
القادة على الفرق العسكرية املختلفة اليت يتألف منها جيشه ،واألمر اآلخر هو مشكلة عبور النهر
دون التعرض إىل خطر اهلجوم من قبل اجليش املعادي يف الطرف اآلخر .فعني عبد الرْحن بن نعيم

الكليب على اخليالة من أهل الشام ،وبلوهة اللخمي على املشاة من اليمنيني .وأقام على مشاة بين

أمية والرببر عاصم بن مسلم الثقفي ،الذي بلغ من ْحاسه للقتال أن خلع سراويله للعبور واخلوض يف
النهر ،فسمي لذلك ابلعراين .وجعل على خيل بين أمية حبيب بن عبد امللك القرشي ،كما أعطى

قيادة فرسان الرببر إىل إبراهيم بن شجرة الربنسي ،وأخرياً عهد بلواء اجليش كله إىل أحد زعماء
املوايل ،وهو أبو عثمان عبيد هللا بن عثمان.

وابلنسبة للمشكلة الثانية ،فقد شرع عبد الرْحن يف االتصال بيوسف الفهري وإجراء مفاوضات
متويهية معه بشأن التوصل إىل حل سلمي بني الطرفني .فأرسل عبد الرْحن وفداً إىل يوسف ينبئه

بقبول شروطه السابقة ،ورجاه أال يعارض يف عبوره هو وجنده إىل اجلانب اآلخر من النهر ليكون

الطرفان جنباً إىل جنب تسهيالً للمفاوضات .وقد جازت هذه احليلة على يوسف ،فلم يعرتض على

عبور جيش عبد الرْحن ،بل ابدر أيضاً إبرسال الغنم والبقر إليهم إلطعامهم .وهكذا قضى جنود
اجليشني ليلتهم ال يشكون بتمام الصلح بني الطرفني .ولكن مفاوضات عبد الرْحن مع يوسف مل

تكن سوى وسيلة لتمكينه من العبور بسالم .وما أن حتقق له هذا اهلدف ،حىت هاجم يف صباح اليوم

التايل الباكر (اجلمعة العاشر من ذي احلجة  138هـ/اخلامس عشر من أاير  756م) جيش يوسف

على حني غرة ،واضطره للقتال دون استعداد وتنظيم كاملني .فتوىل أمر املشاة على الفور ثالثة من

القادة ،وهم كنانة بن كنانة ،وجوشن بن الصميل ،وعبد هللا بن يوسف الفهري .أما خيالة أهل الشام
فأعطيت قيادهتا إىل علي بن عبيد الكاليب ،وقد تزعم أحد موايل يوسف ،وامسه خالد َس ْودي ،قيادة
موايل يوسف وحلفائه من الرببر (.)26
_______

( )25انظر :أخبار جمموعة ،ص .86
( )26املصدر نفسه ،ص .88
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نشب القتال ابلقرب من املصارة ،وكانت املعركة قصرية التحم فيها فرسان عبد الرْحن ابلقلب
واجلناح األمين لقوات يوسف وهزموها .ومن هنا فقد فر من أرض املعركة خالد سودي وأتباعه من
الرببر واملوايل ،وقتل قادة املشاة الثالثة املذكورين أعاله .وقد حاول قائد اجلناح األيسر ،عبيد بن

علي الكاليب ،أن يتدارك املوقف ،لكنه مل يتمكن من الصمود أمام فرسان عبد الرْحن فقتل هو أيضاً
مع الكثري من رجاله .ومل يكن أمام الصميل بن حامت الكاليب سوى اهلرب إىل جنده يف جيان .أما
يوسف الفهري ،فقد فر هو اآلخر من املعركة ،وأراد الدخول إىل قرطبة ،لكن منعه أحد قادة الرببر

فاضطر إىل االلتجاء إىل طليطلة أو البرية (.)27
بعد االنتصار دخل عبد الرْحن إىل قرطبة ،مث أدى صالة اجلمعة يف مسجدها اجلامع ،حيث ابيعه

أهلها على الطاعة .وقد استغلت بعض العناصر يف جيشه هذه الفرصة ،وملكها اجلشع فشرعت يف

هنب املدينة ،وبشكل خاص ،أماكن سكن يوسف الفهري والصميل وممتلكاهتما .هاجم اثنان من

عشرية طيء اليمنية مقر إقامة الصميل يف شقندة ،على مقربة من قرطبة ،وهنباه ،وأخذا من مجلة
األشياء الثمينة صندوقاً حيوي عشرة آالف دينار .وعندما علم عبد الرْحن أبعمال السلب والنهب

اليت جرت يف املدينة ،أمر ابلكف عنها ،وإعادة ما أخذ من األموال إىل أصحاهبا .ولكن هذا املوقف

مل حيظ بتأييد كل أنصار عبد الرْحن ،وقد غضب اليمنيون واهتموه ابلتعصب إىل قبيلته قريش .أما
القادة العقالء ،فقد أخفوا عدم موافقتهم وقبلوا مبوقفه ،على الرغم من خيبة أملهم فيه .ويعود

السبب يف هذا إىل أن غرض اليمنيني األول من أتييد عبد الرْحن كان التخلص من يوسف والصميل،

واحلصول على املزيد من املصاحل واملمتلكات نتيجة لتغيري النظام .ولكن موقف عبد الرْحن أثبت
خطأ تقديراهتم .ومن هنا فقد أراد بعض قادهتم القيام بعمل سريع ضده واالنقالب عليه وعلى مواليه

األمويني ،ليتمكنوا من االستئثار ابألندلس وحدهم .وكان أبو الصباح اليحصيب ،زعيم غرب

األندلس ،من أهم القادة اليمنيني الداعني إىل هذا األمر .ومع ذلك ،فقد أُفشيت املؤامرة بسرعة إىل
عبد الرْحن ،فاختذ إجراءات فورية حلماية نفسه ودولته اجلديدة ،فأنشأ شرطة ،وعني عليها عبد

الرْحن بن نعيم الكليب ،الذي كان ينتمي إىل قضاعة اليت ظلت على والئها له .وهذا أول منصب

رمسي يتم إنشاؤه يف عهد األمري عبد الرْحن ( .)28واختار أيضاً
_______

( )27انظر :ابن القوطية ،ص  ،29أخبار جمموعة ،ص 91؛ ابن عذاري؛ .47 /2
( )28انظر :ابن القوطية ،ص 30؛ أخبار جمموعة ،ص 90؛ قارن :فجر األندلس ،ص .685
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حرسه اخلاص من مواليه ،كما أحاط نفسه مبوايل األمويني يف قرطبة.
هناية عصر الوالية وقيام اإلمارة األموية يف األندلس:
قامت الدولة األموية يف األندلس على أثر انتصار عبد الرْحن بن معاوية يف معركة املصارة ودخوله
قرطبة يف يوم اجلمعة العاشر من ذي احلجة سنة  138هـ 14/أاير  756م .وعلى الرغم من هذا
االنتصار ،مل يتمكن األمري األموي أن يسيطر أول األمر على األندلس كلها .فلقد كان ليوسف

والصميل الكثري من املؤيدين ،مما شجعهما على حماولة استعادة سلطاهنما السابق .وقد جاءت إىل
يوسف عندما كان يف طريقه إىل طليطلة جندة من الشمال الشرقي ،بقيادة ابنه عبد الرْحن ،تقدر
خبمسمئة فارس .ويف طليطلة انل يوسف أتييد حاكمها الفهري ،هشام بن عروة ،الذي قدم له

تعزيزات كثرية .وقد قاد يوسف هذه القوات إىل جيان حيث كان الصميل يستنفر أتباعه هناك.
فالتقيا ،واستوليا على جيان ،وطردا منها العامل الذي عينه عليها األمري عبد الرْحن بن معاوية .مث

سارا إىل البرية ،وأجربا عاملها أيضاً على الفرار إىل املناطق اجلبلية اجملاورة.

وبوصول هذه األنباء إىل عبد الرْحن ،وجد أنه ال مفر له من السري إليهما قبل أن يستفحل خطرمها

على الوضع اجلديد .وقد استخلف أاب عثمان على قرطبة ،وترك معه بعض املوايل وسكان أهل املدينة
من اليمنيني .ولكن ما إن علم يوسف بغياب عبد الرْحن عن قرطبة ،حىت أوعز إىل ابنه أيب زيد،

الذي كان يف ماردة ،مبفاجأة قرطبة واحتالهلا .وجنح هذا األخري يف مهمته ،لكنه مل يتمكن من البقاء
فيها ،وغادرها فور مساعه برجوع األمري عبد الرْحن إليها ،مكتفياً أبخذ أيب عثمان أسرياً معه .وقد
أعاد عبد الرْحن تنظيم املدينة ،وعهد حبراستها إىل رجل موثوق ،هو عامر بن علي ،جد بين فهر

الرصافيني .مث مضى الستكمال ْحلته حنو البرية ،وعندما وصل هناك ،وجد أن يوسف والصميل

مستعدان للمفاوضات .ويبدو أهنما أحسا بعدم قدرهتما على االستمرار يف املقاومة ،ففضال الصلح
مع عبد الرْحن .ومت التوصل إىل عقد اتفاق بني الطرفني يف سنة  140هـ 757/م ،اعرتف مبوجبه

كل من يوسف والصميل بعبد الرْحن بن معاوية أمرياً على األندلس ،مقابل احتفاظهما بكل أمواهلما
وأمالكهما ،وإعالن العفو العام عن مجيع أنصارمها .وقد رضي عبد الرْحن هبذه الشروط ،ووافق

يوسف على أن يستودعه ابنيه ،أاب زيد عبد الرْحن ،وأاب األسود حممداً ،ليبقيا رهينتني حىت هتدأ

األمور ،ويسود السالم .كما تبادال األسرى ،فأطلق عبد الرْحن سراح خالد بن زيد ،الرسول الذي

سجن على أثر فشل املفاوضات يف طُرش ،مقابل إطالق
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سراح أيب عثمان ،الذي أسر يف اهلجوم على قرطبة ( .)29مث عاد اجلميع إىل العاصمة ،وسارت
األمور على خري ما يرام لفرتة من الزمن ،وعامل عبد الرْحن اجلميع بلطف وكرم .وقد حاول بعض

أعداء الوايل السابق مطالبته حبقوق هلم عنده أثناء واليته ،وادعوا أنه قد استوىل هو والصميل على
أراضيهم وممتلكاهتم ،وطالبوا مبقاضاهتما أمام القاضي يزيد بن حيىي التجييب .وكان هؤالء حيسبون أن

القاضي سيتحيز ضدمها ،ولكنه متالك نفسه ،ومل يقض يف أمرمها إال ابحلق ،وأظهر براءهتما ،فظال
مشمولني برعاية وإكرام األمري (.)30

ولكن األمور مل تستمر على هذا املنوال ،ألن الوضع اجلديد يف قرطبة مل حيظ بتأييد الكثري من األسر
القرشية من بين فهر وبين هاشم ،الذين كانوا يتولون يف العهد السابق أرفع املناصب يف البالد .وقد
حتولت هذه املناصب الرئيسة إىل موايل األمري ،وأقرابئه الذين جاءوا من املشرق ،مثل عبد امللك بن

عمر بن مروان ،املعروف ابملرواين ،وابنه عبد هللا ،وجزيء بن عبد العزيز بن مروان .ومن هنا ،فقد

بدأت اجلماعات املتضررة بتحريض يوسف الفهري على األمري اجلديد .وقد أذعن يوسف لضغطهم،

وحاول أن يستميل الصميل واألجناد الشاميني ،لكنه فشل يف ْحلهم على االشرتاك معه يف التمرد

على النظام اجلديد .وعلى الرغم من هذا ،فقد فر يوسف من قرطبة واستطاع أن يغري بعض البلديني
والرببر يف لقنت وماردة وطليطلة ،فثاروا يف هذه النواحي سنة  141هـ 758/م .وقد حاول يوسف
أن يستويل على مدينة إشبيلية اليت كانت حتكم من قبل ابن عم األمري عبد الرْحن ،عبد امللك

املرواين .ولكنه ما أن مسع بقدوم جيش عبد الرْحن إليه ،حىت رفع احلصار عن إشبيلية ،ومضى للقاء

عبد الرْحن .وقد الحق املرواين ،وابنه عبد هللا ،حاكم مورور ،يوسف ،الذي خشي أن يقع بني كل

من جيش عبد الرْحن ،وجيش املرواين وابنه ،فهاجم اجليش األخري ،وأسفرت املعركة عن هرب رجال
يوسف ،وفراره هو أيضاً إىل طليطلة .ولكنه مل يتمكن من الوصول إىل هذه املدينة وااللتجاء إىل قريبه
هشام بن عروة الذي كان عامالً عليها .فقد استطاع أحد أبناء األنصار ،ويدعى عبد هللا بن عمر

األنصاري ،أن يتعرف عليه ويقتله على الطريق على بعد ستة كيلو مرتات من طليطلة .مث أقبل عبد

هللا األنصاري برأس يوسف على األمري عبد الرْحن ،فأمر بقتل أيب زيد بن يوسف ،وأبقى االبن اآلخر

يف السجن لصغر سنه .وملا كان أحد أبناء الصميل مشرتكاً يف هذه املؤامرة ،فإن عبد الرْحن مل يكن

ليصدق أبن

_______

( )29أخبار جمموعة ،ص .94 - 93
( )30املصدر نفسه ،ص .95 - 94

()103/1

الصميل كان ال يعلم خبطة يوسف يف التمرد ،وأن األخري قام هبذا العمل من تلقاء نفسه .ومن هنا،
فقد اهتم الصميل هبذا التدبري ،وابلتسرت على هرب يوسف ،وألقى عليه القبض وسجنه يف قرطبة.
وبعد مقتل يوسف وابنه ،قتل الصميل يف سجنه خمنوقاً بتدبري من عبد الرْحن الداخل ( .)31وهكذا
صفا اجلو لعبد الرْحن ،وانتهى على يديه العصر األول للعرب يف األندلس ،وهو عصر الوالة،

وأصبح احلاكم الشرعي للبالد ،مؤسساً بذلك إمارة أموية مستقلة حكمت األندلس حنو ثالثة قرون.
_______

( )31انظر :املصدر نفسه ،ص  ،101 - 100فتح األندلس ،ص 61؛ ابن عذاري؛ 49 /2؛
املقري .36 - 35 /3

()104/1

ص ُل الث ِ
هاين
ال َف ْ

أعمال األمراء األمويني يف تثبيت السلطة واالستقرار

ابتدأ عهد اإلمارة يف األندلس ابنتصار عبد الرْحن بن معاوية يف معركة املصارة ،ومل تعد األندلس تتبع

اخلالفة اإلسالمية يف املشرق كما كانت يف عهد الوالة .بل أصبحت إمارة مستقلة سياسياً حكمها

عبد الرْحن وذريته من بعده .وكان كل واحد من حكامها يسمى أمرياً .أما عبد الرْحن ،فقد لقب ب
(الداخل) ،ألنه أول من دخل األندلس وحكمها من بين أمية .كما يعرف أيضاً ابسم عبد الرْحن

األول ،متييزاً له عن أمريين آخرين حكما األندلس ابسم عبد الرْحن ،ومها عبد الرْحن الثاين أو

األوسط ،وعبد الرْحن الثالث الناصر لدين هللا .أما من الناحية الروحية ،فقد استمر عبد الرْحن

األول لفرتة قصرية من الزمن ابخلطبة والدعاء للعباسيني يف املشرق ،لكنه مل يلبث أن قطع الدعاء
هلم ،بعد أن أشار عليه عبد امللك بن عمر املرواين بذلك .وذكره بسوء صنيع العباسيني ببين أمية.

ويذكر املقري أن عبد الرْحن تردد أول األمر ،لكنه قطع الدعاء حني هدده املرواين املذكور ابالنتحار
إذا مل يقطع اخلطبة للخليفة أبو جعفر املنصور ،فقطعها عبد الرْحن بعد أن خطب ابمسه عشرة أشهر
(.)1

ولكن عبد الرْحن وإن كان قد قطع اخلطبة للعباسيني ،إال أنه مل يلقب نفسه خليفة ،واكتفى أبن

أضاف إىل امسه لقب (ابن اخلالئف) .ويعود السبب يف عدم تلقبه بلقب خليفة ،ألنه وخلفاءه كانوا

يشعرون أبن اخلالفة اإلسالمية واحدة ال تتعدد ،وأن اخلليفة الشرعي للمسلمني ،امللقب أبمري
املؤمنني ،ال يكون إال ملن ميلك احلجاز والشام والعراق ،واملواطن اليت هي داير العرب ومراكز

الدولة ،وأهل امللة والفتح ( .)2ويضيف
_______

( )1املقري59 /3 :؛ وانظر أيضاً :ابن حزم ،نقط العروس ،حتقيق :د .شوقي ضيف ،جملة كلية
اآلداب (جامعة القاهرة) ،اجمللد  ،13العدد  ،)1951( ،2ص 75؛ احللة السرياء؛ 35 /1؛
العبادي ،يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص .102
( )2ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،نشر دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ص 228؛ وقارن= :
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بعض املؤرخني إىل اسم عبد الرْحن لقب إمام ( ،)3وهو أيضاً لقب ديين ،لكن يبدو أنه مل يكن لقباً
رمسياً يستعمل ابملفهوم الذي يعنيه لقب اخلليفة .واستمر خلفاء عبد الرْحن األول على هذا احلال
حىت جميء عبد الرْحن الثالث ،الذي أعلن اخلالفة األموية يف األندلس ،وتلقب بلقب أمري املؤمنني

سنة  316هـ 929/م ،كما سنرى فيما بعد.

وقد نقل عبد الرْحن األول صيغة احلكم الوراثي إىل األندلس ،وذلك بنقل السلطة إىل أوالده
وأحفاده من بعده .وقد صاحب هذه العملية بعض املشاكل ،لكنها مل تكن تضاهي ما كان حيصل يف

املشرق اإلسالمي ،أمور خطرية جنمت عن اختاذ هذا النظام .ويبدو أن عبد الرْحن األول قد فشل يف

إجياد نظام بديل لوالية العهد وتويف سنة  172هـ 788 /م دون أن يتوصل إىل قرار حاسم هلذا

األمر .وتشري الرواايت إىل أنه تردد يف إسناد والية العهد إىل ابنه األكرب سليمان الذي ولد يف الشام،
مث حلق أببيه إىل األندلس وأصبح أخرياً حاكماً على مدينة طليطلة ،أو إىل ابنه اآلخر هشام املولود يف

األندلس من جارية اسبانية ،وتوىل شؤون مدينة ماردة .ويزعم بعض املؤرخني أن عبد الرْحن طلب من
ابنه الثالث عبد هللا املعروف ابلبلنسي ،أن يسلم اإلمارة ،يف حالة وفاته ،إىل من يسبق من األخوين

يف الدخول إىل قرطبة ،قائالً " :فإن سبق إليك هشام ،فله فضل دينه ،وعفافه ،واجتماع الكلمة

عليه؛ وإن سبق إليك سليمان ،فله فضل سنه ،وجندته ،وحب الشاميني له " ( .)4فقدم هشام قبل

سليمان ،فنال اإلمارة ودخل القصر .وال يعقل ،بطبيعة احلال ،أن يرتك عبد الرْحن والية العهد هبذا

الشكل ،وهو رجل الدولة القوي الذي أقام أركان الدولة األموية ابألندلس وال بد أنه عني األمري

هشام هلذا املنصب قبل وفاته .ولكن سليمان مل يعرتف هبذا األمر ،فثار يف طليطلة ،وقامت احلرب
بني األخوين ،وانضم األخ الثالث عبد هللا البلنسي إىل سليمان .وقد انتهت األزمة هبزمية سليمان

وعبد هللا ،ونفيهما إىل املغرب .وقد جتددت املشكلة حني وفاة هشام سنة 180هـ 796/م ،وتويل
ابنه احلكم األول ،فرجع عماه سليمان وعبد هللا ،واثرا مرة اثنية مطالبني ابإلمارة .وانتهت ثورهتما
هذه املرة أيضاً ابلفشل ومبقتل سليمان سنة 184هـ 800/م .أما عبد هللا ،فقد اضطر إىل عقد
الصلح مع ابن أخيه احلكم الذي عفا عنه وحدد إقامته يف مدينة بلنسية ،ومن هنا صار يعرف

ابلبلنسي (.)5
_______

= العبادي؛ املرجع ،.ص .103
( )3العذري ،ص 11؛ ابن عذاري.54 /2 :

( )4ابن عذاري61 /2 :؛ ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،حتقيق :ليفي بروفنسال ،القسم اخلاص
إبسبانيا ،بريوت ،1956 ،ص .11
( )5انظر ابن عذاري.71 - 70 ،63 - 62 /2 .
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وقد استمر نظام والية العهد يف األندلس يف عهد اإلمارة بعد ذلك يسري دون مشاكل ،فعهد احلكم
بن هشام إىل ابنه عبد الرْحن بوالية العهد ،فانتقلت إليه اإلمارة دون ضجة أو معارضة .مث توىل بعد
عبد الرْحن الثاين أو األوسط ابنه األمري حممد بن عبد الرْحن الذي انتقلت اإلمارة إىل اثنني من

أبنائه ،ومها املنذر بن حممد الذي حكم سنتني تقريباً ،وعبد هللا بن حممد الذي حكم حنو مخس

وعشرين عاماً .وعهد األمري عبد هللا ابحلكم من بعده إىل أحد أحفاده ،وهو عبد الرْحن بن حممد بن
عبد هللا ،الذي حكم حنو نصف قرن ،ويف عهده أعلنت اخلالفة ،وابتدأ عهد جديد من عهود العرب

يف األندلس ،وفيما أييت ثبت أبمساء األمراء األمويني يف األندلس:
 - 1عبد الرْحن األول (الداخل)
172 - 138هـ 788 - 755/م
 - 2هشام األول

180 - 172هـ 796 - 788/م
 - 3احلكم األول

206 - 180هـ 822 - 796/م
 - 4عبد الرْحن الثاين (األوسط)

238 - 206هـ 852 - 822/م
 - 5حممد األول

 273 - 238هـ 886 - 852/م
 - 6املنذر بن حممد

275 - 273هـ 888 - 886/م
 - 7عبد هللا بن حممد
 300 - 275هـ 912 - 888/م
حممد (والد عبد الرْحن الناصر)

مل حيكم

 - 8عبد الرْحن الثالث (الناصر)

350 - 300هـ 961 - 912/م
ويف عهده أعلنت اخلالفة العربية اإلسالمية يف األندلس عام  316هـ 928/م

()107/1

مل يكن هؤالء األمراء مجيعاً على مستوى واحد من القدرة والتمكن من االضطالع بشؤون احلكم،
فقد متيز منهم عدة أمراء ،كان هلم دور كبري يف مرحلة التأسيس والتوطيد هلذا العهد ،خنص ابلذكر

منهم األمري عبد الرْحن األول ،وكل من ابنه هشام األول ،وحفيده احلكم األول .كما امتاز األمري

عبد الرْحن الثاين بنبوغه وحكمته يف إرساء القواعد اليت وضعها عبد الرْحن األول ،ووصل ابلبالد
إىل حقبة متيزت ابالستقرار واالزدهار السياسي واحلضاري واالقتصادي .وقد انشغل األمراء اآلخرون
ابلفنت والثورات اليت كانت تقوم على الدولة من قبل خمتلف اجلماعات والشرائح االجتماعية اليت

تعيش يف البالد .فقضوا سنوات حكمهم يف صراع مرير لتحقيق وحدة البالد ،ومن هؤالء األمراء،
األمري حممد بن عبد الرْحن ،وبشكل خاص يف السنوات األخرية من حكمه ،وكذلك ابنيه األمريين
املنذر وعبد هللا .وسنحاول فيما أييت التعرف على أهم إجنازات األمراء بوجه عام يف سبيل تثبيت

السلطة واالستقرار ،على الصعيدين الداخلي واخلارجي.

أ  -إجنازات األمراء لتثبيت السلطة األموية على الصعيد الداخلي:
 - 1حماولة تغيري مفهوم احلكم وإحالل سلطة الدولة حمل سلطة القبيلة:
كانت السلطة يف عهد الوالة قبلية ،وعلى الرغم من وجود و ٍال أو أمري للبالد ،لكن كل قبيلة كانت

ختضع لزعيمها ،الذي يسعى للحصول على املصاحل واالمتيازات له وألفراد قبيلته ،ويتصرف مع بقية

العشائر والقبائل وفقاً هلذه السياسة .وكانت بعض القبائل عندما تنفرد ابلسلطة تنكل بغريها من

القبائل .ولقد رأينا فيما سبق موقف الصميل ويوسف من بقية القبائل اليمنية ،ال سيما بعد انتصارمها

عليها يف معركة شقندة .ومن هنا ،فقد كان من أهم أهداف سياسة عبد الرْحن األول ،السيطرة
القوية على البالد ،والتقليل من نفوذ رجال القبائل ،وإحالل سلطة الدولة ممثلة ابألمري حمل سلطة

القبائل .ومبا أن سلطة الدولة كانت فوق سلطة القبائل ومنازعاهتا ،هلذا نرى األمري عبد الرْحن يقف

موقفاً حازماً إزاء مؤيديه حينما حاولوا خلق جو من الفوضى واالنتقام من املهزومني يف معركة

املصارة ،وذلك بنهب العاصمة قرطبة .وقد ازدادت شكوك عبد الرْحن األول يف جدوى االعتماد

على رجال القبائل وزعمائهم ،عندما اكتشف مؤامرهتم للتخلص منه يف الساعات األوىل بعد انتصاره
على يوسف والصميل.

ففكر يف أتسيس أول جهاز للشرطة للدولة اجلديدة ،وأحاط نفسه ابملؤيدين من موايل األمويني ،كما

عهد إىل أقرابئه ،وبعض القادة املوالني من األجناد ابملناصب احلساسة يف البالد .ونظراً لقلة هؤالء
املؤيدين يف أول األمر ،اضطر عبد الرْحن إىل

()108/1

أن يكيف نفسه للظروف ،ويسرتضي قادة القبائل ،وبشكل خاص اليمنيني ،فعني زعيمهم أاب الصباح
اليحصيب حاكماً على مدينة إشبيلية .ولكن عبد الرْحن كان خيطط للتخلص هنائياً من نفوذ هؤالء
الزعماء ،وال ميكن أن يتم هذا األمر إال خبلق قوة جديدة يف البالد ،حتل حمل قوة رجال القبائل

العرب .وابلفعل ،فقد اجته عبد الرْحن إىل تشجيع الرببر على االخنراط يف جيشه ،ودعا الكثري منهم
من مشال أفريقيا ،وعاملهم بكرم زائد .وقد شجع هذا املوقف الذي اختذه عبد الرْحن من الرببر،

املزيد من إخواهنم اآلخرين للعبور إىل األندلس واخلدمة كقوة أساسية يف جيشه .كما اشرتى ابإلضافة
إىل هؤالء الكثري من العبيد ،حىت يقال أن عدد جيشه من هذين العنصرين بلغ حنو أربعني ألف رجل.

ورمبا كان يف هذا الرقم نوع من املبالغة ،لكنه يشري دون شك إىل ازدايد اعتماد النظام اجلديد على
هذه القوة الفتية (.)6
وكان من مجلة املماليك الذين اشرتاهم عبد الرْحن ،سودانيون ،وقد وضع هلم األمري عرافة خاصة
هبم تسمى بعرافة السود ( .)7وهكذا تعددت األصول اليت يتألف منها جيش األندلس ،ومل يعد

األمري يعتمد على العنصر العريب فقط .ومع هذا ،فقد ظل اجلند العريب يف األندلس قوة أساسية،

وكان يتألف من فئتني رئيستني :الشاميني والبلديني ،ولكل منهما نظام دقيق يف العطاء ذكره لنا املؤرخ
ابن اخلطيب يف كتابه " اإلحاطة يف أخبار غرانطة " ،بتفصيل مفيد ( .)8وقد حاول عبد الرْحن أن

يستفيد من هذا اجلند ،إضافة إىل ما استحدثه من عناصر أخرى ،فثبت من بقي على والئه له .لكنه

ألغى ديوان من اثروا عليه ،وأسقط لواء جندهم ،كما فعل جبند ابجة الذي اثر عليه بقيادة العالء بن
مغيث ،فقاتله عبد الرْحن وهزمه ،مث أسقط اجلند كله من الديوان ،وْحل هو لواءه ( .)9أما تنظيم
فرق اجليش يف عهد عبد الرْحن ،فكان بسيطاً يتألف من فرقتني ،مها فرقة الفرسان ،وفرقة الرجالة

(.)10

ولقد سار األمري احلكم بن هشام ،على خطى جده يف تثبيت النظام واالستقرار ،واالستكثار من

اجلند واملماليك .فيشري بعض املؤرخني إىل احلكم على أنه أول من جند
_______

( )6أخبار جمموعة ،ص  ،108فتح األندلس ،ص 67 - 66؛ املقري.37 - 36 /3 :
( )7أخبار جمموعة ،ص .109

( )8اإلحاطة.105 - 104 /1 :

( )9احلمريي ،ص .36
( )10أخبار جمموعة ،ص 109؛ وقارن أْحد بدر ،املرجع السابق ،ص .105 - 104

()109/1

األجناد ،واختذ العدة ،ويصفونه أبنه كان أفحل أمراء بين أمية ابألندلس ،وأشدهم إقداماً وجندة،

وكانوا يشبهونه أيضاً أبيب جعفر املنصور العباسي يف شدة امللك وتوطيد الدولة وقمع األعداء .وقد

أكثر من شراء األسلحة وتوفريها للجند ،كما اشرتى أعداداً كبرية من العبيد واملماليك يقدر عددهم
بنحو مخسة آالف مملوك ،منهم ثالثة آالف فارس وألفا راجل .وملا كان هؤالء املماليك ال يعرفون

اللغة العربية وال يقدرون على النطق هبا ،فقد مسوا ابخلرس لعجمتهم ( .)11وجعل احلكم من هؤالء
حرساً له ،كما قسمهم إىل سرااي خفيفة حىت تستطيع احلركة السريعة للقضاء على املتمردين على

الدولة .ويذكر مؤلف كتاب " أخبار جمموعة " أنه كانت للحكم ألفا فرس مربوطة إزاء قصره املطل

على هنر الوادي الكبري ،وجيمعها داران ،على كل دار عشرة عرفاء ،حتت يد كل عريف مئة فرس.

وكان العرفاء يشرفون عليها وعلى علفها ،حىت تكون مستعدة دوماً لكل ما يطرأ من أمور ،فتتوجه

على الفور ،أبمر من األمري ،للقضاء على أية حركة معادية ،أو للقبض على من تسول له نفسه القيام

على الدولة ( .)12وهكذا استطاع هذا األمري ،ومن خلفه من األمراء أن يثبتوا السلطة واالستقرار
يف البالد ،وحيموها من خماطر املتمردين والطامعني.

 - 2حماولة احلفاظ على وحدة األمة الروحية:

كانت احلياة الدينية يف األندلس يف الفرتة األوىل متأثرة ببالد الشام ،فقد اعتنق أهل األندلس مذهب
اإلمام عبد الرْحن بن عمرو األوزاعي ،إمام الشام املتوىف سنة  157هـ 773/م .وكان هذا اإلمام
من اجملاهدين املرابطني يف مدينة بريوت ضد العدو البيزنطي .ومن هنا ،فقد كان مذهبه يركز على

التشريعات احلربية ،وأحكام احلرب واجلهاد .وكانت هذه األمور تناسب وضع أهل األندلس يف الفرتة

األوىل ،حيث كان وضعهم يف هذه البالد قائماً على احلرب واجلهاد ،وهلذا اعتنقوا مذهب األوزاعي

(.)13

ومن العلماء الذين ساروا ابألندلس على هنج األوزاعي ،صعصعة بن سالم الشامي املتوىف سنة 202

هـ 817/م .وكان تلميذاً لألوزاعي ،وعليه كانت تدور الفتيا ابألندلس أايم األمري عبد الرْحن بن

معاوية ،وصدراً من أايم هشام بن عبد الرْحن ،وويل الصالة بقرطبة ،ويف أايمه غرست الشجر يف

مسجد قرطبة اجلامع ،وهذا على مذهب األوزاعي (.)14

_______

( )11املقري.342 - 340 /1 :

( )12أخبار جمموعة ،ص و .130 - 129
( )13قارن :أْحد خمتار العبادي ،املرجع السابق ،ص .114
( )14ابن الفرضي ،اتريخ علماء األندلس ،ق  ،1ص  ،203ترمجة (.)610

()110/1

ولكن أهل األندلس بدأوا ابعتناق مذهب اإلمام مالك بن أنس ،إمام دار اهلجرة ،املدينة املنورة،
املتوىف سنة 179هـ 795/م ،وذلك منذ أايم األمري هشام بن عبد الرْحن .وقد انتقلت الفتوى تبعاً
لذلك إىل رأي مالك بن أنس ،وانتشر علمه ورأيه يف قرطبة واألندلس مجيعاً ،بل يف مشال أفريقيا

أيضاً .وقد وضع اإلمام مالك يف املدينة كتاابً يف الفقه واحلديث مساه (املوطأ) أي السهل الواضح .مث

ذاع صيت هذا اإلمام ،وانتشر كتابه يف العامل اإلسالمي ،وأقبل األندلسيون على اعتناق مذهبه .أما
كيفية وصول هذا املذهب إىل األندلس ،فرتجع إىل جهود بعض الفقهاء ورجال العلم الذين كانوا

يرحلون إىل احلج يف احلجاز ،وهناك يلتقون ابإلمام مالك ،وأيخذون عنه علمه ومذهبه .وعندما رجع

هؤالء إىل بلدهم وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجاللة قدره ،فانتشر رأيه وعلمه ابألندلس .وكان
رائد هذه اجلماعة رجل يدعى زايد بن عبد الرْحن ابن زايد اللخمي املعروف بـ (شبطون) ،تويف يف

حدود سنة  204هـ 819/م ،وهو الذي كان فقيه األندلس على مذهب مالك ،وهو أول من أدخل
موطأ مالك إىل األندلس ،وأخذ عنه تلميذه حيىي بن حيىي الليثي ( .)15وكان هذا األخري املتوىف سنة

 234هـ 848/م يلقب بعاقل األندلس ،ويروى أن اإلمام مالك هو الذي لقبه هبذا اللقب .فقد
ارحتل حيىي إىل املدينة والزم اإلمام مالك للدراسة ،فبينما هو عنده يف جملسه ،مر فيل يف شوارع

املدينة ،فخرج مجيع الطلبة ملشاهدته ،وبقى حيىي بن حيىي يف مكانه مل خيرج ،فقال له اإلمام مالك" :
ما لك مل خترج لتنظر الفيل وهو ال يكون يف بالدك؟ فقال له :مل أرحل ألبصر الفيل ،وإمنا رحلت
ألشاهدك وأتعلم من علمك وهديك .فأعجبه ذلك منه ،ومساه عاقل األندلس " (.)16

أما على الصعيد الرمسي ،فقد استهوى مذهب مالك ،كما يُروى ،األمري هشام بن عبد الرْحن الذي

نقل إليه بعض األندلسيني ثناء وإعجاب مالك بن أنس به ومدحه له بقوله :نسأل هللا أن يزين مومسنا

به ،أو نسأل هللا أن يزين حرمنا مبلككم .وهلذا فقد ْحل هشام الناس على مذهب اإلمام مالك،

وترك مذهب األوزاعي ( .)17وبطبيعة احلال ،ال ميكن ملذهب من املذاهب أن ينتشر يف بلد ما جملرد
اإلعجاب املتبادل بني إمام املذهب وأمري البلد ،وال بد أن تكون هناك عوامل أخرى سياسية

واجتماعية ونفسية ساعدت على انتشار مذهب اإلمام مالك يف األندلس.
_______

( )15املصدر نفسه ،قسم  ،1ص  155 - 154رقم ()458؛ املقري/3 ،46 - 45 /2 :

.230

( )16احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص  ،383 - 382رقم ()909؛ املقري.9 /2 :
( )17انظر :ابن القوطية ،ص 43؛ أخبار جمموعة ،ص 120؛ املقري.230 /3 :

()111/1

فلقد قامت اإلمارة األموية مستقلة عن املشرق ،وبشكل خاص عن الدولة العباسية اليت كان مذهبها
الرمسي هو املذهب احلنفي .ويبدو أن آتلفاً يف املوقف إزاء الدولة العباسية مجع بني مالك بن أنس
واألمري هشام بن عبد الرْحن .فقد كان اإلمام مالك ال مييل إىل العباسيني ،حىت أنه أفىت ضدهم

لصاحل انضمام الناس إىل ثورة حممد ذو النفس الزكية .وقد أدت فتواه إىل غضب اخلليفة أبو جعفر
املنصور ،ووايل املدينة الذي ضربه ابلسياط .وهلذا فاعتناق أهل األندلس ،وأمريهم بشكل خاص

ملذهب مالك حيمل بعداً سياسياً ،وحيقق هلم النزعة االستقاللية عن غريهم من البلدان ،ويؤكد

شخصيتهم املتميزة.

ومن انحية أخرى ،فقد كان لطبيعة أهل األندلس واملغرب أثر يف تقبلهم ملذهب مالك وعزوفهم عن

غريه .وذلك أن هذه الطبيعة كانت تتميز ابلبساطة والبعد عن التعقيد ،وهي هلذا تشبه طبيعة أهل
احلجاز الذين تغلب عليهم نزعة أهل احلديث واالعتماد على مذهب مالك الذي يتقيد بنصوص

القرآن واحلديث ،وال يلجأ إىل استعمال الرأي والقياس إال يف حدود ضيقة .وهذا على عكس البيئة

العراقية اليت تتميز ابلتعقيد ،ألهنا تضم أجناساً متعددة وملالً خمتلفة ،مما أدى إىل ظهور قضااي

ومشاكل جديدة ال تنطبق عليها النصوص ،وحتتاج إىل االجتهاد واالستنتاج العقلي ،والقياس ،وعلى
هذه األسس يقوم املذهب احلنفي ،ويعرف اتباعه أبهل الرأي والقياس .أما عقلية أهل األندلس

فكانت تغلب عليها نزعة أهل احلديث ،وهلذا اعتمدوا أوالً على مذهب األوزاعي ،وهو من أنصار

مدرسة احلديث ،مث اعتمدوا بعد ذلك على مذهب مالك الذي يسري يف هذا االجتاه ،ويعرف أصحابه

أبهل احلديث.

وهناك عامل آخر ربط أهل األندلس أبهل احلجاز أكثر مما ربطهم أبهل العراق.

ذلك أن معظم العرب الفاحتني لألندلس كانوا من أصل حجازي ،وخاصة أولئك الذين جاءوا مع
موسى بن نصري .أما البقية فهم من بالد الشام ومصر ،أي الذين دخلوا مع بلج بن بشر .ومل يكن يف
هذه اجليوش من ينتمي إىل أهل العراق .ومن هنا ،فقد كان من الطبيعي أن حياول هؤالء احلجازيون

االتصال أبهاليهم وذويهم والعودة ألداء فريضة احلج ،وقد ساعد هذا األمر على اتصاهلم ابإلمام
مالك والتعرف على مذهبه.

وعلى أية حال ،فإن انتشار مذهب مالك ،ومتسك األمراء األمويني به سواء بقصد اإلعجاب به
وتفضيله على غريه من املذاهب أم لتأكيد شخصيتهم االستقاللية ،أدى إىل نوع من االستقرار يف

البالد .ألن سياسة املذهب الواحد هذه جنبت الثغور اإلسالمية ،ورجال القبائل بشكل عام شرور

الفنت املذهبية ،وحفظت هلا سالمتها ووحدهتا الروحية .واستمرت األندلس طيلة عهد اإلمارة ،بل
طيلة العهود اإلسالمية األخرى

()112/1

تعتنق هذا املذهب ،وتتمتع ابالستقرار الروحي ،الذي مشل أيضاً ممالك مشال أفريقيا.

وال تزال بلدان هذه املنطقة حتتفظ ابعتناقها هلذا املذهب حلد الوقت احلاضر .ولقد أثر اختاذ العرب
يف األندلس لسياسة املذهب الواحد على املمالك املسيحية اجملاورة اليت قامت يف إسبانيا .فقد
اتبعت هى األخرى سياسة املذهب الديين الواحد واقتصرت على املذهب الكاثوليكي ،وتعصبت له،

فأصبحت أكثر متسكاً وتعصباً للبابوية الكاثوليكية من البااب نفسه (.)18

 - 3القضاء على الثورات والفنت الداخلية:

تعرض عصر اإلمارة األموية إىل العديد من الثورات والفنت الداخلية اليت كانت تقوم هبا خمتلف

العناصر اليت أتلف منها اجملتمع األندلسي اجلديد .واشرتك يف هذه الفنت الفاحتون الذين كانوا يتألفون
من القبائل العربية والرببر ،كما ساهم فيها أيضاً أهل البالد األصليون ،سواء منهم من دخل اإلسالم

كاملولدين ،أم من بقي على دينه وتثقف ابلثقافة العربية كاملستعربني ومل تندمج هذه األجناس املختلفة

بعضها ببعض ،وهلذا فقد كانت األمور تتوقف على مدى قوة وصالبة األمراء واحلكومة املركزية يف

قرطبة ،فإذا قويت هذه احلكومة ،أمكن السيطرة على هذه األجناس ،والقضاء على ما تقوم به من
مترد على السلطة .أما إذا ضعفت احلكومة املركزية ،وتوىل اإلمارة أمري غري حازم ،نشطت هذه

اجلماعات ،وقامت ابلتمرد وحماولة االستقالل عن اإلمارة األموية .وكانت طبيعة البالد اجلغرافية

اجلبلية تساعد هذه الفئات على ما تريد من التمرد واالنشقاق وحماولة االستقالل ،وسوف نتطرق
فيما أييت إىل أهم الثورات والفنت اليت حدثت يف عهد األمراء األقوايء األوائل ،ومن مث نشري إىل الفنت

واالضطراابت اليت سادت أواخر عصر اإلمارة ،أي يف احلقبة اليت متيزت بضعف سلطة احلكومة
األموية واليت امتدت من وفاة األمري عبد الرْحن الثاين يف سنة  238هـ 852/م إىل سنة 300

هـ 912/م حيث توىل احلكم عبد الرْحن الثالث الناصر لدين هللا.

أوالً  -ثورة القبائل العربية يف عهد عبد الرْحن األول:

لقد سبقت اإلشارة إىل أن سياسة عبد الرْحن األول الرئيسة كانت هتدف إىل السيطرة القوية على
البالد ،واحلد من نفوذ رجال القبائل العرب .وهلذا حاول التقليل من االعتماد عليهم ،وخلق قوة

جديدة يف شبه اجلزيرة تعتمد على املماليك والرببر القادمني من مشال أفريقيا .وعندما أدرك رجال
القبائل اليمنيون وحلفاؤهم من الرببر ما
_______

( )18انظر :العبادي ،املرجع السابق ،ص .125 - 121

()113/1

يرمي إليه عبد الرْحن ازدادت خماوفهم من النظام اجلديد ،وابتدأوا ابلثورة عليه .يضاف إىل هذا ،إن
جميء عبد الرْحن إىل احلكم مل حيقق هلم ما كانوا يصبون إليه من السلطان واالمتيازات ،والتسلط على

املنهزمني من مجاعة يوسف الفهري والصميل.

وتبني هلم أن األمري اجلديد عدهم أداة للوصول إىل احلكم ،ومن مث عاملهم معاملة األتباع الذين

عليهم واجب الطاعة فقط .فكره شيوخ اليمنيني ذلك ،بل إن بعضهم حاول االنقالب على األمري
ومواليه بعد انتصاره مباشرة يف معركة املصارة ،كما أسلفنا.
وكان أول من رفع راية العصيان من اليمنيني على عبد الرْحن األول هو العالء بن مغيث اجلذامي

( ،)19رئيس جند مصر يف ابجة ،جنوب الربتغال احلالية ،يف سنة  146هـ 763/م .وتروي املصادر
العربية ،أن اخلليفة العباسي أاب جعفر املنصور ،كان وراء هذا العصيان ،فحرض العالء على التمرد،

واسرتداد األندلس للخالفة العباسية ووعده إبمارة األندلس إن هو متكن من النجاح واالنتصار على
عبد الرْحن بن معاوية .وقد أرسل له سجل تعيينه على البالد ،والراايت السوداء ،شعار العباسيني،

الختاذها أعالماً للثورة ( .)20وعلى الرغم من هذا ،ال ميكن للمرء أن يركن إىل هذه الرواايت ،ألن
اخلالفة العباسية مل تكن مستعدة لذلك ،وأبو جعفر املنصور ابلذات ،كان مشغوالً يف ذلك الوقت

حبل املشاكل العديدة اليت كانت تواجهه يف املشرق العريب ،وليس من املعقول أن يفكر إبرسال جند

أو ابلتأييد العسكري ملغامرة بعيدة جداً عن مركز دولته يف العراق .يضاف إىل ذلك ،أن العباسيني مل
يكونوا مسيطرين حىت ذلك احلني على املغرب العريب ،وكانت سلطتهم مهزوزة يف أفريقية ،أي تونس

احلالية ،فكيف يفكرون ابالستيالء على األندلس البعيدة .ولكن هذا ال يعين أن املنصور مل يظهر

الرضى عمن يدعو ابمسه يف األندلس أو يف غريها .وأغلب الظن أن العالء بن مغيث دعا من تلقاء
نفسه إىل اخلالفة العباسية تقوية حلركته وإظهاراً لقدسيتها وجلمع أكرب عدد ممكن من الناقمني على
نظام احلكم واملؤيدين إلحداث التغيري يف البالد .وقد انضم إىل الثورة أعداد كبرية من اليمنيني،

ومجيع العناصر الساخطة على حكم عبد الرْحن ،فتضخم جيش العالء .وسارع عبد الرْحن حملاربته،
لكن العالء انتصر عليه وحاصره يف مدينة قرمونة ملدة شهرين .وأخرياً تشجع األمري وخرج جبنوده من

هذه املدينة ،وهو ينوي االنتصار أو املوت ،فانقضوا على جند العالء وقتلوا منهم عدداً كبرياً
بضمنهم العالء نفسه .وتزعم الرواايت أن عبد الرْحن أمر حبمل رأس العالء ورؤوس بعض كبار
_______

( )19يسميه بعض املؤرخني أيضاً ابليحصيب ،وابحلضرمي اترة أخرى.

( )20انظر :ابن القوطية ،ص 33 - 32؛ أخبار جمموعة ،ص  ،102 - 101ابن عذاري/2 :
.52
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مؤيديه ،بعد أن حشيت ابمللح والكافور ،إىل القريوان حيث طرحت ليالً يف بعض أسواقها .وقد

وصل خرب هذا احلادث إىل أيب جعفر املنصور ،وقيل أن الرؤوس ْحلت من قبل بعض احلجاج إىل
مكة حيث كان املنصور يؤدي مراسيم احلج ،فانزعج من هذا األمر ،وقال " :احلمد هلل الذي جعل

بيننا وبني مثل هذا -يقصد عبد الرْحن بن معاوية -من عدوان حبراً " ( .)21ولقد لقب املنصور على

أثر هذا احلادث ،األمري عبد الرْحن بن معاوية ،بلقب " صقر قريش " وذلك اعرتافاً منه بقوة وعزمية

هذا األمري الذي استطاع أن يؤسس مبفرده دولةً ،وميصر األمصار ،وجيند األجناد ،ويدون الدواوين،

وينال ُملكاً بعد انقطاعه حبسن تدبريه وشدة شكيمته (.)22

وبعد حنو ثالث سنوات على فشل حركة العالء بن مغيث ،اثر قائد عريب آخر يدعى سعيد اليحصيب

املطري يف نبلة  Nieblaانتقاماً لدماء الذين قتلوا مع العالء .وقد انضم إليه عدد كبري من

اليمنيني ،فسار إىل إشبيلية واستوىل عليها ،مث نزل بقلعة رعواق الواقعة على هنر الوادي الكبري
ابلقرب من إشبيلية وحتصن هبا .فسار إليه عبد الرْحن وحاصره واضطره إىل اخلروج والقتال ،وكانت
النتيجة مقتل قائد الثورة والعديد من أتباعه وتفرق الباقني حيث عفا عنهم األمري عبد الرْحن .ويف

هذا العام نفسه أي  149هـ 766/م ،اثر أبو الصباح بن حيىي اليحصيب .وكان األمري قد واله على

إشبيلية ،بعد قيام اإلمارة األموية ،لكنه كان يشك يف والئه منذ دعوته لإلطاحة به بعد انتهاء معركة

املصارة .وهلذا فقد عزله بعد فشل ثورة املطري ،فنقم عليه أبو الصباح ،فكاتب األجناد وألبهم على

عبد الرْحن .وعندما تبني لألمري عظم نفوذ أيب الصباح وقوته وأتثريه على األجناد ،حاول التفاوض
معه واستدراجه ابحليلة إىل قرطبة حيث قتله يف العام نفسه ،فتفرق جنده " (.)23

وقد كان ملقتل أيب الصباح أثر ابلغ على القبائل اليمنية يف غرب األندلس ،ألنه كان سيد عرب هذه
املناطق ،وكان أقرابؤه زعماء لكور متعددة فيها .فازدادت نقمتهم على عبد الرْحن ،وحتينوا الفرص

للثورة عليه .وقد سنحت هلم الفرصة يف سنة  156هـ 772/م .عندما كان األمري مشغوالً ابلقضاء
على إحدى ثورات الرببر يف وسط البالد ،فثار اليمنيون يف إشبيلية ولبلة وابجة بقيادة حيوة بن

مالمس احلضرمي ،وعبد الغفار اليحصيب ،وانضم
_______

( )21ابن القوطية ،ص 34 - 33؛ أخبار جمموعة ،ص 103؛ ابن عذاري.52 /2 :
( )22أعمال األعالم ،ص .10 - 9

( )23أخبار جمموعة ،ص 106 - 105؛ فتح األندلس ،ص 64 - 63؛ ابن عذاري- 53 /2 :
.54
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إىل الثورة أيضاً كل من عمر بن طالوت اليحصيب وكلثوم بن حيصب ،وقصدوا مجيعاً قرطبة .ومما زاد
يف خطر هذه الثورة ،انضمام العديد من الرببر املؤيدين لليمنيني يف املنطقة إليها .وقد سارع عبد

الرْحن للقضاء عليها وإمخادها ،واستخدم أسلوب التفريق بني الرببر واليمنيني ،مستعيناً مبواليه من

الرببر مثل بين خليع وبين وانسوس وغريمها .فداخل هؤالء بين جلدهتم يف معسكر الثوار وأقنعوهم
ابلتخلي عن زعماء الثورة واالنضمام إىل عبد الرْحن الذي وعدهم ابلعطاء وضمهم إىل الديوان .ويف
املعركة اليت وقعت فيما بعد بني الطرفني ختلى الرببر عن حلفائهم اليمنيني ،وانضموا إىل جيش عبد

الرْحن ،فوقعت اهلزمية على الثوار وقتل معظم قادهتم (.)24
اثنياً  -ثورات الرببر:

ابإلضافة إىل مسامهة الرببر يف معظم الثورات اليت قامت هبا القبائل العربية يف األندلس ،كانت هلم

حركاهتم اخلاصة هبم ضد السلطة األموية .ويرجع السبب يف هذا إىل عدة عوامل ،منها أن الكثري

منهم كانوا حلفاء للقبائل العربية وتربطهم مصاحل مشرتكة ،فيثورون معهم تبعاً لذلك .وكانوا منذ فرتة

الفتح وعصر الوالة متربمني من أوضاعهم ومييلون إىل الشغب والتمرد .ولكن مبرور الزمن ظهرت

عوامل أخرى دفعت مجاعات من هؤالء الرببر إىل الثورة ورفع راية العصيان ضد السيادة العربية .فقد

استغل أحد رجاهلم ،املدعو شقيا بن عبد الواحد املكناسي ،سذاجة الرببر ،فادعى أنه من ولد احلسن
بن علي ،وأنه فاطمي النسب ،خاصة وأن اسم أمه كان فاطمة ،فاختذ له امساً عربياً هو عبد هللا بن

حممد ،وأخذ يدعو الناس لنفسه والثورة على حكومة قرطبة .وقد بدأت دعوة هذا الرجل الذي كان

ابألصل معلماً للصبيان يف شنتربية  Santaverالواقعة يف شرق األندلس ،مث امتدت إىل أقاليم

عديدة يف وسط ومشال إسبانيا وغرهبا مثل ماردة وقورية ومادلني .وتبعه العديد من بربر هذه املناطق
الذين آمنوا بدعوته ،أو طمعوا ابحلصول على امتيازات أو وضع أفضل يف حالة االنتصار .واستمرت
هذه احلركة اليت قامت يف عهد عبد الرْحن األول ما يقارب عشر سنوات  160 - 151هـ768/

 777 -م.

وكان األمري خالهلا يسري عليه العديد من احلمالت اليت كانت تفشل يف القضاء على أتباعه املتمردين
العتصامهم ابجلبال املنيعة ،وجتنبهم للمعارك احلامسة يف السهول .ومل يتمكن األمري عبد الرْحن من

القضاء على هذه احلركة إال ابلتعاون مع أحد زعماء
_______

( )24ابن القوطية ،ص 32 - 31؛ أخبار جمموعة ،ص 108 - 107؛ ابن عذاري- 50 /2 :
51؛ وانظر أيضاً :دوزي ،املرجع السابق ،ص 227 - 221؛ سامل ،املرجع السابق ،ص - 197

.200
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الرببر اآلخرين ،وهو هالل املديوين ،الذي عينه على شنتربية ،وأوكل إليه مهمة القضاء على التمرد.
وقد استطاع هذا األخري أن يدبر مؤامرة الغتيال زعيم احلركة شقيا يف سنة 160هـ 777/م .وهكذا

انتهت هذه الثورة (.)25

وقد قام الرببر ببعض احلركات األخرى للعصيان على السلطة األموية ،منها مترد إبراهيم بن شجرة
الربنسي يف مورور ،ومنها مترد بربر نفزة ،لكن األمري عبد الرْحن األول استطاع القضاء عليها بسهولة

( .)26أما يف عهد خلفائه ،فقد استمرت مجاعات عديدة من الرببر يف العصيان والفتنة .ففي عهد

هشام بن عبد الرْحن ،هاجت الفتنة ببالد ات ُك ُران ،وهي إقليم رندة احلالية ،وأعلن سكاهنا من الرببر

اخلالف على السلطة ،وأغاروا على الناس ،وهامجوا اإلقليم بكامله ،وقتلوا العديد من العرب .فأرسل

إليهم هشام األجناد اليت أنذرهتم أوالً ،وملا مل جتد منهم إال إصراراً على التمرد ،هامجتهم وقتلت

العديد منهم ،وفر الباقون إىل طلبرية وترجيلة ،وظلت اتكران خالية من السكان حنو سبع سنوات.

وكانت مدينة ماردة يف غرب إسبانيا بؤرة لثورات الرببر ،فقامت فيها ثورة يف عهد احلكم بن هشام
دامت حنو سبع سنوات .وقد تزعم هذه الثورة أصبغ بن عبد هللا بن وانسوس ،الذي كان قائداً
لألمري ،ويبدو أنه أراد التمتع مبزيد من االستقالل يف إدارة املدينة ،فساءت العالقة بينه وبني حكومة
قرطبة ،وساعد على هذا أن بعض أعدائه أوقع بينه وبني األمري .ولكن أصبغ طلب األمان بعد سبع
سنوات ،فأمنه احلكم ودعاه لإلقامة يف قرطبة ،والرتدد على ضياعه يف ماردة ( .)27وقد قام الرببر

بتحرك خطري آخر يف ماردة يف عهد عبد الرْحن الثاين ،وذلك سنة  213هـ 828/م .وقد أشعل انر
الثورة هذه املرة رجل بربري وامسه حممود بن عبد اجلبار ،وهو من قبيلة مصمودة ،وانضم إليه أحد

املولدين وامسه سليمان بن مرتني .وقد استقل هذان الزعيمان يف املدينة ،ومل تفلح حماوالت األمري يف

استعادهتا إال بعد أن توجه بنفسه إليها وحاصرها وافتتحها يف عام  216هـ 834/م .وقد فر الثائران

من املدينة ،مث استقل حممود بن عبد اجلبار ابحلركة ،تساعده أخته مجيلة ،اليت اشتهرت ابحلسن البارع
والشجاعة والنجدة والفروسية ،وزحف إىل بطليوس ،مث إىل أكشونبة وابجة ،وعندما ضايقته ْحالت
األمري ،اضطر إىل اهلرب إىل جليقية ،وااللتجاء إىل ملكها ألفونسو الثاين .ولكنه اكتشف بعد حني

أنه

_______

( )25انظر :أخبار جمموعة ،ص 111 - 107؛ ابن عذاري55 - 54 /2 :؛ فتح األندلس ،ص
65 - 64؛ وقارن :العبادي ،املرجع السابق ،ص .110 - 109

( )26أخبار جمموعة ،ص 111؛ ابن عذاري.58 - 56 /2 :
( )27ابن عذاري.72 ،64 /2 :
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تورط يف موقفه ،وأن امللك االسباين ال يساعده يف حركته االنفصالية إال ليحقق مكاسب سياسية
ململكته على حساب اإلمارة األموية .فحاول العودة إىل الطاعة ،لكن ألفونسو أفسد عليه خطته
واضطره للقتال ،فقتل وأسرت أخته مجيلة (.)28

ض:
اثلثاً  -حركة أو هيجة الربَ ْ

تعين كلمة الربض من الناحية اللغوية احلي أو الضاحية ،واملقصود هبا هنا املنطقة السكنية اجلديدة

اليت استحدثت يف قرطبة بعد أن أصلح األمري هشام بن عبد الرْحن اجلسر الذي يصل قرطبة القدمية
املسورة ابلضفة األخرى من النهر ،حيث تقع ضاحية شقندة .وقد سكن الكثري من الفقهاء هذه

الضاحية لقرهبا من املسجد ،الذي كان على اجلانب اآلخر من النهر يف قرطبة القدمية .كما استقر
أيضاً يف هذا احلي أو الربض العديد من احلرفيني وأهل األسواق ،والتجار ،ومعظم هؤالء من

املولدين.

وتعود جذور هذه الفتنة اليت قادها الفقهاء املالكيون ضد األمري احلكم بن هشام إىل انتشار قوة

وتسلط هؤالء الفقهاء يف عهد أبيه هشام الذي كان يعمل مبشورهتم ويتأثر بنفوذهم .ولكن احلكم

كان خيتلف عن أبيه ،فلم يكن مياالً لقبول وصاية الفقهاء ومل يستسلم لتأثريهم ،بل كان على العكس
مييل إىل اللهو والصيد وغريها من األمور اليت ال يستسيغها الفقهاء .وهكذا نشأت هوة عميقة بني

هؤالء وبني احلكم الذي حد من نفوذهم .ولقد بدأوا مبحاربته بوسائل شىت ،أمهها أتليب العامة عليه

والطعن بسلوكه الديين واألخالقي .استجاب العامة من سكان الربض هلذا التحريض ،ألهنم أرادوا أن
يكون هلم صوت مسموع يف اجملتمع ،وخاصة أهنم كانوا طبقة اجتماعية كبرية .هلا آماهلا وتطلعاهتا

االجتماعية والسياسية .وكان للحكم أيضاً دوره يف أتجيج هذه الفتنة مبا وضعه من ضرائب جديدة
ومغارم على الشعب (.)29

مرت هذه الفتنة بدورين ،األول حينما حاول وجوه أهل قرطبة وفقهاؤها القيام مبؤامرة لعزل احلكم يف

عام  189هـ 805 - 804/م ،واختيار أحد أقاربه من األسرة األموية احلاكمة بدالً منه .ولكن هذا
األخري ،وامسه حممد بن القاسم ،تظاهر ابلرضا ،مث أفشى بسر املؤامرة ،وأمساء املتآمرين إىل احلكم.

فقبض عليهم األمري وصلبهم،
_______

( )28انظر :ابن القوطية؛ ص 67؛ ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب ،ص 501؛ عنان املرجع

السابق ،258 - 237 /1 :بيضون ،املرجع السابق ،ص .242 - 241
( )29أعمال األعالم ،ص .15
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وكان عددهم كبرياً بضمنهم فقهاء كثريون ( .)30وقد ازداد سخط الفقهاء والعامة بعد هذه احلادثة،
وأخذوا يتحينون الفرص للقيام على األمري احلكم .وأدرك األمري هذه احلقيقة فقام ابختاذ إجراءات

عديدة حلماية نفسه وحتصني مدينة قرطبة ضماانً أمام أية حماولة للثورة ،فأتقن بناء سورها ورممه ،كما

حفر حوهلا خندقاً ،وقوى أبواب قصره ،مث أكثر من شراء واستخدام املماليك والعبيد يف اجليش ،كما

أسلفنا.

أما الدور الثاين الذي مرت به هذه الفتنة ،فقد وقع بعد حنو أربعة عشر عاماً من مؤامرة الفقهاء

األوىل وإعدامهم .وكان السبب املباشر هلذه الفتنة بسيطاً يف حد ذاته ،لكنه كان كالشرارة اليت

فجرت هيجان اخلالف بني أهل الربض اجلنويب وحمرضيهم من الفقهاء .فقد نشب خالف بني حداد

وأحد حراس األمري بشأن إصالح سيف األخري وذلك بسبب تباطؤ احلداد يف إجناز العمل .ومل يلبث
هذا اخلالف أن تطور إىل نزاع أدى إىل مقتل احلداد ،وقد أاثر هذا احلادث غضب أهل الربض من

املولدين على زميلهم احلداد ،فقتلوا اجلندي ،وجتمهروا يريدون التوجه إىل قصر اإلمارة ،وقتل األمري
احلكم ابعتباره مسؤوالً عما حدث .فعربوا اجلسر على الرغم من مقاومة حرس األمري ،وأحاطوا

ابلقصر الذي حتصن فيه األمري وأتباعه .وتزعم بعض املصادر أن احلكم مل يفقد جرأته وشجاعته يف
ذلك املوقف ،وصمم على القتال حىت املوت ،فقد طلب من خادمه أن أيتيه بقارورة عطر ،وعندما

جاءه هبا أفرغها على رأسه .فتساءل اخلادم عن جدوى التطيب يف مثل هذا الوقت ،فأجابه احلكم:
أنه إمنا يتطيب حىت يعرف قاتله رأسه ومييزه عن رؤوس اآلخرين .وهو يشري بطبيعة احلال ،إىل أنه قد
هيأ نفسه للموت أو للظفر ابلعدو ( .)31وقد تفتق ذهنه عن خطة ذكية للقضاء على املتمردين،

فدعا رئيس حرسه اخلاص للدفاع عن القصر ،وأرسل اثنني من قواده ليعربوا النهر من خماضة ضحلة
بعيداً عن اجلسر الذي يسيطر عليه املتمردون فتمكنت هذه القوة اليت يقودها القائدان ،عبد هللا بن

عبد هللا البلنسي وإسحاق بن املنذر القرشي ،من العبور وتوجهت إىل منازل أهل الربض وأشعلت

فيها النريان .وعندما أحس املتمردون بذلك ،تفرقت صفوفهم وتوجه قسم كبري منهم إلنقاذ أهله
وماله ،فوقعوا بني جند األمري من اإلمام واخللف ،وقتل منهم عدد كبري جداً.
وبعد انتهاء املقاومة ألقي القبض على حنو ثالمثئة رجل من زعماء الفتنة ،وصلبوا
_______
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صفاً واحداً على هنر الوادي الكبري ،مث أمر احلكم هبدم الربض ،وحرث أرضه وزراعتها ،ونفي من
تبقى من سكانه إىل خارج األندلس .وقد ظل الربض ،الذي ما يزال موقعه يعرف حلد اآلن ابسم

 ،Arrabalمهجوراً من السكان ملا يقرب من قرنني من الزمان بعد عهد احلكم الذي اقرتن امسه
ابسم هذا املكان ،فسمي ابحلكم الربضي (.)32

إن األمر املهم يف هذه الفتنة هو نتائجها سواء على الصعيد الداخلي أم على الصعيد اخلارجي.

فبالنسبة إىل األندلس أدى القضاء على هذه اهليجة اليت أاثرها الفقهاء إىل توطيد احلكم لإلمارة
األموية ،ألهنا أزالت قوة ونفوذ الفقهاء ،وحررت األمراء من وصايتهم وتدخلهم .أما ابلنسبة إىل

نتائجها اخلارجية ،فقد كانت على نطاق أوسع وأمشل ،ذلك أن أفواج الربضيني املنفيني إىل خارج

األندلس حطت يف أماكن عديدة وأثرت على سري األحداث فيها .فقد استقر فريق منهم يف املغرب
حيث مسح هلم إدريس الثاين أمري األدارسة ابإلقامة يف مدينة فاس اليت أسسها والده إدريس األول،

فأقاموا ابحلي املعروف حبي األندلسيني ،ونقلوا معهم مظاهر احلضارة األندلسية ،وطبعوا املدينة بطابع

أندلسي مجيل من حيث الصناعة ،واألبنية البيضاء ذات احلدائق الداخلية .وهكذا سيطروا على

مدينة فاس حىت أهنا أصبحت تدعى ابمسهم مدينة األندلسيني .أما الفريق اآلخر من الربضيني ،فقد
واصلوا سريهم يف البحر ،حىت وصلوا إىل مدينة اإلسكندرية يف مصر وسيطروا عليها مستغلني
الفوضى واالضطراب الذي حل ابلبالد جراء الفتنة بني األمني واملأمون .وعندما استقرت األمور

لألخري أرسل قائده عبد هللا بن طاهر بن احلسني ،فحاصر األندلسيني الذين اضطروا إىل مصاحلته،
واتفقوا معه على مغادرة البالد وعدم التوجه إىل أية بقعة اتبعة للعباسيني ،وكان ذلك يف سنة 212

هـ 827/م .مث اجتهوا إىل جزيرة كريت ،وكانت تسمى أقريطش ،وهي اتبعة للدولة البيزنطية ،فاستولوا
عليها بقيادة زعيمهم أيب حفص عمر بن عيسى البلوطي ( ،)33وأسسوا فيها دولة حكمت حنو مئة

ومخسة وثالثني عاماً ،ونشروا فيها اإلسالم ،وأسسوا املدن ،ومنها مدينة اخلندق اليت اختذوها عاصمة
هلم ،وقد صارت كريت قاعدة حبرية إسالمية مهمة هتدد سواحل اإلمرباطورية البيزنطية مبا تقوم به من
ْحالت على ممتلكاهتا وجتارهتا .ولكن أمر هذه
_______
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الدولة اإلسالمية انتهى بتغلب البيزنطيني عليها ،واسرتجاع جزيرة كريت يف عهد اإلمرباطور رومانوس
الثاين يف عام  349هـ 960/م ،فتفرق أمر األندلسيني فيها ،وبقية املسلمني ،فرجع قسم منهم إىل
األندلس ،وقسم آخر إىل مصر وصقلية ( .)34وهكذا نرى أن فتنة الربض مل تؤثر فقط على

األندلس ،بل مشل أتثريها أماكن بعيدة جداً ،وْحل األلوف من األندلسيني هذا التأثري اإلجيايب الفعال

إىل األماكن اليت هاجروا إليها.
رابعاً - :حركات املولدين:

لقد سبقت اإلشارة إىل أن املولدين كانوا من سكان أهل البالد اإلسبان والقوط الذين اعتنقوا الدين

واملستعمرين،
اإلسالمي منذ الفتح ،واندجموا يف اجملتمع اجلديد الذي يضم العرب والرببر واملولدين
َ
أي النصارى اإلسبان الذين آثروا االحتفاظ بدينهم ،لكنهم أتدبوا آبداب اللغة العربية ،وبعادات

العرب .وقد كان املولدون يطمحون إىل وضع اجتماعي وسياسي أفضل ،وذلك مبشاركة العرب يف
احلكم والسلطان.

مث حتول موقفهم ابلتدريج إىل التمرد وحماولة االستقالل عن سلطان بين أمية يف قرطبة .ومما شجع

املولدين على السري هبذا االجتاه ،تركز جمموعات كبرية منهم يف مناطق جغرافية تساعد على االنفصال

والتمرد ،وبشكل خاص يف مناطق الثغور ،أي املدن القريبة من خط احلدود مع الدول املسيحية يف
الشمال ،مثل سرقسطة يف الشمال الشرقي وطليطلة يف الوسط ،وماردة يف الغرب .وقد دعمت

قرطبة بعض القبائل العربية يف املناطق اليت كثرت فيها حركات املولدين ،مثال ذلك أسرة بين جتيب

العربية اليت سكنت يف منطقة الثغر األعلى .ونظراً لكثرة حركات املولدين وثوراهتم يف عهد اإلمارة

األموية ،فسوف نقتصر على مثال واحد فقط عن مدينة طليطلة ،اليت اثر فيها املولدون على األمري

احلكم األول ،وابنه عبد الرْحن الثاين.

فباإلضافة إىل كثرة عدد املولدين يف طليطلة ،فإن أهلها مل ينسوا عز هذه املدينة وجمدها قبل الفتح،

وأهنا كانت عاصمة البالد .وكان أهلها يعتزون أيضاً بثروهتم وحصانة مدينتهم اليت تقع على هنر اتجة،

ولذا جندهم يسامهون يف الكثري من الفنت اليت كانت تقوم على حكومة قرطبة ،ويتحينون الفرص دائماً
لشق عصا الطاعة ،واالستقالل مبدينتهم .ولكن األمراء األمويني قاوموا هذه الثورات والفنت،
واستعملوا

_______
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أساليب قاسية جداً يف سحق حركات املولدين ،وتثبيت السلطة األموية يف البالد.

اثر املولدون يف طليطلة على األمري احلكم عام 181هـ 797/م ،وتزعم الثورة رجل يدعى عبيدة بن

ُْحَْيد .وقد استطاع احلكم أن يقضي على هذه الثورة بواسطة مولد من مدينة وشقة امسه عمروس بن

يوسف ،وقد جنح هذا األخري إبغراء بعض وجهاء املدينة الغتيال عبيدة بن ْحيد ،وهبذا مخدت الثورة

إىل حني .وحاول احلكم استخدام أسلوب الدهاء واحليلة مع أهل املدينة ،فعني عليهم عمروس بن
يوسف حىت يطمئنوا إليه ألنه من بين جلدهتم .وعندما أنس إليه أهل طليطلة ،تظاهر أمامهم أبنه
أكثر منهم حقداً على األمري احلكم وعلى بين أمية عامة ،فوثقوا به ومنحوه طاعتهم وأطلعوه على
أسرارهم .ولكنه ،وبتوجيه من األمري احلكم كان يبيت هلم خطة دموية للقضاء على مقاومتهم

املستمرة .فأقنع زعماءهم بضرورة بناء قلعة حصينة بظاهر طليطلة حبجة إيواء اجلند واملماليك ،بعيداً

عنهم وعن نسائهم .فبُنيت القلعة وأُخذ الرتاب الالزم لبنائها من نفس املكان ،فظلت فيه حفرة

كبرية .وأخرب األمري احلكم ابنتهاء البنيان الختاذ اخلطوة التالية من العمل ،فسري احلكم جيشاً بقيادة
ابنه عبد الرْحن ،حبجة مقاتلة النصارى يف الشمال .وعندما وصل هذا اجليش ابلقرب من طليطلة

أُعلن عن انسحاب العدو ،وبدأ اجليش ابلتهيؤ للرجوع .لكن عمروس خرج إىل األمري ،مع وجهاء
أهل املدينة ،ودعوه للدخول ،فوافق األمري عبد الرْحن بعد متنع .مث أقام عمروس وليمة كبرية لألمري،
دعا إليها زعماء املدينة وكبار الشخصيات فيها .فحضروا إىل القلعة اليت احتشد فيها اجلند ،وقد

أومههم عمروس أهنم إذا انتهوا من طعامهم خرجوا من ابب غري الباب اليت دخلوا منه .ولكن أحداً
منهم مل يستطع اخلروج ألن اجلند الذين اصطفوا على طرف احلفرة قتلوا كل الداخلني دون أن يشعر

هبم الباقون ،وهكذا بلغ عدد القتلى حنو سبعمئة رجل ( .)35ومن املؤرخني من يبالغ فيجعل عددهم

مخسة آالف وثالمثئة رجل (.)36

ويدل هذا على عظم أمر هذه املذحبة اليت مسيت بوقعة احلفرة واليت جردت املدينة من زعمائها،

وأعياهنا املتطلعني دوماً إىل الثورة .ولكن هذه القسوة مل متنع طليطلة من التمرد على األمراء األمويني
إال لفرتة قصرية ،فسرعان ما تواصلت الثورة اثنية يف عهد احلكم نفسه ،ويف عهد خلفائه من بين

أمية .مث اختذت ثورات املولدين بعداً أخطر حني توىل السلطة أمراء ضعاف ،فظهرت بوادر التفكك
والتجزء واحلركات االنفصالية ،مثل حركة ابن حفصون ،كما سنرى فيما بعد.
_______

( )35ابن عذاري.70 /2 :
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خامساً  -حركات املستعربني:

مل يقم املستعربون حبركات عنف ومترد على الدولة األموية يف األندلس على نطاق واسع ،ولكن

بعضهم شارك يف فنت املولدين اليت كانت تقوم يف املناطق املختلفة من البالد .ومع هذا ،فقد حاول
بعض املستعربني املتطرفني يف قرطبة إاثرة فتنة هوجاء ضد احلكم العريب اإلسالمي يف األندلس .وكان

أبطال هذه احلركة مجاعة من غالة رجال الدين املتعصبني الذين نقموا على سيادة العرب واإلسالم يف

البالد .والواقع أن دوافع هؤالء مل تكن هلا عالقة أبي اضطهاد ديين للمسيحيني ،ألن التسامح

الديين كان سائداً يف األندلس ،وبشكل خاص يف عهد األمري عبد الرْحن الثاين الذي حدثت يف

عهده هذه احلركة .فكانت حرية املعتقد مضمونة ،وعاش رجال الدين املسيحي من أساقفة ورهبان يف

أمن وسالم ،ال يتعرض هلم حكام املسلمني بسوء وكان املستعربون بشكل خاص قد حتسنت حالتهم
االجتماعية واالقتصادية إىل حد كبري ،بل إن عدداً كبرياً منهم استطاع أن ينال مراتب عالية يف

اإلدارة واجليش .وامتهن الباقون التجارة يف املدن والثغور ،كما عملوا يف مزارعهم اخلاصة أو يف ضياع

املسلمني دون إكراه أو استغالل.

تلق التأييد من
ولكن هذه احلالة الفريدة من التسامح ،اليت رضي ورحب هبا غالبية املستعربني ،مل َ

جانب القسس املتعصبني يف الكنائس واألديرة ،الذين ظلوا قابعني يف أماكنهم بعيدين عن التطور

الذي حل جبماعتهم .ذلك التطور واالندماج الذي أدى إىل تكلم املستعربني بلغة الفاحتني العرب،
وتفننهم يف استخدام الفصحى وقول الشعر ،وقراءة أمهات كتب األدب .بل إن الكثري من

املستعربني اقتبسوا عادات الفاحتني وتقاليدهم االجتماعية اليت كانت ،كما يرى رجال الدين

املتعصبون ال تتالءم مع العقيدة املسيحية ،مثل اخلتان ،واختاذ اجلواري ،واملصاهرة مع املسلمني.
واحلقيقة أن إطالق اسم املستعربني  Mozarabesعلى هؤالء ،يدل داللة قاطعة على مدى

امليول واالجتاهات حنو الثقافة العربية ،اليت كانت تتغلغل يف نفوس هذه الطبقة من اجملتمع األندلسي.

فأمهلوا دراسة اللغة الالتينية ،اليت هي لغة الدين املسيحي ،وانصرفوا عن قراءة املصنفات الدينية

املكتوبة هبا ،فأدى هذا ابلتدريج إىل ذوابن احلضارة املسيحية الالتينية .ولقد بلغت اللغة الالتينية يف

بعض أجزاء إسبانيا درجة كبرية من االحنطاط ،حىت ابت من الضرورة أن ترتجم قوانني الكنيسة
االسبانية القدمية واإلجنيل إىل اللغة العربية ليسهل استعماهلا على املسيحيني.
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أفزعت هذه احلالة غالة املتعصبني من رجال الدين ،وبدا هلم مستقبل الكنيسة خميفاً ،إلعراض أبنائهم
عن الثقافة املسيحية واالجتاه حنو االستعراب .وعندما مل يفلحوا يف وقف هذا التيار ،حاولوا افتعال

أزمة مع احلكم العريب املتسامح ،وذلك إبظهار االستخفاف ابإلسالم ،وسب نبيه حممد عليه الصالة
والسالم ،والتقول عليه ابلباطل إىل حد الشطط ،استفزازاً ملشاعر املسلمني وانتهاكاً حلرمة داينتهم

جهراً وبغري سبب .وكانوا هبذا يرمون إىل خلق جو من التوتر والشعور ابالضطهاد ،ألن الشرع

اإلسالمي يعاقب على هذه اجلرمية ابملوت .ومن مث يبدو للمسيحيني أبن املسلمني يقتلون إخواهنم

ويضطهدوهنم ،وهكذا ميكن استعادة من أسلم من هؤالء ،أو ْحلهم على عدم التعاطف والتعاون مع

املسلمني.

ولقد تزعم هذه الفتنة املتطرفة وحرض عليها بعض الغالة من أمثال أيلوخيو  ،Eulogioوالفارو
 ،Alvaroوذلك يف أواخر عهد األمري عبد الرْحن الثاين .فكاان يدعوان النصارى إىل سب

الرسول (صلى هللا عليه وسلم) والطعن يف اإلسالم علناً ،واقتحام املساجد واالعتداء على املسلمني
والتقليل من شأن دينهم .وعلى الرغم من أن عدد هؤالء املتعصبني االنتحاريني مل يكن يزيد يف

جمموعه عن أربعني شخصاً ،لكن حكومة قرطبة خشيت سوء عاقبة هذه احلوادث ،وأثرها على شعور

عامة املسلمني .فلم جتد مناصاً من تطبيق الشرائع والقوانني مبعاقبة هؤالء ابملوت ،ألن عدم معاقبتهم

يؤدي إىل استخفاف الناس ،وقلة اكرتاثهم بسلطة الدولة ودينها الرمسي ،وذيوع حركة التمرد بني عدد
كبري من املتطرفني .ومع هذا ،فلم يشأ األمري عبد الرْحن أن يلجأ إىل وسائل متطرفة للقضاء على

احلركة ،ومل ينتقم من مجيع املستعربني ،بل اكتفى ابألحكام القضائية اليت كان يصدرها القضاة على
من يثبت عليه القيام متعمداً بسبب اإلسالم والنيل من نبيه الكرمي .وظلت هذه املوجة من الغلو

مستمرة يف قرطبة ،حىت ضج منها املسيحيون املعتدلون وأظهروا استياءهم من " االستشهاد " الذي

كان يطلبه املتطرفون.

والذي هو يف حقيقة احلال نوع من االنتحار الذي حرمه الدين املسيحي .وقد عقد يف عام 237

هـ 852/م جممع ديين يف قرطبة يضم كل أساقفة األندلس برائسة مطران إشبيلية ،ومثل األمري عبد
الرْحن فيه أحد املستعربني املسيحيني ،وهو غومز بن أنطونيان ،الذي كان كاتباً عند األمري .فعرض
غومز حالة املنتحرين على اجملمع ونتائجها السلبية على كل املستعربني يف البالد .وقد وافق مجيع

أعضاء اجملمع -ابستثناء أسقف قرطبة الذي لزم جانب املتطرفني -على إصدار قرار استنكروا فيه
حركة املسيحيني املتطرفني ،وعدوها حركة خمالفة لتعاليم الكنيسة .ولكن هذه الفتنة الدينية،
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اليت جاءت نتيجة االستعراب ،استمرت بقية عهد األمري عبد الرْحن الثاين ،ومل تنته إال يف بداية
حكم ابنه األمري حممد ،حيث أعدم أيلوخيو احملرض عليها يف عام 245هـ 859/م (.)37

سادساً  -الفنت واالضطراابت يف فرتة ضعف اإلمارة األموية:

ابتدأت بوفاة عبد الرْحن الثاين أو األوسط عام  238هـ 852/م فرتة مضطربة ،متزقت فيها وحدة

األندلس السياسية ،وقام املنشقون واملتمردون يف كل مكان على حكومة اإلمارة يف قرطبة .ومل يكن

األمراء الذين تولوا يف هذه الفرتة ،اليت امتدت حنو اثنني وستني عاماً ،يضاهون يف كفاءهتم ومقدرهتم
األمراء األوائل ،وإن كان بعضهم يتمتع مبواهب جيدة يف اإلدارة والقيادة ،ولكن ظروف العصر

كانت غري عادية ،وابلتايل حتتاج إىل رجال أفذاذ ،وحكام غري اعتياديني .ومن هنا ،فإنه من غري

الصواب حتميل أمراء هذه الفرتة الثالثة ،وهم كل من األمري حممد بن عبد الرْحن ،وابنيه املنذر بن
حممد ،وعبد هللا بن حممد ،مسؤولية االهنيار السياسي واالضطراب اليت ميزت هذه احلقبة .فلقد

كانت البيئة االجتماعية يف األندلس غري منسجمة ،ألهنا تتألف من شعوب وأجناس خمتلفة تتنافر
مصاحلها مع بعضها البعض ،وال جيمعها سوى قوة السلطة املركزية يف قرطبة .وهذه الفئات ،كما

أسلفنا ،كانت تتألف من أهايل البالد ،بنوعيهم املسلمني الذين مسوا ابملولدين ،واملستعربني الذي
ظلوا على داينتهم املسيحية ،وكذلك من الفاحتني العرب والرببر .ومل يكن االنسجام التام سائداً حىت
بني الفاحتني أنفسهم ،فاخلالفات بني القبائل العربية كانت ما تزال تعمل عملها يف الفرقة ،وكذلك

الرببر الذين كان عددهم يفوق عدد العرب ،وهلم طموح شديد ،وتتنازعهم مشاعر السيطرة،
واملشاركة يف احلكم.

لقد كانت قوة األمراء األوائل هي العامل الوحيد الذي مجع بني هذه األجناس ،وجعلها تعيش يف
وائم مع بعضها ،ولكن ما إن غابت هذه القوة حىت بدأت العناصر املختلفة ابلتحرك والوثوب على

سلطة اإلمارة .وساعدها على ذلك طبيعة البالد
_______

( )37مل يتطرق املؤرخون العرب إىل هذه احلركة اليت ذكرت يف مصادر أوروبية فقط ،انظر على سبيل
املثالLevi-Provençal, op. cit., vol. I. pp. 225-239 :؛ أرنولد ،الدعوة إىل
اإلسالم ،ترمجة :حسن ابراهيم حسن ،القاهرة ،1971 ،ص 167 - 157؛ وانظر أيضاً :عنان

املرجع السابق ،ص 206 - 194؛ بيضون ،املرجع السابق ،ص .251 - 244
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اجلغرافية اجلبلية ،وسهولة إعالن العصيان وااللتجاء إىل املناطق املنيعة .كما زاد من هذه احلالة أيضاً
وقواها ،العالقة العدائية اليت كانت سائدة بني اإلمارة األموية ،واإلمارات النصرانية االسبانية يف
الشمال ،اليت كانت تساعد يف إذكاء روح التنافر واخلالف بني هذه األجناس ،وحتضها على شق

عصا الطاعة ،خدمة ملصاحلها التوسعية يف األندلس ( .)38وقد أوضح لنا مؤرخ أندلسي ،وهو ابن
اخلطيب ،األسباب اليت أدت إىل كثرة الثوار واملتمردين يف األندلس ،ودوافعهم للقيام على حكومة

اإلمارة يف قرطبة ،وهي تتلخص يف ثالثة أسباب ،األول :هو منعة البالد وحصانة املعاقل وأبس أهلها

بسبب جتاورهم مع النصارى يف الشمال ،والثاين :هو علو اهلمم ومشوخ األنوف ،وقلة االحتمال

للطاعة ،ألن من دخل األندلس من العرب والرببر كانوا أشرافاً أينف بعضهم من اإلذعان لبعض،

والثالث :هو االستناد عند الضيق واالضطرار إىل ملوك النصارى الذين كانوا حيرصون على ضرب

املسلمني بعضهم ببعض (.)39

لقد أطلق املؤرخون على هذا العصر ،الذي متيز ابضمحالل السلطة األموية واقتصارها على قرطبة

ونواحيها فقط ،اسم عصر االنتكاسة ،أو دويالت الطوائف األوىل ،متييزاً له عن عصر الطوائف الذي
أعقب سقوط اخلالفة األموية يف قرطبة عام  422هـ 1031/م .فظهرت يف هذه احلقبة مجاعات

عديدة خرجت على السلطة واستقلت يف النواحي اليت كانت تستقر فيها ،وسنذكر ابختصار أهم

هذه اجلماعات:
أ  -اخلارجون من العرب:

ومن أهم هؤالء بنو حجاج ،الذين استقلوا إبشبيلية وقرمونة بزعامة إبراهيم بن حجاج بن عمري
اللخمي .وقد ازدهرت إشبيلية يف عهده ،كما انفس أمري قرطبة وقلده ىف عظمة بالطه ،ومظاهر

الرتف ،واجتذاب األدابء والشعراء ،وتشجيع رجال العلم .وكان الكاتب أْحد بن عبد ربه ،صاحب
كتاب " العقد الفريد " من أشهر من أتلق يف بالطه (.)40
وبرز بعض الزعماء العرب اآلخرون يف جهات عديدة من البالد مثل حممد بن أضحى اهلمداين،

وسعيد بن سليمان بن جودي يف كورة البرية ،وبنو املهاجر التجيبيون
_______

( )38قارن :أْحد خمتار العبادي ،املرجع السابق ،ص 168 - 167؛ بيضون ،املرجع السابق ،ص
.285 ،266 - 265
( )39أعمال االعالم ،ص  ،36وانظر :سامل ،املرجع السابق ،ص .244
( )40املقتبس ،نشر :أنطونيا ،ص 12 - 11؛ ابن عذاري.131 - 125 /2 :
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الذين انفردوا حبكم سرقسطة (.)41
ب  -اخلارجون من الرببر:
يعد بنو موسى بن ذي النون من أشهر اخلارجني على األمراء يف فرتة الضعف ،اثروا يف شنت برية،

وسيطروا على الثغر األدىن ،أي طليطلة وما جاورها .كما اثر خليل وسعيد ،ابنا املهلب من بيواتت
الرببر الكبرية يف كورة البرية .واستقل بنو املالح بزعامة عمر بن مضم اهلنزويل املالحي مبدينة جيان
(.)42

ج  -اخلارجون من املولدين:
يعد عمر بن حفصون من أشهر الثوار اخلارجني على السلطة األموية يف قرطبة .وكان هذا من أسرة
فقرية اعتنقت اإلسالم منذ عهد احلكم بن هشام ،عاش يف بداية حياته يف إقليم رندة ،مث فر إىل

املغرب بعد ارتكابه جلرمية قتل ،لكنه عاد إىل األندلس واستوىل على حصن روماين منيع امسه ببشرت

 Bobastroيف املناطق اجلبلية اجلنوبية يف إقليم رية .وقد التفت حوله مجاعة من املولدين وذلك
يف سنة  267هـ 880 /م ،حيث أخذ مبهامجة اجلهات اجملاورة ملنطقته والتوسع يف اإلغارة حىت وصل
إىل املناطق القريبة من قرطبة ذاهتا .وقد عاصرت حركة هذا املتمرد األمراء الثالثة الذين حكموا يف
هذه احلقبة .ومل يستطع أي منهم القضاء على حركته .ويف أواخر أايمه حتول إىل املسيحية ،ظناً منه

أن هذا اإلجراء سيكتب النجاح لتمرده .ولكن بواعث هذا التحول تبدو سياسية أكثر منها عقائدية،
قصد منها تلقي الدعم من املستعربني ،ومن ملوك الدويالت النصرانية االسبانية إلسقاط دولة العرب
يف األندلس .ومل تنته حركة عمر بن حفصون إال يف عهد أمري األندلس العظيم عبد الرْحن الناصر

لدين هللا (.)43

ومن املولدين اآلخرين الذين كونوا دويالت مستقلة عن قرطبة ،بنو قسي أو بنو موسى بن فرتون،
الذين متردوا يف الثغر األعلى يف مشال شرق إسبانيا .وكذلك بنو مروان اجلليقي ،الذين استقلوا بوالية
بطليوس يف غرب إسبانيا وسعدون بن فتح السرنباقي الذي اثر ابلقرب من مدينة قلنربية

 Coimbraيف الربتغال احلالية ،وكان
_______

( )41املقتبس ،نشر انطونيا :ص 31 - 29 ،21 - 20؛ ابن عذاري،138 - 137 /2 :
.134

( )42املقتبس( ،انطونيا) ،ص .31 ،25 ،19
( )43ابن القوطية ،ص 94 - 90؛ املقتبس( ،انطونيا) ص 128؛ ابن عذاري.106 /2 :
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صديقاً لعبد الرْحن بن مروان اجلليقي (.)44

ولقد استمرت هذه اجلماعات يف متردها وانفصاهلا عن السلطة األموية ،طيلة فرتة الفوضى اليت أشران
إليها .ومل يستطع األمراء أن يقوموا إبجراءات فعالة الستعادة وحدة البالد ،والقضاء على هذه الفنت

على الرغم مما بذلوه من جهد وْحالت وجهوها إىل مناطق املتمردين املختلفة .وظهر بوضوح أن
احلكم العريب يف األندلس ابت على وشك االنتهاء ،لوال أن قيض هللا هلذا البلد أمرياً شاابً هنض

أبعباء احلكم ،وقضى على كل الفنت واالضطراابت ،ونقل البالد إىل عهد جديد ومرحلة زاهرة ،هي

مرحلة اخلالفة األموية ،ذلكم هو عبد الرْحن بن حممد ،حفيد األمري عبد هللا آخر أمراء عهد اإلمارة
األموية.

ب  -إجنازات األمراء على الصعيد اخلارجي:
تعرضت األندلس أثناء فرتة اإلمارة إىل بعض االعتداءات اخلارجية اليت حاول األمراء األمويون
التصدي هلا والوقوف حبزم أمام خطرها .ومن أهم هذه االعتداءات ،هجوم شارملان ملك

الكارولنجيني على األندلس يف عهد عبد الرْحن األول ،وغارات النورمان على األندلس.
 - 1هجوم شارملان على األندلس:

يعد شارملان ،حفيد شارل مارتل ،من أعظم شخصيات األسرة الكارولنجية اليت حكمت مملكة

الفرجنة ،فقد أصبحت هذه اململكة القوة الرئيسة للمسيحية يف أورواب ،وكان يثريها منو القوة العربية

اإلسالمية يف األندلس .لذلك فقد كانت حتاول دائماً االستفادة من االضطراابت الداخلية اليت

حتدث يف األندلس ،وتشجع روح التمرد واخلالف على األمراء األمويني .وحدث يف عهد عبد الرْحن

األول أن مترد بعض الزعماء العرب يف منطقة سرقسطة يتزعمهم سليمان بن يقظان الكليب األعرايب

واحلسني ابن حيىي األنصاري .مث أخذ متردمها بعداً خطرياً حني قررا االستعانة بشارملان ملك

الكارولنجيني لتحقيق مآرهبما وأطماعهما يف احلكم .فقد استدعى سليمان شارملان ،الذي تسميه

املصادر العربية ابسم (قارلة) ،إىل بالد املسلمني ،ووعده بتسليم مدينة
_______

( )44ابن القوطية ،ص 90 - 88؛ املقتبس( ،انطونيا) ص 23 ،17 - 16؛ وانظر أيضاً :سامل،
املرجع السابق ،ص  253فما بعدها.
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سرقسطة إن هو ساعده على قتال عبد الرْحن .فرحب شارملان هبذا املشروع ،خاصة بعد أن فرغ من
قتال السكسون وأجربهم على اعتناق املسيحية .وكانت دوافع شارملان للهجوم على األندلس
سياسية حبتة ،وإن كانت مبطنة مبظهر ديين هدفه ْحاية النصرانية ،وختليص جليقية من أيدي املسلمني

( .)45ويف احلقيقة كان شارملان يريد أتمني حدوده اجلنوبية ابالستيالء على بعض املدن والقواعد يف
إسبانيا ،بل إنه كان يرمي إىل السيطرة على إسبانيا كلها لو تيسر له ذلك ويدل على هذه السياسة

التوسعية ،ضخامة اجليش الذي حشده شارملان هلذه احلملة ،وكذلك مهامجته لبالد البشكنس ،الذين

كان قسم منهم من النصارى .وهلذا فلم تكن النزعة الدينية ابرزة يف هذه احلملة (.)46
ويرى بعض املؤرخني يف مشروع شارملان مؤامرة دولية واسعة النطاق ،شارك فيها اخلليفة العباسي

حممد املهدي متحالفاً مع الكارولنجيني يف سبيل القضاء على عبد الرْحن األول واسرتداد األندلس

( .)47ولكن هذا الرأي حباجة إىل أدلة قوية ،وهو عرضة للتشكيك ،وال ميكن األخذ به بسهولة.
فلم يكن املتآمرون يعملون إال يف سبيل مصاحلهم اخلاصة ،فشارملان حتدوه أطماع التوسع وضم

البالد ،وبقية الزعماء اخلونة الذين ارتضوا التعامل معه ،مل يكن يدفعهم إال شهوة احلكم والسيطرة،
ولو كان ذلك خالف مصاحل األمة واملبادئ .أما ما يقال عن اتصال أحد املتمردين ،وهو عبد

الرْحن بن حبيب الفهري املعروف ابلصقلي ،ابخلليفة املهدي ،فال يقوم عليه دليل قوي يف املصادر
العربية ( .)48ورمبا كان هذا قد عمل حتت ستار اخلالفة العباسية ليحمل الناس على االلتفاف

حوله .وال ميكن أن يكون للعباسيني أية عالقة مبا حدث يف األندلس ،لبعدهم عنها ،وألهنم كانوا

مشغولني مبشاكلهم السياسية اخلاصة هبم اليت هي أوجب من اإلنصراف إىل التفكري يف األندلس
البعيدة (.)49

قام شارملان ابلتوجه إىل إسبانيا يف سنة  162هـ 778/م وذلك تنفيذاً لالتفاق الذي بينه وبني
املتآمرين .فاجته حنو جبال الرباتت وعربها ،مث هاجم بنبلونة عاصمة الباسك

_______

( )45انظر :كارلس ديفز ،شارملان ،ترمجة :السيد الباز العريين ،القاهرة ،1959 ،ص .98
( )46انظر :عنان ،املرجع السابق.174 - 173 /1 :

( )47العبادي ،املرجع السابق ،ص  ،106سامل ،املرجع السابق ،ص 201؛ إبراهيم طرخان،
املسلمون يف أورواب يف العصور الوسطى ،القاهرة ،1966 ،ص .172

( )48انظر :أخبار جمموعة ،ص .111 - 110
( )49قارن :بيضون ،املرجع السابق ،ص .203
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واستوىل عليها .واستمر يف زحفه آمالً أن تفتح له سرقسطة أبواهبا .ويبدو أن احلسني بن حيىي

األنصاري رفض االستمرار يف املؤامرة ،فأغلق أبواب املدينة أمام شارملان الذي شرع يف حصارها

متهيداً لالستيالء عليها ابلقوة .ولكن الظروف ساعدت األندلس ،وبشكل خاص األمري عبد الرْحن
األول ،وذلك بفشل خطط شارملان الذي تلقى أنباء تفيد حبدوث اضطراابت يف بالده ،فاضطر إىل

رفع احلصار عن سرقسطة ،ورجع إىل بالده بعد أن أخذ سليمان األعرايب معه ،ودمر يف طريقه مدينة

بنبلونة.

وبينما كان شارملان يعرب مع جنوده من ممر رنسفالة أو ابب شزروا ،كما يسميها العرب ،يف جبال
الرباتت ،هامجته قوة مؤلفة من البشكنس أو الباسك ،وقضت على مؤخرة جيشه ( .)50ويف

مصادران العربية ما يشري إىل اشرتاك العرب يف هذا اهلجوم الذي قاده اثنان من أبناء سليمان
األعرايب ،ومها مطروح وعيشون ،اللذان استنقذا أابمها من اإلفرنج ورجعا به إىل سرقسطة (.)51
وتشري املصادر األوروبية إىل أن هذا اهلجوم قد أفىن مؤخرة جيش شارملان وقتل عدة قواد من

أشهرهم ،روالن  .Rolandوكان مصرع هذا القائد موضوعاً ألنشودة ملحمية تشيد ببطولة هذا
القائد وإخالصه ،وهي من شعر املالحم الفرنسي وتعرف ابسم أنشودة روالن (.)52

وقد استطاع عبد الرْحن بعد فشل هجوم شارملان أن يستعيد سرقسطة من املتمردين .أما شارملان،
فقد اضطر للتخلي عن سياسته العدوانية إزاء األندلس ،وجلأ إىل سياسة الدفاع وإقامة احلصون على

احلدود ،كما اضطر أيضاً إىل مهادنة األمري عبد الرْحن ،حىت يتفرغ ملشاكله الداخلية .ويذكر املقري
أن اتصاالت جرت بني العاهلني ،إلحالل السلم بني دولة الفرجنة واألندلس ،بل إن شارملان طلب

املصاهرة لتقوية العالئق بني البلدين ،فتم السلم ومل تتم املصاهرة ( .)53ومل يقم األخري أبية مغامرة
أخرى يف إسبانيا ،ونزع من خياله فكرة االستيالء عليها وضمها إىل أمالكه.
_______

( )50دوزي ،املرجع السابق ،ص .230
( )51ابن األثري ،ج  ،6ص .14

( )52انظر :ديفز ،املرجع السابق ،ص .103 - 102

.Levi-Provençal, op. cit., vol. I. pp. 125 - 126

( )53املقري/1 :ص .331 - 330
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 - 2غارات النورمان على األندلس:
كان النورمان أو (الفيكنج)  Vikingsمن األمم البحرية العريقة اليت تسكن يف البالد

االسكندانفية ،أي السويد ،والنرويج ،والدامنارك احلالية .وكلمة النورمان ،تعين سكان الشمال ،وهي

حتريف لكلمة  Norsemenاالنكليزية أو  Normandosاالسبانية ( .)54وقد وردت

تسمية هذه األقوام يف مصادران العربية أبشكال خمتلفة ،مثل اجملوس ،واألردمانيون .وكان من طبيعة

هؤالء النورمان حب املغامرة وجوب البحار حبثاً عن األماكن الضعيفة يف الشواطئ ملهامجتها وسلبها.
وقد مشل نشاطهم مناطق عديدة من اجلزر الربيطانية ،وبالد اإلفرنج ،إضافة إىل الشواطئ األندلسية
واملغربية .ويهمنا من هذه اجلماعات تلك اليت تنتمي إىل الدامنارك ،واليت قامت مبهامجة السواحل
األندلسية على فرتات خمتلفة ،مدفوعة بدوافع اقتصادية حبتة ،نظراً ملا تتمتع به هذه السواحل من

غىن ورخاء.

تعرضت شواطئ األندلس الغربية إىل هجمات النورمان ألول مرة يف أواخر عام  229هـ 844/م،
وذلك يف عهد إمارة األمري عبد الرْحن الثاين .فقد هاجم أسطول نورماين قوامه عدد كبري من

املراكب والقوارب مدينة أشبونة ،ولبثوا يف مياهها حنو ثالثة عشر يوماً التحموا فيها مع املسلمني يف

عدة معارك .وقد قاوم حاكم املدينة وهب هللا بن حزم هذا اهلجوم ،وكتب إىل عبد الرْحن الثاين ينبئه
ابألمر ،فكتب األمري إىل عمال الثغور والسواحل ابالحرتاس ( .)55ولكن النورمان وجهوا ضربة

أخرى إىل سواحل األندلس الغربية ،فدخلوا يف أوائل عام  230هـ 844/م مصب هنر الوادي الكبري

بعد أن مروا بقادس وعاثوا فيها .مث اتبعوا سريهم حىت أدركوا مدينة إشبيلية وسيطروا عليها لعدة أايم.
مارسوا خالهلا أبشع جرائم القتل والتخريب والنهب .كما أشعلوا النار يف مسجد إشبيلية اجلامع
(.)56

وقد فوجئ أهل األندلس هبذا اخلطر اجلسيم ،وخباصة أن البحرية األندلسية مل تكن قد وصلت إىل
مرحلة قوية بعد ،ومل تكن متتلك سوى سفن قليلة ترتكز يف السواحل الشرقية ،وبشكل خاص يف

املرية .ومع هذا ،فقد أمر األمري عبد الرْحن

_______

( )54انظر :العبادي ،املرجع السابق ،ص .148

( )55العذري ،نصوص عن األندلس ،ص 98؛ ابن عذاري.87 /2 :
( )56ابن القوطية ،ص 66؛ ابن عذاري.88 - 87 /2 :
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األوسط ابختاذ إجراءات سريعة .وتشكيل فرق برية ملطاردة الغزاة يف منطقة إشبيلية ،واحليلولة دون
تقدمهم يف البالد .فأخذوا يضعون هلم الكمائن ،ويبثون السرااي اليت متنع النورمان من الرجوع إىل

مراكبهم ،كما جاءت إىل املنطقة إمدادات من قرطبة ومن الثغر األعلى مما أدى إىل اهنزام النورمان

وتكبدهم خسائر فادحة ابلقرب من قرية طلياطة  Tejadaبني لبلة وإشبيلية (.)57

وهكذا خرج النورمان من إشبيلية بعد أن عاثوا فيها ما يقارب اثنني وأربعني يوماً.
وقد نبه هذا األمر اخلطري األذهان إىل ضرورة االهتمام ابلبحرية األندلسية ،وإقامة املراكز الدفاعية
على السواحل الغربية .فشرع األمري عبد الرْحن األوسط ابلقيام بعدة إجراءات سريعة ،منها بناء

سور حول مدينة إشبيلية ليقيها من أي هجوم مباغت .كما أمر ببناء دار لصناعة السفن احلربية يف

ميناء املدينة ،واستخدم رجاالً متمرسني يف ْحاية السواحل البحرية ،ووسع عليهم ابألموال واآلالت،
اليت مشلت استخدام النفط املشتعل لقذفه على سفن األعداء (.)58

مل يكتف األمري عبد الرْحن األوسط هبذه اإلجراءات ،بل حاول أيضاً القيام بعمل دبلوماسي ليبعد

خطر النورمان عن بالده ،فجرت اتصاالت بينه وبني ملك الدامنارك إلحالل السلم بني الطرفني .وقد
انتدب األمري عبد الرْحن أحد الرجال البارزين يف بالطه للقيام بسفارة إىل بالد النورمان ،وهو

الشاعر حيىي بن حكم الغزال .وقد أسهب ابن دحية يف وصف هذه السفارة وما تعرضت له من

األهوال يف الطريق ،وجهود الغزال والوفد األندلسي يف االجتماع ابلنورمان واالتصال هبم (.)59

ويبدو أن ما توصل إليه هذا الوفد مل يكن إال اتفاقاً مرحلياً ،ألن النورمان عاودوا هجومهم على

األندلس يف عهد األمري حممد بن عبد الرْحن ،وذلك يف سنة  245هـ 859/م وسنة  247هـ861/

م (.)60

ولكن مل يستطع النورمان أن حيققوا يف هذين اهلجومني انتصاراً يذكر ،بل على العكس

_______

( )57املصدر نفسه ،ج  ،2ص 88 - 87؛ العذري ،ص .100
( )58انظر :ابن القوطية ،ص .67

( )59املطرب يف أشعار أهل املغرب ،حتقيق :مصطفى عوض الكرمي ،اخلرطوم ،1954 ،ص 130
فما بعدها؛
A. Ali El-Hajii, Andalusian Diplomatic Relations With
Western Europe During the

.Umayyad Period, Beirut, 1970, pp. 171 ff

( )60املقتبس ،حتقيق مكي ،ص 312 - 311 ،309 - 307؛ العذري ،ص 119 - 118؛
ابن عذاري.96 /2 :

()132/1
ُد ِحروا ،وردوا على أعقاهبم دون أن يتمكنوا من إحلاق أذى كبري ابملسلمني .ويعود السبب يف ذلك
إىل أن جهود األمري عبد الرْحن األوسط كانت قد أينعت يف عهد ولده األمري حممد ،فكان

لالحتياطات الدفاعية اليت اختذها يف تقوية األسطول واحملارس والرابطات اليت أقامها على طول
الساحل الغريب لألندلس ،أثر كبري يف رد الغزاة والتقليل من شأن هجومهم (.)61

_______

( )61ملزيد من التفصيالت عن غارات النورمان على األندلس ،انظر املراجع اآلتية:
حممد عبد هللا عنان " ،بني عرب األندلس والنورمان " جملة اهلالل ،ج  ،3القاهرة1944 ،؛ حسني

مؤنس " ،غارات النورمان على األندلس " القاهرة1949 ،؛ خليل إبراهيم صاحل السامرائي ،الثغر
األعلى األندلسي ،ص .282 - 269

()133/1
ص ُل الثهالِث
ال َف ْ

عالقة الدولة العربية اإلسالمية مع اإلمارات اإلسبانية يف الشمال

نشوء اإلمارات اإلسبانية:

لقد مر بنا يف أثناء احلديث عن فتح العرب إلسبانيا ،كيف أهنم وصلوا إىل املناطق الشمالية
والشمالية الغربية ،وأوغلوا يف اجلبال الصخرية املفضية إىل سواحل كنتربية املطلة على احمليط

األطلسي .لكنهم مل يفرضوا سلطاهنم على هذه املناطق بشكل فعال ،خاصة الركن الشمايل الغريب
املسمى إبقليم أشتوريش يف جليقية وذلك لوعورة هذه املنطقة ،وقساوة مناخها .وقد استغلت بعض
فلول القوط املنهزمة هذه الظروف ،فلجأت إىل هذه اجلبال واختفت فيها تنتظر الفرصة املواتية

للتجمع واالستعداد ملقاومة الفتح العريب لألندلس .أما املسلمون فقد استهونوا أمر هذه األماكن،

وقلة عدد القوط امللتجئني إليها ،فرتكوهم وشأهنم ،وانصرفوا إىل شؤوهنم الداخلية ،مما هيأ هلذه

األعداد القليلة اجلو لتكون لنفسها كياانً قوايً يستطيع مع األايم أن يناهض املسلمني يف األندلس،
وينقلب من الدفاع إىل اهلجوم ،كما سنرى فيما بعد.

وكان جتمع فلول اإلسبان يف جبهتني؛ األوىل يف هضاب كانتربية ،أي يف انفار وبسكونية يف الشرق؛
والثانية يف هضاب أشتوريش يف الغرب .وقد متركزت اجلماعة األوىل حتت لواء زعيم يدعى الدوق
بِط ُْرة أو برتوس  ،Pedroالذي ينتمي إىل أحد األصول امللكية ،وكان من قادة اجليش يف عهد
امللكني القوطيني غيطشة ولذريق .ولكن اإلمارة اليت أنشاها هذا الزعيم كانت قليلة اخلطر واألمهية،
وذلك لوقوعها يف الطرف الغريب من جبال ألربت يف سهول انفار وبسكونية ،وهلذا فقد كانت عرضة

القتحام القوات اإلسالمية أثناء ذهاهبا إىل جنوب فرنسا وإايهبا منها ( .)1أما إمارة جليقية
_______

( )1انظر :حممد عبد هللا عنان ،دولة اإلسالم يف األندلس210 - 208 /1 :؛ خليل إبراهيم
السامرائي ،الثغر األعلى األندلسي ،ص  101فما بعدها.
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أو مملكة أشتوريش ،فقد كانت أعظم خطراً من إمارة كانتربية ألهنا تقع يف جبال وعرة بعيدة عن طريق

غزوات الفاحتني .فقد اعتصم فيها جمموعة من فلول القوط والتجأوا إىل مغارة تدعى كوفادونكا

 ،Covadongaاليت تقع يف سلسلة جبال كانتربية املنيعة ،ىف أعلى قممها ،اليت يطلق عليها

اإلسبان اسم قمم أورواب  ،Picos de Europaبينما يسميها املؤرخون املسلمون ابلصخرة
وجيعلوهنا يف جليقية ( .)2أما القائد الذي التفت حوله هذه الفلول ،فيدعى باليو  Pelayoأو

بالجيوس  .Pelagiusوتعرفه الرواية العربية ابسم بالي ،وهو شخصية حييط أبصلها الغموض،
لكنه على األرجح ينتمي إىل أصل قوطي نبيل .وتقول بعض الرواايت أنه كان ابناً للدوق فافيال،

دوق كنتربية ( ،)3وأنه كان الساعد األمين للملك لذريق .وقد وقع بالي أسرياً أبيدي املسلمني،
وسجن يف قرطبة ،لكنه متكن من الفرار يف زمن احلر بن عبد الرْحن الثقفي سنة 98هـ 718/م،

واجته إىل منطقة أشتوريش يف الشمال الغريب من البالد ( .)4وأخذ يتنقل يف هذه املنطقة حىت استقر
به املقام يف قرية كاجنا دي أُونيس  ،Cangasحيث التف حوله نفر من القوط اهلاربني من

املسلمني ،ومن اآليبرييني والرومان املقيمني يف هذه املنطقة .فأخذ حيرضهم على الوثوب ابلعرب،

ويعيب عليهم االستسالم والرتاجع ( .)5وقد لوحق بالي من قبل منوسة ،القائد الرببري املسلم يف

منطقة االشتوريش ،لكن بالي متكن من اإلفالت منه واالختفاء يف اجلبال املنيعة ،وخباصة يف منطقة

الصخرة اآلنف ذكرها.

وقد استهون املسلمون أمر هذه الشرذمة الصغرية ،وانصرفوا إىل شؤوهنم الداخلية ،وانشغلوا بعوامل

الفرقة واخلالف ،وخاصة بعد مترد الرببر يف األندلس .فاستغل اإلسبان هذه الفرصة ،وشرعوا ابلتحرك
واإلحندار حنو اجلنوب واالستيالء على املناطق اليت تركها الرببر .وعندما تنبه املسلمون إىل هذا األمر،
الذي بدأ يشكل خطراً عظيماً على وجودهم يف شبه اجلزيرة ،حاول بعض والهتم أن يتصدوا هلذه

اإلمارة ،فأرسلوا إليها بعض احلمالت اليت مل تستطع القضاء عليها نظراً لوعورة املنطقة .وتشري بعض

الرواايت املسيحية إىل أن بالي ومجاعته ،حققوا نصراً ابهراً على املسلمني سنة
_______

( )2انظر :أخبار جمموعة ،ص 28؛ ابن عذاري.29 /2 :

( )3انظر :ابن خلدون ،كتاب العرب386 /4 :؛ وراجع مؤنس ،فجر األندلس ،ص  318فما
بعدها؛ وحبثه املوسوم " بالي وميالد اشرتيس " جملة كلية اآلداب ،جامعة فؤاد األول؛ جملد  ،11ج
 ،1القاهرة.1949 ،

( )4املقري ،نفح الطيب.350 /4 :
( )5املصدر نفسه17 /3 :؛ وانظر :مؤنس ،فجر األندلس ص .334

()135/1

104هـ 722/م حينما أرسل الوايل عنبسة بن ُسحيم ْحلة لسحق العصاة بقيادة قائد عريب امسه

علقمة اللخمي (.)6

لقد ابلغت املصادر املسيحية يف تصوير هذه احلادثة وشوهت تفاصيلها ،فجعلتها شيئاً أشبه ابلفتح
املبني الذي مت إبرادة وتدبري القوة اإلهلية ( .)7وقد زاد مؤرخو اإلسبان هذا النصر تقديراً وإجالالً
فجعلوه بداية لصراعهم من أجل إخراج املسلمني من األندلس .ولكن على الرغم من هذا ،فإن

حولية التينية معاصرة ،هي حولية عام  754م ،ال تذكر شيئاً عن هذه املعركة .وهذا يعكس التأثري

احلقيقي الذي تركته هذه احلادثة يف األندلس ،حيث ال بد أهنا ُعدت مناوشة صغرية ،أو حادثة اثنوية
بني جمموعتني من األفراد .وهذه احلادثة وحدها مل تكن تعين شيئاً لو مل يعقبها من األمور اليت زادت

يف قيمتها وأمهيتها ،وبشكل خاص اختالف املسلمني وانقسامهم على أنفسهم يف األندلس ،مما مهد
السبيل لبالي وأنصاره ابلقوة واالنتشار إىل املناطق اليت كانت بيد العرب واملسلمني.

وهناك خالف بني املؤرخني القدامى واحملدثني بشأن التاريخ الصحيح هلذه املعركة ،اليت أصبحت
تسمى مبعركة كوفادوجنا ،فمنهم من جيعلها يف عهد عنبسة بن سحيم ،ومنهم من جيعلها يف عهد عقبة
بن احلجاج السلويل ،واألرجح أهنا حدثت يف عهد األول ،كما سبق وذكران ذلك أثناء احلديث عن

النشاط احلريب للعرب يف مشال إسبانيا ( .)8وقد هاجم عقبة منطقة جليقية وحاول افتتاحها ،لكنه مل
يفلح يف القضاء النهائي على بالي وبعض أنصاره الذين اعتصموا ابلصخرة الشهرية Picos de

 .Europaوكان هؤالء من القلة وصغر الشأن حبيث احتقرهم املسلمون وتركوهم وانصرفوا
استخفافاً هبم ( .)9وكان إغفال أمر هؤالء املقاتلني من أعظم األخطاء اليت ارتكبها العرب يف

األندلس .فقد قويت معنوية بالي ومجاعته ابنسحاب املسلمني ،فانضم إليه الكثري من األنصار،
الذين اختاروه ملكاً عليهم ،فكان هذا إيذاانً مبيالد مملكة أشتوريش
_______

( )6انظر :املقري (برواية عيسى بن أْحد الرازي).351 - 350 /4 :
.The Chronicle of Alfonso III, pp. 614-615
(.Ibid., p. 614 )7

( )8ملزيد من التفاصيل واآلراء املختلفة بشأن معركة كوفادوجنا وبالي راجع :مؤنس ،فجر األندلس،
ص .342 - 318
( )9أخبار جمموعة ،ص 28؛ ابن عذاري.29 /2 :
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املسيحية .وقد وجد بالي الفرصة ساحنة لتوطيد أمره وسلطانه يف هذه املناطق اجلبلية اليت هجرها
املسلمون منذ مترد الرببر .وأخذ يغري على املناطق اإلسالمية املتامخة ،خاصة بعد أن انشغل

املسلمون ابلفتنة بني أيب اخلطار والصميل بن حامت الكاليب ،فقوي مركزه ،وثبتت أقدام اململكة

اجلديدة.
استمر بالي يف حكم مملكة أشتوريش إىل وفاته يف عام 119هـ 737/م ،مث ورثه ابنه فافيال ،الذي
دام حكمه سنتني فقط ،حيث قتله دب تعرض له يف الصيد ( .)10وكان الدوق برتوس ،دوق

كنتربية ،قد تويف يف ذلك احلني أيضاً ،فورثه ابنه أذفونش (ألفونسو األول) امللقب ابلكاثوليكي .وقد
توطدت أواصر التحالف بني إمارة كانتربية ومملكة أشتوريش وذلك بتزوج ألفونسو من ابنة لبالي

تدعى أرمسندا  . )11( Ermesindaمث اختار أهل جليقية ألفونسو ملكاً عليهم ،فقام على أثر
ذلك احتاد بني اإلمارتني ،وقامت منهما حكومة واحدة هي مملكة ليون ،أو مملكة جليقية ،كما

تسميها الرواية اإلسالمية.

ويعد ألفونسو األول املؤسس احلقيقي إلسبانيا النصرانية ،فقد وسعها ،وقواها ،وأزاح عنها خطر

الدولة العربية اإلسالمية يف األندلس إىل حني ،فحكم يف ظروف مؤاتية ( 140 - 121هـ- 739/
 757م) ،ألن اخلالفات الداخلية كانت قد شغلت املسلمني عنها لسنوات طويلة .فانتهز ألفونسو
فرصة مترد الرببر ،ونزوحهم من املناطق اليت كانوا قد سيطروا عليها يف أشتوريش وكنتربية وجليقية،

وكذلك هجرة الكثري من العرب الذين كانوا يستقرون يف هذه النواحي ،وهالكهم نتيجة للفتنة اليت
وقعت بينهم وبني الرببر .يضاف إىل ذلك فقد حل القحط ابألندلس سنة  133هـ 750/م واستمر

لعدة سنوات ،وكان أتثريه شديداً على املناطق الشمالية ،فجال كثري من املسلمني عن هذه األحناء

خملفني منطقة واسعة تفصل بني جليقية وأراضي املسلمني .فاجتاح اإلسبان هذه املناطق ،وقتلوا من

هبا من املسلمني ،وأخرجوا البقية عن جليقية كلها ،وعن استورقة وغريها من املناطق حىت هنر دويرة

 . )12( Dueroوهكذا خسر املسلمون مراكز هامة مثل ليون  ،Leonومسورة ،Zamora
وشلمنقة  ،Salamancaوشقوبية  ،Segoviaوأبلة  ،Avilaوغريها ،وكلها أماكن بذلت
اجليوش العربية الفاحتة الكثري من اجلهد والعناء يف فتحها،
_______

( )10ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .323

( )11املصدر نفسه ،ص 223؛ وانظر أيضاً :مؤنس ،املرجع السابق ،ص .344

( )12انظر :أخبار جمموعة ،ص 62 ،28؛ مؤنس ،املرجع السابق ،ص  345فما بعدها.

()137/1

وقد أصبحت حدود األندلس اإلسالمية ،عند وفاة ألفونسو األول يف مستهل أتسيس اإلمارة
األموية ،متتد من سواحل احمليط األطلسي مارة بقلمرية وقورية وطلبرية وطليطلة ووادي احلجارة
وتطيلة مث تنتهي عند بنبلونة .أما حدود اإلمارة اإلسبانية فكانت تضم أشتوريش ،وسانت أندير

 ،Santanderوأجزاء من برغش  ،Burgosوليون وجليقية .أي أن إمارة جليقية سيطرت
على حنو ربع شبه اجلزيرة اآليبريية .أما املناطق اليت كانت تقع بني هذين اخلطني املذكورين ،فكانت

مسرحاً للخالف واملنازعات واحلروب الدائمة بني العرب واإلسبان (.)13

لقد عمل كل من ألفونسو األول ،وأخيه فرويال ،الذي عينه حاكماً على مقاطعة كانتربية ،على توسيع

هذه اململكة اإلسبانية ،ومناهضة املسلمني يف اجلنوب .فكاان يغريان على األراضي اإلسالمية اجملاورة،

وخاصة يف عهد يوسف الفهري الذي كان مشغوالً ابملشاكل والثورات الداخلية .فاستوىل ألفونسو

على مدينة لك  Lugoاحلصينة ،كما عرب هنر دويرة أكثر من مرة ،وعاث يف أراضي األندلس.

واستمر الوضع على هذه الشاكلة حىت وفاة فرويال سنة  146هـ 764/م ،وأخيه ألفونسو يف العام

التايل أي  147هـ 765 /م .وقد خلف ألفونسو ابنه فرويال األول ،الذي سار على نفس املنوال يف

غزو أراضي الدولة العربية اإلسالمية ،مستغالً انشغال عبد الرْحن األول ابلثورات اخلطرية اليت جاهبته

يف أوائل حكمه ( .)14وتواىل امللوك واألمراء على حكم مملكة جليقية بقسمها الشرقي والغريب،

وخنص ابلذكر منهم غرسية بن ألفونسو الثالث ( 301 - 297هـ 914 - 910 /م) الذي نقل

العاصمة من مدينة أوفيدو  Oviedoإىل مدينة ليون ،لتوسط موقعها بني جليقية وأشتوريش .ويدل
هذا اإلجراء على مدى القوة اليت وصلت إليها هذه اململكة ،حيث تركت املناطق اجلبلية ،ونزلت إىل

السهول ملواجهة العرب .ومنذ هذا الوقت ُمسيت هذه اململكة اإلسبانية ابسم مملكة ليون ،بعد أن

كانت تسمى مملكة أشتوريش وجليقية.

وقامت إىل جانب مملكة ليون إمارة أو مملكة اسبانية أخرى ،هي مملكة انفار أو نبارة ،يف منطقة

اجلنوب الغريب من جبال ألربت  Pyreneesيف بالد الباسك أو البشكنس اجلبلية .وكانت هذه
اإلمارة يف أول أمرها ختضع إىل سلطة بعض النبالء

_______

(The Cambridge Medieval History, vol. III, p. 410 )13
وانظر أيضاً :مؤنس ،املرجع السابق ،ص .350 - 349
( )14انظر :عنان ،املرجع السابق.215 - 214 /1 :
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التابعني للفرنج أو ألمراء من كانتربية وأشتوريش ،الذين اختذوا مدينة بنبلونة عاصمة هلم .ومل يستطع
أمراء جليقية رغم الغزوات العديدة اليت شنوها على هذه اإلمارة ،أن يضموها إىل مملكتهم وذلك
لتفاين البشكنس يف الدفاع عن استقالهلم .ومن زعماء هذه اإلمارة غرسية أنيجز Garcia

 ،Iniguezالذي يسميه ابن حزم ( ،)15مبلك البشاكسة ،والذي كان على صلة طيبة ببين قسي
املولدين ،سادة الثغر األعلى ،فقد ارتبط معهم برابط التحالف واملصاهرة ،وحارب مع زعيمهم

موسى بن موسى بن فرتون ضد أردونيو األول ،ملك جليقية ،يف معركة البلدة  Albeldaسنة

 248هـ 862/م ( .)16وخلف غرسية ابنه فرتون الذي قضى فرتة طويلة أسرياً يف قرطبة (،)17

لكنه عزل عن احلكم بعد أن تغلب عليه شاجنة غرسية األول Sancho Garcia I (293 -

 314هـ 926 - 905/م) ،الذي كان أول من تلقب بلقب ملك من أمراء انفار ،ويعد املؤسس
احلقيقي هلذه اململكة (.)18

وابإلضافة إىل مملكيت ليون وانفار ،قامت مملكة أخرى يف مشال إسبانيا ،وذلك يف األراضي اليت كانت

تقع بني مملكة ليون يف الغرب ،ومملكة انفار يف الشرق .وكانت هذه املناطق تسمى (بردوليا) مث مسيت
فيما بعد ابسم قشتالة  ،Castillaلكثرة احلصون اليت كانت تقوم هبا .وأصل هذه احلصون

والقالع يعود إىل جهود مملكة ليون اليت أقامتها وأحاطت نفسها هبا للحماية من هجمات املسلمني.

وقد عرفت هذه احلصون يف املصادر العربية ابسم القالع ،كما مسيت أيضاً نسبة إىل والية ألبة

 Alavaابسم ألبة والقالع .وكان سكان هذه املناطق من البشكنس وأهل ألبة حيكمون من قبل
أمراء اتبعني ململكة ليون ،لكنهم كانوا يتمتعون بشيء من االستقالل الذايت ليتمكنوا من حماربة

املسلمني ( .)19أما عاصمة املنطقة فكانت يومئذ يف مدينة بُـ ْرغُش  .Burgosوقد حاول هؤالء
األمراء احملليون جهدهم للمحافظة على هذا االستقالل الذايت ،بل التحرر من سلطة مملكة ليون.

وقد سنحت هلم هذه الفرصة ،حينما احتدت معظم القالع يف

_______

( )15مجهرة أنساب العرب ،ص .502
( )16املصدر نفسه ،ص  ،502وانظر أيضاً :عنان ،املرجع السابق ،ج  ،1ص 362 ،298؛ عبد
الرْحن احلجي ،أندلسيات ،اجملموعة الثانية ،بريوت ،1969 ،ص 53؛ خليل السامرائي ،الثغر

األعلى األندلسي ،ص .340
( )17ابن عذاري.97 /2 :

( )18عنان ،املرجع السابق.363 /1 :
( )19انظر :العبادي ،يف اتريخ األندلس واملغرب ،ص .78

()139/1

القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي بزعامة الكونت فرانن كونثالث ،Fernan Gonzalez
نصالِس ،كما يسميه ابن اخلطيب ( .)20وكان كونثالث زعيماً قوايً ضد خصومه ملوك
أو فران غُ َ
ليون ،فأعلن احلرب على رامريو الثاين ملك ليون .وعلى الرغم من هزميته وأسره من قبل امللك ،ظل
أنصاره من سكان القالع خملصني لزعيمهم املأسور ،واستمروا يف الثورة ،مما اضطر رامريو الثاين إىل
إطالق سراحه .فعمل كونثالث على توطيد مركزه وتوحيد كل قشتالة حتت لوائه .وقد استطاع أن

حيقق هذه الغاية ،وجيعل امللك وراثياً يف أبنائه يف إمارة قشتالة املستقلة عن مملكة ليون .مث أخذت

هذه اإلمارة تتسع شيئاً فشيئاً على حساب أراضي املسلمني واملسيحيني على السواء ،حىت سيطرت
على كل إسبانيا ،كما سنرى فيما بعد ،وصارت لغتها القشتالية هي اللغة اإلسبانية الرمسية يف البالد

(.)21

لقد كانت العالقات بني هذه اإلمارات اإلسبانية الثالث ،وغريها من اإلمارات الصغرية األخرى ،مثل

إمارة برشلونة اليت كونت نواة إلمارة قطالونية  Cataloniaفيما بعد واليت دجمت يف مملكة أراغون

 Aragonعام  532هـ 1137/م .تتذبذب بني السلم واحلرب حسب مصاحل واهتمامات

حكامها ومطامعهم .فحينما تكون هناك منفعة مشرتكة للجميع ،حيصل التقارب بني هذه اإلمارات
ملواجهة املسلمني يف األندلس .ولكن تضارب املصاحل ،والنزاع على السلطة بني أفراد األسر

احلاكمة ،أو ثورات النبالء ،وحماوالهتم لالستقالل كانت تدفع بعض هؤالء األمراء اإلسبان لطلب
العون من األمراء األمويني يف قرطبة .يضاف إىل ذلك ،فإن سوء األحوال الداخلية ،كثرياً ما كانت

تفرض على حكام اإلمارات اإلسبانية عقد السلم واملهادنة مع الدولة العربية اإلسالمية .لكنهم إذا

ما شعروا ابلقوة ،أو ابنشغال املسلمني يف مشكلة داخلية ،ال يرتددون يف نقض عهودهم ،وغزو

األراضي التابعة لألندلس ( .)22وميكن القول إمجاالً أن عالقات هذه اإلمارات مع الدولة العربية
اإلسالمية ،ومواطنيها كانت تشمل إىل جانب احلروب ،وما يعقبها من ٍ
مآس ونكبات ابلنسبة إىل
الطرفني ،أموراً أخرى تربز يف أوقات السلم والصفاء ،كاملراسالت الدبلوماسية ،وعالقات املصاهرة،
وانتقال التأثري احلضاري املشرتك بني هذه اإلمارات اإلسبانية ومواطين الدولة العربية اإلسالمية يف

األندلس.

_______

( )20أعمال االعالم ،ص .325
( )21العبادي ،املرجع السابق ،ص .78
( )22انظر :عبد الرْحن احلجي ،أندلسيات ،)2( ،ص .56 - 54

()140/1

العالقات بني األندلس واإلمارات اإلسبانية:
 - 1العالقات احلربية:
سادت العالقات احلربية بصورة عامة بني األندلس واإلمارات اإلسبانية يف الشمال .وكانت احلمالت
العسكرية العربية تزداد كثافة ابجتاه الشمال ،كلما كانت األحوال الداخلية مستقرة ،واألوضاع هادئة

يف األندلس ،فيتفرغ األمراء ملكافحة اخلطر اخلارجي املتمثل ابإلمارات اإلسبانية .وكذلك احلال
ابلنسبة هلذه اإلمارات فكانت تشن اهلجوم على أراضي األندلس يف الفرتات اليت تشعر فيها بقوهتا،

وضعف املسلمني .من ذلك مثالً ما حدث يف عهد فرويال األول الذي استغل انشغال األمري عبد

الرْحن األول ابلقضاء على مترد العالء بن مغيث ،فأغار على أراضي الدولة العربية اإلسالمية ،وعرب

هنر دويرة ،وغزا لُك وشلمنقة ،وشقوبية ،وآبلة ومسورة وغريها ( .)23وكان ال بد لعبد الرْحن األول
أن يتخذ إجراءات كفيلة برد اخلطر اإلسباين ،فجرد ،برغم انشغاله ابلفنت الداخليةْ ،حلة أتديبية

يقودها مواله بدر إىل الشمال ،وبشكل خاص إىل منطقيت ألبة والقالع ،وهي األراضي الواقعة بني

بالد الباسك وجبال كانتربية على ضفاف هنر اإلبرة شرقي مملكة جليقية .وقد حققت هذه احلملة
جناحاً ملحوظاً ،وأرغمت سكان هذه املناطق على دفع اجلزية للدولة العربية اإلسالمية (.)24

والظاهر أن ْحلة بدر هذه كانت ذات أثر كبري على طبيعة العالقات اليت سادت فيما بعد بني عبد

الرْحن األول وإمارة جليقية .فلقد أوقفت النشاط التوسعي هلذه اإلمارة على حساب األندلس،

يضاف إىل ذلك فقد خيم السالم على املنطقة يف عهد امللوك الذين عاصروا عبد الرْحن ،والذين

كانوا مبثابة أتباع للحكم األموي ويدفعون اجلزية إىل قرطبة .وقد بلغ نفوذ العرب حداً كبرياً يف

التدخل بشؤون هذه اإلمارة ،حىت أهنم كانوا يتدخلون يف اخلالفات اليت كانت تنشب بني األمراء
اإلسبان للوصول إىل العرش ،فيساعدون املوالني منهم على التغلب على مناوئيهم .ويدين أحد هؤالء

األمراء ،وهو مورقاط (مورجاتو  ، )Mauregatoللعرب بوصوله إىل احلكم .ومما يذكر أن هذا
احلاكم األخري كان من أصل عريب من جهة األم ،وقد ابلغ يف التقرب إىل املسلمني والتودد إليهم

(.)25

_______

( )23ابن األثري500 /5 :؛ املقري.330 /1 :
( )24ابن عذاري54 /2 :؛ وانظر :عنان ،املرجع السابق.216 /1 :
( )25انظر :املرجع السابق219 /1 :؛ أْحد بدر ،دراسات يف اتريخ األندلس وحضارهتا ،ص
100؛ =
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ولكن العالقات احلربية سرعان ما عادت إىل وضعها األول بعد وفاة مورجاتو سنة  173هـ 789/م،
وتويل بَـ ْرمود أو برمودة  . )26( Vermudoالذي عزل بعد حنو سنتني ،مث حكم بدالً منه

ألفونسو الثاين الذي يسميه العرب ب إ ْذفونش ( 227 - 175هـ 842 - 791/م) .ففي هذه

احلقبة اليت توىل فيها األندلس هشام بن عبد الرْحن ،وابنه احلكم ،وحفيده عبد الرْحن بن احلكم،

اشتدت االشتباكات والغزوات بني اجلانبني .فقد سريت الدولة ْحالت يف كل صيف تقريباً يف عهد
هشام ،وحققت انتصارات كبرية على إمارة جليقية .وكان على رأس هذه احلمالت املتجهة إىل

الشمال قواد معروفون سامهوا يف إقامة الدولة األموية يف األندلس ،منهم أبو عثمان عبيد هللا بن
عثمان ،ويوسف بن خبت ،الذي أنزل ابمللك بَـ ْرُمود هزمية ساحقة ،واضطره إىل الفرار بنفسه إىل

معاقله بعد أن تكبد جيشه عدداً كبرياً من القتلى ( .)27ومن القادة اآلخرين :عبد الكرمي بن عبد

الواحد بن مغيث ،الذي قاد صائفة سنة 179هـ 795/م حىت انتهى إىل مدينة اسرتقة داخل جليقية،

بل إنه وصل مدينة أوفيدو ،العاصمة القدمية لإلمارة اإلسبانية وهزم ألفونسو الثاين الذي كاد يقع

أسرياً يف يديه ،لوال فراره إىل إحدى القالع البعيدة يف الشمال (.)28

وقد استغل ألفونسو الثاين انشغال احلكم األول ببعض الفنت الداخلية ،وخباصة مترد ماردة ،فهاجم

أراضي الدولة العربية وتوغل فيها ،حيث عرب هنر دويرة ،وسار حىت قلمرية وأشبونة يف الربتغال

احلالية ،وعاث يف تلك املنطقة ،وخرهبا .فرد احلكم أبن سار بنفسه سنة 194هـ 810/م وغزا بالد
األعداء واستعاد املدن املغتصبة .مث ابشر يف إرسال احلمالت إىل الشمال ،ومنها ْحلة عبد الكرمي بن

عبد الواحد بن مغيث سنة  200هـ 816/م إىل جليقية اليت أنزلت ضربة قوية بسكان املنطقة يف
وادي آرون . )29( Arun

ويف عهد عبد الرْحن بن احلكم ،الذي متيز هبدوء نسيب لألحوال الداخلية يف األندلس ،استمرت

احلمالت الصائفة إىل الشمال ،وقلما كانت متر سنة دون جهاد
_______

= بيضون ،الدولة العربية يف إسبانيا ،ص .199
(Livemore, The Origins of Spain and Portugal, pp. 340- )26

.357

( )27ابن عذاري.64 - 63 /2 :

( )28املصدر نفسه.65 - 64 /2 :
( )29املصدر نفسه75 - 73 /2 :؛ وانظر :بيضون ،املرجع السابق ،ص .236 - 235
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لألعداء ،بل إن عبد الرْحن الثاين شارك بنفسه يف بعض هذه احلمالت ،وخباصة سنة  225هـ840/
م حيث غزا جليقية وفتح الكثري من حصوهنا .كما قام بنفسه أيضاً بقيادة ْحلة أتديبية حلاكم تطيلة،
موسى بن موسى بن فرتون ،الذي حتالف مع الباسك ،فأخضع أتباعه يف تطيلة وتقدم إىل بنبلونة

عاصمة الباسك ،اليت التجأ إليها موسى ،فأخضعها وفرض على أهلها وعلى موسى الصلح (.)30
وهكذا استمرت احلمالت إىل الشمال ،واستمر النزاع بني القوتني املختلفتني يف شبه اجلزيرة ،لكن
املوقف احلريب تطور يف أواخر عهد اإلمارة األموية ،فباإلضافة إىل استمرار احلمالت ،قام كل من
اجلانبني إبعمار وحتصني خطوط دفاعه جتاه اجلانب اآلخر ،فبدأت إمارة جليقية إبعمار اسرتقة،

وليون ،وإماية ،وبرغش ،وبقية املناطق جنوابً إىل هنر دويرة .أما العرب ،فحصنوا روافد هنر اتجة

الشمالية ،وروافد هنر االبرة ،كما بىن األمري حممد بن عبد الرْحن مدينة جمريط (  Madridمدريد

احلالية) ،وطلمنكة  ،Talamancaوأسكن بين جتيب مدينة قلعة أيوب وحصنها هلم ،وبىن هلم
حصن دروقة ملواجهة اخلطر اإلسباين يف الشمال (.)31

وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أن العالقات احلربية يف عصر اإلمارة متيزت بطابع روحي خاص .فأهل

األندلس يعدون ْحالهتم على املمالك اإلسبانية جهاداً يف سبيل هللا ،بينما كان إسبان الشمال يعززون
من مقاومتهم للعرب بتأجيج الروح الصليبية .وكان لقرب القديس يعقوب( ،سانتياجو) يف مدينة شنت

ايقب  Santiago de Compostelaأتثري كبري يف إاثرة الروح املعنوية عند اإلسبان .ومل
تكن احلمالت اليت يشنها هؤالء يف حقيقتها سوى حرب صليبية " يقود فيها سانتياجو جحافل

اإلسبان ضد أعدائهم على مر القرون " (.)32

 - 2العالقات الدبلوماسية واملصاهرات:

ختللت حقب احلروب الطويلة بني األندلس واإلمارات اإلسبانية يف الشمال
_______

( )30ابن عذاري.87 - 86 ،85 /2 :
( )31انظر :احلمريي ،الروض املعطار ،ص  ،180 - 179 ،128 ،76وانظر أيضاً :أْحد بدر،
املرجع السابق ،ص .218 - 217

( )32دورثي لودر ،إسبانيا شعبها وأرضها ،ترمجة ،طارق فودة ،القاهرة ،1965 ،ص 61؛ وانظر:
أْحد خمتار العبادي " ،صورة حلياة احلرب واجلهاد يف املغرب واألندلس " ،جملة البينة ،الرابط،
 ،1963 - 1962ص 92؛ خليل السامرائي ،الثغر األعلى األندلسي ،ص .155
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سنوات عديدة متيزت بعقد هدانت أعطت للجانبني فرصاً كثرية لالتصال والتعرف واالقتباس .وكانت
هناك اتصاالت دبلوماسية بني الطرفني ،وإن كانت هذه االتصاالت ال تبدو واضحة جداً يف هذا

العهد ،ألن بعض اإلمارات اإلسبانية كانت ما تزال يف طور النمو والتكوين .لكن العهد التايل ،أي

عهد اخلالفة ،متيز بنضج هذه العالقات ،وتبادل الوفود والسفارات بني اجلانبني على نطاق واسع.

ومع هذا ،فهناك ما يشري إىل وجود عالقات من هذا القبيل يف عهد اإلمارة ،وإن كانت قليلة جداً.

ففي عهد عبد الرْحن األول مت عقد أمان وسالم بني هذا العاهل األندلسي وبني جريانه حكام

قشتالة ،وهذا هو نص كتاب األمان " :بسم هللا الرْحن الرحيم ،كتاب أمان امللك العظيم عبد الرْحن

للبطارقة والرهبان واألعيان والنصارى واألندلسيني أهل قشتالة ،ومن تبعهم من سائر البلدان .كتاب

أمان وسالم ،وشهد على نفسه أن عهده ال يُنسخ ما أقاموا على أتدية عشرة آالف أوقية من الذهب
وعشرة آالف رطل من الفضة ،وعشرة آالف رأس من خيار اخليل ،ومثلها من البغال ،مع ألف درع

وألف بيضة ،ومثلها من الرماح ،يف كل عام إىل مخس سننيُ ،كتب مبدينة قرطبة ثالث صفر عام اثنني

وأربعني ومائة (حزيران  759م) (.)33

ويف احلقيقة ال توجد لدينا تفصيالت عن هذه املعاهدة وال الظروف اليت عقدت فيها .ولكن يبدو من

اترخيها أهنا عقدت يف أايم فرويال األول .ويراتب بعض املؤرخني احملدثني يف صحة األرقام اليت وردت
فيها لضخامتها ابلنسبة ملوارد اإلمارة اإلسبانية يف ذلك الوقت املبكر .كما يشكون أيضاً يف الوثيقة

ذاهتا ،وإن كان ال يوجد لديهم حجة حامسة لرتجيح إنكارها ( .)34بل على العكس ،فقد كان عبد

الرْحن األول قوايً يف تلك احلقبة ،مما جعل فرويال األول عاجزاً عن مواجهته والتصدي له ،لذلك

حيتمل أنه جلأ إىل املوافقة على عقد مثل هذه املعاهدة .ولقد رأينا فيما سلف أن العالقة بني إمارة
جليقية ،والدولة األموية يف عهد عبد الرْحن األول ،متيزت ابهلدوء والسالم بعد ْحلة بدر إىل

الشمال ،وأن أمراء اإلسبان الذين تولوا احلكم خالل الفرتة
_______

(M. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, )33
.Madrid, 1770, vol. II

وقد نقل الغزيري هذا النص عن خمطوطة اإلحاطة البن اخلطيب يف االسكورايل ،انظر :عنان ،املرجع

السابق ،ص .199

( )34املرجع نفسه ،ص  ،199هامش رقم ()1؛ عبد الرْحن احلجي ،أندلسيات ( ،)2ص - 65
 ،66واملراجع اليت يشري إليها يف اهلوامش.
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الباقية من حكمه ،متيزوا بسياستهم التَـ َق ُّربية واملوالية حلكومة قرطبة.

وال توجد عالقات ودية ذات أمهية يف عهد بقية األمراء األمويني ،ابستثناء عبد الرْحن الثاين أو

األوسط ،الذي وصلت الدولة العربية يف األندلس يف عهده إىل مكانة سامية ،وأصبحت مركزاً
للنشاط الدبلوماسي والسفارات يف املغرب اإلسالمي .وقد وصلت هذه العالقات الدبلوماسية أوجها
مع اإلمرباطورية البيزنطية ( .)35أما ابلنسبة للعالقات مع اإلسبان ،فلم تكن بتلك القوة ،وكانت

بعض معاهدات الصلح تُفرض بعد االنتصارات اليت حيققها أهل األندلس على جليقية وبقية املناطق

األخرى ،من ذلك مثالً الصلح الذي فرضه عبد الكرمي بن عبد الواحد بن مغيث على اجلاللقة ،بعد

أن غزاهم سنة  208هـ 823/م بغزوته املعروفة بغزاة ألبة والقالع ( .)36واليت كانت رداً على

هجومهم على مدينة سامل يف الثغر األعلى .وكان من بنود هذا الصلح إطالق سراح مجيع األسرى من

األندلس ،ودفع جزية كبرية ،وتسليم بعض زعماء املنطقة إىل الدولة ليكونوا رهائن ،ضماانً لعدم

اعتدائهم يف املستقبل ( .)37وقد حدثت بعض االتفاقات بني إمارة انفار وعبد الرْحن األوسط.
وكانت هذه اإلمارة قد بدأت ابلتحرر من سيطرة اإلفرنج ،وتدخلهم يف شؤوهنا ،مما جعلها تتوجه إىل

األندلس لطلب العون واإلسناد .وهلذا السبب فقد جاءت سفارة انفارية إىل بالط عبد الرْحن

األوسط يف قرطبة ،وعقدت معاهدة بني الطرفني ،تعهدت الدولة مبوجبها حبماية انفار من أي اعتداء
خارجي ،مقابل مساعدة النافاريني ألهل األندلس فيما إذا أرادوا عبور جبال ألربت إىل فرنسا (.)38

ولكن مل تكن هذه املعاهدات حترتم كثرياً من قبل أمراء اإلسبان ،بل كانت تُنقض يف معظم األحيان،
خاصة إذا ما شعروا بقوهتم وضعف الدولة العربية اإلسالمية يف األندلس.

وابلنسبة للمصاهرات بني العرب يف األندلس واملسيحيني ،فقد كانت شائعة سواء يف داخل األندلس

ذاهتا أم مع اإلمارات اإلسبانية يف الشمال .وكان احلكام يشجعون هذه املصاهرات ،بل إن بعضهم
قد تزوج من نساء إسبانيات ،مثل عبد العزيز بن موسى ابن نصري ،الذي تزوج من أرملة لذريق آخر

ملوك القوط .ومن حكام املسيحيني الذين
_______

( )35انظر :ليفي بروفنسال ،اإلسالم يف املغرب واألندلس ،ترمجة :السيد حممود عبد العزيز سامل
وحممد صالح الدين حلمي؛ القاهرة ،1956 ،ص  95فما بعدها؛ العبادي ،املرجع السابق ،ص
.154 - 151

( )36ابن عذاري.82 - 81 /2 :
( )37انظر :املقري345 - 344 /1 :؛ عنان ،املرجع السابق ،256 /1 :أندلسيات ( ،)2ص
.71 - 70

( )38املرجع نفسه ،ص .72
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شجعوا هذا االجتاه مورجاتو املتوىف سنة 173هـ 789/م ،الذي استقل يف جليقية ،وابلغ يف التودد
إىل املسلمني ،وشجع حبماس زواج الفتيات املسيحيات من املسلمني .وكان هذا احلاكم ،نفسه ابناً
أللفونسو األول من أم عربية ،ولكن دعوته مل ِ
تالق النجاح املطلوب بسبب بغض النصارى املتعصبني

ورجال الدين له (.)39

وقد قامت عالقات مصاهرة قوية بني بعض األسر املتنفذة يف منطقة الثغر األعلى ،مثل بين قسي

املولدين ،وبني حكام انفار يف الشمال ( .)40ويبدو أن مثل هذه األسر املولدة قد أرادت تقوية
نفوذها ابلزواج ،هذا فضالً عن عامل اجلوار والقرب الذي يربط بني الطرفني .وكانت عالقات

املصاهرة هذه من القوة حبيث كان بنو قسي يقفون أحياانً مع أصهارهم النافاريني بوجه حكومة
قرطبة ،أو احلكام اإلسبان اآلخرين (.)41

ومن املصاهرات الطريفة اليت حدثت يف هذا العهد ،زواج األمري عبد هللا بن حممد من إحدى

األمريات النافارايت ،وهي ونقة  Inigaابنة فرتون بن غرسية  Fortun Garcesاملعروف
ابألنقر ،الذي أسره األمري حممد بن عبد الرْحن ،وسجنه يف قرطبة ملدة عشرين سنة ( .)42وكانت
ونقة هذه قد تزوجت قبل ذلك من أمري انفاري ،هو أزانر بن شاجنة ،Aznar Sanchez

وأجنبت منه إبنة ،هي طوطة  ،Todaاليت ستصبح ملكة انفار ،وتعاصر عبد الرْحن الثالث ،وتفد
عليه يف سفارة سنة  347هـ 958/م ساعية إىل عقد معاهدة سلم وصداقة مع قرطبة ( .)43أما مثرة

زواج األمرية ونقة الثاين من األمري عبد هللا ،فكانت ابناً؛ وهو األمري حممد والد عبد الرْحن الثالث

وبذلك تكون امللكة طوطة عمة اخلليفة عبد الرْحن الناصر ،ألهنا أخت حممد ،والد الناصر ،من أمه

ونقة ( .)44وتدل هذه املصاهرة على مدى العالقات املتشابكة اليت قامت بني سكان األندلس

وجرياهنم اإلسبان يف الشمال ،مما كان له أثر ابرز يف احتكاك الشعبني واختالطهم ،وانتقال مظاهر

احلضارة فيما بينهم.
_______

( )39انظر :عنان ،املرجع السابق219 /1 :؛ أندلسيات )2( ،ص .81

( )40انظر :ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب ،ص 503 - 502؛ خليل السامرائي ،املرجع السابق،
ص .340
( )41انظر :العذري ص  31فما بعدها.

( )42ابن عذاري.97 /2 :
( )43املقري.366 /1 :

( )44انظر :أندلسيات ( ،)1ص .85 - 83

()146/1

 - 3العالقات احلضارية:
لقد كان تداخل املسلمني واملسيحيني مستمراً يف إسبانيا يف عصر اإلمارة والعصور اإلسالمية األخرى

الالحقة ،سواء كان ذلك داخل األندلس ذاهتا أم يف خارجها مع اإلمارات الشمالية .ومل يقتصر هذا
التداخل واالحتكاك على فرتات السلم فقط ،بل مشل فرتات احلروب أيضاً .فعندما يتصل شعبان
أحدمها ابآلخر ،فإن الشعب ذا احلضارة األرقى هو الذي يؤثر على اآلخر .وهكذا كانت احلالة

ابلنسبة للعرب يف إسبانيا ،فلقد انتقلت حضارهتم إىل اإلسبان يف األندلس ويف اإلمارات الشمالية

بطرق شىت؛ منها الزايرات املتبادلة اليت كانت تتم بني الطرفني بقصد االطالع أو املتاجرة ،ومنها

بواسطة العبيد الذين كانوا يهربون من الشمال لضمان حرايهتم ،وعندما يعودون إىل بالدهم كانوا
جيلبون معهم كثرياً من العادات ومظاهر احلضارة ،بل إن بعضهم كان يعود وهو حيمل أمساء عربية

أيضاً (.)45

وكان لوقوع املناطق العربية اإلسالمية بيد اإلمارات اإلسبانية أثر كبري يف االتصال واالحتكاك بني
الطرفني .فعندما كانت تقع إحدى هذه املناطق أبيدي اإلسبان مل يكن ذلك يعين توقف وجود

املسلمني فيها ،بل على العكس كان الكثري منهم يبقون يف هذه املناطق حمتفظني بعاداهتم وتقاليدهم،
وميارسون طقوسهم الدينية .ومن هؤالء العديد من أصحاب احلرف واملثقفني ،الذين لعبوا دوراً هاماً
يف نقل العلوم والفلسفة اإلسالمية إىل اإلسبان يف الشمال ،ومنها إىل أورواب .وكان ملوك وأمراء هذه
اإلمارات اإلسبانية يضطرون إىل االحتفاظ هبؤالء املسلمني بسبب أمهيتهم االقتصادية للبالد .وهؤالء

املسلمون الذين استمروا يف البقاء يف أماكنهم بعد سيطرة اإلسبان عليها عرفوا ابسم املدجنني

 .Mudejaresوكان موقفهم شبيه مبوقف أهل الذمة حتت ظل احلكم العريب اإلسالمي .وكانوا،
كما أسلفنا ،أحراراً يف اتباع عقيدهتم اإلسالمية ،وممارسة حرفهم وجتارهتم ،وعليهم مقابل ذلك دفع
ضريبة الرأس أو اجلزية .لقد كان وجود هؤالء املدجنني ظاهرة أترخيية مهمة جداً يف حياة إسبانيا،

أدت إىل خلق بنية اقتصادية ،وحضارة مادية وعلمية مشرتكة بني املسيحيني واملسلمني ،بلغت أوجها

يف العهود اليت أعقبت عهد اإلمارة ،وبشكل خاص يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر

للميالد/السابع والثامن للهجرة ( .)46ومن اجلدير ابلذكر أن املستعربني ،وهم نصارى اإلسبان،
الذين

_______

(.The Cambridge Medieval History, vol. III, p. 437 )45
(.W. M. Watt, A History of Islamic Spain, p. 150 )46
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عاشوا مع العرب يف األندلس ،سامهوا أيضاً يف نقل احلضارة العربية اإلسالمية إىل إسبانيا النصرانية،
ألن هؤالء املستعربني حبكم معرفتهم للغتني العربية واإلسبانية القدمية كانوا ينتقلون حبرية من أراضي
األندلس إىل اإلمارات اإلسبانية .وهكذا انتقلت العلوم والفلسفة وكثري من مظاهر احلياة العامة

اإلسالمية إىل الشمال.

وابإلضافة إىل انتقال هذه التأثريات ،فقد انتقلت أيضاً كثري من التنظيمات القانونية واحلربية من

األندلس إىل اإلمارات اإلسبانية وهذا يوضح ملاذا اضطر اإلسبان إىل اإلبقاء على التنظيمات القائمة
يف املناطق املسكونة ابملسلمني واليت أعادوا السيطرة عليها .بينما وضعوا أنظمة أخرى لتنظيم احلياة

لرعاايهم يف هذه املناطق (.)47

ومن التأثريات األخرى اليت تبودلت بني الطرفني ،التأثريات اللغوية ،فلقد كانت املصطلحات العربية
شائعة يف كل من ليون وقشتالة وانفار ،وبقية املناطق األخرى يف الشمال .كما دخل يف اللغة

الرومانسية  ،Romanceوهي اللغة اإلسبانية القدمية الناجتة من اللهجة الالتينية  -اآليبريية ،اليت

كانت يف طور التكوين يف ذلك الوقت ،الكثري من الكلمات واملصطلحات العربية .وكان هناك

الكثري من العرب الذي يفهمون هذه اللغة ويتكلمون هبا ،وبشكل خاص يف مناطق الثغور واحلدود.

وتوجد يف مصادران العربية إشارات واضحة تدل على أن األمراء والقضاة وكبار القوم والشعراء كانوا
يتكلمون هذه اللغة اإلسبانية القدمية أو الرومانسية إىل جانب اللغة العربية ،وذلك على كل
مستوايت اجملتمع وحىت يف قصور األمراء األندلسيني ( .)48ويف الوقت نفسه كان هناك العديد من

اإلسبان الذين هلم إملام ومعرفة ابللغة العربية.

ويبدو األثر العميق الذي مارسته الثقافة العربية األندلسية على السكان اإلسبان يف كل شبه اجلزيرة

اآليبريية من مالحظة االستعارات اللغوية اليت أخذهتا اللغة اإلسبانية من اللغة العربية .فلقد وجدت

اللغة اإلسبانية نفسها ،كما يقول املستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال ( " ،)49مضطرة طيلة مرحلة
منوها ،وحىت القرن احلادي عشر امليالدي (السابع اهلجري) ،على األقل ،أن أتخذ من العربية كل ما
ينقصها حىت ذلك الوقت للتعبري عن املفاهيم اجلديدة وخباصة يف مضمار املؤسسات واحلياة اخلاصة

" .وهناك أمثلة ال حصر هلا تشمل مئات عديدة من الكلمات واملفردات ذات األصل العريب يف جمال
_______

(.The Cambridge Medieval History, vol. III, pp. 437-438 )47
( )48انظر :ابن عذاري227 /2 :؛ العبادي ،املرجع السابق ،ص .172
( )49حضارة العرب يف األندلس ،ترمجة ذوقان قرقوط ،مكتبة احلياة ،بريوت ،ص .81
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التنظيم املدين أو العسكري لدى إسبانيا يف العصور الوسطى أو يف العصر احلديث.
يضاف إىل ذلك مصطلحات أخرى تشمل أمساء األمكنة واألهنار والظواهر اجلغرافية ،وطرق
وأساليب الري ،وأمساء الفاكهة واألزهار واأللوان واملالبس ( .)50وتعد هذه االستعارات اللغوية

أفضل من مجيع الواثئق التارخيية ألهنا تربز اإلشعاع احلضاري احلقيقي الذي سلطته األندلس على
إسبانيا املسيحية .وهي أكثر من مجيع األدلة إفصاحاً على سيادة العرب الثقافية ،سيادة ال جدال
فيها عمت مشال شبه اجلزيرة اآليبريية (.)51

ومل يقتصر أثر العرب احلضاري على اإلمارات اإلسبانية يف الشمال على النواحي الثقافية واللغوية
حسب ،بل مشل جماالت أخرى ،منها الفنون ،وخاصة فن العمارة والبناء الذي نقله املدجنون ،وظهر

يف إسبانيا منذ بداية القرن التاسع امليالدي/الثالث اهلجري ،وظل فيها بصورة هنائية تقريباً (.)52

ويتميز هذا الفن ،وبشكل خاص يف الكنائس ،بوجود القباب اليت ترتفع فوق أقواس على شكل

حدوة حصان .ومن مجلة األبنية األخرى غري الدينية اليت أتثرت ابلفن العريب ،اجلسور واألقنية املائية

املعلقة ،ونواعري املياه وغريها .كذلك يظهر أتثري املسلمني على إسبانيا يف تطور الفنون األخرى
الصغرى ،مثل صناعة العاج ،واملصنوعات الذهبية والزجاجية واخلزفية والتطريز .وظلت هذه

الصناعات مستمرة يف املدن اليت استعادها اإلسبان وإىل وقت الحق بعد عصر اإلمارة ،بل حىت
خروج العرب من األندلس .وذلك ألن إشعاع احلضارة األندلسية الذي بلغ أقصى اندفاعه يف القرن

العاشر امليالدي/الرابع اهلجري ،مل يتالشى بل امتد حىت سقوط األندلس شامالً مجيع أجزاء شبه
اجلزيرة .ومل يقف ملوك وأمراء اإلسبان ضد هذا التيار ،بل شجعوه ،وتبنوا هم أنفسهم شىت

املبتكرات املستقاة من مظاهر احلضارة العربية اإلسالمية اجملاورة .وإن قيام بعض ملوك اإلسبان يف

وقت الحق بضرب عمالهتم وهي تتضمن وجهني ،عربياً وقشتالياً ،وارتدائهم املالبس على الطريقة
اإلسالمية ،ليدل على مدى العمق الذي تغلغلت فيه احلضارة العربية اإلسالمية يف نفوس اإلسبان
وعلى أعلى املستوايت (.)53
_______

( )50انظر :لطفي عبد البديع ،اإلسالم يف إسبانيا ،القاهرة ،1958 ،ص .116 - 112
( )51ليفي بروفنسال ،حضارة العرب يف األندلس ،ص .85 - 81

( )52عن فن العمارة يف األندلس ،انظر :مانويل جوميث مورينو ،الفن اإلسالمي يف إسبانيا ،ترمجة:
د لطفي عبد البديع ود .السيد حممود عبد العزيز سامل ،القاهرة.1977 ،

( )53انظر :املرجع نفسه ،ص 90 - 88 ،86؛ وانظر أيضاً :لطفي عبد البديع ،املرجع السابق،
ص .101 - 98
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اب الثهالِث
البَ ُ

" عصر اخلالفة "

الفصل األول - :والية عبد الرْحن الناصر
 القضاء على الفنت الداخلية -إعالن اخلالفة

الفصل الثاين :األخطار اخلارجية

 األندلس واملمالك اإلسبانية الشمالية -األندلس والدولة الفاطمية

الفصل الثالث :املظاهر احلضارية
 - 1العالقات الدبلوماسية
 - 2االزدهار االقتصادي

 - 3املنشآت املعمارية

الفصل الرابع - :األندلس بعد وفاة الناصر
 سيطرة احلاجب املنصور بن أيب عامر -األندلس يف عصره

الدكتور انطق صاحل مطلوب
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ص ُل األَ هول
ال َف ْ

تولية عبد الرْحن الناصر

 جهوده ىف استعادة الوحدة الوطنية:بوفاة األمري عبد هللا سنة  300هـ 912/م توىل حفيده عبد الرْحن بن حممد ( )1اإلمارة دون

أعمامه ،أو أعمام أبيه الذين كانوا أحق منه ابإلمارة ،ولعل من مجلة األسباب اليت قدمت األمري عبد

الرْحن على غريه من أمراء بين أمية سببني:
األول :شخصيته.

والثاين :طبيعة الدولة األموية يف هذه الفرتة.

فقد نشأ األمري عبد الرْحن يتيماً يف كفالة جده األمري عبد هللا حماطاً ابلرعاية واالهتمام الزائدين حمبواً
بعناية ال حدود هلا حىت ب هز أقرانه من األمراء يف العلوم واآلداب وفنون الفروسية والسياسة اليت تدرب

عليها نظرايً وعملياً يف بالط جده األمري الذي بدأ ومنذ وقت مبكر يكل إليه مهام األمور ،وينيبه يف
اجللوس عنه يف االحتفاالت واألعياد ( ،)2فكان مميزاً من بني أمراء بين أمية ،حماطاً أبنظار اخلاصة

من كبار رجال الدولة عسكريني ومدنيني ،معروفاً من العامة وطبقاهتا املختلفة ،وكان يف نظر اجلميع

مؤهالً أكثر من غريه ليتوىل قيادة الدولة بعد جده األمري عبد هللا ،ذلك أن األمري عبد الرْحن كان

من بني كل أمراء بين أمية منطاً فريداً من الرجال توازن بناؤه الذايت والفكري مع درجة تعقيد الفرتة

التارخيية اليت عاصرها فهو مل يرتك شخصيته تنمو تلقائياً وإمنا كان ينميها مرتبطاً بدرجة التأزم

والتحدايت اليت كانت متر هبا الدولة العربية يف األندلس ،لذا قدر له أن يعيد أجماد الدولة العربية
ويضطلع بدور يشبه إىل حد كبري دور مؤسس الدولة عبد الرْحن الداخل .وفضالً عن ذلك فإن

بعض الرواايت التارخيية تؤكد

_______

( )1ولد سنة  277هـ.
( )2ابن عذاري ،البيان املغرب 157 /2 :حتقيق كوالن.

()153/1

أن جده قد واله والية عهد من بعده (.)3
أما الدولة يف األندلس ،فقد كانت يف وضع عجزت معه عن ردع املغريين على أطراف العاصمة

قرطبة نفسها بعد أن جتاذبتها األعاصري من كل صوب ( ،)4وتفاقم أمر التحدي الداخلي للسلطة مما
أعطى للتحدايت اخلارجية فرصاً ساحنة وسهلة لتحقيق ما كانت تبغيه من التوسع على حساب سيادة
الدولة العربية ،وهذه الظروف العصيبة اليت عاشتها الدولة العربية يف األندلس مل تكن بغية الطامعني

يف احلكم ،فقد كانوا تواقني ابإلمجاع ودون اتفاق مسبق إىل مساندة كل شخصية يتومسون فيها

اخلصال اليت تعيد مكانة الدولة السابقة داخلياً وخارجياً ،فكان عبد الرْحن أقرب الشخصيات إىل
هذه املواصفات ،فتمت بيعته يف نفس اليوم الذي تويف فيه جده ،وكان رأس املبايعني له أمراء بين

أمية الذين عربوا عن رأيهم فيه من خالل كلمة قصرية ألقاها أْحد بن عبد هللا (عم األمري) ( )5نيابة
عنهم ،وبدأها بقوله " :لقد اختارك هللا على علم للخاص منا والعام ،ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة

هللا علينا .)6( " ...

مث ابيعه كبار املوظفني يف الدولة ووجوه القوم يف قرطبة ،وانب عنه بعض القواد والرؤساء لتلقي البيعة
العامة يف املسجد اجلامع بقرطبة؛ وأرسلت الرسل ألخذ البيعة من الكور ووالة األقاليم وكانت البيعة
ضرورية خالل هذه الفرتة من عصر اإلمارة  -وإن كانت طبيعية وواجبة يف الظروف الطبيعية لفرز

أهل الطاعة عن أهل العصيان الذين أبوا مبايعة األمري واالنقياد إىل سلطته ،وظلوا حمتفظني مبدهنم

وحصوهنم حكاماً مستقلني ال يعريون أدىن اهتمام للعهد اجلديد .وأول عمل قام به األمري بعد اعتالئه
كرسي اإلمارة إعالن سياسته من خالل منشور عام وجه ابلدرجة األوىل إىل العناصر املناوئة واخلارجة

على السلطة ويقوم املنشور يف األساس على مبدئني:
األول:

التأكيد على التسامح وإسقاط كافة اجلرائم اليت اقرتفت حبق الدولة وإعادة كافة

_______

( )3ابن عذاري ،البيان املغرب  157 /2وينظر :عنان ،الدولة األموية يف األندلس ،373 /2

القاهرة.1969 ،

( )4ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،القسم اخلاص ابألندلس 27 :حتقيق بروفنسال؛ عنان ،الدولة
األموية يف األندلس.275 /2 :

( )5ابن عذاري.157 /2 :
( )6حممد ماهر ْحادة ،الواثئق السياسية واإلدارية يف األندلس ومشايل أفريقيا ،156 :ط ،1
.1980
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احلقوق املشروعة يف حالة إعالن الوالء للسلطة املركزية.
الثاين:

الوعيد واإلنذار ابجتثاث معاقل املتمردين والعابثني أبمن البالد أو املتحالفني مع القوى األجنبية ضد

الدولة (.)7
ولقد أيقن األمري عبد الرْحن الثالث منذ البداية أنه ورث تركة ثقيلة وأن املهمات امللقاة على عاتقه

صعبة نتيجة فقدان األداة القادرة على التنفيذ والتحرك مبستوى األحداث وجسامتها ،لذا عمد إىل
إصالح اإلدارة مبا يتوازن ومتطلبات املرحلة ،واالهتمام ابلقوات العسكرية مبا حيقق هلا تفوقاً على

أعدائه جمتمعني ،وأضاف إىل إمكانياته املتاحة إمكانيات وقوى أخرى بعد كسب العديد من زعماء

املتمردين واخلارجني واستخدامهم يف ضرب القوى اليت ظلت على عنادها واستمرت يف اإلغارة على
ممتلكات الدولة .وقبل الشروع يف تفاصيل احلوادث اليت متخض عنها قيام الوحدة الوطنية يف

األندلس نشري إىل أن انفراط الوحدة الوطنية يف البالد ينحصر ابختصار يف األسباب اآلتية:

غياب القائد يف مرحلة كانت تشكل فيها عوامل اخللل عنصراً ظل يفعل فعله حىت أتى على وحدة
البالد ،فاستقل أصحاب الزعامات يف مناطقهم ينافسون األمري يف ألقابه .وقد اشرتكت يف صنع

وإدامة هذا اخللل معظم عناصر اجملتمع يف األندلس من عرب وبربر ومولدين ومستعربني ( ،)8ومل
يتمكن األمراء الثالثة حممد بن عبد الرْحن األوسط ( 238هـ  273 -هـ) واملنذر بن حممد (273

هـ  275 -هـ) وعبد هللا بن حممد ( 275هـ  300 -هـ) من القضاء على التمردات وأعمال

الشغب اليت قامت ضد السلطة املركزية حىت آلت البالد خالل هذه الفرتة إىل عصر دويالت املدن،

وأصبحت سلطة األمري ال تتعدى يف أكثر األحيان العاصمة قرطبة.

أما ما دون ذلك فبيد حكام املدن يقررون سياستهم حسب مصاحلهم الذاتية.

 وعورة بعض املناطق وحصانة قالعها ،ومترس أهلها يف الدفاع واالعتصام عند احلاجة. االستناد عند احلاجة إىل أمراء وملوك املمالك الشمالية الذين مل يتوانوا عن_______
( )7العبادي ،يف اتريخ املغرب واألندلس ،168 :بريوت .1978
( )8عن املتمردين واخلارجني على السلطة املركزية ،ينظر :عبد العزيز سامل.259 - 253 :
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مساعدة اخلارجني على السلطة الشرعية بقصد اإلخالل أبمنها وتشتيت قواهتا وانشغاهلا مبشاكل
داخلية.

 عدم االكرتاث بسلطة الدولة املركزية ،وقلة االحتمال للطاعة ،لكون معظم الزعماء احمللينيينحدرون من أنساب عريقة عربية كانت أو قوطية (.)9
 -سوء سرية بعض الوزراء والقواد سبب آخر مضاف إىل قيام أعمال الشغب والتمرد ضد الدولة،

خصوصاً إذا ما أصابت تلك السرية أحد رجاالت األندلس من ذوي املكانة املرموقة لدى قومه

(.)10

وبدأت العمليات العسكرية حسب خطة مرسومة حمدودة األهداف وحمسوبة النتائج ،قاد أوهلا الوزير
عباس بن عبد العزيز القرشي الذي استطاع تطهري قلعة رابح يف ربيع الثاين سنة  300هـ ( )11ويف
مجادى األوىل من السنة نفسها كانت قوة من قوات األمري قد اسرتدت مدينة استجة من أتباع ابن

حفصون بعد أن هدت حتصينات املدينة اليت كانت تقوم عليها أصالً اسرتاتيجية كل متغلب ومتمرد

فيها (.)12

وكانت هااتن احلملتان وغريمها إنذاراً فعلياً للمتمردين وإيذاانً حبمالت عسكرية ستصيب كل

اخلارجني على السلطة ،ومن مث فهما تدخالن ضمن نطاق االستطالع العملي الذي من خالله أمكن
حتديد مناطق نفوذ املتمردين ،وقياس قوهتم والوقوف على مراكز جتمعاهتم ،لذا بدأ األمري يف شعبان

من سنة  300هـ بقيادة القوات بنفسه حمققاً بذلك هدفني:

األول :رفع معنوايت اجلند.

الثاين :إاثرة الفزع لدى قوات أعدائه.

واختار منطقة وعرة يف كورة جيان حوت املئات من احلصون واملعاقل العاصية على الدولة وبدأت
العمليات العسكرية ابالستيالء على حصن مارتش ( ،)13وحصن املنتلون بعد قتال شديد اضطر

على أثره سعيد بن هذيل إىل االستسالم يف رمضان بعد أيس من جدوى املقاومة ( ،)14وتوجهت
القوات بعد ذلك إىل حصن مشنتان وزعيم
_______

( )9أعمال األعالم - 41 :حتقيق ليفي بروفنسال.
( )10ينظر مثالً :ابن القوطية ،90 :ابن عذاري.102 /2 :

( )11ابن حيان ،املقتبس؛ 54 /5؛ ،نشرة شامليتا ،مدريد.1979 ،
( )12ابن حيان.55 /5 :

( )13ابن عذاري ،البيان املغرب.161 /2 :
( )14ابن حيان.60 /5 :
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املتمردين فيه عبيد هللا بن أْحد بن الشالية الذي خارت قواه بعد سقوط حصن املنتلون ،فاستسلم
دون مقاومة ونزل عن مجيع معاقله وحصونه وكان عددها يقارب املائة ( )15وفضالً عن ذلك فقد

مت تطهري العديد من احلصون اليت كانت تدين ابلوالء لعمر بن حفصون كحصن بكور وحصن قاشرتة

وحصن شنرتة وحصن أقليق (.)16
وبعد أن مت حترير كورة جيان ،اجتهت القوات الرئيسة حيث مت تطهري كورة البرية من فلول عصاابت

ابن حفصون ،ومل يلق األمري صعوابت يف اقتحام احلصون وإن كان حصن شبيلش قد امتنع لفرتة

( ،)17وكان عمر بن حفصون ميتنع فيه قبل أن حيس بعدم جدوى املقاومة فتسلل هارابً يريد قلعة
أبيه ببشرت (.)18

وأعقب سقوط حصن شبيلش سقوط جمموعة من احلصون األخرى كحصن اشتبني قرب ألبرية،
وحصون وادي آش وغريها (.)19

وقد شعر ابن حفصون هبذا اجلزر الذي أصاب نفوذه فأراد أن حيقق انتصاراً يعادل خسائره ،فقرر

احتالل غرانطة ،ولكنه رد على أعقابه بعد أن اعرتضته قوات الدولة يف منطقة البرية ومنعته من حتقيق

هدفه (.)20

وتعد هذه احلملة أوىل احلمالت اليت قادها األمري عبد الرْحن بنفسه وقد استغرقت ثالثة أشهر من

شهر شعبان إىل عيد األضحى من سنة  300هـ وتعرف يف املصادر العربية ابسم (غزوة املنتلون)

وكان من نتائجها:

حترير أكثر من سبعني حصناً من أهم احلصون سوى ما يلحق هبذه احلصون وما حرر بتحريرها من
األماكن واألبراج والقصبات واليت عدها ابن حيان مبا يقارب الثالمثائة (.)21

وإذا كانت هذه العمليات العسكرية قد حالفها النجاح يف تطويع األقاليم ومتشيط احلصون املتمردة

فإن حصن ابن حفصون ببشرت ظل يف منأى عن السقوط ،رغم

_______

( )15ابن حيان ،60 /5 :وينظر ابن عذاري.61 /2 :
( )16ابن حيان.60 /5 :

( )17حلصانته وتعذر نيله حبجارة املنجنيق ،واعتصام مجهرة من املتمردين األشداء فيه.
( )18ابن حيان.61 /5 :

( )19ابن حيان ،61 /5 :وينظر :ابن عذاري .162 /2
( )20ابن عذاري ،162 /2 :عنان :دول اإلسالم.376 /2 :
( )21املقتبس.62 - 61 /5 :
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الضربة اليت أنزلت بزعيم املتمردين ،ابعتبار أن هذه احلصون كانت تدور يف فلكه وتدين له ابلطاعة
والوالء (.)22
بيد أن هذه احلملة مل تكن إال بداية الصراع املرير مع هذه العناصر اليت كانت جتعل من الظروف

السياسية يف البالد ابابً تنفذ منه اترة موالية وموادعة واترة أخرى عاصية ومتمردة فقد اعتادت هذه

العناصر على الرضوخ وقبول شروط الدولة حني جتد قوات الدولة قادرة على الردع مبا يفوق قدراهتا

على الصمود ،وكانت ترتد مع بداية كل اختالل سياسي يصيب الدولة العربية يف األندلس ،ال بل
كان التمرد يسود بعض املناطق حال انسحاب القوات احلكومية عن أحوازها.

وهكذا فلم متض أشهر قالئل على احلملة األوىل حىت بدأ املتمردون سريهتم األوىل ،يعدون عدة الثأر

يشاركهم يف ذلك زعماء األقاليم واملدن من الذين وجدوا يف مشاريع األمري عبد الرْحن ما يهدد

كياهنم ونفوذهم ابلزوال.

ففي إشبيلية قام بنو حجاج ،وكانوا قد استقلوا هبا بزعامة إبراهيم بن حجاج وبوفاته انتقلت الزعامة

إىل ولده عبد الرْحن الذي أانب عنه أخاه حممداً يف حكم قرمونة املوالية هلم ،ولكن بوفاة عبد

الرْحن سنة  301هـ .نصب أهل إشبيلية أْحد بن مسلمة (من بين احلجاج أيضاً) حاكماً عليهم دون
حممد بن إبراهيم الذي يعد هو أحق من أْحد بن مسلمة حبكم املدينة ،فما كان من األخري إال

االلتجاء إىل األمري عبد الرْحن طالباً العون يف استخالص املدينة من قريبه املذكور ،وهكذا كانت

الظروف عامالً يف عودة مدينة إشبيلية يف مجادى األوىل سنة  301هـ إىل حظرية الدولة بعد أن مت

جتريد العناصر القوية فيها من سلطاهتا ( .)23وكانت السيطرة على هذه املدينة من أهم املؤشرات
اإلجيابية اليت انعكست على نظام األمري عبد الرْحن فأعطته دعامة وقوة يف املسرية اليت استهدفت

إعادة توحيد البالد ( .)24ولعل املدخل إىل حتقيق تلك الوحدة كان يتطلب القضاء على زعيم

العصاة عمر بن حفصون الذي ما زال يسيطر على مناطق واسعة من البالد متتد ما بني " كورة رية
واجلزيرة اخلضراء من جهة ،والبرية وأحواز قرطبة من جهة أخرى " ( .)25وأيقن عبد الرْحن أن

القضاء على هذا التمرد سوى يؤدي
_______

( )22بيضون ،الدولة العربية يف إسبانيا :بريوت .1978
( )23ابن حيان 164 /5 :وما بعدها؛ ابن عذاري .163 /2
( )24بيضون.293 :
( )25عبد العزيز سامل.282 :
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إىل الفت يف عضد كثري من املتمردين وزلزلة معنوايت أنصارهم .فقد كان ابن حفصون مبثابة الروح
اليت تنفث يف جسد العصاة اآلخرين الذين كانوا يرتبطون به بشكل أو آبخر بقصد إضعاف السلطة
املركزية والعبث يف أراضي الدولة.

لذا قاد األمري قواته يف شوال سنة  301هـ خمرتقاً أكثر األقاليم حيوية واسرتاتيجية ابلنسبة للمتمرد

ابن حفصون ملقناً قواته أقسى الضرابت ،وكانت املعركة احلامسة قد دارت قرب قلعة طرش حيث

متكنت قوات الدولة من تدمري القوة الرئيسة للعصاة وأجربهتم على االرتداد انحية الغرب ،وبذا

دخلت اجلزيرة اخلضراء وأحوازها حتت سيطرة الدولة املركزية ،ومت تطهري كور شذونة ومورور وقرمونة

من العصاة ( ،)26واستمرت العمليات العسكرية ويف اجتاهات خمتلفة تالحق العصاة وفلوهلم وتكيل

هلم الضرابت املتواصلة املركزة حىت أيقن زعماء التمرد أن الدولة عازمة ال حمالة على توحيد البالد،
والقبض على مقاليد األمور مبا جيب أن يكون هلا من احلرمة واالحرتام ،وهم عاجزون عن الرد

واالحتفاظ بزعامتهم مع إدراكهم للملل الذي ابت يطغى على أنصارهم الذين أيقنوا ببطالن دعوى

زعماء التمرد (.)27

إن اخللل الذي أصاب صفوف املتمردين قيادة وقواعد جاء نتيجة من نتائج سياسة الدولة يف

الضرب بشدة على اخلارجني ومن واالهم ،والعفو والتكرمي ملن عاد إىل صف السلطة املركزية وعمل

ضمن قواهتا لتحقيق وحدة البالد الوطنية.

وكان ابن حفصون قد شعر قبل غريه أببعاد هذه السياسة اليت ابتت هتدد مركزه بوصفه زعيماً
للمتمردين على اختالف أهدافهم فأعلن االستسالم للدولة بعد ثالثني سنة من التمرد والعصيان
( .)28مقابل كتاب عهد له وللحصون اليت كانت حتت سيطرته ومت ذلك يف  303هـ " وانتهت

احلصون اليت دخلت يف أمان عمر بن حفصون على ما وقع من تسميتها يف كتاب العهد إىل مائة

واثنني وستني حصناً " ( .)29وقد ظل ابن حفصون ملتزماً ببنود هذا العهد حىت وفاته سنة  305هـ
(.)30

_______
( )26ابن حيان 86 /5 :وما بعدها ،ابن عذاري.164 /2 :

( )27ابن حيان؛  113 /5و  114وفيه إشارة إىل اخلالف الذي أصاب زعماء التمرد وميل الغالبية
منهم إىل التسليم والدخول يف الطاعة والوالء.

( )28ابن حيان.138 /5 :

( )29ابن حيان ،115 /5 :ابن اخلطيب :أعمال األعالم.31 :
( )30ابن حيان ،138 /5 :ابن عذاري.171 /2 :
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أما أبناء ابن حفصون فقد كانوا حيكمون مدانً وحصوانً بتفويض من والدهم وإبقرار من األمري عبد
الرْحن هلم على تلك املناطق ،فكان جعفر يف قلعة ببشرت نيابة عن والده ،وعبد الرْحن يف حصن

طرش ،وسليمان يف مدينة أبذة ( ،)31مث حصن أشتبني ( .)32ومل يطل العهد جبعفر فقتل سنة

 308هـ .على يد مجاعة من أنصاره الذين ولوا سليمان مكانه ( .)33ولكن سليمان ما لبث أن
غلبه الغرور فمارس دور أبيه يف مقارعة السلطة املركزية معتمداً على حصانة مدينة ببشرت (.)34

فقضي عليه سنة  314هـ ( )35واستسلم أخوه حفص يف سنة  315هـ ،بعد أن اجتاحت قوات

الدولة القلعة وما حييط هبا من مواقع حصينة ( ،)36بقيت ما يقارب مخسني سنة " مثل جدار
حديدي تتكسر عليه حماوالت السلطة العديدة " (.)37

ومل يتمثل خطر هذا التمرد بطول مدته فقط بل بتهديداته املستمرة لسلطة األمراء األمويني يف
األندلس ،وبطموح عمر بن حفصون لنيل إمارة األندلس ،وبتعصب املولدين واملستعمرين له مما جيعل

جناحه ليس تغرياً يف شخصية األمري فقط " بل انقالابً كامالً وتغيرياً يف جنسية احلكم ودين احلاكمني،

ولعل يف طريقة معاملة األمري عبد الرْحن الثالث للعصاة يف حركة ابن حفصون مما يدل على شعوره

مبدى هذا اخلطر ،فبينما كان مصري العصاة اآلخرين بعد استنزاهلم من حصوهنم تسجيلهم يف املالحق
وإعطائهم املناصب العالية ،نرى سليمان بن عمر بن حفصون ميثل به بعد مقتله يف املعركة  ...ويف

اإلجراءات اليت اختذها عبد الرْحن أثر سقوط ببشرت ما يدل على نفس الشعور (.)38

وعلى الرغم من انشغال األمري عبد الرْحن ابجتثاث شأفة أبناء عمر بن حفصون فإنه مل يغفل أمر

اخلارجني يف أحناء البالد من األندلس ،فقد كانت قواته تقاتل يف
_______

( )31استخلصها سليمان لنفسه ابلقوة ،ينظر :ابن حيان .130 /5
( )32ابن حيان ،131 /5 :وتقلب سليمان بني اخلروج على السلطة املركزية والوالء هلا حىت انفرد
ابلسلطة بعد اغتيال أخيه جعفر سنة  308هـ.

( )33ابن حيان.168 /5 :
( )34بيضون.294 :

( )35ابن حيان 204 /5 :و  ،206ابن عذاري.192 /2 :
( )36ابن حيان ،209 /5 :ابن عذاري.193 /2 :
( )37بيضون.294 :

( )38أْحد بدر ،اتريخ األندلس " عصر اخلالفة " ص ،10 :دمشق؛ .1974
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اجتاهات خمتلفة وتلقن املتمردين دروساً اعتربوا هبا زمناً طويالً ،فقد متكنت قوة من قواته دخول

حصن طرش وحصون أخرى يف كورة ابغه وتطهريها من العصاة سنة 309هـ ( .)39ومتكنت قوة
أخرى من السيطرة على حصن منت روي يف كورة البرية يف السنة اليت تلتها ( .)40ويف الثغر األعلى

كانت قواته تقاتل بين ذي النون وتدخل أقوى حصوهنم شنت برية سنة  314هـ ( .)41وكانت
قوات شرق األندلس جتوب حصون املخالفني يف كورة تدمري وتستويل عليها الواحدة تلو اآلخر،

ومتكنت قوة أخرى من تطهري مدينة ماردة من أسباب الفساد والعصيان سنة  316هـ ( .)42ويف
السنة التالية دخلت مدينة شاطبة مث مدينة طليطلة بعد حصار طويل ،مث سقطت مدينة ابجة سنة
 317هـ ومدينة بطليوس سنة  318هـ بعد قتال شديد (.)43

وهكذا استطاع عبد الرْحن الناصر من استعادة الوحدة الوطنية إىل األندلس ومكن السلطة املركزية
من السيادة على أقاليم البالد بعد ما استطاع بكفاءة عالية من إدامة عوامل النصر لقواته يف الوقت

الذي استنزف طاقة حتمل أعدائه املتمردين.
اختاذ ألقاب اخلالفة:

رغم أن الدولة العربية يف األندلس قد استطاعت غري مرة منافسة الدول الكربى يف جمايل القوة

والتقدم فإن أمراء هذه الدولة مل يفكروا يف اإلقدام على منافسة الدولة العباسية يف ألقاب اخلالفة "

وقيل يف تعليل ذلك أهنم كانوا يرون اخلالفة ترااثً ألهل البيت ،ويدركون قصورهم عن ذلك ،ابلقصور
عن ملك احلجاز أصل العرب وامللة ،والبعد عن دار اخلالفة اليت هي مركز العصبية ،وأهنم بعبارة
أخرى :كانوا يرون أن اخلالفة تكون ملن ميلك احلرمني " (.)44
وال خالف فإن اإلحجام عن اختاذ ألقاب اخلالفة يرجع يف األساس إىل بواعث السياسة احلكيمة اليت
متيز هبا أمراء األندلس متحوطني من إاثرة الفتنة واخلالفات الدينية واملذهبية يف العامل اإلسالمي

(.)45

_______

( )39ابن حيان 172 /5 :و .173
( )40ابن حيان.179 /5 :
( )41ابن حيان.203 /5 :
( )42ابن حيان 237 /5 :و .238

( )43التفاصيل يف املقتبس ،البن حيان.280 ،271 ،129 /5 :
( )44عنان :دول اإلسالم.429 /2 :
( )45عنان.429 /2 :

()161/1

غري أن مستجدات القرن الرابع اهلجري السياسية وما رافق ذلك من تغري يف خارطة العامل اإلسالمي
فضالً عن عوامل أخرى دفعت األمري عبد الرْحن الثالث إىل اختاذ ألقاب اخلالفة ،وميكن ترتيب
العوامل على النحو اآليت:

 -استعادة الوحدة الوطنية إىل البالد بعد ستة عشر عاماً من النضال الصعب الذي انتهى ابلقضاء

على مجيع املتمردين وعلى رأسهم بين حفصون ( .)46ولقب األمري مل يعد من األلقاب اليت

تستوعب طموحات عبد الرْحن الثالث ،خصوصاً بعد أن زالت حرمة هذا اللقب وتلقب به معظم
اخلارجني على السلطة املركزية منافسة ألمري قرطبة احلاكم الفعلي والشرعي لعموم البالد.

 ضعف اخلالفة العباسية وحتكم العناصر األجنبية مبقدرات اخلالفة بوصفها لقباً له حرمته ،وابخلليفةبوصفه صاحب سلطة دينية وزمنية ( ،)47عامل من العوامل اليت أجازت لألمري األموي اختاذ لقب

اخلليفة.

 -ظهور دولة الفاطميني يف املغرب العريب وسيطرهتا على مناطق واسعة منه وإعالهنا اخلالفة (،)48

أسباب دفعت األمري عبد الرْحن للرد على الفاطميني ابملثل بعد ثبوت أحقيته أبلقاهبا من دولة منحلة

(العباسية) وأخرى طارئة (الفاطمية) ( )49أو كما يقول ابن حيان " :وقطعه على استحقاقه هلذا
االسم الذي هو ابحلقيقة له ولغريه ابالستعارة " (.)50

 -إن لقب خليفة يهيئ للعاصمة قرطبة دوراً أكثر مركزية ميكنها من القبض على أطراف الدولة

قاطبة ،وميكنها من قمع أي حترك انفصايل ابلسرعة القصوى (.)51

 -وقيل أن أهل األندلس هم الذين منحوا أمريهم لقب (خليفة) تقديراً جلهوده يف توحيد البالد،

وتثبيت أركاهنا إلعادة جمدها وبعد أن تيقنوا من ضعف خالفة بين العباس يف املشرق وبطالن دعوى

الفاطميني يف املغرب.

ولألسباب اآلنفة الذكر أعلن األمري عبد الرْحن الثالث الوثيقة الرمسية بوجوب
_______

( )46بيضون.295 :

( )47احلميدي :جذوة املقتبس ،13 :الدار املصرية؛  1966م.
( )48احلميدي.13 :

( )49عنان :دولة اإلسالم .429 /2
( )50املقتبس.241 /5:
( )51بيضون.296 :

()162/1

اختاذه هذا اللقب اعتباراً من يوم اخلميس اثين ذي احلجة سنة 316هـ 929/م ( )52ونصها:

" بسم هللا الرْحن الرحيم ،أما بعد :فأان أحق من استوىف حقه ،وأجدر من استكمل خطه ،ولبس من

كرامة هللا ما ألبسه ،للذي فضلنا هللا به ،وأظهر أثرتنا فيه ،ورفع سلطاننا إليه ،ويسر على أيدينا

إدراكه ،وسهل بدولتنا مرامه وللذي أشاد يف اآلفاق من ذكران ،وعلو أمران ،وأعلن من رجاء العاملني

بنا ،وأعاد من احنرافهم إلينا واستبشارهم بدولتنا واحلمد هلل ويل النعمة واإلنعام مبا أنعم به ،وأهل
الفضل مبا تفضل علينا فيه وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا أبمري املؤمنني ،وخروج الكتب عنا وورودها

علينا بذلك ،إذ كل مدعو هبذا االسم غريان منتحل له ،ودخيل فيه ،ومتسم مبا ال يستحقه ،وعلمنا
أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه ،واسم اثبت أسقطناه " (.)53

وهكذا اختذ األمري عبد الرْحن مسة اخلالفة ،وتسمى أبمري املؤمنني الناصر لدين هللا ،وبدأت الدعوة
لبين أمية أبلقاب اخلالفة يف األندلس واملغرب األقصى (.)54
_______

( )52وهم ابن األثري ،واتبعه ابن خلدون عندما وضعا اختاذ الناصر لسمة اخلالفة سنة 327هـ.
ينظر؛ الكامل ،535 /8 :العرب.144 /4 :

( )53ابن عذاري.198 /2 :

( )54ابن حيان ،241 /5 :وينظر؛ عنان.430 /2 :

()163/1

ص ُل الث ِ
هاين
ال َف ْ

األخطار اخلارجية األندلس واملمالك اإلسبانية الشمالية:
أفادت املمالك اإلسبانية الشمالية من حالة انفراط عرى الوحدة الوطنية يف األندلس ،وتوغلت

مسافات بعيدة يف عمق األراضي العربية ويف مناطق عديدة وعلى طول خط احلدود الذي جيمع بينها
وبني الدولة العربية ،وقد كانت مملكلة ليون (جليقية) حاملة لواء القضاء على السيادة العربية يف
األندلس جتمعها ومملكة نربة (بالد البشكنس) عرى التحالف املستمر واهلدف املشرتك -وإن

اختلفت املصاحل واألطماع لكل منهما -واستغالل شىت الظروف للعبث أبمن األندلس.

ويف بداية عصر عبد الرْحن الناصر أغارت قوات اردونيو الثاين ملك ليون على مدينة ايبره ،ومتكنت
قواته من دخول املدينة سنة  301هـ بعد أن القت مقاومة عنيفة من قبل حاميتها اليت فضل رجاهلا

االستشهاد دفاعاً عنها ومل ينج منهم إال العشرات انسحبوا عنها إىل مدينة ابجة بعد استشهاد عاملها
مروان بن عبد امللك ( ،)1وترك الغزاة املدينة بعد اجتياحها وهنبها وختريبها ،قاصدين القضاء على

تفكري العرب ابلعودة مرة أخرى إىل إعمار وسكىن هذه املدينة ،خاصة وأهنم كانوا عاجزين عن تزويد
منطقة بعيدة كهذه ابلطاقات البشرية اليت تؤمن هلم استمرار السيطرة عليها والدفاع عنها .وعلى

الرغم من استمرار خراب املدينة ملدة تزيد على السنة فإن احلياة ما لبثت أن عادت إليها وعمرها

العرب ابلطاقات البشرية ،وأعادوا بناء ما خربه الغزاة (.)2

ويف سنة  303هـ عاود اردونيو سياسته العدوانية فهاجم غرب األندلس مستهدفاً
_______
( )1ابن حيان.95 - 93 /5 :
( )2ابن حيان.96 /5 :

()164/1

كورة ماردة ،فعرب هنر التاجة ،واستوىل على حصن مادلني ،مث قصد قلعة احلنش الذي استبسل يف
الدفاع حىت أبيدت حاميته " إال قليالً ممن جنا به الركض عند اشتغال العدو ابحتياز غنائمهم ،ودخل
العدو  ...احلصن وقتلوا مجيع من كان فيه وسبوا نساءهم وذراريهم وقتل ابن راشد رئيسهم يف مجلة

من قتل ،وهدم احلصن فأحلق أعاله أبسفله " ( .)3ومن قلعة احلنش سار اردونيو بقواته حنو ماردة
اليت أعجزته حصانتها ومنعتها ففضل االرتداد عنها بعد أن وصله أهلها مببلغ من املال ( .)4ويف

الوقت الذي كانت قوات اردونيو تعيث فساداً يف أراضي األندلس كان شاجنو بن غرسية ملك انفار

يهاجم مدينة تطيلة يف الثغر األعلى معرضاً املدينة وقراها إىل اخلراب والدمار الذي يعد هنجاً طبيعياً
اعتمده أمراء وملوك هذه املمالك (.)5

ورداً على هذه االعتداءات فقد قامت القوات األندلسية بتجهيز ْحلة قادها أْحد بن حممد بن أيب

عبدة سنة  304هـ توغلت يف أراضي العدو ،ومتكنت من حتقيق أهدافها املرسومة ( ،)6وإن كانت
هذه احلملة كما يبدو غارة حمدودة املدى مل تسفر إال عن ختريب بعض احلصون ( ،)7واستكشاف

املنطقة وحتديد أماكن وجود العدو ومكامن قواته ،لذا عاد القائد أْحد بن أيب عبدة يف السنة التالية
على رأس فرقة من اجلند هدفها احتالل حصن شنت اشتبني (قاشرتمورش) أحد أهم احلصون اليت

أقامته دولة ليون على اجلهة اليمىن من هنر دويرة ( ،)8ودارت بني الطرفني حرب صعبة صرب هلا

الفريقان ،وكاد النصر ينتهي للقوات العربية لوال تراجع بعض املتخاذلني وارتدادهم مما أضر إضراراً
ابلغاً ابلصفوف اليت انكشفت أمام األعداء فضالً عن استشهاد القائد ابن أيب عبدة نفسه فرتاجعت
معظم القوات منسحبة إىل الداخل ،وقد شجعت هذه العملية اردونيو وحليفه شاجنة على حماصرة

مدينة انجرة لعدة أايم عاثت قواهتما خالهلا يف أطرافها فساداً قبل االنتقال إىل مدينة تطيلة وهنب

قراها ،وعرب شاجنة بقواته هنر ابرة فقاتل حصن بلترية وهنب ما أمكنه وأحرق املسجد اجلامع فيه مث

ارتد منسحباً إىل قواعده (.)9
_______

( )3ابن حيان 120 /5 :وما بعدها.
( )4ابن حيان.123 /5 :
( )5ابن حيان.124 /5 :
( )6ابن حيان ،127 /5 :ابن عذاري.169 /2 :
( )7أْحد بدر.59 :
( )8أْحد بدر.59 :
( )9ابن حيان.143 /5 :

()165/1

وقد خلقت هذه العمليات العسكرية قلقاً عميقاً لدى عبد الرْحن الناصر ْحله يف النهاية على إجراء
تعديالت يف خططه العسكرية بعد أن أصبحت جتاوزات قوات املمالك الشمالية على الدولة العربية

أمراً ال ميكن اإلغضاء عنه فقرر توجيه ضربة انتقامية ململكة ليون تصيبها يف الصميم ( ،)10وقام

بقيادة قواته خمرتقاً الثغر األوسط مث عرب هنر دويره وانزل يف طريقه مدانً وحصوانً عديدة منها مدينة

أومسة وحصن شنت اشتبني ومدينة قلونية ،ومتكن من إحراز عدة انتصارات على أعدائه ودحرهم يف
مكان يسمى (خونكري) غريب بنبلونة حيث أبيدت معظم القوات املتحالفة ولوحقت فلوهلا اليت

جتمعت يف حصن مويش والذي مت تدمريه متاماً بعد سحق الفلول املعتصمة فيه (.)11
وذلك سنة  308هـ 920/م.

وكانت نتائج هذه احلملة مبا حققته من مكاسب عسكرية وتغريات جغرافية بعد استيالء عبد الرْحن
الناصر على بعض املواقع املهمة ،كافية لكبح مجاح قوات اردونيو ،خاصة وأن اجلبهة الداخلية مل تعد

الشغل الشاغل للناصر بعد أن متكن من فرض سلطته على أهم معاقل التمرد ،وصار لديه من القدرة
ما يساعده على إحباط مثل هذه العمليات وتلقينها ما تستحق من العقاب والردع ( ،)12وقد
أثبتت األايم صالبة نظام الناصر فعندما سولت نفس شاجنة أمري انفار سنة  311هـ له مهامجة حصن

بقرية واالستيالء عليه واقرتاف جرمية قتل األسرى يف عاصمته بنبلونة ( ،)13كان رد الناصر سريعاً
وقاسياً فقد أمر يف السنة التالية ابجتياح بالد انفار وطرق العاصمة نفسها فدمرها وأحرقها وعلى
الرغم من حماوالت قوات انفار العديدة لصد قوات الناصر إال أن مجيع احملاوالت ابءت هبزائم

متالحقة اعترب هبا شاجنة لسنوات عديدة (.)14
وقد دخلت مملكة ليون يف صراع شديد على السلطة بعد وفاة اردونيو الثاين سنة  313هـ ،واستمر
هذا الصراع قرابة سبع سنوات ،وكان من فوائده على الدولة العربية يف األندلس أن شلت الطاقات

العدوانية هلذه الدولة وحليفتها انفار ( .)15وتفرغ الناصر لتصفية أطراف التمرد يف الداخل والعمل

على تثبيت أركان الدولة كما جيب هلا أن
_______
( )10بيضون.300 :

( )11ابن حيان ،163 /5 :ابن عذاري.179 /2 :
( )12بيضون.300 :

( )13ابن حيان ،186 /5 :ابن عذاري.184 /2 :
( )14ابن حيان.189 /5 :
( )15ابن حيان 344 /5 :وما بعدها ،اتريخ ابن خلدون.142 /4 :

()166/1

تكون عليه من احلرمة واالحرتام ،فتم القضاء هنائياً على مترد أبناء عمر بن حفصون ودخلت قوات
الناصر قلعة ببشرت احلصينة وعمل على ضرب الفلول األخرى حىت اذعنت إذعاانً اتماً .هلذا كله

كانت قوات الدولة العربية يف األندلس مستعدة للردع الوقائي الشديد ألي اعتداء يصيبها من قبل

ملك ليون رامريو الثاين الذي متكن من عرش ليون سنة  320هـ ( )16وكان معروفاً بعدائه الشديد
للدولة العربية وهجماته على مناطق عديدة من األراضي العربية ( ،)17واستمرت املناوشات بني

الطرفني سجاالً تراوحت بينهما عوامل النصر واهلزمية حىت سنة  327هـ ( 939م) عندما قرر الناصر
خوض غمار املعركة احلامسة وقاد جيشه بنفسه للقاء قوات حتالف املمالك الشمالية بقيادة رامريو

الثاين ويف عمق أراضيه.

وواقعة سنة  327هـ 939/م أو كما تسمى بواقعة اخلندق قد وقعت قرب شنت مانكس
(سيمانقة) ،وانتهت لصاحل التحالف الشمايل بعد أن انسحبت القوات العربية إىل عمق أراضيها،

وعلى الرغم من صمت املصادر العربية واختصار األخرى ( )18يف الكالم على طبيعة الظروف اليت
أحاطت بقوات الناصر وأدت إىل هذه اهلزمية غري املتوقعة نرى العكس متاماً يف بعض املصادر

اإلفرجنية اليت بسطت الكالم واحلديث املسهب عن انتصار قوات ليون وحلفائه واملبالغة يف جسامة
اخلسائر اليت فقدهتا قوات الناصر يف ميدان املعركة.

وخري من تعرض هلذه الواقعة من املؤرخني العرب ابن حيان يف " مقتبسه " حيث أتى عليها بشيء من

التفصيل معتمداً رواية الرازي ونصها " :ملا عزم الناصر لدين هللا على غزو أعداء هللا أهل جليقة ...
تقدم يف االستعداد هلا قبل أواهنا ،فجىب وابلغ يف حشد أهل األندلس ،وختطاهم إىل أهل واليته من

أهل احلضر منهم وقبائل الرببر البادية ،فبث كتبه إليهم حيضهم على اجلهاد ،ويستنفرهم له ،ويرغبهم

فيه ،ويضرب هلم يف الرتاقي إىل األندلس يف املسري معه موعداً واسعاً ،لن خيلفه ،ويشدد على عماله
يف األندلس يف ابتعاث من قبلهم ،وتضييق املعاذير عليهم ،واالحتفال يف

_______

( )16خرب متلكه عرش ليون يف املقتبس البن حيان 346 /5 :و .347
( )17ابن حيان.379 /5 :

( )18مل يتعرض ابن عذاري يف أحداث سنة  327هـ إىل ذكر موقعة اخلندق ينظر :البيان املغرب:

 ،210 /2أما ابن خلدون فلم يزد عن قوله " :مث كانت بعدها غزوة اخلندق ومل يغز الناصر بعدها
بنفسه " .ينظر :العرب .142 /4

()167/1
إزعاجهم ،وضمن كتبه النافذة إليهم فصالً ،تشاهده الناس ٍ
يومئذ وبعده ،نصه( :وليكن حشدك

حشراً ال حشداً) فانبعث منهم خلق عظيم بني الكره واملوافقةْ ،حل أهل قرطبة حضرته ،من ذلك
أثقله وأحفله ،لينفي بذلك الطماعية من أهل الكور يف أخذ عفوهم ،فانتهى من االحتفال الغاية

واستكثر من اآلالت السفرية والعدد احلربية واألسلحة الشاكة ،واستظهر على االستقالل بذلك كله،
بوفور الكراع وقوة الظهر واإلكثار من املال للنفقة ،واستقل بغزوته هذه بثقل مل يستقل مبثله قبل

ملك وال أمري من سلفه ...

وكان الناصر لدين هللا قد أخرج قبل خروجه هلذه الغزوة الوزير القائد أْحد بن حممد بن إلياس بقطع

من جيشه إىل ثغر الغرب احتياطاً على أهله كي ال تكون للعدو عليهم حيلة ،عند إيغاله هو ابلصائفة

يف أرضهم  ...وتقدم الناصر بعده يف عساكر الصائفة قاصداً سبيل جهاده ،حىت واىف حبملته مدينة
طليطلة يوم اخلميس لسبع بقني من شهر رمضان ،فأقام هبا ستة أايم مث رحل عنها يوم اخلميس إىل

احلصن وملش ويوم اجلمعة بعده إىل قلعة خليفة  ...ويوم األحد إىل حملة فج ْحيد  ...واقتحم الناصر
لدين هللا بعساكره أرض العدو ،فجال فيها أايماً من حملة إىل أخرى (.)19

ويصف الرازي املعركة بقوله " :وكسر العسكر على ابب شنت مانكش يوم األربعاء (لعشرة بقيت

من شوال) مث صاحبهم احلرب يوم اخلميس إلحدى عشرة ليلة بقيت من شوال ،فجالت بني الفريقني
أبشد ما يكون وأصعبه ،مث انجزوا احلرب يوم اجلمعة بعده ،فصابروا املسلمني صرباً عظيماً إىل أن

توجهت عليهم كرة ،مث كانت هلم كرة احناز هلا املسلمون ،فانكشفوا انكشافاً قبيحاً ،نيل فيه منال

ممض ،وأجلأهم العدو يف احنيازهم إىل خندق بعيد املهوى؛ إليه تنسب الوقعة ،مل جيدوا عنه حميداً
فرتدى فيه خلق ،وداس بعضهم بعضاً ،لكثرة اخللق ،وفيض اجلموع  ...وآل الناصر إىل كثف ما
اجلمع ختطتهم الركبة ،فضم كشفهم ،واحتل هبم أبعلى هنر بشورقة ،وقد قصر العدو عن اتباعه،

فاضطرب هنالك يومه  ...مث رحل قافالً حىت خرج إىل مدينة الفرج املسماة وادي احلجارة  ...مث
تقدم إىل قرطبة " (.)20

وتنحصر أسباب اهلزمية على الرغم من االستعدادات والقوات الضخمة إىل عاملني أساسيني:

_______

( )19املقتبس 433 /5 :وما بعدها.
( )20ابن حيان.435 /5 :

()168/1

األول :فقدان الوحدة بني صفوف هذا اجليش الكبري الذي حشر حشراً مكرهاً غري خمري (،)21
وتعيني جندة بن حسني الصقليب قائداً أعلى له عامل مضاف ولهد نوعاً من التذمر أثر أتثرياً سلبياً على
معنوايت بعض فرقه وإىل هذا يشري ابن حيان بقوله " :وبدا من قوم من وجوه اجلند يف هذا اليوم

النفاق ألضغان احتملوها على السلطان ،ففتقوا الصفوف ،وشارعوا يف اهلرب وجروا على املسلمني

اهلزمية " (.)22

والثاين :مل يكن ميدان املعركة يف صاحل القوات العربية ،ومل يسمح هلا ابملناورة الكافية عند الضرورة،
لذا حسمت املعركة مع أول ارتداد أصاب بعض فرق هذه القوات ،ومل يتمكن الناصر من معاجلة
املوقف بعد مقتل جندة الصقليب وإبعاد قواته املرتاجعة بدون نظام إىل اخلندق الذي أصبح مقربة
حقيقية ملعظم قواته املرتدة.

وكان وقع هذه اهلزمية شديداً على الناصر ،ومن هنا فقد حاول تسويغها مبنشور عام فصل فيه

الظروف اليت أحاطت بقواته واألسباب اليت أدت إىل هذه النتيجة أورد ابن حيان نصه يف كتابه
املقتبس (.)23

أما الرواية اإلفرجنية فقد أغرقت يف تعظيم االنتصار ونتائجه وابلغت يف عدد القتلى من جيش
األندلس (.)24

ومهما يكن من أمر فإن هذه املعركة مل تكن إال واحدة من املعارك اليت قامت هبا القوات العربية يف
عمق أراضي املمالك الشمالية ومل تكن نتائجها أكثر من كوهنا معركة خسرها العرب يف هذه املناطق،

أعقبها معارك أخرى عديدة سنتعرض لتفاصيل بعضها يف الفصول القادمة.
 -األندلس والدولة الفاطمية:

اتسمت العالقة بني األندلس والفاطميني يف املغرب ابلعداء الشديد وقد حاول كل منهما التوسع

على حساب اآلخر بشىت الوسائل والطرق واعتمد الطرفان أساليب خمتلفة لإلخالل أبمن الطرف

اآلخر وإاثرة املتاعب ،وقد تراوحت تلك األساليب بني احلرب

_______

( )21نص الرازي اآلنف الذكر.
( )22املقتبس ،436 /5 :ابن اخلطيب ،أعمال األعالم 37 :ومسى منهم ابن حيان :فرتون بن حممد
الطويل الذي أعدم مع من أعدم حال وصول الناصر مدينة قرطبة.

(.443 - 438 /5 )23
( )24من هذه الرواايت رواية ألفونسو احلكيم يف اترخيه العام ،ينظر :عنان.419 /2 :
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الباردة وإرسال اجلواسيس القتناص املعلومات إىل استخدام القوة وتناطح أساطيل كال الطرفني ،وإذا
كان لكل طرف من األطراف وسائله وأهدافه فهو يف نفس الوقت ميتلك اإلجراءات الوقائية
لتحركات الطرف املضاد.

فمنذ استقرار األمور لعبيد هللا املهدي أول خلفاء الدولة الفاطمية ،بدأ يتطلع بنظره إىل انحية مصر

واألندلس وابتت األحالم تراوده لفصل املغرب اإلسالمي أبمجعه وجعله حتت نفوذ دولته نكاية
ابخلالفة العباسية ،وبدأت مشاريعه مبكرة ففي سنة  301هـ أرسل ْحلة عسكرية إىل مصر وعلى

الرغم من أن ْحلته هذه مل حتقق الغرض املقرر هلا ،إال أن الدولة الفاطمية استفادت كثرياً الستكشاف
قوة مصر العسكرية ،وقدرة السلطة احلاكمة فيها على تعبئة القوات.

أما األندلس فكانت هي األخرى هدفاً للدولة الفاطمية ومع بداية احلرب الباردة بني الطرفني مل يعدم

الفاطميون الرجال ( )25الذين دخلوا األندلس جلمع املعلومات عن أحواهلا وقدراهتا العسكرية
واالقتصادية ،والوقوف على مواطن القوة والضعف يف البالد.

وعلى الرغم من ضغوط الفاطميني الشديدة على األندلس يف عهد املهدي وخلفائه من بعده فلم
يتمكن الفاطميون من حتقيق النجاح الكايف لدعوهتم أو ترويج تلفيقاهتم يف األوساط األندلسية اللهم

إال عند بعض األنصار الذين التحقوا بعد ذلك خبدمة الفاطميني ألكثر من سبب وعند بعض

املتمردين واخلارجني على السلطة الشرعية من الذين والوا الدولة الفاطمية طمعاً يف املساعدات

العسكرية ،مع استعداد هذه الدولة التام إلمداد كل املتمردين ما دام ذلك اإلمداد يشكل إدامة

لتواصل االضطراب يف أمن األندلس.

وقد فشلت كل خمططات الدولة الفاطمية ضد األندلس بفضل سياسة عبد الرْحن الناصر ويقظة

أجهزته اليت متكنت من كشف مجيع املؤامرات قبل تنفيذها ،وليس هذا فحسب فقد بدأ الناصر حرابً
دفاعية خطط هلا بدقة ونفذت أبسلحة خمتلفة وردود فعل سريعة أعيت الدولة الفاطمية وأفشلت
خططها جتاه األندلس ،والطرق اليت اعتمدها عبد الرْحن الناصر هي:
_______

( )25يذهب بعض املؤرخني األندلسيني ،على اعتبار ابن حوقل ،وابن هارون البغدادي ،وأبو اليسر
الرايضي وآخرين غريهم جواسيس دخلوا األندلس بتكليف من الدولة الفاطمية.

()170/1

 - 1إعالن اخلالفة يف األندلس سنة  316هـ حتدايً للدولة الفاطمية ،وقد سبق احلديث عن ذلك.
 - 2العمل على كسب والء القبائل يف العدوة املغربية وحتريضها للقيام على الدولة الفاطمية ،فقد

متكن من كسب زعماء زانتة املشهورة يف املغرب العريب وعلى رأس هؤالء الزعماء زعيم قبيلة مغراوة

الزانتية حممد بن خزر الذي كان يسيطر على املغرب األوسط أبكمله عدا مدينة اتهرت (،)26

وكانت هذه القبائل يف صراع دائم مع الفاطميني وحلفائهم من قبائل صنهاجة ،وقد ابيع حممد بن
خزر الناصر سنة  317هـ ودعا له دون الفاطميني (.)27

وأعلن أيضاً موسى بن أيب العافية الزانيت سنة  317هـ والءه للخالفة األندلسية ( ،)28وكان ابن أيب

العافية مشهوراً مبقارعته جليوش الفاطميني والقوات املتحالفة معهم ،وقد خاض يف سبيل ذلك سلسلة
من احلروب استمرت سنوات طواالً استنزفت من طاقات الدولة الفاطمية الكثري من العدد والعدة

(.)29

واعرتف األمراء األدارسة املتآمرون يف املغرب األقصى بني سنيت  316هـ و  318هـ خبالفة الناصر

لدين هللا ونبذوا الدعوة الفاطمية وكان آخرهم األمري احلسن بن عيسى احلسين الذي واىل الناصر يف

سنة 318هـ ( .)30وإن كان موقف األدارسة يرتاوح بني أتييد الفاطميني اترة واألندلس اترة أخرى
واالنقالب على اخلالفتني حني تتوفر هلم القوة واملنعة.

وممن خاطب الناصر أيضاً واعرتف خبالفته صقور بن سنان " وكان ابتداؤه لذلك يف سنة  316هـ،

كتب ميت ابلوالية وخيطب القبول وازدلف هبدية حسنة من خيل وإبل وأنعام وغزالن ،حسن موقعها

من الناصر لدين هللا لغرابتها أبرضها ما ض هعف له عنها املكافأة وأسجل له على عمله ،وأحلقه أبهل

واليته " (.)31

وإضافة إىل ذلك فقد ْحى اخلليفة الناصر الالجئني السياسيني أفراداً وزعماء من

_______

( )26عاصمة الدولة الرستمية ،أسسها عبد الرْحن بن رستم وانتهت هذه الدولة على يد الفاطميني.
( )27ابن حيان ،257 /5 :وينظر :كتاب البيعة ص .265

( )28ابن حيان ،261 /5 :الناصري ،االستقصا.188 /1 :
( )29ابن حيان 307 /5 :وينظر الصفحات 347 :و .371 ،369
( )30ابن حيان.263 - 261 /5 :

( )31ابن حيان 261 /5 :ذكره يف أحداث سنة 317هـ.
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أمثال ابن اخلراز املليلي الذي كان قاضياً مبدينة مليلة ،وحكم بن حممد القريواين القرشي الذي تعرض
للسجن يف عهد عبيد هللا املهدي ( ،)32وجلأ إليه بنو سعيد بن صاحل أمراء نكور بعد أن دخلها

مصالة بن حبوس وقتل صاحبها سعيداً يف سنة  305هـ ،وعمل الناصر على متكني صاحل بن سعيد
من استعادة نكور واستخالصها من عامل مصالة بن حبوس (.)33

وساند مجيع الثورات القائمة يف املغرب ضد الدولة الفاطمية ومنها ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد الزانيت

اليت استغرقت عهد اخلليفة الفاطمي حممد القائم وسنوات من عهد ولده إمساعيل املنصور ،وقد أمد

الناصر هذه الثورة بكل أسباب التواصل من أموال وسالح حبيث أصبحت هتدد كيان الدولة

الفاطمية برمته يف بالد املغرب نتيجة االنتصارات اليت حققها الثائر على القوات الفاطمية يف معارك

ٍ
وحينئذ
عديدة ،ومل تستطع جيوش الفاطميني من إهناء هذه الثورة إال بعد أن استعانت بقبيلة صنهاجة
متكنت من قوات الثائر وقتله سنة  336هـ (.)34

 - 3العمل على بناء قوة حبرية مهامجة:

اهتم األندلسيون ابلقوة البحرية منذ عهد األمري عبد الرْحن األوسط عندما تعرضت بعض السواحل
األندلسية ومدهنا إىل هجمات النورمان ،ومل يكتفوا بقوات األسطول الدفاعية بل بدأوا استجابة

ملتطلبات أمن البالد بصناعة السفن املختلفة األحجام ،فمع بداية عصر عبد الرْحن الناصر ،وتزايد

خطر الفاطميني بدأت األندلس تعمل بشكل سريع ملنافسة القوى األخرى يف البحر املتوسط ،وحتكم
سيطرهتا على مياهها اإلقليمية ال سيما منطقة جبل طارق وعملت دورايت األسطول األندلسي على

منع اإلمدادات اليت كانت الدولة الفاطمية متول هبا املتمردين يف األندلس ومنهم زعيمهم عمر بن

حفصون ومتكنت وملرات عديدة من إغراق السفن الفاطمية ،أو أسرها داخل وخارج املياه اإلقليمية
لألندلس .ومل يكتف عبد الرْحن الناصر هبذه االجراءات ،بل عمد إىل مهامجة أهم املدن املغربية

املطلة على البحر املتوسط وضمها إىل سلطانه ،ففي سنة 314هـ استوىل األسطول األندلسي على
مدينة مليلة وطنجة ( ،)35ويف سنة 319هـ استوىل
_______

( )32سامل :اتريخ املغرب الكبري .614 /2
( )33سامل :املصدر السابق615 /2 :؛ وينظر :املقتبس .216 /5
( )34ابن عذاري.216 /1 :

( )35سامل ،املغرب الكبري611 /2 :؛ أْحد بدر .87
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على مدينة سبتة ( .)36وحاول يف سنة  320هـ السيطرة على جزيرة ارشقول ( )37احلصينة لكن
احلملة مل حتقق هدفها واضطر إىل تركها عائداً إىل قواعده يف املرية (.)38

وقد أصبحت املناطق اليت سيطر عليها األسطول األندلسي قواعد لإلنطالق يف العمق املغريب ،يف

نفس الوقت عدت مبثابة حزام األمان للسواحل األندلسية املقابلة .ومنذ ذلك احلني بدأت القوات
البحرية األندلسية بتسديد الضرابت للفاطميني ومهامجة ممتلكاهتم يف املغرب األقصى ،بل أخذت

هتاجم سفنهم يف عمق البحر وتقطع على األخرى خطوط العودة ،وعلى الرغم من أن الفاطميني ردوا
ابملثل وهامجوا املرية قاعدة األسطول األندلسي سنة 344هـ وأحرقوا مجيع السفن الراسية فيها،

ولكنهم مل يتمكنوا من حتجيم حتركاته ،فعاود األسطول األندلسي اهلجوم ،وقصد هذه املرة سواحل
سوسة ومرسى اخلزر وعاث فيهما دون أن يتمكن الفاطميون من رده أو التقليل من خسائرهم.

_______

( )36ابن حيان288 /5 :؛ وينظر :حممد بن اتويت ،اتريخ سبتة ،الدار البيضاء ط 1982 ،1
ص 22:وما بعدها.

( )37قريبة من سواحل تلمسان يف املغرب األوسط (اجلزائر).
( )38سامل ،املغرب الكبري.612 /2 :

()173/1
ص ُل الثهالِث
ال َف ْ

املظاهر احلضارية
 - 1العالقات الدبلوماسية:

اجتمعت يف شخصية اخلليفة عبد الرْحن الناصر مواهب عدة ،أهلته ألن يكون حاكماً انجحاً ،فهو
سياسي مرن وقائد شجاع وإداري صلب ،يضاف إىل ذلك ثقافة أدبية واسعة وذوق فين رفيع

وشخصية كهذه ،ال بد أن ترتك بصماهتا على دولة األندلس بصورة عامة ال سيما قرطبة اليت أتلقت
نصف قرن من الزمن مع هذا اخلليفة الذي وصل بفضل جهوده اجلبارة ومنجزاته العظيمة ،إىل أن
جيعل منها جوهرة العصر تزدحم ابلسكان وتشمخ يف مسائها العمائر والقصور ،ويؤمها أصحاب العلم

وطالبه من كل صوب ،وبدأ الناصر بعد رحيل منافسه املعز إىل املشرق ( )1وأفول مشس اإلمرباطورية
الكارولنجية ،الشخصية األكثر قوة يف غريب البحر املتوسط وفوق ذلك كان ابستطاعته أن يدعي

الزعامة الدينية للعامل اإلسالمي بعد حتجيم هذا الدور الذي استأثر به اخللفاء العباسيون زمناً قبل أن

يطغى عليهم ضباط القصر من الرتك والديلم ،وهكذا فإن اخلليفة الناصر حتول يف السنوات العشر

األخرية من عهده إىل رجل العامل اإلسالمي القوي " ،له من متانة نظامه يف الداخل ومسعته السياسية

يف اخلارج ،ما يؤهله ألن يكون موضع إعجاب وتقدير الشخصيات املعاصرة اليت سعت إىل صداقته

وإقامة عالقات ودية معه " ( .)2والدول اليت سعت إىل مصادقته وحرصت على إرسال السفراء إىل
قرطبة هي:

 - 1الدولة البيزنطية:
وكانت يف مقدمة الدول الساعية إىل توطيد العالقات مع األندلس ولعل العداء
_______

( )1يعين نقل مقر الدول الفاطمية إىل مصر.
( )2بيضون.307 :
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املشرتك للدولة العباسية كان من بني األسباب يف توطيد تلك العالقات ،وقد عاصر اخلليفة الناصر
من أابطرة بيزنطة اإلمرباطور قسطنطني السابع املشهور عنه اهتمامه ابلعلوم واآلداب وكتب
األقدمني.

ويتحدث مؤرخوان عن سفارتني بيزنطيتني وصلتا األندلس.

األوىل :كانت سنة  336هـ ( )3حيث ابلغ الناصر يف تزيني بالطه واالحتفال ابلسفراء ويف ذلك
يقول ابن خلدون " :وزين القصر اخلاليف أبنواع الزينة وأصناف الستور وجعل السرير اخلاليف مبقاعد

األبناء واألخوة واألعمام والقرابة ،ورتب الوزراء واخلدمة يف موقعهم ودخل الرسل فهاهلم ما رأوا
وقربوا حىت أدوا رسالتهم وأمر ٍ
يومئذ األعالم أن خيطبوا يف ذلك احملفل ويعظموا أمر اإلسالم واخلالفة
 ...فاستعدوا لذلك مث هبرهم هول اجمللس فومجوا وشرعوا يف القول فارتج عليهم ( ... )4فقام منذر

بن سعيد البلوطي من غري استعداد وال روية ،وال تقدم له أحد يف ذلك بشيء فخطب  ...وأنشد

شعراً طويالً ارجتله يف ذلك الغرض .)5( " ...

ورافقت هذه السفارة يف طريق العودة بعثة من قبل الدولة العربية يف األندلس كان على رأسها هشام

بن هذيل حيمل جواابً من خليفته الناصر ويؤكد على توثيق العالقات بني البلدين وقد استغرقت

سفارة ابن هذيل قرابة السنتني (أي إىل سنة  338هـ) عاد بعدها إىل األندلس ( .)6وقيل :إنه عاد

صحبة سفارة اثنية لإلمرباطورية البيزنطية ( )7استقبلت مبثل ما استقبلت به السفارة األوىل ،ويذكر

ابن عذاري أن السفراء الوافدين ْحلوا كتاابً من إمرباطور دولتهم يف رق مسائي اللون مكتوب ابلذهب

وعلى الكتاب طابع ذهب زنته أربعة مثاقيل على أحد وجوهه صورة املسيح عليه السالم ،وعلى
الوجه اآلخر صورة اإلمرباطور قسطنطني ( )8وولده.

ويف نفح الطيب ( )9وصف طريف مسهب الستقبال هذه السفارة وعلى الرغم من أن
_______

( )3يف البيان املغرب البن عذاري  313 /2سنة  334هـ.
( )4كان من بينهم أبو علي القايل البغدادي.
( )5اتريخ ابن خلدون  ،143 /4وينظر :نفح الطيب .364 /1
( )6ابن خلدون.142 /4 :

( )7ابن خلدون ،143 /4 :ويشري ابن عذاري 215 /2 :إىل السفارة الثانية يف سنة  338دون
اإلشارة إىل مهمة ابن هذيل.

( )8البيان املغرب.215 /2 :
( 366 /1 )9وما بعدها.

()175/1

اخللط بني وقائع استقبال السفارتني ال ميكن اإلغضاء عنه؛ إال أهنا ال ختلو من فائدة ،فهي تصور
تصويراً دقيقاً فخامة بالط الدولة العربية يف األندلس ومكانة هذه الدولة بني دول العامل آنذاك.

ومن نتائج هذه السفارات دخول بعض املؤلفات املهمة إىل األندلس ككتاب احلشائش لديسقوريدس

وكتاب هروشيش يف التأريخ ( ،)10ونقل أكثر من مائة سارية وحتف غريبة استخدمت يف بناء وتزيني
مدينة الزهراء كما سيأيت بيانه.

 - 2الدول الرومانية املقدسة:
يشري ابن عذاري ( )11وابن خلدون ( )12ابختصار شديد إىل سفارة من قبل إمرباطور األملان أتو
الكبري ،وصلت األندلس سنة  342هـ ( ،)13وكانت برائسة الراهب جان دي جورز (نسبة إىل دير

جورز القريب من مدينة متز) وهو أحد علماء عصره يف البحث واملناظرة ( ،)14وقد استقبلت هذه

السفارة مبا يليق أن يقابل به السفراء ،ونزل أعضاؤها يف أحد القصور الرمسية ،وطبيعي أن حياط بالط

اخلليفة علماً أبهداف ومهمة السفارة قبل اإلذن هلا ابملثول أمامه .ولكن ممثل اإلمرباطور كما يبدو مل

يكن على قدر من السلوك الدبلوماسي ،ففي حني وصلت إىل مسامع البالط أن السفري حيمل رسالة

تتضمن انتقاداً لنظام احلكم العريب يف األندلس ،وعبارات متس مقدسات العقيدة ،أصر السفري على

مواجهة اخلليفة ،وطرح حمتوايت الرسالة أمامه وقد رفض اخلليفة الناصر استقباله حىت يستوثق من أن

الرسالة اليت حيملها السفري متثل وجهة نظر اإلمرباطور أوتو الكبري أو أن حاملها الوافد " اهتبلها

لإلفضاء عن آرائه العدوانية يف جملس اخلليفة " ( )15ومت االتفاق على إرسال سفارة عربية إىل أوتو

الكبري تطلب منه تغيري سفارته أو تغيري الرسالة اليت حتملها ،فقام هبذه املهمة أحد املستعربني الذين
جييدون اللغة الالتينية إجادة اتمة ويدعى رمثوندو أو ربيع بن زيد ( ،)16وقد استقبلت هذه البعثة
من اإلمرباطور
_______

( )10أْحد بدر.139 :
( )11البيان املغرب.218 /2 :

( )12اتريخ ابن خلدون.143 /4 :
( )13انفرد ابن عذاري بذكر اتريخ وصول هذه السفارة ،وحددها عنان يف كتابه ،دول اإلسالم/2 :
 456بسنة 344هـ.

( )14عنان :دول اإلسالم.457 /2 :
( )15بيضون.811 :

( )16عادة املستعربني اختاذ األمساء العربية إضافة إىل أمسائهم األعجمية.
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يف بالطه مبدينة فرانكفورت ،وأهنت مهمتها بنجاح وعادت إىل األندلس برفقة سفارة أملانية جديدة
ٍ
وعندئذ مسح اخلليفة الناصر للسفراء ابملثول
ْحلت توجيهات حمددة إىل السفارة السابقة (،)17

أمامه وكانت مهمتهم تتحدد بنقطتني:
األوىل :عقد الصداقة بني الطرفني.

والثانية :العمل على إيقاف غارات البحريني األندلسيني على أمالك اإلمرباطورية الرومانية.
ورغم صمت الرواايت عن نتائج هذه السفارة ،فمن املرجح أن حكومة قرطبة أبدت استعدادها لكل

تعاون يدخل ضمن نطاق توثيق الصداقة بني الطرفني ويف نفس الوقت أبدت أسفها عن عدم الوعد
إبيقاف الغارات البحرية اليت كان يقوم هبا البحريون األندلسيون ( )18يف غاليس ومشال إيطاليا
وسويسرة وأماكن أخرى ،لكون هؤالء يعملون حلساهبم اخلاص ويسيطرون على مناطق وجزر هي يف

األصل خارج نطاق سيادة الدولة العربية يف األندلس ،وال يوجد أي نوع من أنواع العالقة بني
الطرفني (.)19

وإذا كانت هذه السفارة قد فشلت يف حتقيق املهمة الرئيسة اليت أوفدت من أجلها ،إال أن فوائدها

كانت قيمة ومهمة يف جوانب أخرى ،فقد أسهمت يف تقدمي معرفة أفضل لبالط اخلليفة عن أحوال
اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،وثروهتا وقواهتا ونظام احلكم السائد هناك ( .)20وإن ربيع بن زيد

(رمثوندو) لقي املؤرخ لوترياند يف أملانيا وحثه على وضع كتاب يف التاريخ يهتم أبخبار وحوادث العصر

(.)21

 - 3املمالك اإلسبانية الشمالية:

كانت الصراعات العسكرية بني األندلس واملمالك اإلسبانية الشمالية طاغية على سواها من مظاهر
التعاون الودي ،فهذه املمالك كانت تدخل حلقة املوادعة عندما تكون عاجزة عن القيام أبي فعل

عسكري اجتاه الدولة العربية يف األندلس ،وتنهي من جانب
_______

( )17عنان ،دول اإلسالم.457 /2 :

( )18أسس جمموعة من البحارة األندلسيني يف حدود سنة  227هـ دويلة مسيت ابسم دويلة القالل
(فراكسنيتوم) يف والية الربوفانس جنوب فرنسا ،واستمرت هذه الوالية يف جهادها البحري حىت

سقوطها سنة  365هـ .ينظر ،احلجي ،التاريخ األندلسي .313

( )19عنان458 /2 :؛ وينظر؛ شكيب أرسالن ،اتريخ غزوات العرب.207 :
( )20أْحد بدر.142 :
( )21أْحد بدر.142 :
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واحد كل عهد أو اتفاق إذا ما وجدت الفرصة الساحنة الخرتاق سيادة الدولة العربية فالعالقات بينها
وبني األندلس " مل حتتل غري جانب سطحي يف إطار ما نسميه حالياً ابلعالقات الدولية ،ألن اجلانب

األهم كانت تشهده ساحات القتال يف معركة إثبات الوجود " (.)22

وعلى الرغم من ذلك ،فقد أدى تفوق األندلس على مجيع الدول اجملاورة يف جمال التقدم والرقي ،إىل
أن ختطب تلك الدول بعد أن أعجزهتا احليل ود حكومة قرطبة ،وتطلب عقد معاهدات السالم

والعون والرأي يف حل املشاكل ،ففي سنة 344هـ وصلت سفارة ملك ليون اردونيو الرابع لعقد
معاهدة السالم بني الدولتني ،ووافقت حكومة قرطبة على مقرتح السفارة وبعثت سفارهتا إىل مملكة
ليون حيث مت إبرام االتفاق املذكور.

وبناء على طلب ملك ليون
ويف السنة التالية  345هـ دخل يف املعاهدة املذكورة أمري قشتالة فردانند ً

(.)23

ويف سنة  347هـ وصلت إىل قرطبة ملكة انفار طوطة ومعها ولدها األمري غرسية وطائفة من كبار
رجال الدولة ،فاستقبلوا يف الزهراء ومت عقد معاهدة السلم بني الطرفني (.)24

 - 4ووفدت إىل العاصمة األندلسية سفارة ملك الصقالبة بطرس وردت حكومة قرطبة بسفارة مماثلة
برائسة ربيع األسقف.
 - 5مث سفارة ملك فرنسا لويس الرابع لتوطيد العالقة بني البلدين (.)25

لقد متكن اخلليفة عبد الرْحن الناصر من خلق نوع من التوازن السياسي يف عصره ،وأصبحت الدولة

العربية يف األندلس مركزاً لذلك التوازن ( .)26وقد تبوأت األندلس مركز الصدارة يف العامل اإلسالمي

آنذاك وغدت قرطبة مركز اجلاذبية الدبلوماسية تتجه إليها أنظار الدول األوروبية املختلفة يف معاجلة

ما يعضل عليهم يف األمور السياسية ( ،)27يقول املقري " :إن ملك الناصر ابألندلس كان يف غاية
الفخامة

_______

( )22بيضون.312 :
( )23اتريخ ابن خلدون ،143 /4 :املقري.365 /1 :

( )24اتريخ ابن خلدون ،143 /4 :وينظر :عنان ،دول اإلسالم.459 /2 :
( )25اتريخ ابن خلدون 143 /4 :وينظر :عنان.456 /2 :
( )26بيضون.311 :

( )27عنان :دول اإلسالم.451 /2 :
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تبق أ همة
ورفعة الشأن ،وهادته الروم ،وأزدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر ،ومل َ

مسعت به من ملوك الروم واألفرجنة واجملوس ( ،)28وسائر األمم إال وفدت عليه خاضعة راغبة،
وانصرفت عنه راضية " (.)29

 - 2االزدهار االقتصادي:

عرفت األندلس يف عهد الناصر أبهنا أغىن دولة يف العصور الوسطى نتيجة ازدهار الزراعة والصناعة

والتجارة وكثرة أموال الغنائم ،واألمخاس ،ودخلت البالد طوراً من الرخاء والغىن مل يسبق أن وصلته يف
عصورها السابقة.

واألندلس بلد زراعي قبل كل شيء ،وكان اخلراج واجلزية واألمخاس هي املصادر الرئيسة خلزينة

الدولة ،وبدأت الزراعة ابالزدهار نتيجة اهتمام الدولة هبذا املورد املهم فحسنت أحوال العمال

الزراعيني وأسقطت بعض الضرائب عن املزارعني ،وهيأت هلم ظروفاً زادت من استغالل األرض

وزايدة اإلنتاج ،واشتهرت األندلس بزراعة القمح ( )30والزيتون وأنواع الفاكهة ،فضالً عن غاابهتا

اليت تعد مصدراً مهماً من مصادر الثروة ومادة أولية تدخل يف كثري من الصناعات اخلفيفة والثقيلة؛
والثروة احليوانية والسمكية اليت اشتهرت هبا مناطق واسعة من األندلس (.)31

واستغل األندلسيون الثروات الطبيعية فاستخرجوا املعادن املختلفة كالذهب والفضة والرصاص

واحلديد والزئبق والبلور والكربيت وامللح ،واشتهرت مناطق بعينها مبثل هذه املعادن فالفضة والنحاس
كاان يستخرجان من املناطق الشمالية قرطبة ولوشة وتدمري والزئبق من جبال الربانس ،والقصدير من
اكشونبة ،والبلور من لورقة ،واشتهرت جبال قرطبة وابغة أبنواع الرخام اجليد وسرقسطة ابمللح

األبيض الصايف (.)32

واملعادن اآلنفة الذكر وغريها كانت تستخدم يف بعض الصناعات اليت حتتاجها البالد ال سيما صناعة
األسلحة من سيوف ورماح ودروع إىل الصناعات األخرى اليت
_______

( )28يعين :النورمان.

( )29نفح الطيب.366 /1 :
( )30قال املقري " :ومن خواص طليطلة أن حنطتها ال تتغري وال تتسوس على طول السنني يتوارثها
اخللف عن السلف " نفح الطيب .143 /1 :وينظر :ابن خرداذبة ،املسالك واملمالك 90 :طبعة

ليدن ،وابن الفقيه ،خمتصر كتاب البلدان  - 87طبعة ليدن.
( )31عنان ،دول اإلسالم يف األندلس.689 /2 :
( )32املقري :نفح الطيب 143 /1 :و  145و  ،150عنان ،دول اإلسالم.690 /2 :
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اشتهرت هبا مدن األندلس كالنسيج واملالبس ( )33واألاثث والورق والزجاج والفخارايت وما يدخل
يف عداد الكماليات والتحفيات من الصناعات.
وأما التجارة فقد كانت من عماد االقتصاد يف األندلس ،وكانت املرية ومالقة من املوانئ اليت شهدت

تبادالً جتارايً مع أقطار أخرى وكانت حصة الدولة جباية الرسوم التجارية املقررة يف ذلك الوقت

( .)34ودخل األندلس أيضاً العديد من التجار املغاربة واملشارقة حاملني معهم بضاعة بالدهم بعدما
وجدوا يف قرطبة وغريها من املدن أسواقاً انفقة وجتارة ال تبور ،ومتيز بعض هؤالء التجار وخصوصاً
أهل املشرق برتويج جتارة الكتب واملؤلفات النادرة (.)35

ومواكبة لإلزدهار اإلقتصادي الذي عم البالد أمر اخلليفة الناصر سنة  316هـ ابختاذ دار السكة يف
قرطبة لضرب العني من الداننري والدراهم ووىل عليها أْحد بن حممد بن حدير ،وضربت أول داننريها

ودرامهها يوم الثالاثء لثالث عشرة بقيت من شهر رمضان من العام املذكور ،وكانت الداننري تضرب

من الذهب والدراهم من الفضة .واستمرت هذه الدار بضرب النقود ،حىت انتقال الناصر إىل مدينة

الزهراء ،وأنشأ داراً للضرب فيها ،فعطل دار السكة بقرطبة وأغلق ابهبا ،وتقلد عبد الرْحن بن حيىي

دار الضرب يف مدينة الزهراء فاتصل الضرب هبا حىت أفول جنم الزهراء يف عهد املنصور بن أيب عامر

(.)36

أما جباية األندلس يف عهد الناصر فقد بلغت أرقاماً تعد مباليني الداننري فاجلباية من الكور والقرى
مخسة آالف ألف وأربعمائة ألف ومثانني ألف دينار (أي ما يعادل :مخسة ماليني وأربعمائة ومثانني

ألف دينار) ،ومن السوق واملستخلص سبعمائة ومخسة وستني ألف دينار ( ،)37وأما أمخاس الغنائم
فال حيصيها ديوان ( ،)38وكانت أموال الدولة مقسمة ثالثة أثالث ،ثلث يصرف على القوات

العسكرية وثلث لإلعمار والبناء والثلث األخري احتياطي يف خزينة الدولة يستخدم وقت الطوارئ

( ،)39وقد ترك الناصر يف
_______

( )33اشتهرت املرية بصناعة احلرير وغريها من املنسوجات ،نفح الطيب .63 /1
( )34اشتهرت األندلس بتجارة العنرب الذي كان يصدر إىل مصر وبقية األقطار األخرى ،نفح

الطيب.143 /1 :

( )35التجار الذين دخلوا األندلس من أهل املغرب واملشرق كثريون ،ينظر مثالً  -كتاب الصلة،

البن

بشكوال ،والتكملة البن اآلابر ،حتت عنوان " الغرابء الذين دخلوا األندلس ".
( )36ابن حيان.243 /5 :

( )37ابن عذاري 231 /2 :و .232
( )38املقري.379 /1 :
( )39ابن عذاري ،231 /2 :املقري.379 /1 :

()180/1

خزائنه عند وفاته " مخسة آالف ألف ألف ألف ثالث مرات " من الداننري (أي ما يعادل مخسة
آالف مليون دينار) (.)40
 - 3املنشآت املعمارية:

تعد املنشآت املعمارية مظهراً متقدماً من مظاهر احلضارة ،ومن مث فهي تعد داللة على الرخاء

االقتصادي ،ولقد امتلكت األندلس يف عهد اخلالفة كل املقومات املؤهلة ألن تكون حبق وليدة
عصر اخلليفة الناصر ،وأن تصبح العاصمة قرطبة صورة حقيقية ملظاهر ازدهار وبذخ ذلك العصر.

فقد كانت من أكرب وأمجل عواصم العامل آنذاك (.)41

فمع منو عدد سكاهنا البالغ أكثر من مخسمائة ألف ،توسعت عمائرها ومبانيها ،فمن املساجد َح َوت

ما يقارب األربعمائة وواحد وتسعني مسجداً ( .)42اشرتك يف بنائها األمراء واخللفاء ورجال الدولة

وامليسورون من السكان ،واختذت أمساءها حسب حاراهتا أو مؤسسيها ( ،)43ويعد املسجد اجلامع
أشهر وأكرب املساجد على اإلطالق ،وهو آية من آايت الفن ترك أمراء بنو أمية بصماهتم عليه زايدة

وتوسعاً إىل أن انتهى بكامل روعته يف عصر اخلليفة الناصر ( ،)44وبلغ عدد دور قرطبة ما يقارب
املائة ألف دار ( )45تنتشر يف أرابض املدينة الواحد والعشرين ( )46واشتهرت قرطبة حبماماهتا

البالغة ثالمثائة ْحام ( )47وبفنادقها وساحاهتا وحدائقها ( ،)48ولعل من أهم آاثر الناصر املعمارية،

مدينة الزهراء ()49
_______

( )40املقري ،379 /1 :عنان ،دول اإلسالم.447 /2 :
( )41ابن حوقل ،صورة األرض ،107 :بريوت.

( )42العذري ،نصوص عن األندلس ،124 :حتقيق عبد العزيز األهواين ،احلمريي ،الروض املعطار:
 458حتقيق إحسان عباس .وقارن :ابن عذاري .232 /2
( )43مثالً :مسجد ابن ضرغام ،وأيب عبيد ،والليث ،وابن ايسني ،ورحلة الشتاء والصيف والسقا،
والغازي ،والزجاجني وغريها.

( )44أنشأ الناصر يف سنة  340هـ منارة جديدة للمسجد ،متيزت بضخامتها وعلوها الشاهق زينها
مبا تستحق حىت عرفت به ،احلمريي ،458 :ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.38 :

( )45تنظر الرواايت اليت أوردها املقري يف النفح.540 /1 :
( )46منها :األرابض القبلية بعدوة النهر ،ربض شقندة ،وربض منية عجب ،وأما الغربية فتسعة:

ربض حوانيت الرحياين ،وربض الرقاقني ،وربض مسجد الكهف ،وربض بالط مغيث  ...ينظر :املقري

 .465 /1ويف البيان املغرب  232 /2البن عذاري " مثانية وعشرين ربضاً ".

( )47املقري 540 /1 :وقيل سبعمائة ْحام ،وقيل تسعمائة ....
( )48املقري446 /1 :؛ ابن حوقل.108 :

( )49ينظر :قصر الزهراء يف األندلس ،جنلة العزي -بغداد.1977 ،

()181/1

اليت تعد مأثرة مهمة من مآثره ،بنيت على مسافة  8كم مشال غريب العاصمة قرطبة على سفح جبل
العروس ،وأسباب بناء هذه املدينة تتحدد ابلدوافع اآلتية (:)50
 - 1أريد هلذه املدينة أن تكون مقراً للخالفة اجلديدة.

 - 2االبتعاد عن صخب العاصمة قرطبة بعد أن ضاقت مرافقها نتيجة الزخم السكاين الذي كان
يزداد سنوايً.
 - 3بناء املدن صفة وصف هبا اخللفاء والسالطني العظماء ختليداً لعصورهم اجمليدة.

 - 4عرف عن الناصر كلفه ببناء القصور واالعتناء بتنميقها وتزيينها وصرفه األموال الكثرية يف هذا

اجملال (.)51

وبدأ ببناء الزهراء يف حمرم سنة  325هـ ( ،)52وخول ويل العهد احلكم مبهمة اإلشراف على بنائها

( ،)53وقد عمل يف بناء الزهراء جيش من العمال واملهرة ( ،)54أشرف عليهم خرية املهندسني

واملعماريني يف ذلك الوقت ،وقامت املدينة على مسطح من األرض طوله من الشرق إىل الغرب ألفان
وسبعمائة ذراع ،وعرضه من القبلة إىل اجلنوب ألف ومخسمائة ذراع ( ،)55واستمر البناء فيها حنواً
من أربعني سنة ( ،)56وبلغت
_______

( )50يذكر املؤرخون رواية قصصية مفادها أن اخلليفة الناصر ماتت له سرية ،وتركت ماالً كثرياً،
فأمر أن يفك بذلك املال أسرى املسلمني ،وطلب يف بالد اإلفرنج أسرياً فلم يوجد ،فشكر هللا تعاىل

على ذلك ،فقالت له جاريته الزهراء اشتهيت لو بنيت يل مدينة تسميها ابمسي ،وتكون خاصة يل ...

نفح الطيب.523/ :

( )51له مع القاضي منذر بن سعيد البلوطي أحاديث مذكورة يف هذا اخلصوص ،حيث عمد
القاضي املذكور إىل توجيه النقد الالذع للخليفة الناصر نتيجة إسرافه يف بناء القصور واملنتزهات

وصرفه لألموال الطائلة من أجل ذلك ،ينظر :النباهي :املرتبة العليا 69 :و ،72طبعة بريوت.
( )52املقري 524 /1 :و  ،526وينظر :جنلة العزي.33 ،
( )53ابن عذاري.231 /2 :

( )54يف نفح الطيب " 526 /1 :كان يتصرف يف عمارة الزهراء كل يوم من اخلدم والفعلة عشرة
آالف رجل ،ومن الدواب ألف ومخسمائة دابة .وكان من الرجال من له درهم ونصف ومن الدرمهان

والثالثة ،وكان يصرف فيها كل يوم من الصخر املنحوت املعدل ستة آالف صخرة سوى األجر

والصخر غري املعدل ".

( )55املقري.524 /1 :

( )56وهم النويري يف هناية األرب عندما حدد مدة إجناز مدينة الزهراء إبثين عشرة عاماً .ينظر :جنلة

العزي.33 :

()182/1

نفقات كل سنة أكثر من ثالمثائة ألف دينار ( .)57وانتقل إليها الناصر حباشيته وخواصه وخدمه يف
سنة  336هـ (.)58

واشتملت مبانيها على أربعة آالف سارية ما بني كبرية وصغرية حاملة وحممولة جلب بعضها من رومة

والبعض اآلخر من القسطنطينية ومصاريع أبواهبا كانت تزيد على مخسة عشر ألف ابب ،ملبسة

املموه ( .)59وجلب الرخام املستخدم يف بنائها من مدن اشتهرت هبذه املادة،
ابحلديد والنحاس ه
فمنه ما جلب من مدينة املرية ورية وأصناف منه جلبت من املغرب العريب ومن مدينيت صفاقس

وقرطاجنة واجتهد الناصر ابختيار التحف النادرة من الشام والقسطنطينية ( ،)60وكان القصر

اخلليفي يف املدينة وما حواه من قاعات ( )61يعد آية من آايت اإلبداع فقد زين بكل ما يسر

النفس وأحتف بكل اندر ونفيس ،وقد أطال املؤرخون يف وصف قصر الزهراء وتعرضوا لبالطه

وحملتوايته ،وقاعاته امللوكية والتماثيل اليت زينت تلك القاعات وفسح القصر (.)62

وفضالً عن القصر فقد بىن يف الزهراء مسجداً طوله من القبلة إىل اجلوف -عدا املقصورة -ثالثون
ذراعاً وعرض البهو األوسط من الشرق إىل الغرب ثالثة عشر ذراعاً ،مت بناؤه وإتقانه يف مدة مثانية

وأربعني يوماً ،وكان يعمل به أكثر من ألف عامل منهم ثالمثائة بناء ،ومائتا جنار والبقية من األجراء
وبقية العمال املهرة (.)63

ومل تعمر مدينة الزهراء طويالً فقد ظلت مقراً للخالفة يف عهد الناصر وولده احلكم املستنصر مث

فقدت أمهيتها وبريقها السياسي عندما سيطر احلاجب املنصور بن أيب عامر على مقاليد األمور وبىن
مدينته املعروفة ابلزاهرة ،وفقدت الزهراء رسومها عندما اجتاحت األندلس وقرطبة خاصة عوامل

الفتنة والفوضى جراء النزاع على السلطة يف بداية القرن اخلامس اهلجري ،وتعرضت هذه املدينة إىل
الدمار واحلرق وهنب ما حوته من نفيس التحف.

_______

( )57املقري.568 /1 :
( )58العبادي ،يف اتريخ املغرب واألندلس206 :؛ وينظر :أعمال األعالم :عن اخلدم واجلواري

واحلرس اخلاص ومقدار ما كان يدخل الزهراء يومياً من املواد التموينية.
( )59املقري.566 /1 :

( )60ابن عذاري،231 /2 :

( )61عن قاعات قصر الزهراء ،ينظر :جنلة 100 :وما بعدها.
( )62ابن عذاري .231 /2 :املقري.257 /1 :
( )63املقري.264 /1 :

()183/1

واهتم اإلسبان يف العصر احلديث ابلكشف عن آاثر مدينة الزهراء فمنذ بداية سنة  1910م بدأت
احلفرايت يف منطقة متتد حوايل  1518مرتاً من الشرق إىل الغرب و  745مرتاً من الشمال إىل

اجلنوب ،وعلى الرغم من أن هذه املنطقة مل تكشف كلها فإن املكتشف من اآلاثر يكفي لتكوين

صورة واضحة عن هندسة املدينة وفخامتها (.)64

" وتنقسم أطالل الزهراء بصفة عامة إىل جمموعات ثالث ،مدرجة من أعلى إىل أسفل .وتشمل

اجملموعة األوىل مواقع القصر اخلليفي واملقام اخلاص ،وتشمل الثانية فيما يبدو مساكن احلاشية

واحلرس ،وتشمل اجملموعة الثالثة ،وهي الواقعة أسفل الربوة يف بسيط معتدل من األرض ،أربعة أفنية
كبرية عالية ،هي اليت جيري اليوم ضمها وإعادة تشكيلها ،وفيما يظن أهنا البهو العظيم الذي كان

خمصصاً الستقبال امللوك وأكابر السفراء ،وقد مت اكتشاف هذا البهو الذي يعد أعظم ما كشف حىت
اليوم من آاثر الزهراء يف سنة  1944م ووجد سائر حطامه وزخارفه مدفوانً حتت األنقاض ،ويعكف

األثريون واإلسبان منذ أعوام على إقامة الصرح وتنسيقه ،مما وجد من أنقاضه وأعمدته وزخارفه ،وقد
أقيم حىت اليوم يف وسطه ما اصطلح على تسميته (هبو السفراء) أو ابمسه التارخيي (اجمللس املؤنس)

وهو يتكون من أربعة أفنية متالصقة تبلغ واجهتها حنو أربعني مرتاً ،وقد قسمت من الداخل إىل ثالث
أروقة مستطيلة ،يتوسطها رواق رابع ذو عقود من اجلانبني ،ويقوم كل فناء منها على مخسة عقود،

وقد ركب على هذه العقود ما وجد بني األطالل من رؤوس وقواعد رخامية مزخرفة ،ويف وسط

الرواق الثالث عقد مجيل عال يفضي إىل هبو داخلي ،زين جانباه ابلزخارف الرخامية ،ويبلغ طول كل

رواق من األروقة املذكورة حنواً من عشرين مرتاً ،وعرضه حنو مثانية أمتار ،وقد صنعت العقود كلها
على منط واحد وزينت من أعالها مبا أمكن مجعه من قطع الزخارف الرخامية اليت وجدت ،وقد
شيدت هذه األروقة على ارتفاع يبلغ حنو عشرة أمتار " (.)65

ومع استمرار أعمال احلفرايت يف مدينة الزهراء ،فقد مت اكتشاف الكثري من معامل املدينة ،ومنها
اكتشاف دار اجلند سنة  1912م ومت جتديده سنة  1944م واكتشاف اجلناح الشرقي سنة 1954
م والبحريات سنة  1945م وبدأ العمل هبا سنة  1954م ودار الرخام الذي بدأ التنقيب به سنة

 1964م ،مث ممر اجلند الشرقي والساابط سنة  1964م أيضاً (.)66
_______

( )64عنان ،دول اإلسالم.443 /2 :

( )65عنان ،دول اإلسالم 443 /2 :وينظر :جنلة العزي.84 :
( )66جنلة العزي.91 - 88 :

()184/1

ولعل أعمال احلفرايت املستقبلية تكشف لنا عن معامل أخرى هلذه املدينة اليت هي من دون شك
إحدى الصور اليت حتكي قصة احلضارة العربية يف بالد األندلس .وما وصلت إليه من الرقي والتقدم،
يف وقت كانت فيه أورواب غارقة يف جماهل التخلف ،وقد بلغت األندلس ال سيما العاصمة قرطبة

درجة رفيعة من احلضارة كان أتثريها واضحاً على مجيع الدول املعاصرة ،وإذا استثنينا من هذا

املبحث شهرة األندلس خالل هذه الفرتة يف العلوم واآلداب (ينظر الفصل اخلاص برتاث األندلس

العلمي) فيكفي أن نشري إىل تقدم العرب األندلسيني يف العلوم املختلفة النقلية والعقلية وعلوهم على

غريهم يف جماالت علوم الفلك والرايضيات والكيمياء والطب على حنو جتاوز كل تقدير (.)67

وقد أشاد الباحثون احملدثون إشادة كبرية بشخصية وعصر اخلليفة عبد الرْحن الناصر ويف ذلك يقول
العالمة اهلولندي دوزي " :لقد كانت هذه نتائج ابهرة ،ولكنا جند إذا ما درسنا ذلك العصر الزاهر،
أن الصانع يثري اإلعجاب والدهشة ،أبكثر مما يثريها املصنوع ،تثريها تلك العبقرية الشاملة اليت مل

يفلت شيء منها ،واليت كانت تدعو إىل اإلعجاب يف تصرفها حنو الصغائر ،كما تدعو إليه يف أمسى
األمور ،إن ذلك الرجل احلكيم النابه الذي استأثر مبقاليد احلكم ،وأسس وحدة األمة ،ووحدة

السلطة معاً وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من التوازن السياسي ،والذي اتسع تساحمه الفياض ألن

يدعو إىل نعيمه رجاالً ( )68غري مسلمني ،ألجدر أبن يعترب قريناً مللوك العصر احلديث ،ال خليفة
من خلفاء العصور الوسطى " (.)69

مات اخلليفة الناصر يف رمضان سنة  350هـ/تشرين األول  961م بعد حكم دام نصف قرن من
الزمن قضاه يف نضال شاق إلعادة وحدة البالد الوطنية ،وكبح مجاح الدول الطامعة يف األندلس،

وخلف منجزات عظيمة على كافة املستوايت جىن مثارها من بعده خليفته وولده احلكم املستنصر.
_______

( )67سامل ،املسلمون وأثرهم يف األندلس.317 :

( )68اإلشارة هنا ،إىل أمراء وملوك املمالك الشمالية اإلسبانية.
( )69عنان ،دول اإلسالم.463 /2 :

()185/1
ص ُل ال هرابِع
ال َف ْ

األندلس بعد وفاة الناصر

عصر احلكم املستنصر ابهلل:
توىل اخلالفة بعد وفاة الناصر ،ولده احلكم الثاين امللقب املستنصر ابهلل ( 366 - 350هـ- 961/

 976م) ،وقد قارب الثامنة واألربعني من عمره ،واستلم بالداً موطدة األركان داخلياً ومرهوبة

اجلانب من القوى األجنبية ،وقد اعتمد احلكم املستنصر سياسة والده يف التعامل مع هذه القوى،
واستخدم نفس األسلوب يف احلفاظ على مناطق نفوذ الدولة األندلسية يف املغرب وغريه.

فالعالقة مع الدولة الفاطمية ،ظلت عالقة يسودها العداء حىت بعد رحيل سالطني الفاطميني إىل

مصر ،واستمرت السيادة الفاطمية واألندلسية يف املغرب " قائمة على مبدأ املنافسة بني قبائل

صنهاجة وزانتة وضرب بعضها ببعض وإاثرة الفنت من وراء ستار ،ومل حتاول كل من الدولتني إرسال

جيوشها إىل هذا امليدان  ...وأخرياً متكنت صنهاجة أو مبعىن آخر الدولة الزيرية ،من بسط سيطرهتا

ابسم الفاطميني على مجيع النصف الشرقي من املغرب ،أما القسم الغريب من هنر ملوية إىل طنجة

فقد سيطرت عليه زانتة حليفة األمويني وهكذا حدث نوع من توازن القوى بني اخلالفتني املتنازعتني

وحلفائهما يف املغرب " (.)1

أما دولة األدارسة فقد جعلت قاعدهتا بعد خروجهم من فاس يف قلعة النسر احلصينة ( ،)2ومل تكن
دولة مستقلة مبعىن الكلمة ،بل كانت تدور يف فلك األقوى من الفاطميني أو الدولة األندلسية.

وحدث يف سنة  361هـ أن انتصر بلكني بن زيري
_______

( )1العبادي.114 :
( )2جنوب تطوان.

()186/1

الصنهاجي قائد الفاطميني على قبائل زانتة وفرق مشلهم منتقماً بذلك ملقتل والده ( ،)3فسارع

األدارسة وزعيمهم يومئذ احلسن بن كنون إىل نقض بيعة اخلليفة احلكم املستنصر واالعرتاف ابلوضع
اجلديد ( ،)4وأمام هذا التحول اخلطري وحفاظاً على نفوذ األمويني يف املغرب ،قرر احلكم إرسال

قواته إىل املغرب يف شوال من سنة  361هـ ،ومتكنت تلك القوات من تشتيت جيش احلسن بن

كنون الذي فر جنوابً ابجتاه ثغر أصيال ( ،)5ولكنه ما لبث أن متكن من جتميع فلول جيشه يف السنة
التالية وأعاد الكرة هبجوم مقابل عنيف مزق به قوات األندلس وأجربها على اإلنسحاب واالعتصام

مبدينة سبتة ( ،)6وعلى الرغم من حماوالت احلسن بن كنون السرتضاء اخلليفة املستنصر بعد انتصاره
هذا ،وتربير أسباب انقالبه على الدولة األموية ووعوده ابلوالء والطاعة ،إال أن قرار احلكم كان هنائياً
ابجتثاث معاقل األدارسة ،فحينما كلف القائد غالب بن عبد الرْحن بقيادة القوات وأمره ابلتوجه إىل
املغرب خريه بني أحد األمرين بقوله :سر سري من ال إذن له يف الرجوع حياً إال منصوراً ،أو ميتاً
فمعذوراً وابسط يدك يف اإلنفاق ،فإن أردت نظمت لك الطريق بيننا قنطار مال (.)7
وقد حقق القائد غالب بن عبد الرْحن رغبة احلكم ومتكن من قوات احلسن بن كنون يف مواقع

عديدة مث حاصره يف قلعة حجر النسر وأجربه على االستسالم دون شروط سنة  363هـ واقتاده إىل
قرطبة مع مجاعة من األمراء األدارسة ( .)8وهبذا اإلجراء أعاد احلكم نفوذ الدولة األموية يف هذه
املناطق من بالد املغرب وهي مناطق ذات أمهية كبرية ألمن األندلس.
وتعرضت األندلس يف عهد احلكم املستنصر إىل هجمات السفن النورماندية
_______

( )3انتصرت قبائل زانتة سنة  360هـ على قبائل صنهاجة املوالية للفاطميني ومتكنت زانتة من

تشتيت قوات صنهاجة وقتل زعيمها زيري بن مناد وإرسال رأسه إىل اخلليفة احلكم املنتصر .ابن

عذاري.244 - 241 /20 :

( )4الناصري ،االستقصاء.200 /1 :
( )5ابن عذاري 244 /2 :و .245

( )6وقعت هذه املعركة بفحص مهران وقتل فيها قائد اجليش األندلسي حممد بن قاسم وعدد كبري
من املشاة والفرسان .ابن عذاري.246 /2 :

( )7نص عن كتاب :مفاخر الرببر ،ملؤلف جمهول ص  9 - 8نقله العبادي يف كتابه :يف اتريخ
املغرب واألندلس ،216 :وينظر أيضاً :عنان ،دول اإلسالم 496 /2 :واحلاشية رقم.)2( :

( )8ابن عذاري 247 /2 :و 248؛ الناصري.201 /1 :

()187/1

وشهدت السواحل الغربية عدة صدامات بني الطرفني ففي شهر رجب سنة  355هـ ( " )9ورد
كتاب من قصر أيب دانس على املستنصر ابهلل يذكر فيه ظهور أسطول اجملوس (النورمانديني) ببحر
املغرب ابلقرب من هذا املكان واضطراب أهل ذلك الساحل لذلك ،لتقدم عادهتم بطروق األندلس

من قبله فيما سلف ،وكانوا يف مثانية وعشرين مركباً ( ،)10مث ترادفت الكتب من تلك السواحل

أبخبارهم وأهنم قد أضروا هبا ،ووصلوا إىل بسيط أشبونة ،فخرج إليهم املسلمون ،ودارت بينهم حرب
استشهد فيها من املسلمني وقتل فيها من الكافرين وخرج أسطول إشبيلية فاقتحموا عليهم بوادي
شلق ،وحطموا عدة من مراكبهم واستنقذوا من كان فيها من املسلمني ،وقتلوا مجلة من املشركني

واهنزموا أثر ذلك خاسرين " ( .)11ومل تزل األخبار تتوارد إىل قرطبة عن نشاط هؤالء الغزاة حىت مت
قتل معظمهم وأسر أعداد أخرى منهم ،فيما ولت بقيتهم من األحياء منهزمة إىل قواعدها (.)12

وعاود النورمانديون الكرة يف سنة 360هـ ( )13وعلى املنطقة نفسها ولكنهم ردوا دون حتقيق أي

هدف من أهدافهم ( )14بفضل يقظة واستعداد األسطول األندلسي لإلقالع مع أول إشارة بظهور
السفن الغازية (.)15
أما سياسة اخلليفة احلكم اجتاه املمالك اإلسبانية الشمالية ،فهي سياسة قامت على احرتام مجيع

االتفاقات واملعاهدات املربمة بني الدولة العربية يف األندلس وأمراء وملوك الدول اإلسبانية الشمالية،
ولكن مثل هذه االتفاقات مل يكن هلا ذلك املفعول التنفيذي فسرعان ما تسقط مجيع االتفاقات

وتفرغ من مضامينها عند أول فرصة تسنح هلذه املمالك لغزو أراضي الدولة العربية أو اإلخالل أبمنها

( .)16فمن املعروف أن
_______

( )9يف نفح الطيب " :سنة  354هـ ".
( )10يذكر دوزي :أن كل سفينة كانت حتمل مثانني حمارابً أي أن جمموعهم كان حوايل ()2240
رجالً .العبادي.221 :

( )11ابن عذاري 238 /2 :و 239؛ وينظر :ابن خلدون.145 /4 :
( )12ابن عذاري239 /2 :؛ العبادى.221 :
( )13ابن عذاري.240 /2 :

( )14وعن الغزوات األخرى الفاشلة ،ينظر :عبد العزيز سامل ،املسلمون وآاثرهم يف األندلس:

 ،286العبادي.220 :

( )15ابن عذاري.239 /2 :
( )16من شدة استخفاف أمراء وملوك هذه الدول ابإلتفاقات واملعاهدات أهنم كانوا يبعثون

سفراءهم إلقرار السالم ،ويف نفس الوقت يقومون بغارات متعمدة على األراضي العربية ،واألمثلة

على ذلك =

()188/1

اخلليفة الناصر أعان سانشو (شاجنة) على اسرتداد ملكه يف مملكة ليون شريطة أن يتنازل األخري عن
بعض احلصون املهمة الواقعة على احلدود بني الدولتني ،وعندما تويف الناصر نقض سانشو االتفاق

ورفض تسليم احلصون املتفق عليها ،وبدأ سلسلة من األعمال العدائية ،جعلت الدولة العربية أكثر

تصميماً على انتزاع حقها فآوت امللك املخلوع اردونيو الرابع واملنافس الشديد على عرش ليون

ووعدته ابستعادة ملكه ( ،)17وعلى أثر ذلك تراجع سانشو عن موقفه وسارع إىل إرسال سفارة إىل
قرطبة إلعالم اخلليفة احلكم ابستعداده لتنفيذ االتفاقات املعقودة مع الناصر ( ،)18ولكن وفاة
اردونيو الرابع قلبت سانشو وعاد إىل سياسة التسويف واملماطلة يف تسليم احلصون .ومل يكتف

بذلك فتحالف مع بعض األمراء الشماليني ( ،)19لشن هجوم على األراضي العربية ،وكان رد

احلكم قاسياً واستهدف أول ما استهدف قشتالة فعاث يف أراضيها واحتل حصن غرماج على هنر

دويرة سنة  352هـ ( )20وتوالت احلمالت بعد ذلك ترد تعدايت هذه املمالك وتتوغل يف أراضيها

وتضيف إىل انتصاراهتا حصوانً جديدة ،فقد متكنت قوات القائد غالب بن عبد الرْحن من احتالل

حصن قلهرة من بالد البشكنس ،وتطهري بعض املناطق من جند األعداء ( )21وهكذا كان للتفوق

احلريب جليش الدولة العربية يف األندلس أثره البارز يف إعادة وتثبيت السيادة على مجيع مناطق احلدود

وثغورها وأمنت األندلس مدة من شر هجمات جيوش ممالك الشمال ،اليت دخلت يف صراع عنيف
بعد وفاة سانشو سنة  355هـ 966/م وارتقاء ولده الذي ال يتجاوز مخس سنوات عرش ليون

فتولت عمته البرية مقاليد األمور نيابة عنه ،واستغل النبالء الطامعون هذه الظروف واستقل كل منهم

مبا حتت يديه ،وتوافدت رسل الوصية على العرش البرية وهؤالء النبالء إىل قرطبة حيكمون اخلليفة
احلكم فيما شجر بينهم ويسألونه املشورة والرأي (.)22

وكان أول الوافدين على العاصمة قرطبة من أمراء املمالك اإلسبانية الشمالية أمري
_______

= كثرية ينظر مثالً ،عنان ،دول اإلسالم يف األندلس.500 /2 :

( )17ابن عذاري ،235 /2 :املقري.384 /1 :
( )18ابن عذاري؛  ،235 /2املقري.384 /1 :
( )19منهم حاكم قشتالة وبنبلونة ،وبرشلونة.

( )20أْحد بدر 66 :وأطلق عليها ابن عذاري غزوة (شنت اشتبني) والتسمية الكاملة " شنت
اشتبني دي غرماج " كما أوردها عبد العزيز سامل يف كتابه :املسلمون وآاثرهم يف األندلس.290 :
( )21ابن خلدون  144 /4و  145املقري.383 /1 :
( )22سامل 291 :أْحد بدر.67 :

()189/1

جليقية ،وأمري اشتوريش مث وفدت سفارة سانشو وملك انفارا ( ،)23ويف سنة  360هـ وفد سفراء
أمري برشلونة الكونت بوريل مث أوفدت البرية الوصية على عرش ملك ليون تطلب عقد معاهدة عدم
اعتداء بني الطرفني .ووصلت سفارات أخرى من أمري قشتالة وكونت شلمنقة ،ويف سنة  362هـ

جدد ملك انفار والبرية وصية ملك ليون بعوثهما إىل قرطبة تعزيزاً التفاقاهتما السابقة.

لقد عاشت األندلس يف عهد احلكم املستنصر عصراً ذهبياً متيز بعدة مظاهر أبرزها ازدهار العلوم

واألدب فقد كان احلكم " عاملاً فقيهاً ابملذاهب ،إماماً يف معرفة األنساب ،حافظاً للتاريخ ،مجاعاً
للكتب ،مميزاً للرجال من كل عامل وجيل ،ويف كل مصر وأوان .)24( " ...

شارك العلماء يف علومهم وألف مؤلفات بعضها يف األنساب ( )25وأخرى يف التاريخ وله تعليقات

عديدة على كثري من املؤلفات اليت قرأها أو مسعها حىت عده ابن اخلطيب " حجة وقدوة ،وأصالً
يوقف عنده " ( ،)26وكان قد بث التجار يف أقطار املشرق واملغرب يقتنصون له كل جديد يف العلم
( ،)27ويبعث إىل العلماء املشهورين للحصول على النسخ األوىل من مؤلفاهتم ( )28وقد ضمت
املكتبة األموية املشهورة اآلالف من املؤلفات يف العلوم املختلفة والعقلية منها والفعلية وروى ابن

حزم " :أن عدد الفهارس اليت كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ،يف كل فهرسة مخسون

ورقة ليس فيها إال ذكر أمساء الدواوين فقط " (.)29

وعهد إبدارة هذه املكتبة إىل أخيه عبد العزيز ،يف حني كان أخوه املنذر مشرفاً على دور التعليم يف
قرطبة ،واحتفى احلكم مبجموعة من مشاهري علماء العصر
_______
( )23عنان.491 /2 :

( )24ابن اخلطيب؛ أعمال األعالم.41 :
( )25نقل ابن حزم بعض األنساب عن كتاب احلكم ،ينظر :مجهرة أنساب العرب،310 ،88 :

.424 ،408 ،399

( )26أعمال األعالم.41 :
( )27ابن اآلابر :احللة السرياء.200 /1 :

( )28وصل كتاب األغاين لألصفهاين األندلس قبل أن ينتشر ويذاع يف العراق بلد املؤلف .وكذلك
فعل احلكم مع القاضي أيب بكر األهبري املالكي يف شرحه ملختصر ابن عبد احلكم .ينظر :ابن اآلابر،

احللة السرياء  ،201 /1واملقري.386 /1 :
( )29مجهرة أنساب العرب.100 :

()190/1

األندلسيني واملشارقة زينوا بالطه ومألوه علماً وأدابً منهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي املتوىف

سنة  )30( 355والعامل العراقي املشهور أبو علي القايل صاحب كتاب األمايل ( ،)31املتوىف سنة

 356هـ وربيع بن زيد (رمثوندو) أحد املستعربني املقربني من احلكم ملعرفته بعلم الفلك والعلوم

الفلسفية ،وهي من العلوم اليت عين هبا اخلليفة وسعى إىل مجع مؤلفاهتا ( )32وحتول بالط اخلليفة إىل

أكادميية عظيمة تزخر بشىت أنواع املعارف ( .)33وإىل جانب هذا كان التعليم العام يف عهده جيوز

هنضة متميزة ،فقد أسس عدداً من دور التعليم خصصت ألبناء الفقراء جماانً ،وعين عناية خاصة
جبامعة قرطبة ورفدها مبشاهري العلماء املتخصني وأجرى هلم الرواتب واألعطيات اجلزيلة (،)34

ويبدي النقد احلديث تقديره وإعجابه للنزعة العلمية اليت امتاز هبا عصر اخلليفة احلكم املستنصر

فاملؤرخ اإلسباين الفونيت يقول " :كانت دولة احلكم الثاين دولة اآلداب واحلضارة " ،كما كانت دولة

أبيه دولة العظمة والبهاء ،وإن الرواية العربية لتحبو احلكم بكثري من مجيل الذكر فهل نغضي حنن عن

تسجيل إعجابنا مبا هلذا األموي املستنري من الصفات الباهرة  ...إن السلم الذي وطده اكتافيوس يف
إسبانيا الرومانية ،قد وطده احلكم يف إسبانيا العربية ،وقد قدم احلكم كما قدم اكتافيوس من قبل،
األدلة على أن الرغبة يف السلم ،مل تكن ألنه ال يعرف احلرب وال النصر ،ولكن ألنه يؤثر إهلام

القريض ،ويؤثر الكتب على فرائض السالح وإكليل اجلامعات احلقيقي على إكليل احلروب الدموية
.)35( " ...

ومن مظاهر هذا العصر أيضاً تبادل السفارات بني األندلس والدول األجنبية وقد سبقت اإلشارة إىل
سفارات املمالك اإلسبانية الشمالية اليت وصلت قرطبة .وبقي أن

_______

( )30ترمجته يف اتريخ علماء األندلس ،البن الفرضي144 :؛ املرقبة العليا ،للنباهي.75 - 66 :
( )31ترمجته عن اتريخ علماء األندلس ،69 :وكانت وفادته إىل األندلس سنة  330هـ يف عصر
اخلليفة عبد الرْحن الناصر.

( )32عنان ،دول اإلسالم.507 /2 :
( )33عنان :دول اإلسالم.508 /2 :
( )34كان مقر هذه اجلامعة يف املسجد اجلامع بقرطبة ،ومن العلماء املدرسني فيها :أبو بكر بن
معاوية القرشي أستاذ علم احلديث ،وأبو علي القايل البغدادي الذي كان يدرس اللغة والشعر

واألمثال وبعض مؤلفاته ،وكان له جملس خاص جيتمع إليه الطلبة يف الزهراء كل يوم مخيس ،وأبو بكر

بن القوطية وكان معروفاً بعلم النحو وآخرين وغريهم.

( )35عنان ،دول اإلسالم.508 /2 :
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نشري إىل سفارات الدول األخرى اليت ارتبطت ابألندلس بواثئق الصداقة منذ عهد والده عبد الرْحن
الناصر ،ففي سنة  361هـ 972/م وصلت سفارة إمرباطور القسطنطينية حيملها سفري له يدعى
قسطنطني امللقي.

ويف سنة  363م وصلت سفارة إمرباطور أملانيا أوتو الثاين الذي خلف والده يف احلكم ،فيها جيدد
عالئق الصداقة بني الدولتني (.)36

مات احلكم املستنصر سنة  366هـ 976/م .وويل مكانه ولده هشام املؤيد بعهد منه وكان عمره

إحدى عشرة سنة ومثانية أشهر ( ،)37على الرغم من وجود إخوته املؤهلني ملثل هذا املنصب،

وتولية هشام الطفل يعد سقطة كبرية اقرتفها احلكم حبق ولده املذكور والدولة معاً ،فقد فرضت وصاية
ابن أيب عامر اإلجبارية على اخلليفة الطفل ومل يعد من سلطات اخلالفة غري االسم وانتقل حكم

الدولة يف األصل من األسرة األموية إىل أسرة أخرى هي األسرة العامرية ،اليت انتهت مبقتل عبد

الرْحن بن أيب عامر امللقب (شنجول) وأطاحت آبخر العامريني وفتحت أبواب الفتنة على مصراعيها

حىت مت أفول جنم بين أمية هنائياً عن األندلس يف سنة  422هـ وإعالن أهل قرطبة إلغاء اخلالفة

واحلكم األموي يف الوقت الذي أعلنت فيه معظم مدن األندلس الكبرية عن قيام دويالت حتمل

أمساء زعمائها أو حكامها.

ومن هنا ميكن القول أن حكم بين أمية لألندلس ينتهي بوفاة احلكم املستنصر  366هـ ليبدأ عصر

جديد هو عصر الدولة العامرية اليت اختذت شرعيتها من ْحاية اخلليفة هشام املؤيد واحلكم ابمسه كما
سيتوضح من خالل الفصول اآلتية.

سيطرة احلاجب حممد بن أيب عامر على السلطة:
حرصت الشخصيات البارزة يف الدولة جعفر بن عثمان املصحفي كبري الوزراء وحممد بن أيب عامر

انظر اخلاص وغالب بن عبد الرْحن قائد قوات اجلبهة الشمالية على تنفيذ وصية اخلليفة احلكم

املستنصر القاضية بتنصيب هشام املؤيد خليفة على األندلس ،وقد حرص هذا اجمللس على تنفيذ
الوصية كما هي ليس من ابب اإلخالص
_______

( )36عنان.508 /2 :

( )37كان مولده سنة  354هـ  -ابن عذاري 237 /2 :و  253ويف الكامل ،البن األثري/8 :
 " 677عمره عشر سنوات " ويف النفح ،للمقري " 396 /1 :وله من العمر تسع سنوات ".
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للخليفة الراحل ،وإمنا وجدوا يف ذلك ضماانً أكيداً ملراكزهم السلطوية ( ،)38يف الدولة.

يف حني جند اجتاهاً آخر يتزعمه كبار رجال الصقالبة كفائق وجؤذر مييلون إىل تنحية هشام املؤيد

وتولية أحد أمراء البيت األموي مكانه ،ووقع اختيارهم على شخصية جديرة هبذا املنصب معروفة

بقدراهتا الفذة هو األمري املغرية بن عبد الرْحن الناصر أخي احلكم املستنصر .ومن ابب احملافظة على
وحدة البالد وعدم تفريق الكلمة ،خصوصاً وأن الصقالبة ميتلكون قوة كبرية يف القصر اخلاليف قد

اء وقائياً سريعاً مت خالله قتل
تستخدم يف اإلنقالب على اخلليفة اجلديد ،فقد اختذ جملس الوصاية إجر ً

املغرية بن عبد الرْحن ( ،)39وتفريق أنصاره ،ومل جيد الصقالبة بُداً من الطاعة والتظاهر ابلرضا ،وهم
يف احلقيقة يعدون ملؤامرة تعيد هيبتهم يف البالد ومع كشف أول خيوط هذه املؤامرة بدأ املصحفي

يتحوط من غدرهم ،فوضع زعمائهم حتت املراقبة الشديدة وسرح أعداداً كبرية من اخلدمة وأحلقهم

خبدمة حممد بن أيب عامر ( ،)40وأمر الباقني ابلدخول واخلروج من القصر من ابب عامة الناس ،بعد

أن أغلق الباب املخصص لدخول الصقالبة وخروجهم ( .)41ومتت تصفية بعض العناصر اخلطرة

( ،)42ونفي آخرون إىل مناطق خارج العاصمة قرطبة (.)43
وهبذه اإلجراءات ِأمن املصحفي وابن أيب عامر شر هذه القوة اليت كانت ولسنوات عديدة صاحبة
الكلمة النافذة والنفوذ الواسع يف الدولة ،وقد قوبل هذا العمل ابرتياح من

_______

( )38يقول ابن عذاري يف البيان املغرب :260 /2 :مجع املصحفي الشخصيات اليت تؤازره ومنهم
زايد بن أفلح موىل احلكم وقاسم بن حممد ،وحممد بن أيب عامر وهشام بن حممد بن عثمان وآخرين
غريهم " واستدعى بين برزال إذ كانوا بطانته من سائر اجلند ،واستحضر سائر قواد األجناد األحرار

وعرفهم مذهب الصقالبة يف نكث بيعة هشام  ...وقال هلم :إن حبسنا الدولة على هشام أمنا على

أنفسنا وصارت الدنيا يف أيدينا وإن انتقلت إىل املغرية ،استبدل بنا ." ...

( )39توىل قتله حممد بن أيب عامر ،ينظر :ابن عذاري  ،261 /2ابن خلدون .147 /4
( )40من أخطاء الوزير املصحفي القاتلة لسلطته ،أنه قام بتسريح ٍ
عدد من الصقالبة قيل أهنم يف

حدود اخلمسمائة صقليب ،وأحلقهم يف حاشية ابن أيب عامر ،الذي رحب هبم وزاد يف إكرامهم حىت
أصبحوا من أكثر املخلصني له ،ينظر ،ابن عذاري ،263 /2 :ابن خلدون.147 /4 :

( )41كان الصقالبة يدخلون إىل القصر من ابب احلديد فأغلقه املصحفي وجعل دخوهلم وخروجهم

من ابب السدة مع بقية الناس ،ابن عذاري.262 /2 :

فاستدعي إىل العاصمة قرطبة ومت قتله،
( )42من أمثال دري الصقليب الذي حاول إاثرة الشغب
َ
تفاصيل ذلك يف البيان املغرب .263 /2

( )43نفي فائق أحد زعمائهم إىل اجلزائر الشرقية.
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قبل املؤرخني األندلسيني ( .)44الذين وجدوا يف نكبة الصقالبة مدخالً لسرد مثالبهم وسيئاهتم اليت

أصبحت مدار حديث اجلميع.

والقضاء على الصقالبة كان أول خطوة من خطوات ابن أيب عامر ابجتاه السيطرة على السلطة فهو

الذي أغرى املصحفي بنكبتهم ومن مث أحلقهم حباشيته وابلغ يف إكرامهم واستمال إليه أيضاً بين برزال
وكانوا ضمن بطانة املصحفي ،ومل يكن املصحفي ليعي أبعاد هذه السياسة اليت جردته من أنصاره

وْحاته ،ويبدو أنه عد هذا العمل حسنة من ابن أيب عامر ،بعد أن ثقلت مطالب هذه الفرق املالية،
مع شهرة املصحفي ابلبخل والتقتري على أنصاره ،وبسط ابن أيب عامر كرمه على أنصاره الذين
أصبحوا أداة خملصة لتحقيق كل أهدافه ،وحاول بعد ذلك السيطرة على القوى العسكرية،

والتحالف مع القوى األخرى اليت ال يستطيع بسط نفوذه عليها ،فقاد خالل فرتة وجيزة ثالث
ْحالت ابجتاه املمالك اإلسبانية الشمالية ،أوهلا كانت سنة  366هـ عندما قام القشتاليون هبجوم

شديد على قلعة رابح ،مما اضطر أهلها إىل طلب النجدة من حكومة قرطبة اليت بدت وكأهنا عاجزة

عن مناصرهتم ،واكتفى املصحفي ابلعمل على نسف القنطرة املبنية على هنر آنة ملنع تعرض
القشتاليني هلذه القلعة ،وهنا برز دور ابن أيب عامر يف الدعوة لتجميع القوات وإعدادها ملهامجة

قشتالة وتوىل هو قيادة هذه احلملة اليت دخلت أراضي جليقية ،وانزل حصن احلامة فدمره وعاث يف
أطرافه وعاد إىل قرطبة ،وقد أضاف إىل رصيده يف جناحه العسكري هذا صفة القائد العسكري

الناجح إضافة إىل الصفات السياسية واإلدارية اليت متيز هبا.
ومل ِ
يكتف ابن أيب عامر هبذه احلملة بل أعاد الكرة اثنية ابإلشرتاك مع قوات غالب بن عبد الرْحن
قائد اجلبهة الشمالية ،فخرجا من جمريط وتوغال بقواهتما يف أراضي مملكة قشتالة ،وسيطرا على حصن

مولة ،وأصااب كثرياً من الغنائم والسيب ،مث عادت القوات إىل قواعدها األصلية ( ،)45وقد استطاع

ابن أيب عامر من كسب القائد غالب بن عبد الرْحن إىل جانبه ( .)46بعد أن عاىن األخري كثرياً من

لوم املصحفي

_______

( )44عنان ،دول اإلسالم 527 /2 :وعلى سبيل املثال ،ينظر :ابن بسام ،الذخرية ،ق  4ج  1ص
 ،61ابن عذاري.263 /2 :

( )45ابن عذاري.365 /2 :
( )46يف البيان املغرب " 265 /2 :وخدم ابن أيب عامر غالباً يف سفره هذا خدمة ملك هبا نفسه،
فمال إليه غالب بكليته ".
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واهتامه ابلتخاذل عند هجوم القشتاليني على قلعة رابح ( ،)47ويف الوقت الذي فقد املصحفي فيه
رجالً كان على احلياد أصبح هذا الرجل حليفاً ونصرياً قوايً يشد عضد ابن أيب عامر يف صراعه اخلفي

مع املصحفي خصوصاً وأن القائد غالب بن عبد الرْحن قد أصبح حيمل لقب ذي الوزارتني ،وقد
بدأت نتائج هذا التحالف ونتائج االنتصارات يف اجلبهة الشمالية تظهر سريعاً ،وذلك عندما أمر

اخلليفة هشام (وبتحريض من ابن أيب عامر) بعزل حممد بن جعفر املصحفي عن حكم قرطبة ،وتوليتها

أحد أقرابء ابن أيب عامر.

وقد شعر املصحفي ابملصري الذي ينتظره فحاول كسب قائد اجلبهة الشمالية غالب وذلك عن طريق
املصاهرة ،إذ تقدم بطلب إبنة غالب لولده حممد ورغم موافقة غالب على طلبه ووعده له بتنفيذ

ذلك ،إال أنه تراجع عندما حاول ابن أيب عامر منع هذه املصاهرة واختصر الطريق وتقدم هو لطلب
ابنة غالب زوجة له .وهبذا فشلت آخر حماولة للمصحفي للوقوف يف وجه ابن أيب عامر.

وذاعت شهرة ابن أيب عامر عندما جهز القوات للجهاد يف غزوته الثالثة سنة  367هـ ابالشرتاك مع

صهره غالب بن عبد الرْحن فاقتحمت قواهتما املشرتكة حصن املال وحصن زنبق ،وانزلت مدينة

شلمنقة واحتلت معظم املناطق احمليطة هبا مث عادت القوات إىل قرطبة ليبادر اخلليفة بتكرمي ابن أيب
عامر ،وتلقيبه بذي الوزارتني ورفع مرتبته إىل مرتبة صاحب احلجابة اليت توالها مع املصحفي خالل

هذه الفرتة غالب بن عبد الرْحن مث عزل املصحفي بعد ذلك ،ومت القبض عليه وعلى ولده حممد

وابن أخيه هشام وبعض أقرابئه وصرفوا مجيعاً عما كان أبيديهم من األعمال ،واستصفيت أمواهلم
وألقي جعفر يف سجن املطبق حىت وفاته سنة  372هـ 983/م (.)48

وابلقضاء على املصحفي أصبح حممد بن أيب عامر الرجل األول يف الدولة ما دام اخلليفة هشام املؤيد

قاصراً عن أداء واجباته الفعلية ،وقد وصل ابن أيب عامر إىل هذه املكانة عن طريق التحالف مع

قوى ،سانده أكثرها ،واصطف إىل جانبه نكاية ابحلاجب املصحفي الستئثاره ابلسلطات ال إمياانً
أبفضليته عليه ،وكان ابن أيب عامر يعي ذلك جيداً ،ويعلم أن هؤالء سيعملون ضده إذا ما اقتضى
األمر ذلك يف يوم من األايم (،)49
_______

( )47ابن بسام :ق  4ج  1ص  63و 64؛ ابن عذاري.365 /2 :
( )48ابن عذاري 267 /2 :وما بعدها.
( )49أْحد بدر.30 :
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لذا نراه يتخذ إجراءات متعاقبة متتالية حيصن فيها نفسه ضد مؤامرات أعدائه ،مث خيلق قوى جديدة
لنفسه بدالً من القوى اليت خلقها احلكم املستنصر وحتالف هو معها ،وعرف زعماؤها ابسم الصنائع
احلكميني ،وكلما ازدادت الدعائم اليت يعتمد عليها وازداد عدد الصنائع العامريني كلما زاد من

استبداده ،حىت أصبح السلطان املطلق لألندلس ( .)50ومل يبق أمامه من منافس غري غالب بن عبد
الرْحن والد زوجته والذي كان يتمتع بسمعة رفيعة يف ميدان القيادة العسكرية وعلى مستوى عموم

األندلس ( ،)51وكان املناوؤون لسياسة ابن أيب عامر جيدون يف غالب الرجل املناسب للمقاومة

واالنتفاض ( ،)52هلذا عمد ابن أيب عامر إىل منافسة مكانة سلطان غالب برجل ال يقل عنه شجاعة
وفروسية فلم جيد لذلك خرياً من جعفر بن علي بن ْحدون املعروف اببن األندلسي شدة أبس،

ورابطة جأش وجاللة قدر ،فاستدعاه وقواته من املغرب ومنحه لقب وزير وجعله من خاصته وأ همره

على جيش احلضرة ( ،)53مما أاثر القائد غالب بن عبد الرْحن بعد أن فطن إىل ما يدبره العامري

وما يهدف إليه ،إضافة إىل وشاية (صبح) والدة اخلليفة هشام املؤيد اببن أيب عامر وحماوالهتا إليغار
قلب غالب بن عبد الرْحن عليه ،ومل يطل األمر بني االثنني فقد عزم على استيضاح األمور ودعا
صهره ابن أيب عامر حلضور وليمة أقامها على شرفه يف مدينة انتسة ،وانفرد االثنان ودار بينهما حوار

انتهى أبن سل غالب سيفه لقتل حممد بن أيب عامر الذي متكن من اخلالص أبعجوبة واللحاق

ابلعاصمة قرطبة ،حيث أعد قوة خاصة توجهت أوالً إىل مدينة سامل مقر غالب بن عبد الرْحن فتمت

السيطرة عليها ( ،)54وهنا تشري بعض املصادر إىل حمالفة غالب لبعض أمراء اإلسبان الشماليني

وسريه بقواته للقاء قوات ابن أيب عامر يف حمرم سنة  371هـ أمام حصن شنت جبنت على مقربة من
انتسة وكادت الدائرة تدور على جيش العامري لوال هناية غالب بن عبد الرْحن ابلسكتة القلبية

وسقوطه يف ميدان املعركة ،فاختل بعدها توازن جيشه وانفلتت تعبئته وولت فصائله منهزمة يف
اجتاهات خمتلفة (.)55
_______

( )50أْحد بدر.30 :
غالب يستطيل على ابن أيب عامر أبسباب
( )51يقول ابن عذاري يف البيان املغرب 278 /2 :كان ٌ
الفروسية ويباينه مبعاين الشجاعة ويعلوه من هذه اجلبهة اليت مل يتقدم البن أيب عامر هبا معرفة.

( )52عنان؛ دول اإلسالم.538 /2 :

( )53ابن عذاري278 /2 :؛ ابن خلدون.147 /4 :
( )54ابن اخلطيب :أعمال األعالم.62 :
( )55ينظر ابن عذاري279 /2 :؛ عنان ،دول اإلسالم539 /2 :؛ أْحد بدر.31 :
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ومبوت غالب بن عبد الرْحن مل يعد للعامري من خيشاه يف البالد ،فاختذ لقباً خالفياً هو املنصور،

ودعي له على املنابر به استيفاء لرسوم امللوك ( ،)56واستمر على تعبئة العناصر املخلصة له يف

اجليش من مماليك صقالبة وبربر وحرص على بقاء هذه العناصر مرتبط به شخصياً مع إغداقه عليهم
األموال والرواتب اجملزية (.)57

ودبر حيلة اغتال هبا جعفر بن علي بن ْحدون قائد جيش احلضرة سنة  372هـ وإعدام قاتله لكي
ال ينكشف األمر ( ،)58وهكذا ختلص ابن أيب عامر من آخر الرجال الذين أخلصوا له وقدموا له
خالل صراعه مع غالب بن عبد الرْحن خدمات جليلة بعد أن وجد دور جعفر بن علي قد انتهى

مبوت غالب وبقاؤه حياً أمر ال مربر له .فهو مل يعد حيتمل يف دولته رجاالً من طراز جعفر بن علي قد
يسببون له يف املستقبل نوعاً من اإلزعاج.

وهكذا ختلص ابن أيب عامر من مجيع منافسيه وفق مبدأ الغاية تربر الواسطة ويف ذلك يقول ابن

اخلطيب السلماين :كان ابن أيب عامر آية يف الدهاء واملكر والسياسة عدا ابملصحفي على الصقالبة

حىت قتلهم ،مث عدا بغالب على املصحفي حىت قتله ،مث عدا جبعفر بن علي بن األندلسي على غالب
حىت اسرتاح منه مث عدا بنفسه على جعفر حىت أهلكه مث انفرد ينادي صروف الدهر :هل من مبارز،

فلما مل جيده ْحل الدهر على حكمه ،فانقاد له وساعده واستقام له أمره منفرداً بسابقة ال يشاركه

فيها غريه (.)59

سياسة املنصور ابن أيب عامر:
أ  -السياسة اخلارجية:

 - 1اجلهاد ضد املمالك اإلسبانية الشمالية:
امتازت السياسة اليت اعتمدها املنصور ابن أيب عامر جتاه املمالك اإلسبانية

_______

( )56ابن عذاري.279 /2 :
( )57أْحد بدر.31 :

( )58قال ابن عذاري يف البيان املغرب  " 279 /2وملا فرغ ابن أيب عامر من غالب ،دبر احليلة يف
حتف جعفر بن علي الذي أقامه أكرب معني يف أمر غالب ،فواطأ على قتله أاب األحوص معن بن عبد

العزيز التجييب  ...يف طائفة من أصحابه األندلسيني فقتلوه غيلة ،مث قتل ابن أيب عامر بعد ذلك أاب
األحوص " .ينظر أيضاً :الصفحات  280و  281من الكتاب أعاله.
( )59أعمال األعالم.77 :

()197/1

الشمالية بطابع جهادي متميز ،فقد بلغت احلمالت اليت سريت إىل هذه املمالك أكثر من مخسني
ْحلة ( ،)60ومعىن هذا أن املنصور كان يقوم حبملتني كل عام ْحلة يف الصيف وأخرى يف الشتاء وأن
مجيع هذه احلمالت كانت حتت قيادته املباشرة ( ،)61وحقق فيها انتصارات ابهرة مل خيسر معركة

واحدة من معاركها ( " ،)62وكان الطابع العام لسياسته اجلهادية هجومياً ،ابنتزاعه املبادرة من أعدائه
الذين أرغموا على تغيري اسرتاتيجيتهم العسكرية من اهلجوم إىل الدفاع " ( .)63وظلت قواهتم قابعة

ضمن حدودها اإلقليمية بعد أن شلت حركتها ابجتاه التوغل أو حىت التقرب من احلدود الدولية
للدولة العربية .ذلك أن املنصور ابن أيب عامر طرق يف عملياته العسكرية هذه أر ٍ
اض مل تطرقها
اجليوش العربية من قبل وال حاولت الوصول إليها ،وكانت أهدافه من ذلك إعالم حكام تلك

املمالك أبن القوات العربية قادرة على أن تصل وتضرب أية نقطة من أراضيهم حينما ترى أن

الضرورة تتطلب ذلك ،وقد اعتمد املنصور ابن أيب عامر على قوات أعدت إعداداً جيداً كانت مثرة
النظام الذي أقره على بنية القوات العسكرية فقد كانت الفرق العسكرية قبله تنضوي حتت لواء

زعيم من زعماء القبائل وتضم تلك الفرقة أبناء وموايل كل قبيلة ،وكانوا يتجمعون بناء على نداء من

الدولة للنصرة والتطوع يف صفوف القوات العازمة على احلرب ،ومنذ عصر الناصر خصوصاً بعد

واقعة اخلندق سنة  327هـ  .-مل تعد للعصبية القبلية أو لزعمائها مكانة وسط تنظيمات اجليش

فأكمل ابن أيب عامر هدف الناصر أبن وزع اجلند يف جمموعات ضمن سرااي وفرق بغض النظر عن

عصبية كل جندي وأمر عليهم قائداً خيتاره من بني القادة ،وجعل قواته من انحية التنظيم أشبه

ابلقوات النظامية يف العصر احلديث ،مع تقرير رواتب شهرية لكل منتظم يف هذه القوات وحسب

موقعه ومكانته .وهذا النظام سهل أمر جتميع القوات يف وقت سريع ،وأصبح اجلند أكثر إلتزاماً
وانضباطاً من ذي قبل ،ولعل نتائج هذا التنظيم تبدو جلية من خالل ْحالت ابن أيب عامر على

املمالك الشمالية وغريها واليت جتاوزت كما ذكران اخلمسني ْحلة ،أشهرها تلك اليت قادها سنة 371

هـ ملهامجة مملكة ليون قاصداً مدينة مسورة إىل الشمال من شنت مانكش والغرض أتديب ملك ليون
رامريو الثالث

_______

( )60يف الكامل ،البن األثري 52( 667 /8 :غزوة) ومثلها يف كتاب العرب ،البن خلدون/4 :
 148ويف البيان املغرب البن عذاري 57( 301 /2 :غزوة).
( )61ابن خلدون148 /4 :؛ ابن عذاري.301 /2 :

( )62ابن عذاري301 /2 :؛ ابن خلدون148 /4 :؛ املقري.4001 /1 :
( )63بيضون340 :؛ وينظر :عنان ،دول اإلسالم .540 /2

()198/1

لتدخله يف شؤون األندلس الداخلية وإمداده للقائد غالب بن عبد الرْحن بعدد من اجلند الذين
قاتلوا يف صفه ،وقد متكنت القوات األندلسية من تدمري مجيع القرى احمليطة ابملدينة وسحقت كل

مقاومة صادفتها ،ومل يتمكن رامريو الثالث من أي عمل مضاد وحده فتحالف مع كونت قشتالة

وملك انفار ،ولكن هذا احللف انتهى ابإلهنيار عند أول لقاء للقوات املتحاربة يف مكان قريب من

شنت مانكش استسلمت بعده املدينة املذكورة واستمر زحف القوات األندلسية ابجتاه عاصمة مملكة
ليون ولكن حلول الشتاء وسقوط الثلوج حاال دون إمتام بقية العمليات العسكرية وعلى الرغم من

ذلك فقد كان هلذا االنتصار احملدود نتائج سلبية أصابت دولة ليون يف الصميم فقد خلع رامريو
الثالث ونصب مكانه ابن عمه برمودة الذي اضطر إىل دفع اجلزية للمنصور ابن أيب عامر.

وخرج من الصراع ملك بنبلونة شاجنة فخضع للدولة العربية وقدم ابنته هدية البن أيب عامر ،فعقد
عليها وتزوجها (.)64

أما الغزوة الثالثة والعشرون يف سنة  374هـ فقد كان هدفها ثغر برشلونة قاعدة إمارة قطلونية حيث
مت اجتياح اإلقليم ومهامجة مدينة برشلونة ودخوهلا بعد تدمري قوات الكونت بريل تدمرياً هنائياً إال من
متكن من الفرار.

ويف سنة  376هـ عاود املنصور اهلجوم على مملكة ليون إلخالهلا يف بعض الشروط املفروضة عليها
واستهدف اهلجوم مدانً عديدة منها العاصمة ليون ومدينة قلمرية اليت مت احتالهلا وختريبها.

ويف سنة  378هـ احتل مسورة وليون ،وأهنى كيان هذه اململكة مث استعاد ملكها مركزه بعد سنتني
وبعد أن وادع املنصور ووافق على تنفيذ مجيع الشروط املفروضة على مملكته (.)65

أما الغزوة الثامنة واألربعون يف سنة  387هـ فهي ْحلة جليقية وكانت ْحلة ذات هدفني مهمني:

اهلدف األول :أن جليقية كانت تشكل خط الدفاع لقوات ليون املنهزمة.

والثاين :أن جليقية كانت تضم مدينة من أشهر املدن اإلسبانية وأعالها مكانة من الناحية الدينية،

تلك هي مدينة شنت ايقب (.)66
_______

( )64هي أم ولده عبد الرْحن امللقب -شنجول -جلده شاجنة.
( )65عن هذه اإلمارة :ينظر :عنان.543 /2 :

( )66يف البيان املغرب " 294 /2 :وكانت كنيستها عندهم مبنزلة الكعبة عندان ،فبها حيلفون وإليها
حيجون من أقصى بالد رومة وما وراءها ".

()199/1

وقد استعد املنصور هلذه احلملة استعداداً عالياً فقسم قواته إىل قسمني قوة الفرسان حتت قيادته،

والقسم اآلخر ،ضم املشاة وما يلحق هبم ْحل حبراً ،والتقت القواتن عند هنر دويرة وبدأت القوات

األندلسية زحفها يف أراضي جليقية مطهرة مناطق ومدانً عديدة يف الطريق إىل اهلدف شنت ايقب اليت

أشرفت عليها فألفتها خالية من القوات والسكان ،فدخلتها وغنمت ما هتيأ من غنائم املدينة وهدت
مجيع حتصيناهتا ومبانيها ابستثناء ضريح (القديس يعقوب) الذي تنسب إليه املدينة فقد أمر املنصور

إبعماره ورعايته ويف طريق العودة استسلمت له عدة مدن مشهورة منها مدينة كرونيا ومدينة الميجو
(.)67
وأمام هذه االنتكاسات اليت أصابت املمالك اإلسبانية الشمالية يف الصميم ،حاول حاكم قشتالة
سانشو غرسية يف سنة  390هـ معاجلة حالة الرتدي هذه بتشكيل جبهة قتالية بزعامته ومساعدة

أمراء البشكنس وملك ليون وتعاهدوا على املقاومة والثبات ،وقاموا أبول عمل مضاد فسريوا قواهتم

إىل وادي هنر دويرة األدىن للتمكن من التحصن يف اجلبال ،فسارع ابن أيب عامر على لقاء قوى

التحالف واجته إىل أراضي قشتالة ومنها نفذ إىل املنطقة اليت حتصنت هبا قوات املتحالفني ،وهنا رأى

سانشو أن خطة اهلجوم املفاجئ قبل أن يثبت املنصور أقدامه على األرض ،حتقق له ولقواته وضعاً
عسكرايً حيقق إنزال أفدح اخلسائر ابجليش املقابل وفعالً جنحت خطته ،وكاد األمر ينتهي لصاحل
القوات املتحالفة ،لوال رد قوات املنصور هبجوم مقابل شديد شتت مشل فرق املتحالفني وأجربهم

على االرتداد واهلزمية ،واستمر املنصور يف تقدمه حىت وصل مدينة برغش عاصمة قشتالة واستباحها.
وظلت قواته تكيل الضرابت ويف اجتاهات خمتلفة حىت طرقت بنبلونة عاصمة مملكة انفار ،ومل تتمكن
قوات هذه املمالك من صد اهلجمات القاسية واملتالحقة لقوات املنصور فأذعنت ألوامره وشروطه

(.)68
 - 2سياسة املنصور ابن أيب عامر جتاه املغرب:

كانت سياسة األندلس جتاه بالد املغرب مركزية ال تتغري بتغيري احلكام وهي تقوم أساساً على اعتبار
السواحل املقابلة لألندلس مبثابة حزام أمان لألندلس ،جيب احلفاظ
_______

( )67ابن عذاري 294 /2 :وما بعدها؛ عنان ،دول اإلسالم 560 /2 :و .561
( )68ابن اخلطيب ،أعمال االعالم.69 :

()200/1

على تبعيتها ووالئها حلكومة قرطبة مهما كانت األسباب ،واعتبار مضيق جبل طارق جزءاً ال يتجزأ
من األندلس.

وقد مر سابقاً وصف أحوال املغرب العريب يف عهد اخلليفة احلكم املستنصر ابهلل وكيف متكنت قوات

األندلس البحرية من كسر شوكة احلسن بن كنون زعيم األدارسة سنة  363هـ ،وإجباره على السكن
يف العاصمة قرطبة ،قبل أن يسمح له احلكم بعد ما يقرب من سنتني مبغادرة األندلس إىل مصر ،بعد
أن أخذت منه املواثيق والعهود بعدم القيام أبي عمل مضاد من شأنه أن يسبب قلقاً حلكومة قرطبة

يف املغرب.

ويف عهد احلكم أيضاً مت توسيع دائرة نفوذ األندلس يف املغرب ،مما ابت يهدد نفوذ الفاطميني ُويؤذن

إبزالته هنائياً ،لذا عاود الفاطميون يف سنة  368هـ ( )69سياستهم القائمة على رد االعتبار واستعادة

املناطق اليت خسروها سابقاً ،فأوعزوا إىل انئبهم بلكني بن زيري الصنهاجي للقيام بسلسلة من

العمليات العسكرية الستخالص املدن املهمة واملناطق احليوية لنفوذهم ،وفعالً مت االستيالء على

مدينة فاس سنة  369هـ ،واالنتصار على قبائل زانتة يف سلسلة من املواقع ،أجلأهتم أخرياً إىل املناطق

الساحلية :سبتة وطنجة ومليلة اليت ظلت يف أيدي األندلسيني ( ،)70وأمام هذا املد الذي وسع

دائرة نفوذ خلفاء الدولة الفاطمية ،واجلزر الذي أصاب حلفاء حكومة قرطبة ،قرر املنصور ابن أيب

عامر العمل بسرعة على استعادة ما فقده يف هذه البالد ،فأرسل إىل ميدان املعركة القائد املشهور

جعفر بن علي املعروف ابألندلسي واستمرت اإلمدادات ابلقوات والسالح متواصلة إلدامة عوامل
الصمود ،حىت أجربت بلكني بن زيري لتعديل خططه واالرتداد عن املناطق الساحلية املذكورة ،فسار
ابجتاه مدينة البصرة اليت تعرضت للدمار ،وهاجم قبائل برغواطة وقتل زعيمها وسىب أعداداً كبرية

منهم ،مث دخل سجلماسة واغتال زعيمها خزرون بن فلفل ،مث قفل راجعاً إىل املغرب األدىن بعد أن
مكن نفوذ الفاطميني يف املناطق اليت مت تطهريها.

وتعد هذه احلملة آخر احلمالت الكبرية اليت قام هبا الفاطميون لبسط نفوذهم على املغرب العريب

وهي على الرغم من سعة األراضي اليت اكتسحتها ومدى اخلراب الذي أحدثته مل تكن ذات أثر فعال
يف إعادة النفوذ الفاطمي إىل املغرب األقصى ،فقد عاد

_______

( )69كان الفاطميون يف عهد العزيز ابهلل مشغولني برد القرامطة عن مصر والشام ،وعندما متت
هزميتهم ،تفرغوا لشؤون املغرب من جديد.

( )70الناصري :االستقصاء.207 /1 :
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نفوذ قرطبة إىل ما كان عليه إثر عودة احلملة ،وكان الزانتيون أداة هذا النفوذ ،فقد عادوا لالنسياح
يف أرجاء املغرب األقصى والسيطرة على قواعده ،وعندما حاول انئب اخلليفة الفاطمي اجلديد ،وهو
املنصور بن بلكني بن زيري ،استعادة ما فقده  ...هزمه الزانتيون حتت قيادة زعيم زانيت جديد بدأ

جنمه ابلصعود وهو زيري بن عطية حفيد عبد هللا بن خزر ( ،)71الذي كان بدوره أخاً حملمد بن خزر
الزعيم املغراوي الذي انضوى حتت لواء األمويني يف أايم الناصر لدين هللا ،وأقلع املنصور بن بلكني

بعد ذلك عن مهامجة املغرب األقصى ( ،)72غري أن الفاطميني أرسلوا إىل املغرب األقصى احلسن

بن كنون ومل يكن إرساله بديالً عن القوات العسكرية ووسيلة الستعادة نفوذهم بقدر ما كانت عملية
لتعكري األمن على حكومة قرطبة يف هذه املناطق ( .)73فقد وصل احلسن بن كنون إىل املغرب

األقصى يف سنة  373هـ معززاً ببعض القوات الفاطمية ( ،)74والتفت حوله جماميع أخرى من قوات

الرببر السيما بنو يفرن الزانتيني ،ولكن قوات املنصور ابن أيب عامر متكنت من إجهاض هجومه

وحماصرته مث إجباره على االستسالم واقتيد إىل قرطبة ( ،)75ولكنه اغتيل ابلطريق إليها بتدبري من

ابن أيب عامر يف سنة  375هـ 985/م (.)76
وقد توىل أمر املغرب الوزير احلسن بن أْحد بن عبد الودود السلمي ،وأصبح زيري بن عطية املغراوي
مبثابة املستشار يف أموره ،وعند وفاة احلسن سنة  381هـ انتقلت والية املغرب إىل زيري بن عطية
الذي عرفت عنه سياسته يف ضبط األمور والسيطرة على البالد سيطرة اتمة ( ،)77خصوصاً بعد

انتصاره على بين يفرن وقتل زعيمهم يدو بن يعلي سنة  383هـ ،وعلى الرغم من أن املنصور كافأ
زيري بن عطية على خدماته ومنحه لقب (وزير) غري أن األخري مل يكن قانعاً هبذا اللقب والذي مل يعد

(حسب رأيه) ليتوازن مع أعماله اليت قدمها للمنصور ابن أيب عامر وكان يطمح إىل لقب اإلمارة،

وذلك هو ما سعى إليه عندما بدأ بتأسيس مدينة خاصة به وهي مدينة وجدة ( .)78وعين
_______

( )71تفاصيل ذلك يف البيان املغرب ،البن عذاري .249 /1
( )72أْحد بدر 99 :و .100
( )73أْحد بدر.100 :

( )74يف االستقصا ،للناصري 203 /1 :كانت حبدود ثالثة آالف فارس.
( )75ابن عذاري.281 /20 :

( )76ابن عذاري281 /2 :؛ الناصري.204 /1 :
( )77الناصري.209 /1 :
( )78جنوب شرقي مليلة.
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بتحصينها مث انتقل إليها خباصته ورجاله سنة  386هـ 996/م (.)79
غري أن التطورات املفاجئة بني املنصور ابن أيب عامر وابن عطية قلبت العالقات الودية بني الطرفني

ودفعت زعيم زانتة إىل التمرد وإعالن العصيان ( )80وال نكاد نلمح يف سطور الرواايت التارخيية اليت
دونت أخبار هذا التمرد أي تسويغ مقبول خلروج الزعيم الزانيت على السلطة املركزية ابستثناء ما قيل

من أن أسباابً اقتصادية كانت وراء نفوره ،أو ما قيل عن استخفافه بلقب الوزارة الذي منحته إايه

حكومة قرطبة .فقد وجد حسب تعبري الرواية تقليالً من وزنه السياسي بوصفه أمرياً ينتمي إىل قبيلة
كبرية ،غري أن هذه املصادمة إن صح وقوعها بني املنصور وزيري ،ال تصلح ألن تكون مقدمة ثورة

شاملة تستقطب الرببر ،لو مل تكن هلا أبعاد سياسية ورواسب اترخيية معروفة ،حدت به إىل التمرد ضد
الوصاية العامرية ،فقد شعر زيري بقوته من خالل القاعدة الشعبية اليت التفت حوله من سواد قبائل

الرببر ،حيث استهواها دائماً االستقالل بشؤوهنا السياسية واإلقتصادية ،وكان زيري بشخصيته الذكية
قد احتل مكانة عالية لدى مجاعته من الرببر فتحول بنظرهم إىل قائد شعيب ،تتجسد فيه آماهلم

البعيدة يف السيادة واالستقالل ( )81وبدأ زيري بن عطية بتنفيذ ما عزم عليه فاكتفى بذكر اسم
اخلليفة هشام يف خطبة يوم اجلمعة فقط ،وأسقط اسم املنصور ،وطرد عماله من املغرب ومتكنت
قواته من دحر قوات القائد واضح يف وادي زارات جنويب طنجة ،ولكن انتصاراته مل تسفر عن نتائج

فعالة فقد أعادت القوات األندلسية الكرة على قواته يف سنة  387هـ ومتكنت من االنتصار عليها
ٍ
بواد من أحواز طنجة وطاردت فلوهلا حىت مدينة مكناسة ،ففر إىل العمق الصحراوي مع بعض فرقه
املنهزمة ،ومتكنت قوات األندلس من تطهري مدينة فاس سنة  388هـ وإعادة املناطق اليت اختلت
طاعتها خبروج ابن عطية (.)82

ويف سنة  391هـ عاد زيري بن عطية إىل والئه وكاتب املنصور هبذا األمر فعفى عنه وحسنت سريته
حىت وافاه األجل يف السنة نفسها فخلفه على حكم املغرب ولده املعز الذي أعلن سياسة الوالء
للمنصور ابن أيب عامر مث البنه عبد امللك املظفر من بعده (.)83

_______

( )79الناصري.213 /1 :
( )80عنان :دول اإلسالم .557 /2

( )81بيضون ،348 :وينظر :العبادي .238
( )82ابن عذاري.252 /1 :
( )83ابن عذاري.253 /1 :
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 - 3العالقات الدبلوماسية:
ظلت العالقات الودية قائمة بني األندلس واإلمرباطورية البيزنطية فقد عاصر املنصور اإلمرباطور
ابزيل الثاين ( 1025 - 976م) الذي يعد عصره الطويل من أزهى عصور هذه اإلمرباطورية.

وظلت أيضاً عالقة األندلس أبملانيا عالقة صداقة وسالم رسختها رغبة الطرفني يف استمرار تلك

العالئق ،وكان إمرباطور أملانيا أوتو الثالث  1002 - 983م قد سار على هنج أسالفه يف إقرار
عرى التعاون املشرتك بني البلدين .أما عالقات األندلس الدبلوماسية مع ملوك وأمراء إسبانيا

الشمالية فلم تكن لرتقى إىل مستوى العالقات الودية إال يف ظروف عجزت معه هذه املمالك عن

مقاومة جيوش املنصور ابن أيب عامر ،فتم عقد املصاهرة بني املنصور وبني ملك نربة شاجنة عندما
تزوج األول إبنة األخري.

أما العالقات مع قشتالة ،فقد عاصر املنصور ابن أيب عامر اثنني من حكامها فرانند وابنه سانشو
وكالمها لقي الكثري من اهلزائم أمام قوات املنصور فاألول انتهت حياته يف األسر والثاين اضطر إىل

عقد اتفاق مذل مع املنصور ابن أيب عامر أعلن فيه خضوعه ووالءه التام له (.)84
 -السياسة الداخلية:

 - 1عالقة املنصور مع اخلليفة هشام املؤيد:
استمر احلجر على اخلليفة هشام املؤيد ومنعت حتركاته إال مبعرفة املنصور ابن أيب عامر ،وهي سياسة
دأب عليها أوالده عبد امللك وعبد الرْحن من بعده وظل اخلليفة املؤيد امساً جمرداً يف سلسلة خلفاء

األندلس ،ورمزاً متارس ابمسه مجيع السلطات الكتساب الشرعية ( .)85وإذا كان املنصور قد اختار

مناسبات معينة لظهور اخلليفة مبوكبه املعروف ،فإنه كان يقصد أول ما يقصد الرد على تقوالت

املروانيني وبعض اإلشاعات اليت تبث يف العاصمة عن سجن اخلليفة بقصره وعدم السماح له ابلظهور

وسط العامة (.)86
_______

( )84العبادي :ج  246و .247
( )85يقول ابن عذاري " 278 /2 :وأشاع ابن أيب عامر أن السلطان فوض إليه النظر يف أمر امللك
وختلى عنه لعبادة ربه ،وانبث ذلك يف الرعية حىت اطمأنوا إليه ".
( )86ينظر :ابن اخلطيب :أعمال األعالم.76 :
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 - 2العالقة مع الفقهاء:
خطب املنصور ابن أيب عامر ود طبقة الفقهاء ،وحاول كسب رضاهم رمبا كتعويض عن اغتصابه

السلطة ،أو نتيجة لنشأته الدينية ودراسته على أشهر فقهاء العصر ومع ذلك فقد ظلت مسألة

استبداده ابألمور ومتجيد شخصيته حموراً للخالف بينه وبينهم ،غري أن اخلالف مل يكن ليصل إىل حد

القطيعة والصدام كما حدث للحكم بن هشام الربضي مع فقهاء عصره ،ألن كل طرف من هذه

األطراف مل يكن يريد أن يتحدى اآلخر ابلشكل الذي يؤدي إىل هذه النتائج ،واملنصور ابن أيب عامر

من جانبه كان حريصاً على أن يضيف إىل أعماله نوعاً من الشرعية املدعمة بفتوى الفقهاء ،أما

الفقهاء فعلى الرغم من أهنم مل يسكتوا على أعمال املنصور إال أهنم سايروه يف البعض منها على
قناعتهم بعدم انسجام تلك األعمال واألفعال مع مذهب اإلمام مالك مذهب أهل األندلس (.)87
وعلى الرغم من كل هذه العالقة اليت تبدو ودية يف أكثر من جانب إال أن عصره مل خيل من فقهاء

حاولوا التصدي ملشاريعه السلطوية ومنهم على سبيل املثال قاضي قضاة األندلس حممد بن إسحاق
بن منذر بن أيب عكرمة املتوىف سنة  367هـ ( )88املتويل بعد وفاة البلوطي.

وقامت حركة أخرى كان على رأسها عبد امللك بن منذر بن سعيد البلوطي كانت تدعو إىل تولية عبد

الرْحن بن عبيد هللا بن الناصر ابن عم هشام املؤيد واغتيال هشام املؤيد واحلاجب املنصور ابن أيب
عامر ،وقد اشرتك يف هذه احلركة عدد كبري من كبار املوظفني يف الدولة وخنبة ال أبس هبا من مشهوري
الفقهاء ،ولكن األمر انتهى بكشف خيوط احلركة قبل التنفيذ ومت القبض على عبد امللك بن منذر

البلوطي فحكم عليه ابإلعدام على الرغم من معارضة الفقهاء ولكن العامري نفذ اإلعدام فيه سنة

 368هـ ( )89واكتفى بسجن اآلخرين .ويظهر أن إعدام ابن منذر البلوطي وسجن الباقني ليس
مرده لزعامة البلوطي للفتنة فقط ،بل لكونه معتزلياً ،األمر الذي جيعل إعدامه ال يثري ردود فعل
سلبية بقدر ما له من نتائج هي يف صاحل املنصور ابن أيب عامر وذلك لكره أهل

_______

( )87أْحد بدر35 :؛ بيضون.338 :
( )88ابن الفرضي :اتريخ علماء األندلس76 /2 :؛ النباهي؛  .75وينظر :أْحد بدر.36 :

عزي إليه من النكث فصلب
( )89قال ابن الفرضي يف اتريخ علماء األندلس " 275 /1 :ابلذي َ
على ابب سدة السلطان يوم اخلميس للنصف من مجادى اآلخرة سنة  368هـ ".
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األندلس الشديد للمعتزلة (.)90

ومن الفقهاء الذين عارضوا رغبات املنصور غري املسوغة قاضي القضاة حممد بن يبقى بن زرب

املتوىف سنة  381هـ فقد روى النباهي أن املنصور ابن أيب عامر أراد إقامة الصالة اجلامعة يف مسجد
الزاهرة فعارضه القاضي املذكور وعد ذلك من األمور اليت ال تصح شرعاً مع وجود مسجد للجماعة
(.)91

ومهما يكن من أمر فإن عالقة املنصور ابن أيب عامر مع فقهاء عصره هي عالقة ود وانسجام " وهي

ظاهرة مميزة يف اتريخ الدولة األموية يف األندلس ،حيث قام ألول مرة توازن يف العالقة بني الدولة

ورجال الدين ،ولعلنا ال نتعارض مع احلقيقة يف تقدير حجم الفقهاء الذين استمدوا قوهتم من التشدد
يف املذهب املالكي احملافظ ،ومن املركز املعنوي الذي كان هلم بني طبقات الشعب يف األندلس،

وانطالقاً من هذا املوقع كانت املصادقة الدائمة على النفوذ بينهم وبني السلطة الزمنية ،فإما أن تسود
كلمتهم كما حصل يف عهود هشام األول وعبد الرْحن الثاين واحلكم املستنصر أو يعيشوا يف الظل
كما يف عهود األقوايء من احلكام  ...وهكذا فإن العامري كان احلاكم الوحيد الذي بىن عالقات

متكافئة بينه وبني الفقهاء ،فلم حياول حتجيم نفوذهم رغم سلطته املطلقة من جهة ومل يفتح هلم أي
انفذة للتدخل يف شؤون احلكم من جهة أخرى " (.)92

 - 3تغيري بنية اجليش:

أعاد املنصور ابن أيب عامر تنظيم القوات املسلحة تنظيماً جديداً كفل له ابلتايل نتائج إجيابية على

املستويني الداخلي واخلارجي ،وتنظيماته تقوم أساساً على جعل القوات املسلحة وحدة نظامية

متماسكة خاضعة لقيادة عليا ،وإلغاء النظام القدمي الذي يقوم على األساس القبلي أو العنصري ،كما
ألغى النظام اإلقطاعي العسكري ،وأصبح جيشه جيشاً نظامياً يتكون من فرق عديدة على رأس كل

فرقة منها قائد أعلى ينوب عنه عدد من القادة اآلخرين وحسب التشكيالت اليت تتكون منها الفرقة

العسكرية ،ولكل منتسب راتب شهري مقرر حسب رتبته وموقعه.
_______

( )90أْحد بدر 37 :و .38
( )91املرتبة العليا.77 :
( )92بيضون 338 :و .339
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وصنوف القوات املسلحة يف عهده كما هي احلال يف عهود من سبقه من أمراء وخلفاء بنو أمية
تتكون من صنفني أساسيني مها املشاة وهي القوة الضاربة يف اجليش ،والفرسان ( )93الذين يعدون
من الصنوف الفاعلة يف كل موقعة من املواقع.

 - 4بناء الزاهرة:

اقتفى املنصور ابن أيب عامر أثر اخلليفة عبد الرْحن الناصر عندما شرع يف بناء مدينة خاصة به سنة

 368هـ 978/م اختذت اسم الزاهرة ،والدوافع إىل بناء هذه املدينة ال ختتلف كثرياً عن الدوافع اليت
حدت ابخلليفة الناصر إىل أتسيس مدينة الزهراء ،وهي متجيد عصورهم مبنشآت مميزة ،داللة على

العزة والسلطان الواسع ( .)94والسبب املضاف ما ذكره ابن عذاري بقوله " :أمر املنصور ابن أيب
عامر ببناء قصره املعروف ابلزاهرة وذلك عندما استفحل أمره ،واتقد مجره وأظهر استبداده ،وكثر

حساده وخاف على نفسه يف الدخول إىل قصر السلطان وخشي أن يقع يف أشطان ،فتوثق لنفسه،

وكشف له ما سرت عنه يف أمسه ،من االعتزاز عليه ،ورفع االستناد إليه .)95( " ...

وقد مت بناء الزاهرة يف سنة  370هـ 979/م وانتقل إليها املنصور حباشيته وخاصة من احلرس،
وشحنها أبنواع األسلحة ( ،)96مث نقل إليها خزينة الدولة ودواوينها ،وأقطع ما حوهلا لكبار رجاالت
الدولة من عسكريني ومدنيني فساروا سريته وابتنوا القصور الفخمة وعمروا املنتزهات الواسعة.

وتنافس العامة يف البناء حوهلا حىت اتصلت عمائرها ابلعاصمة قرطبة (.)97

ومل تعمر مدينة الزاهرة طويالً فقد كان عمرها رهيناً بعمر الدولة العامرية فما أن قتل عبد الرْحن

امللقب شنجول حىت عم اخلراب عمائر هذه املدينة وهنبت قصورها وانتهت رسومها يف الفوضى اليت

عمت البالد سنة 399هـ ( ،)98واندثرت هبذا التخريب تلك املدينة انداثراً خيتلف عن ذلك الذي
حل ابلزهراء إذ عثر على الكثري من قطع
_______
( )93يف البيان املغرب " 301 /2 :كان عدد الفرسان املرتزقني حبضرته ونواحيها الذين حارب هبم
احلروب عشرة آالف ومخسمائة وأجناد الثغور قريباً من ذلك ".

( )94يقول ابن عذاري " 275 /2 :ومسا إىل ما مست إليه امللوك من اخرتاع قصر ينزل فيه ." ...
( )95ابن عذاري275 /2 :؛ املقري.578 /1 :

( )96ابن عذاري275 /2 :؛ ابن خلدون.148 /4 :
( )97ابن عذاري276 /2 :؛ املقري.579 /1 :

( )98ابن اخلطيب ،أعمال األعالم 110 :وما بعدها.
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املدينة األخرية مبعثرة يف بلدان أخرى ،ومت التعرف عليها بفضل ما عليها من كتاابت ،بينما مل يبق
شيء من مأثر الزاهرة  ...سوى حوض من املرمر ،مكسور وغري كامل ،وصل إىل إشبيلية وحيفظ اآلن

يف املتحف الوطين مبدريد  ...كما أنه مل يبق من الزاهرة فيما بعد أي صدى يف التقاليد احمللية ،لذا
اختلف يف حتديد مكاهنا (.)99

مات املنصور ابن أيب عامر يف رمضان سنة  392هـ وهو ابن مخس وستني سنة ( )100بعد أن توىل

تدبري األمر فرتة تقارب مخساً وعشرين سنة ،اختصر فيها منجزات عهود ،فقد كان عبقرية فذة متثل
ذروة النبوغ الشعيب والطموح الفردي ( )101خرج من صفوف الطبقة الوسطى " وشق طريقه

بساعده ومهته إىل السلطان والرائسة ومل تسعفه يف ذلك نشأة ملوكية ،أو انقالب عنيف ،ومل يكن

عزمه يف بلوغ ذلك أقل شأانً من أتلق طالعه ،وقد وصل املنصور إىل مرتبة من السلطان والقوة مل

يصل إليها أحد قبله من أعاظم أمراء األندلس حىت وال عبد الرْحن الناصر نفسه ،وميكننا أن نقول
أنه إذا كان عهد الناصر أملع صفحة يف اتريخ األندلس ،من النواحي السياسية واحلضارية فإن عهد

املنصور ال يقل عنه ملعاانً وأتلقاً بل رمبا امتاز على عهد الناصر مبا أحرزته خالله الدولة العربية من

تفوق عظيم يف السلطان والقوى العسكرية يف شبه اجلزيرة اإلسبانية.

فقد استطاعت املمالك اإلسبانية الشمالية يف عهد الناصر ،أن تنتهز فرصة الفنت الداخلية

ابألندلس ،وأن توطد قواها العسكرية ،وأن تغزو األندلس غري مرة غزوات خمربة ،وقد لقي الناصر

على يد النصارى غري هزمية فادحة ،أما يف عهد املنصور ،فقد انتهت املمالك اإلسبانية إىل حالة يرثى
هلا من التفكك والضعف ،واستمرت زهاء ثلث قرن تتلقى ضرابت املسلمني الساحقة املتوالية ،وقد

وصل املنصور يف غزواته يف شبه اجلزيرة اإلسبانية ،إىل مواطن مل يبلغها فاتح مسلم من قبل "

( .)102وعلى الرغم من كل ذلك فقد كان املنصور جزعاً على مستقبل دولته اليت بناها ابلطموح
واإلرادة القوية ،وإدراك أهنا لن تعيش طويالً بعد رحيله ذلك أن حيوية الدولة ودميومتها ارتبطت

بشخصه ارتباطاً وثيقاً صعب على خلفائه جماراة األمور بنفس السياسة واألسلوب.
فعلى الرغم من حزم خليفته عبد امللك امللقب ابملظفر واتباعه يف معظم األمور

_______

( )99أْحد بدر.156 :
( )100ابن عذاري " 301 /2 :وعمره مخس وستون سنة وعشرة أشهر ".
( )101عنان :دول اإلسالم.568 /2 :
( )102عنان.568 /2 :

()208/1

املركزية سياسة والده املنصور ،إال أنه فشل يف جوانب هامة كان هلا أكرب األثر يف هدم تراث
العامريني السياسي يف األندلس .فعبد امللك بن املنصور ابن أيب عامر مل خيالف سياسة والده أو

سياسة الدولة املركزية اجتاه املغرب واحلفاظ على مناطق النفوذ والدفاع عنها حىت ما تطلب األمر

ذلك.

وظلت العالقة مع املمالك اإلسبانية الشمالية ترتاوح بني الصراع احلريب والوفاق املشوب ابحلذر

( )103كما استمرت العالقة الودية مع بعض ملوك العصر (.)104
والظاهرة البارزة يف عهده هي تناحر كبار رجال الدولة وتسابقهم لالستحواذ على السلطة يف وقت

بدى فيه عبد امللك بن املنصور ابن أيب عامر مشغوالً أبمور بعيدة عن مصلحة الدولة ففوض بعض

سلطاته لكبار موظفيه كطرفة الصقليب وعيسى بن سعيد أحد وزرائه ،وأفضى هذا التفويض إىل تسابق

الطرفني للسيطرة على أهم السلطات حىت بدأت دولته وكأهنا تتحرك من خالل شخصيتني متنافرتني

وابجتاهني خمتلفني ( ،)105وإذا استطاع طرفة الغلبة يف بداية عهده فإن الوزير ابن سعيد سعى به

لدى عبد امللك بن املنصور ابن أيب عامر ،وحسب عليه أموراً عديدة ،حىت أقنع عبد امللك خبطورة

تسلط طرفة الصقليب الذي نفي إىل اجلزائر الشرقية سنة  394هـ ( .)106وهكذا جنحت خطط
الوزير ابن سعيد ابلقضاء على أقوى منافسيه فتبؤا مكانة مرموقة وأصبح الوزير املفوض يف معظم
أمور الدولة ( ،)107حىت أصبحت تلك السلطات نقمة عليه حني سعى بدوره إىل التآمر لقلب

نظام احلكم ،وتولية أحد األمراء األمويني خليفة على البالد ،وقد كشفت املؤامرة قبل تنفيذها فحكم

عليه وعلى أعوانه ابإلعدام سنة  397هـ (.)108

استمر عبد امللك بن املنصور ابن أيب عامر يف احلجابة سبع سنوات إىل أن تويف سنة 399

هـ 1009/م .وانب عنه يف منصب احلجابة أخوه عبد الرْحن امللقب شنجول ،ومل يكن عبد الرْحن
الشخصية اليت ميكن أن متأل الفراغ الذي تركه أخوه عبد امللك املظفر ،فقد عرف عنه قلة الذكاء

والتهور ،وبدأ عصره فخالف سياسة والده وأخيه
_______

( )103ابن عذاري 3 /3 :وما بعدها .وأحصى ابن عذاري لعبد امللك سبع غزوات ابجتاه مدن
وقالع املمالك اإلسبانية الشمالية.

( )104ابن عذاري.10 /3 :

( )105ابن بسام :ق  4ج .50 :1
( )106ابن بسام :الذخرية :ق  4ج  .52 :1وينظر؛ ابن عذاري .26 /3
( )107ابن عذاري 27 /3 :وما بعدها.

( )108تفاصيل ذلك يف البيان املغرب.31 /3 :

()209/1

ابلتقرب من اخلليفة احملجور عليه هشام املؤيد ،وأفرط يف مالزمته والرتدد إليه ،حىت أنعم عليه اخلليفة
بلقب املأمون ،مما أاثر استنكار الكثري من العناصر القرطبية اليت بدأت تتساءل عن معىن منح هذا

اللقب يف الوقت الذي مل يروا من عبد الرْحن شنجول أي عمل أو خدمة عامة يستحق عليها مثل

هذا التكرمي.

مث أعقب هذا اللقب مرسوم خاليف ( )109بتولية عبد الرْحن شنجول والية العهد وقرأ املرسوم أمام

كبار رجال الدولة وزعماء الطوائف يف البالد ( ،)110وكان هلذا القرار آاثره اخلطرية على كيان
العامريني بصورة خاصة والدولة بصورة عامة فبدأ املروانيون ومن واالهم ابلعمل على قلب نظام

احلكم واستغالل أمثل الظروف لتحقيق أهدافهم ،وسنحت الفرصة عند خروج عبد الرْحن شنجول

حلرب قشتالة ( ،)111وخلو العاصمة من معظم القوات النظامية فثار حممد بن هشام حفيد عبد
الرْحن الناصر املقلب ابملهدي ( ،)112يف  16مجادى اآلخرة سنة  399هـ 1009/م وسيطر على
قصر اخلليفة هشام املؤيد ،الذي أعلن تنازله عن اخلالفة ليتوالها حممد بن هشام مكانه ،الذي أمت

السيطرة على مدينة الزاهرة فاستبيحت وهنبت خزائنها وأحرقت حىت مل يبق املهامجون على أثر يذكر

لعمائر وذخائر املدينة العامرية املذكورة.

وعندما وصلت أخبار االنقالب إىل عبد الرْحن شنجول ،ارتد بقواته إىل قلعة رابح ،وأعلن تنازله عن

والية العهد ،ودعا إىل نصرة اخلليفة هشام املؤيد لكن نداءاته وإجراءاته كانت متأخرة جداً ،فأسقط
يف يده عندما تفرق عنه معظم جنده وانتهى أمره أخرياً ابإلعدام يف السنة نفسها (.)113

وهكذا أسدل الستار على الدولة العامرية ،بسرعة مل تكن متوقعة؛ فقد توىل عبد الرْحن شنجول
احلكم ،والدولة حمكمة النظام موطدة الدعائم ،ومل ِ
متض أكثر
_______

( )109نصه يف البيان املغرب ،44 /3 :أعمال األعالم  -القسم الثاين .91 :وينظر :ابن خلدون:
 148 /4و .149
( )110ابن عذاري ،47 /3 :ابن خلدون.148 /4 :

( )111خرج عبد الرْحن شنجول يف ظروف مناخية غري مالئمة ملثل هذه احلمالت ،فالوقت كان
شتاء قاسياً وال يسمح بتوغل القوات يف األراضي القشتالية ،إضافة إىل نصح املقربني إليه بعدم ترك
ً
العاصمة قرطبة ىف وقت بدأت فيه العناصر املناوئة تستعد إلعالن ثورهتا.

( )112قتل والده يف عهد عبد امللك املظفر عندما دبر مؤامرة لقلب نظام احلكم ومبساعدة الوزير
عيسى بن سعيد.
( )113ابن عذاري249 /3 :؛ ابن خلدون.149 /4 :

()210/1

من ثالثة أشهر حىت اهنار ذلك الصرح الشامخ الذي شاده املنصور حممد بن أيب عامر ولبث مخسة
وثالثني عاماً ينشر األمن والرخاء على عموم بالد األندلس (.)114
وتتحدد األسباب اجلوهرية يف اهنيار الدولة العامرية مبا أييت:

 - 1النظام التسلطي القاسي الذي فرضه املنصور ابن أيب عامر على األندلس واستمرار هذا النظام
يف عهد أوالده عبد امللك وعبد الرْحن من بعده.
 - 2سوء سياسة عبد الرْحن شنجول وسعيه إىل نيل األلقاب السلطانية وإجبار اخلليفة هشام املؤيد

على إصدار املراسيم اخلاصة بذلك.

 - 3جترؤ عبد الرْحن على اكتساب والية العهد ،وكان لذلك " أسوأ الوقع يف نفوس قوم جبلوا
على تقديس شعائر اخلالفة وحقوقها الشرعية " (.)115
_______

( )114عنان.638 /2 :
( )115عنان.628 /2 :

()211/1
اب ال هرابِع [[سقوط اخلالفة وفكرة عن دويالت الطوائف]]
البَ ُ
الفصل األول :سقوط اخلالفة يف األندلس

الفصل الثاين :فكرة عامة عن دويالت الطوائف

الدكتور
انطق صاحل مطلوب

 - 1الفصل الثالث :عصر املرابطني وعصر املوحدين

أ  -األندلس والية مرابطية

ب  -األندلس والية موحدية
 - 2الفصل الرابع :عصر مملكة غرانطة
 - 3الفصل اخلامس :املسلمون بعد سقوط غرانطة

الدكتور

خليل إبراهيم السامرائي

()213/1

ص ُل األَ هول
ال َف ْ

سقوط اخلالفة
بتولية املهدي اخلالفة ،بدأت القوى املختلفة حتاول احلصول على أسالب الدولة املنهارة ،فقد كان

بنو أمية يرون أهنم أصحاب احلق الشرعي يف اخلالفة ،وكان هناك صنائع الدولة العامرية ،وأنصارها

من الصقالبة ومواليها من اجلنود املرتزقة ،وكان الرببر قد تضخم عددهم يف أواخر عصر املنصور ابن
أيب عامر ،واستقر العديد من زعمائهم يف األندلس ،إضافة إىل قوة العامة من أهل قرطبة الذين

ساندوا املهدي ونصروه على خصومه ،وكانت هذه القوة كثرية األهواء والنزعات ( ،)1ومل يتمكن
املهدي يف كثري من األحيان السيطرة عليها أو كبح مجاح زعمائهم الذين بدأوا أعماالً كانت مثار

استنكار معظم القوى يف البالد ،بعد ما عرضوا أمن البالد إىل اخلطر ،وأصابوا العاصمة قرطبة مبزيد

من اخلراب والدمار.

وكانت دولة حممد بن هشام املهدي تقوم على حد قول ابن عذاري:
على " جنود من العامة احملشودة عورض هبا أجناد السلطان أهل الدربة والتجربة ،ونكوب وزراء جلة،
ونصب أضدادهم تقتحم العني هجنة وقماءة ،وجرى هذا كله على يدي بضعة عشر رجالً من أراذل

العامة حجامني وخرازين وكنافني .)2( " ...

وقد بدأ املهدي عصره ابضطهاده الرببر ألهنم كانوا -حسب رأيه -من املؤازرين للدولة العامرية،

فأساء معاملتهم وضيق على زعمائهم عند الدخول إليه ،وسعى إىل احلط من مكانتهم لسبب أو لغري

سبب ،مما شجع الغوغاء من العامة على هنب بعض ممتلكاهتم واالعتداء على حرماهتم ،وعلى الرغم
مما قيل من أن السلطة حاولت السيطرة على مثل هذه األعمال ،ومعاقبة القائمني عليها ،وقدمت

اعتذارها لزاوي بن
_______

( )1عنان :دول اإلسالم.643 ،642 /2 :
( )2البيان املغرب.74 /3 :

()215/1

زيري ،وحبوس بن ماكسن وغريمها من زعماء الرببر ،إال أن هؤالء مل أيمنوا جانب السلطة ،وبدأوا
يتوجسون من املهدي وأنصاره خيفة احتاطوا هلا استعداداً لكل طارئ.

وكان من أعمال املهدي أيضاً إجالء أعداد كبرية من الفتيان الصقالبة عن العاصمة قرطبة ،فلجأوا

إىل مناطق األندلس الشرقية ،واستثىن منهم الفىت واضح صاحب مدينة سامل الذي أقره املهدي على

واليته.
كما أصابت إجراءاته اخلليفة هشام املؤيد ،الذي سجن يف القصر أوالً مث نقل إىل أحد دور العاصمة،
مث اصطنع بعد ذلك قصة موته يف اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة  399هـ.

ومتادى املهدي يف سياسته العنيفة كثرياً عندما سجن ويل عهده سليمان بن هشام وبعض الزعماء

العرب ،وسرح من اجليش ما يقارب السبعمائة ألف جندي أحاهلم مجيعاً من مناصبهم وقطع أرزاقهم،

فأصبحوا عنصراً من عناصر التوتر والشغب (.)3

وأمام هذه األحوال السيئة ،واالضطهاد العنيف الذي أصاب الرببر يف قرطبة ،قام هشام بن سليمان

بن الناصر ابنقالبه يف شوال سنة 399هـ ،وأعلن نفسه خليفة على البالد ولقب ابلرشيد ،وعلى
الرغم من النجاح الذي أحرزه إال أن انقالبه أحبط أمام تعضيد القرطبيني للمهدي ،واستماتتهم يف

الدفاع عن خالفته ،وقبض على هشام بن سليمان وولده وأخيه أيب بكر وآخرين من الزعماء الذين

عاضدوهم ومت إعدامهم مجيعاً (.)4

وعمت العاصمة قرطبة حالة من أعمال الشغب املدمرة استهدفت مجيع الرببر الساكنني فيها دون
متييز ،حىت ذهبت ضحية ذلك الشغب أعداد كبرية منهم .وقد دفعت هذه األعمال الرببر إىل توحيد

قواهم ،واختيار أحد األمراء األمويني لقيادهتم ليناهضوا به املهدي خليفة قرطبة .فوقع االختيار على

سليمان بن احلكم املستعني ( ،)5الذي اختذ من قلعة رابح قاعدة له ،مث خرج منها إىل وادي احلجارة
فتمت السيطرة عليها عنوة ( ،)6وحاصر مدينة سامل مدة مث تركها ،وحاول واضح الصقليب منع

_______

( )3ينظر :عنان ،دول اإلسالم.645 - 642 /2 :
( )4ابن عذاري ،81 /3 :ابن خلدون.150 /4 :

( )5هو سليمان بن احلكم بن عبد الرْحن الناصر ،متكن من الفرار بعد فشل انقالب هشام بن
سليمان.

( )6يف البيان املغرب :85 /3 :كاتب سليمان أهل وادي احلجارة يدعوهم للطاعة فأبوا عليه ...
حىت دخلها عنوة.

()216/1

اإلمدادات واملؤن عن قوات املستعني ،وجنح بعض الشيء ،ولكن األخري فاوض أمري قشتالة سانشو
غورسية وأبرم معه اتفاقاً أنقذه من احلصار الذي يعانيه مقابل شروط فرضها أمري قشتالة ( .)7ويف

ذي احلجة من سنة  399هـ وقع القتال بني قوات املستعني وقوات واضح الصقليب يف مكان يسمى
شرنبة على مقربة من قلعة النهر أو قلعة هنارس احلالية ،انتهى هبزمية واضح الصقليب وارتداده إىل

العاصمة قرطبة ( )8تالحقه قوات املستعني اليت متكنت وبعد معركة عنيفة من اجتياح مدينة قرطبة
ودخوهلا يف  13ربيع األول سنة  400هـ 5/تشرين أول  1009م ( ،)9وأعلن سليمان املستعني
نفسه خليفةً على األندلس (.)10

أما املهدي فقد متكن من اهلرب إىل طليطلة وبدأ من هذه املدينة يعد العدة هلجوم يستعيد به ملكه

الضائع ،وحاول املستعني إجهاض مساعي املهدي لكنه فشل أمام مدينة طليطلة اليت متسكت بطاعة
املهدي ،ولقي الفشل نفسه أمام مدينة سامل.

فاضطر إىل سحب قواته والعودة هبا إىل العاصمة قرطبة نتيجة لسوء األحوال اجلوية ( .)11وقد هيأ

انسحابه للمهدي ظروفاً متكن من توظيفها لصاحله ،ومتكن من مجع أكرب ما ميكن من األنصار

املوالني لدعوته ،إضافة إىل مفاوضة واضح الصقليب ألمري برشلونة رامون الثالث وأخيه ارمنجول أمري

مقاطعة أورخل ( )12إلمدادهم ابملرتزقة ( )13وقد وافق األمريان املذكوران على مساعدة قوات
املهدي مقابل شروط قاسية وافق عليها واضح الصقليب ،وقبلها املهدي مضطراً (.)14

_______

( )7منها تسليمهم ألمري قشتالة " ما أحب من مدائن الثغر " ينظر :ابن عذاري.86 /3 :
( )8ابن عذاري87 /3 :؛ عنان.646 /2 :

( )9وقعت املعركة يف مكان يسمى قنتيش .ينظر :الصويف ،اتريخ العرب يف إسبانيا؛  180احلاشية
رقم ( ،)1عنان.646 /2 :

( )10ابن بسام :ق  ،1ج .43 ،36 :1
( )11ابن عذاري93 /3 :؛ املراكشي ،املعجب.42 :

( )12الصويف :املصدر السابق 192 :وقارن؛ عنان 648 /2 :ويف البيان املغرب 95 /3 :ذكر ابن
عذاري ملكهم ابسم ارمقند ،وقد قتل مع عدد كبري من جنده املرتزقة.
( )13كانوا حبدود تسعة آالف فارس.

( )14من هذه الشروط :أن يتعهد املهدي بدفع مبلغ مائة دينار لكل من األجريين يومياً ،وجلنودهم

من املرتزقة دينارين يف اليوم ،إضافة إىل مؤونتهم اليومية ،ويتعهد طيلة فرتة بقائهم معه أن تكون

الغنائم اليت حيصلون عليها خالصة هلم ،وال يعرتض أحد عليهم فيما أيتون من أعمال ضد الرببر.

()217/1

ويف منتصف شوال سنة  400هـ /مارس 1010 ،م وقع اللقاء بني الطرفني يف مكان عقبة البقر
( ،)15ومع اشتداد أوار املعركة وارتداد قوات الرببر؛ توقع سليمان املستعني اهلزمية ،فهرب من

امليدان جناة بنفسه ()16؛ ولكن قوات الرببر أعادت الكرة وبشدة فخرقت صفوف قوات املهدي،
وأنزلت هبا اخلسائر الفادحة ،وارتدوا بعد ذلك إىل قرطبة وأجلوا ذويهم وْحلوا أمواهلم وأخلوا
العاصمة ابجتاه وادي آره ،ليدخلها املهدي ويعلن خالفته للمرة الثانية (.)17

ولكن املهدي مل يكف عن مالحقة الرببر فاصطدم هبم عند وادي آره على هنر الوادي الكبري،

ودارت بني الطرفني معركة شديدة انتهت هبزميته ،وارتداده بفلوله إىل العاصمة قرطبة ()18؛ وكان
هلذا اإلنكسار آاثره السلبية على مكانة املهدي ،فقد استمرت قوات الرببر تغري على نواحي
العاصمة بني احلني واآلخر ،وضاقت األحوال بسكاهنا مع سوء سياسة املهدي وبطانته؛ وقد وجد
واضح الصقليب يف هذه الظروف فرصة مناسبة للخالص من املهدي ،فتعاقد مع بعض الفتيان

الصقالبة على اغتيال املهدي يف ذي احلجة من سنة  400هـ ( ،)19وأعادوا اخلليفة املؤيد ،وأعلنوا

بيعته أمام املأل (.)20

" وهكذا اسرتد هشام املؤيد اخلالفة بعد سلسلة من اخلطوب واألحداث  ...وكان ٍ
يومئذ كهالً يف حنو

السابعة واألربعني من عمره ،وكان قد مضى عليه مذ ويل اخلالفة صبياً ألول مرة أربعة وثالثون عاماً،
ويف تلك الفرتة شهدت األندلس طائفة من األحداث اجلسام مل تشهد مثلها من قبل " (.)21
ولكن سليمان املستعني وقواته من الرببر رفضوا الوالء للسلطة اجلديدة ،وبدأوا ينفذون خطة

الستعادة سلطاهنم السابق ،فبدأت غاراهتم املرهقة على أطراف العاصمة وبعض املدن األخرى
( .)22حىت فقدت البالد مواردها اإلقتصادية ،وانفلت األمن يف عمومها (.)23
_______

( )15حصن على مسافة عشرين كم مشال قرطبة .ويف املعجب ،للمراكشي " :42 ،دار البقر ".
( )16ابن عذاري.95 /3 :

( )17ابن عذاري ،95 /3 :ابن خلدون.150 /4 :

( )18ابن عذاري  ،96 ،95 /3ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.115 :
( )19ابن بسام :ج  1ق  ،45 :1ابن عذاري ،100 /3 :املراكشي.42 :
( )20ابن بسام :ج  1ق  ،45 :1ابن عذاري.100 /3 :
( )21عنان :دول اإلسالم.649 /2 :
( )22منها مثالً :مدينة مالقة والبرية واجلزيرة اخلضراء وغريها من املدن والكور األندلسية.
( )23ابن عذاري 101 /3 :وما بعدها؛ املراكشي.843 :

()218/1

ومع سوء األحوال ،والنقص الشديد يف املوارد األساسية املعززة لصمود املدينة ،وتعنت عامة أهل
قرطبة ورفضهم املطلق لكل دعاوي الصلح والسالم ،بل كانت الدعوة إىل الصلح والتصايف بني

األطراف املتنازعة تثري فيهم أنواعاً من أعمال العنف غري املسوغة حىت سدت مجيع أبواب الوساطات

( ،)24فقد أيقن واضح الصقليب أن بقاءه يف العاصمة يعين انتظاره ملصري جمهول ال حتمد عواقبه،
فحاول مغادرهتا سراً ،لكن أمره افتضح من قبل كبار اجلند ،فقبض عليه ،ومتت تصفية أمواله

وإعدامه (.)25

ويف أواخر شهر شوال سنة 403هـ ،مارس  1013م اجتاحت قوات املستعني العاصمة قرطبة

ودخلتها عنوة ،وقبض على اخلليفة هشام املؤيد وقتله ( ،)26وأعلن نفسه خليفة يف األندلس وللمرة

الثانية ()27؛ وبدأ سليمان بتنظيم شؤون احلكومة املضطربة " وكانت الفوضى قد سرت إىل مجيع
النواحي ،وتفككت عرى الدولة ،وقصر نفوذ احلكومة إال عن قرطبة وما جياورها ،وقبض الرببر الذين
رفعوا سليمان إىل (اخلالفة) على السلطة احلقيقية ،فتولوا مناصب احلجابة والوزارة ،وسائر املناصب

املهمة .ورأى سليمان إرضاء هلم من جهة ،وإبعاداً هلم عن قرطبة من جهة أخرى ،أن يقطعهم كور
األندلس ،وكانوا ست قبائل رئيسة ،فأعطى قبيلة صنهاجة وزعماءها بين زيري ،والية البرية

(غرانطة) ،وأعطى مغراوة جويف البالد ،وبين برزال وبين يفرن والية جيان ومتعلقاهتا ،وبين دمر
وازداجة منطقة شذونة ومورور ،وأقر املنذر بن حيىي التجييب على والية سرقسطة والثغر األعلى ...
ووىل بين ْحود األدارسة ثغور املغرب ." ...

ويهمنا هنا أمر بين ْحود الصنهاجيني لدورهم يف أحداث البالد بعد ذلك ،فقد ويل القاسم بن ْحود

بن علي اجلزيرة اخلضراء ،وويل أخوه علي بن ْحود مدينيت سبتة وطنجة ،وتولية بين ْحود الصنهاجيني
أمر املغرب واجلزيرة اخلضراء أول بالد األندلس سقطة حسبت على املستعني وأذهبت دولته (،)29

فقد بلغ الطموح بعلي بن ْحود مبلغه

_______

( )24ابن اخلطيب :أعمال األعالم.117 :
( )25ابن عذاري.105 /3 :

( )26تشري بعض الرواايت إىل مصري هشام املؤيد ،فبعضها يذكر أن املستعني أخفاه فرتة يف أحد
القصور مث قتله دون علم أحد؛ وتشري أخرى إىل سجنه يف أحد القصور ،مث متكنه من الفرار إىل املرية

حىت وافاه األجل هناك.

( )27ابن عذاري113 /3 :؛ ابن خلدون.151 /4 :
( )28ينظر ،عنان :دول اإلسالم.654 ،653 /2 :

( )29ابن بسام؛ ق 1ج  ،38 :1ابن عذاري.114 /3 :

()219/1

فقام على اخلليفة املستعني يروم قمة السلطة بعد ما تقلب فيها أفراد هم يف احلقيقة ليسوا أكثر كفاءة
منه ،وقد ساعدته على ذلك أسباب وعوامل منها:

 - 1زعمه أن اخلليفة هشام املؤيد واله العهد من بعده ،وأظهر إلثبات ذلك كتاابً نسبه إىل اخلليفة
هشام ،كان قد أرسله إليه خالل فرتة حصار مدينة قرطبة من قبل املستعني وقواته ( ،)30وعد ابن

ْحود ذلك الكتاب املزعوم كافياً إلضفاء الشرعية على خروجه ومطالبته ابخلالفة (.)31

 - 2متزق وحدة البالد ،وانتشار السلطة بني قوى متعددة فسح اجملال واسعاً البن ْحود لكي ينفذ
ما كان يصبو إليه من الوصول إىل قمة السلطة ،واستسالب اخلالفة ( ،)32إضافة إىل كونه ينتمي
إىل عائلة مشهورة ،ويقود قبيلة من أقوى القبائل العربية الرببرية وهي قبيلة زانتة.

 - 3ومثة عامل مساعد مهم هيأه له اخلليفة املستعني عندما واله أمر املغرب العريب ،ووىل أخاه
القاسم اجلزيرة اخلضراء ،وقد تنبأ معظم املؤرخني بسوء هذه السياسة اليت أمضاها املستعني دون

مراجعة دقيقة (.)33

 - 4كسب ود مجيع القوى املتعاطفة مع هشام املؤيد ومنهم الصقالبة ورئيسهم خريان املتغلب على

مدينة املرية والذي كان يدعو للخليفة هشام املؤيد ،ويناهض اخلليفة املستعني ( .)34وهكذا خلق

ابن ْحود اجلو املناسب للقيام على اخلليفة املستعني مع مساعدة الظروف له ،فعرب من مدينة سبتة،
ونزل اجلزيرة اخلضراء وسار بقواته ومن انضم إليه من زعماء الكور ابجتاه العاصمة قرطبة ،حيث

التقى مع قوات املستعني يف ظاهرها ودارت بني الطرفني معركة شديدة ،خسرها املستعني ،ودخل ابن
ْحود قرطبة يف الثامن والعشرين من حمرم سنة  407هـ متوز  1016م.
_______

( )30ينظر :ابن عذاري .116 :والنص " :أخرج كتاابً نسبه إىل هشام بن احلكم يقول فيه :أنقذين
من أسر الربابر واملستعني وأنت ويل عهدي " .واملراكشي ،44 :والصويف 237 :واحلاشية رقم ()2

والنص " :ويقول ابن اخلطيب :يقال إن هشاماً احملجوب ملا شعر ابهلالك خاطب ابن ْحود بسبتة
يستنصره ويقلده دمه والطلب بثأره ويفضي إليه بعهده ." ...

( )31الصويف.237 :
( )32عنان.658 :

( )33ينظر :اهلامش رقم ( )29فيما سبق.
( )34ابن عذاري116 /3 :؛ ابن اخلطيب؛ أعمال األعالم.128 :

()220/1

وإبعدام املستعني يف التاريخ املذكور آنفاً تبدأ سلسلة اخللفاء احلموديني الذين حكموا األندلس

وأوهلم:

علي بن ْحود ،وحكم قرابة سنة قبل مقتله سنة  408هـ 1018/م ( )35مث توىل بعده أخوه القاسم

بن ْحود ( 412 - 408هـ 1021/م) مث حيىي بن ْحود ( 413 - 412هـ 1022 /م).

مث القاسم بن ْحود وللمرة الثانية ( 414 - 413هـ 1023/م) ،ويف عهده انتهت خالفة هذه

األسرة ( ،)36وانتقلت إىل األسرة األموية مرة أخرى؛ وأول خلفائهم :عبد الرْحن بن هشام بن عبد
اجلبار امللقب املستظهر ابهلل ،وقد قتل يف السنة اليت توىل فيها أمر اخلالفة  -أي سنة 414
هـ 1024/م .مث أعقبه حممد بن عبد الرْحن بن عبد هللا بن الناصر امللقب املستكفي ابهلل واستمر
حىت مقتله سنة  416هـ 1025/م (.)37

مث عادت اخلالفة إىل األسرة احلمودية وتوالها منهم:

أفل جنم هذه األسرة لتعود إىل بين أمية مرة أخرى ،حىت مل الناس
حيىي بن ْحود للمرة الثانية ،مث َ
تلك الشخصيات ،وثقلت ألقاهبم أمام ندرة أعماهلم وقلة تدبريهم ،وانتهى األمر يف سنة 422

هـ 1031/م بعزل هشام الثالث املعتد ابهلل آخر اخللفاء األمويني ،وإلغاء اخلالفة هنائياً عن األندلس،
بعد أن عجزت عن إقرار األمور ،وفرض سلطاهنا على العاصمة قرطبة ،انهيك عن إقرار تلك
السلطات يف بقية مدن األندلس األخرى؛ ويف قال ابن اخلطيب السلماين " :ومشى الربيد يف
األسواق واألرابض أبن ال يبقى أحد بقرطبة من بين أمية وال يكنفهم أحد " (.)38

وهكذا احندرت األندلس ،يف النصف األول من القرن اخلامس اهلجري (احلادي عشر امليالدي)
عقب سقوط اخلالفة العربية إىل درك من التمزق والفوضى ،وآلت البالد بعد أن كانت وحدة موحدة

" متتد من ضفاف دويرة مشاالً إىل مضيق جبل طارق جنوابً ،ومن شاطئ البحر املتوسط ومن طركونة

شرقاً حىت شاطئ احمليط (األطلسي) غرابً " ( .)39إىل أشالء ممزقة ،ووالايت ومدن متخاصمة
يسيطر على كل منها حاكم
_______
( )35ابن بسام :ق  1ج  ،100 :1ابن عذاري122 /3 :؛ ابن اخلطيب.151 :
( )36ابن بسام :ق  1ج 316 ،101 :1؛ ابن اخلطيب.136 :

( )37ابن بسام :ق  1ج  48 :1و  53و  ،433ابن اخلطيب.135 :
( )38أعمال األعالم.139 :
( )39عنان.676 :

()221/1

سابق ،أو متغلب ،أو زعيم أسرة ،نزلت إىل ميدان الصراع الذي مشل البالد كلها.
واستمرت هذه احلالة قرابة مثانني عاماً حىت دخول املرابطني إىل األندلس ومتكنهم بعد جهود مضنية
من استعادة وحدة البالد ،والوقوف بوجه املمالك اإلسبانية الشمالية الساعية إىل غزو البالد
والقضاء على كل معامل عروبتها وحضارهتا.
وبعد هذا العرض السريع لألحداث اليت توالت على األندلس ميكن أن ندرج األسباب اليت أدت إىل

سقوط اخلالفة األموية ابألندلس على الشكل اآليت:

 - 1غياب القائد ،واألداة القادرة على احلسم يف الوقت املناسب:

إن غياب القائد واألداة القادرة على احلسم من األسباب األصلية اليت أدت إىل زوال اخلالفة األموية

من األندلس ،وما عدا ذلك من األسباب فالحقة هبذا السبب بشكل أو آبخر .فالقائد املطلوب يف
األندلس منط خاص من الرجال وبناء متكامل من العصامية والفروسية واملقدرة اإلقتحامية وبناء

متكامل من النظرة الشاملة والوعي املقتدر املبدع والسرعة يف اختاذ القرار .وهذا النمط من الرجال
يولد حيث توجد األزمات ،والتحدايت املصريية ،وعندما يظهر يف امليدان يبدو وكأن الكل يعرفه،

ومن مث فهو وحده القادر على توجيه األدوات يف اجتاه األهداف املركزية للدولة ،بعد امتالكها جلميع
القدرات الفاعلة يف الرد على التحديٍ ،
بتحد أقوى وأكثر عنفواانً ،ومبعىن آخر :إن األندلس خالل
هذه الفرتة كانت حتتاج إىل رجال قادرين على التفاعل مع األحداث ،رجال من طراز عبد الرْحن

الداخل مؤسس الدولة ،وعبد الرْحن الناصر ابين جمدها السياسي واحلضاري.
 - 2الفصل بني السلطة الروحية والسلطة الزمنية:

استمر احلاكم يف األندلس " أمري أو خليفة " جيمع بني السلطتني الزمنية والروحية إىل أن سيطر

احلاجب املنصور ابن أيب عامر مث أبناؤه من بعده (عبد امللك وعبد الرْحن) على مقاليد األمور يف
عهد اخلليفة هشام املؤيد فانتزعوا السلطة الزمنية ألنفسهم ،وتركوا اخلالفة جمرد رمز ال معىن له يف

األصل ،وكان هذا الفصل مقدمة لنهاية اخلالفة ال سيما بعد أن أجرب عبد الرْحن شنجول اخلليفة
املؤيد على توليته العهد بعده ،وهو أمر خطري ،هز األندلس هزاً عنيفاً وقاد البالد إىل دوامة الفنت
واحلروب وتسابق كل الطامعني إىل نيل اخلالفة اليت أفرغت من مضامينها األصلية (.)40

_______
( )40العبادي.253 :
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 - 3الرتكيبة اإلجتماعية يف األندلس:

كان أهل األندلس يؤلفون أخالطاً متنافرة من السكان بعضهم عرب وبعضهم بربر ،وبعضهم

صقالبة ،وبعضهم مولدون وبعضهم مستعربون أو يهود وكان كل من هذه العناصر البشرية مياالً إىل

السكن يف بؤرات عمرانية خاصة ،فنرى أن العنصر الغالب على قرطبة من العرب ،والعنصر الغالب

على إشبيلية وطليطلة من املولدين ،والعنصر الغالب على غرانطة وقرمونة ومالقة من الرببر ،وكان

هلذا أثره الكبري يف ميل أهل األندلس إىل االستقالل واخلروج على السلطة املركزية ،مما كان يقضي

ابستعمال القوة كوسيلة الزمة للوحدة السياسية ،ومع ذلك فقد كانت القوة وحدها ال تكفل لألمري

احلاكم السيطرة على سائر البالد ،وكان لزاماً على احلاكم أن يصطنع احلزم ،ألن الرغبة يف االستقالل

واالنسالخ عن جسم الدولة كانت جتعل هناك نوعاً من احلساسية عند الرعية إزاء احلاكم ،مث إهنا
كانت تدفعهم إىل الثورة عليه كلما ملسوا منه استبداداً بشؤون الدولة أو تعسفاً يف معاملته هلم

(.)41

 - 4االستعانة أبمراء وملوك املمالك اإلسبانية الشمالية:

أفضت املنازعات والفنت إىل استعانة األطراف أبمراء وملوك املمالك اإلسبانية الشمالية مقابل التنازل
عن بعض احلصون واملدن احلدودية املهمة ،فقد منحت مثل هذه احلصون من قبل املتنازعني مقابل

مئات من جنود هذه املمالك كانوا يقاتلون مع هذا الطرف أو ذاك ضد الطرف اآلخر ،وخالل فرتة
النزاع الذي أشران إليه سابقاً تنازل املتخاصمون عن حصن غرماج ،وأومسة ،وشنت اشتبني وغريها من
املناطق املهمة اليت بذلت الدولة يف عهد الناصر واملنصور ابن أيب عامر جهوداً استثنائية يف السيطرة

واحملافظة عليها ،ألهنا نقاط اسرتاتيجية للجيوش العربية املتقدمة ابجتاه املمالك اإلسبانية الشمالية.
_______

( )41عبد العزيز سامل ،املسلمون وآاثرهم يف األندلس364 :؛ وينظر أْحد بدر :اتريخ األندلس يف
القرن الرابع اهلجري 228 ،وما بعدها.
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ص ُل الث ِ
هاين
ال َف ْ

فكرة عامة عن أهم دويالت الطوائف

بسقوط اخلالفة األموية سنة  422هـ فقدت األندلس وحدهتا السياسية وانقسمت البالد إىل

دويالت صغرية مستقلة أطلق عليها املؤرخون اسم " دويالت الطوائف " ويعرف رؤسائها مبلوك

الطوائف ،وهم ما بني زعيم قبيلة ( ،)1أو صاحب نفوذ ،أو حاكم إلحدى الكور أو وزير سابق ()2

أو شيخ قضاء ( ،)3وقد استغل هؤالء حالة البالد السياسية فبسطوا نفوذهم على املناطق اليت
تواليهم ،وعملوا مجيعاً على أتسيس هذه الكياانت واحلفاظ عليها يف أسرهم ( ،)4وانقسمت

األندلس من الناحية اإلقليمية إىل عدة مناطق قامت فيها أهم دويالت الطوائف يف البالد وهي:

 -قرطبة وأحوازها من املدن واملناطق الوسطى.

 إشبيلية وما يلحق هبا من مناطق غرب األندلس. بطليوس. -غرانطة.

 بلنسية وما يلحق هبا من املناطق شرق األندلس. سرقسطة أو الثغر األعلى._______

( )1مثل دويلة :غرانطة.
( )2مثل دويلة :قرطبة.

( )3عنان ،دول اإلسالم.14 /3 :
( )4يصور ابن اخلطيب يف كتابه أعمال األعالم -القسم اخلاص إبسبانيا -ص  144احلالة بقوله "
 ...ليس ألحدهم يف اخلالفة إرث وال يف اإلمارة سبب وال يف الفروسية نسب  ...اقتطعوا األقطار،

واقتسموا املدائن الكبار وجبوا العماالت واألمصار وجندوا اجلنود وقدموا القضاة ،وانتحلوا األلقاب
وكتبت عنهم األعالم وأنشدهم الشعراء ودونت أبمسائهم الدواوين ." ...

()224/1

 طليطلة أو الثغر األوسط. -دانية وجزر البليار.

وتضم كل منطقة من املناطق املشار إليها إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف وتتباين من انحية
املساحة وعدد السكان واألمهية العسكرية ( ،)5واستمرت هذه الدويالت حىت دخول املرابطني

األندلس الذين عملوا جاهدين على إعادة الوحدة السياسية إىل البالد عن طريق إهناء هذه الكياانت

الواحدة تلو اآلخر كما سنفصل من خالل عرض أحوال هذه الدويالت.

 - 1دويلة بين جهور يف قرطبة:

خلع أهل قرطبة اخلليفة هشام الثالث امللقب املعتد ابهلل يف ذى احلجة سنة  422هـ ،وألغوا اخلالفة
األموية بعد أن يئسوا من صالح أمرها ( ،)6واجتمعوا على تنصيب الوزير أيب احلزم جهور بن حممد

بن جهور ( )7رئيساً حلكومة قرطبة فاختار بدوره جملساً عد مبثابة السلطة التشريعية العليا يف املدينة.

وقد استطاع ابن جهور من خالل هذا اجمللس أن يضع اجلميع زعماء وأفراداً أمام مسؤولياهتم

وواجباهتم ،فحمدت سياسته واستقرت األمور وجتنبت حكومته منافسة املنافسني ومترد الطامعني

( ،)8حىت عرفت حكومته هذه بدولة اجلماعة ( ،)9وأصبحت قرطبة يف عهده حرماً آمناً أيوي إليه
أمراء وزعماء الطوائف فيجدون فيه املالذ األمني (.)10

واستمرت حكومة اجلماعة هذه برائسة ابن جهور تدير أمر قرطبة وما يتبعها قرابة اثنيت عشرة سنة،
سادت فيها السكينة واألمن وبدأت احلياة اإلقتصادية يف االنتعاش بعد أن أمن التجار على أمواهلم

نتيجة القسوة اليت فرضت على املتالعبني أبمن املنطقة (.)11
_______

( )5عنان ،دول اإلسالم.17 /3 :

( )6ابن بسام :ق  1ج  2ص .602
( )7ولد ابن جهور سنة  364هـ وأخذ عن شيوخ عصره املشهورين  -ينظر ترمجته يف الصلة ،البن
بشكوال.131 :

( )8ينظر :الضيب ،بغية امللتمس35 :؛ ابن عذاري .186 /3
( )9كانت هذه الدولة تبسط سلطاهنا على رقعة متوسطة من األندلس متتد مشاالً حىت جبال الشارات
وشرقاً حىت منابع هنر الوادي الكبري ،وغرابً حىت أستجة ،وجنوابً حىت غرانطة وتضم من املدن عدا
قرطبة جيان وأنده وأبده واملدور وأرجونة ،عنان :دول اإلسالم .21 /3

( )10الضيب ،بغية امللتمس.35 :

( )11ابن بسام :ق 1ج  2ص  ،604الضيب.35 :
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وكان البن جهور موقف خاص من أسطورة ظهور اخلليفة هشام املؤيد ابهلل عندما أعلنها ابن عباد
صاحب إشبيلية " ذلك أن ابن عباد حينما أحس خبطورة مطامع بين ْحود يف رائسة جنويب األندلس،
واتشاحهم بثوب اخلالفة وحينما أرهقه حيىي بن علي بن ْحود (املعتلي) بغاراته املتوالية ،رأى أن

يدحض دعاوى أولئك احلموديني ،فأعلن يف سنة  427هـ ( )12أن اخلليفة هشام املؤيد حي مل
ميت ،وأظهر ابلفعل شخصاً يشبه هشاماً كل الشبه ،وابيعه ابخلالفة ودعا الناس للدخول يف طاعته

( ،)13وبعث بذلك إىل رؤساء األندلس ،فاستجاب بعضهم للدعوة ،وكان منهم عبد العزيز بن أيب
عامر صاحب بلنسية ،وجماهد العامري صاحب دانية واجلزائر الشرقية ،والوزير أبو احلزم بن جهور

رئيس قرطبة ،وعقدت البيعة يف قرطبة ابلفعل هلشام املؤيد ،والظاهر أن جهور مل يكن يؤمن حقاً
بصحة هذه الدعوى ولكنه استجاب هلا ،وأقرها لنفس البواعث اليت ْحلت ابن عباد على انتحاهلا،
وهو العمل على دفع خطر احلموديني " (.)14

ظل ابن جهور على حكم قرطبة حىت وفاته سنة  435هـ فصار األمر إىل ابنه أيب الوليد حممد بن

جهور الذي اعتمد سياسة أبيه يف تدبري أمور قرطبة ( ،)15ولكن أاب الوليد اضطر نتيجة ظروف
عديدة إىل االبتعاد عن ممارسة السلطات وقدم ولده عبد امللك ،ولكن املذكور مل يكن على مستوى

من القدرة والسياسة حبيث يتمكن من إدارة حكومة قرطبة ( )16ابملستوى املطلوب ،فأمهل شؤون
الدولة وسعى إىل األلقاب السلطانية وفوض إىل وزير أبيه إبراهيم بن حيىي بن السقاء مقاليد األمور

وعلى الرغم من حسن تدبري األخري إال أنه أعدم سنة  455هـ ( ،)17وعادت األمور املضطربة مرة

أخرى وزادهتا سوءاً منافسة عبد الرْحن ألخيه عبد امللك يف السلطة وحماولته السيطرة عليها دون

أخيه ،مما اضطر أاب الوليد إىل التدخل وتقسيم السلطات بني ولديه ،ففوض أمر القوات املسلحة إىل
عبد امللك وفوض األمور املالية لعبد الرْحن ( .)18ولكن هذا التقسيم مل يكن لريضي عبد امللك
فقبض على أخيه عبد الرْحن وفرض عليه اإلقامة اجلربية (،)19

_______

( )12يف األصل سنة  426هـ والتصويب عن ابن عذاري .190 /3
( )13سيأيت تفصيل ذلك عند التعرض لدولة ابن عباد.
( )14عنان.24 /3 :
( )15ابن بسام :ق 1ج  2ص .604
( )16ابن عذاري.359 /3 :

( )17أعدم بوشاية من ابن عباد ،ابن بسام ق 1ج  2ص .609
( )18ابن بسام :ق 1ج  2ص .607
( )19ابن عذاري.258 /3 :
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مما ولد نوعاً من االستياء وعدم اإلرتياح لسوء األوضاع يف الداخل وتلت ذلك اضطراابت شجعت
صاحب طليطلة على التعرض حلصن املدور واالستيالء عليه مث الزحف إىل قرطبة لإلستيالء عليها،

فاضطر عبد امللك إىل االستعانة ببين عباد وكانت جتمعه وإايهم عالقات صداقة ومودة ،ولكن بين

عباد الذين استطاعوا ختليص قرطبة من حكام طليطلة ،عادوا واستولوا عليها سنة  462هـ وقبضوا
على بين جهور ونفوهم إىل جزيرة شلطيش ( ،)20وبذلك ينتهي حكم بين جهور لقرطبة بعد أن

استمر قرابة األربعني سنة.

 - 2دويلة اشبيلية (بنو عباد):
يرجع أصل بين عباد إىل املنذر بن ماء السماء ،وجدهم عطاف بن نعيم هو الداخل إىل األندلس يف
طالعة بلج بن بشري القشريي ( )21وكان بنو عباد من األسر اليت هلا يف اتريخ العرب ابألندلس

نصيب وافر فعميد أسرهتم إمساعيل بن عباد تقلب يف مناصب الدولة سنني عديدة آخرها قضاء

إشبيلية ،وقد متكن من السيطرة على األمور يف املدينة إابن الفتنة اليت أصابت البالد ،تلك السيطرة
اليت ارتضاها عموم أهل إشبيلية بفضل السياسة احلكيمة اليت سار عليها حىت وصف أبنه رجل

الغرب املتصل الرائسة وقت اجلماعة ،ووقت الفتنة.

إن سياسة ابن عباد الرصينة جعلت له مكاانً مرموقاً عند بين ْحود الذين كان سلطاهنم يرتدد بني
العاصمة قرطبة وبني مدينة إشبيلية ،فعندما اعتزل إمساعيل بن عباد مناصبه نتيجة كرب سنه ،قدم

القاسم بن ْحود امللقب ابملستعلي أاب القاسم حممد بن إمساعيل بن عباد وعيهنه يف منصب القضاء،
غري أن الظروف اليت مرت هبا الدولة احلمودية ،وسلبيات الصراع بني أفراد العائلة ،جعلت أهل

إشبيلية مييلون إىل االستقالل يف إدارة مدينتهم ،لذا فعندما غادر املستعلي إشبيلية ليتوىل منصب

اخلالفة بقرطبة قرر اإلشبيليون إعالن استقالهلم ،وخولوا إدارة املدينة جملساً مكوانً من وجهائها وعلى

رأسهم حممد بن عباد ومعه أبو حممد بن مرمي والعامل املشهور أبو عبد هللا الزبيدي ( ،)22وبدأ ابن
عباد ميارس سلطاته ابجتاه االستقالل التام ،فمنع املستعلي من

_______

( )20ابن بسام :ق .ج  2ص  610وما بعدها ،ابن خلدون 159 /4 :ويف البيان املغرب /3
 259أن أهل قرطبة كاتبوا ابن عباد سراً لدخول املدينة بعدما ضاقوا أبعمال عبد امللك وأخيه عبد
الرْحن.

( )21ابن عذاري.195 /3 :
( )22ابن اآلابر ،احللة السرياء37 /2 :؛ ابن عذاري.195 /3 :

()227/1

دخول مدينة إشبيلية عندما طرده أهل قرطبة ( ،)23وعندما تعرضت إشبيلية حملاصرة قوات حيىي بن
ْحود سنة  414هـ ،برز ابن عباد بوصفه مفاوضاً ذكياً ،فقد متكن من رد قوات ابن ْحود دون أن
يعرض مركزه ومدينته إىل أي ضعف أو خطر ،فقد وعد ابن عباد اخلليفة احلمودي ابلدعوة له يف

اخلطبة وأتدية مبلغ من املال إلثبات والئه له.

وكانت حركته هذه ضرورية قصد هبا إبعاد خطر قوات احلموديني عن املدينة وقد استخلص مرسوماً
مهماً من اخلليفة احلمودي إبقراره رئيساً وانئباً عنه يف مدينة إشبيلية ( ،)24ومنذ هذا التاريخ بدأ ابن
عباد يسعى إىل أتسيس ملك خاص أبسرته ،ويعمل على جتميع قوات خملصة ألهدافه ( ،)25جعلها

أداة ضاربة لتقليم نفوذ ملوك الطوائف اجملاورين إلشبيلية ،والسعي إىل ضم ما ميكن ضمه من حصون

ومدن تلك الدويالت ولكي يبعد ابن عباد خطر احلموديني عن مناطق نفوذه هنائياً ويتحلل من تبعيته
(اإلمسية) هلم ( ،)26وليثبت شرعيته يف احلكم ويسوغ األعمال التوسعية اليت قام هبا ،أعلن يف سنة

 426هـ عن ظهور هشام املؤيد ( ،)27وإعالنه خليفة يف إشبيلية ،ودعا بقية حكام دويالت

الطوائف لإلعرتاف به (( ،)28وقد سبقت اإلشارة إىل اعرتاف بين جهور ابخلليفة هشام ألسباب
ذكرت آنفاً) .وعلى هذا األساس يعد حممد بن عباد مؤسس دولة بين عباد احلقيقي " ومنشئ ملكهم

ورسوم مملكتهم ،وعلى يده اختذ سلطان بين عباد ألويته امللوكية املدعمة ابلقوى العسكرية ،وإن مل

يصل بعد إىل غايته من الروعة والفخامة ،وأصبح ملوكية وراثية راسخة ،بعد أن كان يتخذ فقط صورة

الزعامة ،والرائسة القبلية " ( .)29وبوفاة حممد بن عباد سنة  433هـ آل األمر من بعده إىل ولده
أيب عمرو عباد بن حممد امللقب املعتضد ،وقد بدأ عصره إبجراءات قاسية أصابت العديد من
الشخصيات البارزة ومنهم أعضاء جملس الرائسة الذي شكل يف عهد والده ،واعتمد

_______

( )23ابن بسام :ق 1ج  ،485 :1ابن اآلابر ،احللة السرياء ،37 /2 :ابن اخلطيب ،أعمال

األعالم.177 :

( )24ابن بسام :ق  2ج  ،19 :1املراكشي.54 :
( )25استخدم العبيد واملرتزقة يف قواته ،وهيأ هلم العدة والسالح الالزمني للتفوق على دويالت

الطوائف األخرى.

( )26حممد بن عبود ،التاريخ السياسي إلشبيلية.53 :

( )27يقال إن بين عباد أظهروا شخصاً يدعى خلف احلصري شبيه ابخلليفة هشام املؤيد فادعوا أنه
اخلليفة هشام املؤيد .ينظر :ابن حزم ،نقط العروس.25 :

( )28ابن بسام ،ق  2ج  ،17 :1ابن عذاري.198 /3 :
( )29عنان ،دول الطوائف.39 :

()228/1

القوة يف حتقيق أهدافه يف الداخل واخلارج ،فكان وزرائه وكبار رجال دولته خيشونه كما خيشاه
منافسوه من حكام دويالت الطوائف ،وقد سرد لنا املؤرخون أمساء الشخصيات اليت نكبت يف عهده
ومن بينهم ولده إمساعيل ( ،)30والعامل عمر اهلوزين الذي اشتهر بعلومه وطول ابعه وهو ممن له يف
اتريخ الفكر العلمي األندلسي نصيب وافر (.)31

وكانت سياسته اخلارجية تقوم على ضرب دويالت الطوائف مىت ما وجد لذلك فرصة ساحنة حتقق له

املزيد من ضم األراضي إىل دويلة إشبيلية ،فقد متكن من السيطرة على معظم مدن الغرب ومنها

جزيرة شلطيش سنة  443هـ ومدينة شنتمرية يف نفس السنة ومدينة لبلة سنة  445هـ ،وشلب سنة

ابتداء من سنة  442هـ إال أنه مل يتمكن
 455هـ ،وحاول مرات عديدة االستيالء على بطليوس
ً
منها ،فاكتفى ابلسيطرة على بعض احلصون املهمة التابعة هلا.

وهكذا استطاع ابن عباد يف حنو عشرين سنة أن يقضي على سائر الدويالت الصغرية القائمة يف

غرب األندلس ،وأصبحت دولته تشمل سائر األراضي املمتدة من هنر الوادي الكبري غرابً حىت احمليط

األطلسي عدا رقعة تقع شرق هذا الوادي ،قرر ابن عباد بعد ذلك استخالصها من حكامها حىت
يؤمن دولته من هذه الناحية ،وميتلك حرية احلركة يف اجتاه الشمال والشرق ( .)32فاستوىل على

رنده سنة  457هـ وعلى أركش وشذونة وما يلحق هبا ،ومورور سنة  458هـ ،وقرمونة سنة  459هـ
وكان ابن عباد قد استوىل على ابب األندلس من اجلنوب وهو اجلزيرة اخلضراء سنة  446هـ وقضى

على نفوذ احلموديني فيها.

وهكذا أصبحت دولة بين عباد " تضم من أراضي األندلس القدمية رقعة شاسعة تشمل املثلث

اجلنويب من شبه اجلزيرة ،وأرض الفرنترية مشاالً حىت شواطئ الوادي الكبري ،مث متتد بعد ذلك من عند

منحىن الوادي الكبري ،غرابً حىت جنوب الربتغال
_______

( )30ينظر :حممد بن عبود.63 - 61 :
( )31يف الصلة ،البن بشكوال " 402 :عمر بن احلسن بن عبد الرْحن اهلوزين  ...كان متفنناً يف

العلوم ،قد أخذ من كل فن منها حبظ وافر ،مع ثقوب فهمه وصحة ضبطه  ...قتله املعتضد ابهلل

عباد بن حممد ظلماً بقصره إبشبيلية ودفنه به ليلة السبت ألربع عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر من
سنة  460هـ ،وتناول قتله بيده ودفنه بثيابه وقلنسوته ،وهيل عليه الرتاب داخل القصر من غري
غسل وال صالة " .وينظر أيضاً ،ابن اآلابر ،احللة السرياء.239 /2 :

( )32ينظر :عنان :دول الطوائف.44 :

()229/1

وشاطئ احمليط األطلسي ،وبذلك ضمت أعظم ممالك الطوائف ،وأغناها من حيث املوارد الطبيعية
وأقواها من حيث الطاقة احلربية ومل يكن يغشي هذه املكانة اليت بلغتها إشبيلية من الفخامة والقوة

والغىن سوى انحية قامتة واحدة .وهي موقفها من ملك قشتالة فرانندو األول ،ذلك أن هذا امللك
القوي ،كان يطمح إىل أن يبسط سيادته على إسبانيا كلها ،وكان يرى يف ممالك الطوائف ،وما

يسودها من اخلالف والتفرق ،فرائس هينة ،ففي سنة  444هـ 1062/م خرج من قشتالة جبيش كبري
من الفرسان والرماة ،وغزا مملكة طليطلة ،وعاث فيها وخرب سهوهلا وزروعها ،حىت اضطر ملكها
املأمون بن ذي النون ،أن يطلب الصلح وأن يتعهد بدفع اجلزية ،ويف العام التاىل  455هـ عاد فغزا

أراضي مملكيت بطليوس وإشبيلية " ،واضطر املعتضد بن عباد ،أن حيذو حذو املأمون يف طلب

الصلح والتعهد بدفع اجلزية ،وقصد املعتضد بنفسه إىل معسكر ملك قشتالة ،وقدم إليه عهوده

شخصياً وملا تويف فرانندو بعد ذلك بثالثة أعوام وخلفه ولده سانشو يف حكم مملكة قشتالة ،كان

املعتضد يؤدي إليه اجلزية أسوة أببيه واستمر يف أتديتها حىت وفاته " ( .)33وعمله يعد سقطة من

السقطات الكبرية اليت درج عليها حكام دول الطوائف ،الذين سعوا إىل حمالفة ورضاء أمراء وملوك
إسبانيا الشمالية ،وتفرغوا إىل نزاعاهتم الدموية ليزيدوا اتريخ األمة يف األندلس إرهاقاً وضعفاً.
تويف املعتضد سنة  461هـ/و 1069م وخلفه ولده :أبو القاسم حممد بن عباد املعروف ابملعتمد

( ،)34ويف عهده مت ضم قرطبة إىل دولة إشبيلية سنة  462هـ ( ،)35ودخل املعتمد يف صراع

عنيف مع دولة غرانطة ،واضطرت ظروف النزاع كال الطرفني إىل االستعانة مبلوك وأمراء املمالك
اإلسبانية الشمالية لقاء مبالغ كبرية من األموال ،ولقاء تنازالت إقليمية ،ففي الوقت الذي حاول فيه
عبد هللا بن بلقني حاكم غرانطة التحالف مع ملك قشتالة ألفونسو السادس ،جند املعتمد يسلك

املسلك نفسه ويرسل وزيره أاب بكر بن عمار إىل ألفونسو طالباً املساعدة مقابل مبلغ كبري من املال

ومينيه بغزو غرانطة واقتسامها حبيث تكون للمعتمد قصبة املدينة وأللفونسو القلعة احلمراء مبا حتويه
من نفائس وذخائر .وكانت نتيجة هذا احللف تعرض مدينة غرانطة إىل هجمات مدمرة قام هبا

ألفونسو السادس ،وجرأت قواته على اقرتاف املزيد من أعمال التخريب

_______

( )33ينظر ،عنان ،دول الطوائف.48 :
( )34عن سريته ينظر :ابن اآلابر ،احللة السرياء.54 /2 :
( )35ابن عذاري.259 /3 :

()230/1

يف العديد من ضواحي املدن األندلسية .وقام مبهامجة طليطلة يف حمرم سنة  478هـ 1085 /م
فدخلها غازايً دون أن حترك دول الطوائف ساكناً.
إن سقوط طليطلة بيد ألفونسو السادس وتطلعاته لغزو بقية املدن األخرى دفعت العديد من حكام
دول الطوائف وعلى رأسهم ابن عباد إىل االستعانة ابملرابطني لنجدهتم ،ومع حتفظ بعض احلكام على
قرار االستدعاء فإن املعتمد عزم على تنفيذ قراره بقوله " :رعي اجلمال خري من رعي اخلنازير "

( ،)36وتعهد ابلتنازل عن اجلزيرة اخلضراء للمرابطني الذين نزلوها سنة  479هـ 1086/م ومع
بداية هذا النزول بدأ املرابطون العمل على مقاومة الغزو اخلارجي واالنتصار عليه يف أكثر من موقعة،

وإعادة الوحدة السياسية إىل البالد والقضاء على دول الطوائف الواحدة تلو األخرى ومنها دولة بين
عباد اليت سقطت يف سنة  484هـ 1091/م (.)37
 - 3دويلة بطليوس (بنو األفطس):

تقع دويلة بطليوس إىل الشمال من دويلة إشبيلية وتفصل بينهما جبال الشارات وكانت هذه الدويلة

تشمل مجيع أراضي الربتغال تقريباً وعاصمتها مدينة بطليوس وتضم مدانً مهمة منها :ماردة ،وأشبونة
وشنرتين ،وايبرة ،وشنرتة ،وقلمرية (.)38

وقد حكم بنو األفطس ( )39هذه الدويلة أكثر من سبعني عاماً ،وعميد هذه األسرة هو :عبد هللا

بن األفطس ( )40الذي متكن من السيطرة على مقاليد األمور يف سنة  413هـ ،ودخلت هذه
الدويلة مع اشتداد عودها يف عهد املظفر حممد بن عبد هللا األفطس يف صراع عنيف مع بقية

دويالت الطوائف ،ال سيما بنو عباد مما أهنك قوة الطرفني املتنازعني ( ،)41فاستغل فرانندو األول

ملك قشتالة تلك األوضاع واستوىل يف سنة  449هـ على مدينيت الميجو (مليقة) وابزو الواقعتني يف

الشمال دون مقاومة تذكر أو جندة تستعيد هاتني املدينتني ( ،)42ومل حيدث هذا فقط ،بل اضطر بنو
األفطس إىل دفع
_______

( )36ابن اخلطيب ،أعمال األعالم  -اخلاص إبسبانيا  ،345 :-وينظر :احلجي التاريخ األندلسي.
.392

( )37ابن بسام :ق  2ج  52 :1و .53
( )38ابن اخلطيب ،أعمال األعالم؛  ،183وينظر :عنان ،دول الطرائف.81 :
( )39أصلهم من قبائل مكناسة املغربية.

( )40ينظر عن بدايته ،ابن اآلابر ،احللة السرياء.97 /2 :

( )41ابن عذاري ،238 /3 ،وما بعدها ،وينظر :عنان ،دول الطوائف.84 :
( )42عنان ،دول الطوائف.86 :

()231/1

جزية سنوية مللك قشتالة مقدارها مخسة آالف دينار مقابل ترك مدينة شنرتين واليت تعرضت ألخطار
الغزو مرات عديدة (.)43

وأشهر من حكم هذه الدويلة عمر بن حممد امللقب املتوكل على هللا والذي عرف بسياسته احلكيمة

وتشجيعه للحركة العلمية وتقريبه للعلماء ومتتعت بطليوس يف عهده ابألمن والرخاء ( ،)44وكان
للمتوكل دور يف الدعوة إىل توحيد األندلس من خالل تكليف العامل أيب الوليد الباجي املتوىف سنة

 474هـ ( ،)45ليقوم جبولة يف دويالت الطوائف ويدعو حكامها إىل نبذ اخلالف والفرقة ،وتوحيد
اجلهود ضد أخطار ومطامع املمالك اإلسبانية الشمالية ( ،)46وعندما سقطت مدينة طليطلة سنة

 478هـ كان املتوكل يف مجلة الداعني إىل دعوة املرابطني واالستعانة هبم إلنقاذ البالد من األخطار
احملدقة هبا (.)47

وقد انتهى حكم هده األسرة على يد املرابطني سنة  488هـ بعد حصار شديد ملدينة بطليوس ،ومت

إعدام املتوكل وولديه جزاء له الستنجاده مبلك قشتالة (.)48
 - 4دويلة طليطلة (بنو ذي النون):

طليطلة من املدن املشهورة يف اتريخ األندلس ،كانت قاعدة الثغر األوسط ومبثابة احلاجز أمام قوات
املمالك اإلسبانية الشمالية ،وقد وقعت وما يلحق هبا يف حوزة بين ذي النون ،وقد توىل إمساعيل بن

ذي النون حكم املدينة ألول مرة يف سنة  427هـ (.)49

وأعقبه يف احلكم ولده حيىي يف سنة  435هـ وتلقب ابملأمون ،وميتاز عهده بكثرة احلروب واملنازعات
بينه وبني حكام دويالت الطوائف كبين عباد وبين هود ( .)50وكان
_______

( )43ابن عذاري ،238 /3 :وفيه أيضاً " :إن ملك قشتالة سيطر على مدينة قلمرية نتيجة خيانة
حاكمها املسمى راندة ".

( )44ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.185 :
( )45سليمان بن خلف بن سعدون فقيه مالكي مشهور ،ترمجة ابن بسام :ق  2ج .94 :1
( )46ينظر :عبد الرْحن احلجي ،التاريخ األندلسي 338 :وما بعدها.
( )47ابن اآلابر ،احللة السرياء 98 /2 :و .99
( )48ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.186 :

( )49ينظر ،عن أسرة بين ذو النون :ابن بسام ق  4ج  142 :1وما بعدها ،ابن عذاري/3 :
 ،276عنان ،دول الطوائف 96 :وما بعدها.
( )50ابن بسام :ق  2ج  ،268 :1ابن عذاري .282 - 277 /3

()232/1

نتيجة تلك احلروب املزيد من اخلسائر يف األرواح واملعدات وتدمري مدن وحصون األطراف املتنازعة،
كل ذلك يف سبيل احلصول على مكاسب إقليمية من هذه الدويلة أو تلك يف الوقت الذي سعى فيه
كل طرف من أطراف النزاع إىل التحالف مع أمراء وملوك إسبانيا الشمالية مقابل مبالغ كبرية من

املال ،أو مقابل التنازل عن بعض املناطق املهمة ( .)51ومما ال شك فيه فإن هذه احلروب واحملالفات
أدت إىل إضعاف هذه الدويالت مجيعاً وإن ظهرت الغلبة يف فرتات لبعضها نتيجة سيطرهتا على
مناطق واسعة من أراضي الغري.

ففي سنة  457هـ متكن املأمون من السيطرة على بلنسية ،ودخلت قواته يف سنة  467هـ مدينة
قرطبة بعد أن قضت على حاميتها من بين عباد ودخل الطرفان بعد ذلك يف سلسلة من املنازعات

انتهت ابستعادة بين عباد ملدينة قرطبة مث أعاد املأمون الكرة اترة أخرى ودخلها سنة  467هـ (.)52
وقد أصبحت دولة طليطلة يف عهد املأمون من الدويالت املرهوبة اجلانب ،وامتد نفوذها حىت وصل

إىل بلنسية شرقاً ،واهتم املأمون بعمائر املدينة فبىن قصوراً اشتهرت بفخامتها وروعتها أطنب املؤرخون

يف وصفها وأكثر الشعراء من التغين مبجالسها (.)53

توىف املأمون سنة  467هـ وتوىل األمر بعده حفيده :حيىي بن ذي النون امللقب ابلقادر ،وتعد سنوات
حكمه فرتة اختالل سياسي واضمحالل لقوى هذه الدويلة فقد أبعد القادر عن دست احلكم كل

شخصية عرفت بسداد الرأي وصدق املشورة ومنهم الوزير ابن احلديدي ( ،)54الذي أبعده عن
الوزارة مث قتله سنة سنة  468هـ ،وأمام ضغط قوات بين ْحود التجأ القادر إىل طلب العون من

ألفونسو الذي قرر شروطاً ابهظة مقابل ذلك العون ،فباإلضافة إىل املبالغ الكبرية ،تنازل القادر عن

حصون مهمة كحصن سرية وقثورية وقنالش ،مما أضعف مركزه كثرياً وازداد اضطرابه عندما اضطربت
طليطلة ابلثورة ،واضطر إىل مغادرهتا وااللتجاء إىل حصن وبذة سنة  472هـ واستدعى أهل طليطلة

املتوكل بن األفطس حاكم بطليوس ليتوىل إدارة املدينة فقدمها مكرهاً ،ومل
_______

( )51ابن عذاري 279 /3 :و .281
( )52ابن بسام :ق  2ج  .268 :1وينظر :عنان ،دول الطوائف 102 :وما بعدها.
( )53ابن بسام ق  4ج  147 :1وما بعدها.

( )54هو :حيىي بن سعيد بن أْحد أحد علماء طليطلة املشهورين .ترمجته يف الصلة البن بشكوال:
 .669وعن مقتله ينظر :ابن بسام :ق  4ج .152 :1
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يعمل أكثر من هنب املدينة وإفراغ قصور بين ذي النون من حمتوايهتا ( ،)55يف الوقت الذي استنجد
القادر حبليفه ألفونسو السادس فأمده بقوات استعادت طليطلة سنة  474هـ بعد أن غادرها ابن

األفطس ( .)56ومل تضف سيطرة القادر على املدينة جديداً بل زادهتا إرهاقاً وفوضى على كافة
املستوايت اإلقتصادية واألمنية فضالً عن انقسام العامة إىل عدة أحزاب متخاصمة بني مؤيد

ومعارض ،وهذه احلالة شجعت ألفونسو السادس على تنفيذ مشروعه ابحتالل مدينة طليطلة فبدأ

مبحاصرهتا سنة  477هـ ،وحاول القادر جاهداً فك احلصار بشىت الطرق لكنه فشل أمام تعنت

ألفونسو وتصميمه على دخول املدينة وأخرياً أعلنت طليطلة استسالمها بعد أن يئست من مساعدة
دويالت الطوائف األخرى ،فاحتلها ألفونسو سنة  478هـ (.)57

وكان لسقوط طليطلة وقع شديد بني دويالت الطوائف عامة ،وعده رؤساء هذه الدويالت إيذاانً
بسقوط معاقلهم اليت يعتصمون هبا ،فاجتهوا صوب املغرب يطلبون جندة املرابطني ضد القوى
اإلسبانية الشمالية.
 - 5دويلة غرانطة (بنو مناد):

سيطر زاوي بن زيري بن مناد على غرانطة سنة  403هـ واختذها وقومه ملجأ هلم ،واستمر يدير

شؤوهنا مدة سبع سنوات ( ،)58كانت له فيها وقائع مع اخلليفة املرتضى سنة  409هـ فهزمه هزمية

نكراء ورده وفلول جيشه إىل العاصمة قرطبة ( .)59وألسباب غري واضحة قرر زاوي بن زيري

مغادرة األندلس وااللتحاق بوطنه يف املغرب العريب سنة  410هـ ( ،)60بعد أن خلف على حكم

غرانطة ابن أخيه :حبوس بن ماكسن الذي تسلم مقاليدها يف سنة  411هـ وكان حسن التدبري

والسياسية ،نعمت غرانطة يف عهده بنوع من اهلدوء واالستقرار ،واتسعت رقعة هذه الدويلة عندما
سيطر على قربة وعلى مدينة جيان ،واهتم بعمارة مدينة غرانطة ،حىت مكن لبين مناد ملكاً قوايً
راسخاً .وكانت
_______

( )55ابن بسام؛ ق  4ج  157 :1و  ،161ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.178 :
( )56ابن بسام ،ق  4ج .162 :1
( )57ابن بسام :ق  4ج  163 :1وما بعدها ،ابن خلدون ،161 /4 :املقري.441 /1 :

( )58ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،146 /1 :وينظر ابن خلدون .160 /4 :وفيه إن الصراع مع
املرتضى كان سنة  420هـ.

( )59ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،524 /1 :ابن عذاري 125 /3 :وما بعدها.
( )60ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،524 /1 :ابن عذاري.128 /3 :

()234/1

سياسته تقوم على مصادقة جريانه من زعماء الرببر ويف مقدمتهم بنو ْحود حكام مدينة مالقة،
والتحالف مع هذه القوى ضد بين عباد حكام إشبيلية (.)61

تويف حبوس سنة  428هـ ( )62وخلفه يف حكم غرانطة ولده :ابديس ،الذي قدر له أن يكون من

أقوى حكام هذه الدويلة وأوفرهم حظاً للنهوض أبعباء احلكم ،وقد افتتح عهده ابلقضاء على مؤامرة

استهدفت قلب نظام احلكم دبرها ابن عم له يدعى يدير بن حباسة الذي هرب مع كبار املتآمرين إىل

إشبيلية عندما اكتشفت هذه املؤامرة قبل تنفيذها (.)63

وجرايً على هنج حكام دويالت الطوائف فقد دخل ابديس بن حبوس يف حرب قاسية مع زهري

العامري صاحب املرية بعد أن اختلت العالقات الطيبة بني الطرفني ( ،)64نتيجة لتضارب مصاحل

كلتا الدولتني ( ،)65ومتكنت قوات ابديس من تدمري قوة زهري العامري وقتله يف ميدان املعركة

 429هـ 1038/م ( ،)66وكان من نتائج هذه املعركة سيطرة ابديس على معظم أمالك دويلة زهري
العامري املتامخة لدويلة غرانطة ومنها مدينة جيان وأعماهلا ،وقسماً من أراضي كورة قرطبة اجلنوبية

(.)67

وعندما حاول بنو عباد غزو مدينة قرمونة ( .)68حتركت قوات ابديس لنجدهتا ومتكنت من تشتيت
قوات بين عباد وقتل قائدهم إمساعيل بن عباد قرب استجة يف سنة  431هـ 1039/م (.)69
_______

( )61عنان ،دول الطوائف.126 :
( )62ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،485 /1 :ويف اتريخ ابن خلدون 160 /4 :وفاته سنة  429هـ.
( )63عنان :دول الطوائف.128 :

( )64حتالف زهري العامري مع حبوس بن ماكسن على قتال ابن عباد ،فلما تويف حبوس وخلفه
ابديس ،بدأت العالئق بني زهري وابديس يف الفتور ،وذلك ملا عمد إليه زهري من إيواء عدو ابديس

حممد بن عبد هللا زعيم زانتة وْحايته  ...ينظر :دول الطوائف.128 :
( )65ابن اخلطيب ،اإلحاطة.527 /1 :

( )66ابن اخلطيب ،املصدر السابق 527 /1 :و  ،528ابن عذاري  169 /3وما بعدها.
( )67عنان ،دول الطوائف.129 :
( )68كانت مدينة قرمونة حتت حكم حممد بن عبد هللا الربزايل وقد سقطت هذه املدينة عندما

هامجتها قوات بين عباد بقيادة إمساعيل بن عباد ،فاستعان الربزايل بزعماء الرببر ومنهم ابديس بن
حبوس والذي يعترب مبثابة كبري الزعماء الرببر الذي يقع على عاتقه جندة ومساعدة هؤالء احلكام ضد

أي غزو خصوصاً بين عباد األعداء التقليديني هلؤالء احلكام.

( )69ابن عذاري 201 /3 :و .202

()235/1

وظل بنو مناد الصنهاجيون وبنو عباد يف صراع وتسابق لكسب مناطق النفوذ فلما اضمحلت قوة
احلموديني بدأت غرانطة ختطط الحتالل مالقة يف الوقت الذي بدأ معه ابن عباد اإلعداد للسيطرة
على اجلزيرة اخلضراء واليت دخلوها فعالً سنة  446هـ 1055/م بعد أن جال عنها حاكمها القاسم
بن ْحود ( ،)70ويف سنة  448هـ 1056/م متكن ابن حبوس من دخول مالقة منهياً حكم

احلموديني يف هذه املدينة أيضاً ( ،)71ولكن بين عباد وجدوا يف احتالل مالقة من قبل قوات ابن

حبوس حتدايً هلم ،فأرسلوا قواهتم الحتالهلا ولكنهم بعد معركة عنيفة بني الطرفني سنة 458

هـ 1066/م خسر فيها اإلشبيليون معظم جنودهم إال من جنا ابلفرار من امليدان ( ،)72واستمر
النزاع سجاالً بني الطرفني لسنوات أخرى ،تبودلت فيها السيطرة على املناطق العديدة ( ،)73مع
فداحة خسائر الطرفني ،وتعرض الكثري من مناطق األندلس إىل اخلراب والدمار.

ومع طول سنوات حكم ابديس بن حبوس بلغت غرانطة يف عهده كأقوى الدويالت القائمة آنذاك "

إذ كانت متتد من بسطة شرقاً حىت استجة ورنده غرابً ،ومن بياسة وجيان مشاالً حىت البحر جنوابً "
( ،)74وكانت هذه الدويلة مسؤولة عن ْحاية الدويالت واإلمارات الرببرية " وابديس هو الذي

حصن مدينة غرانطة ،وغدت منذ عهده من أهم قواعد األندلس اجلنوبية ،وأنشأ قصبة غرانطة فوق
أنقاض قلعتها القدمية ومسيت ابمسها القدمي القلعة احلمراء  ...وأنشأ له جيشاً قوايً مرابطاً من قومه
صنهاجة وغريهم ،وبذل له املال الوفري ،ووطد الدولة ،ونظم مراتبها وعماالهتا " (.)75

وبعد وفاة ابديس سنة  465هـ 1073/م توىل أمر دويلة غرانطة حفيده عبد هللا بن بلكني الذي
كان حداثً مل يقو على إدارة البالد ،ففقدت الدويلة دميومتها واستقرارها وعاد بنو عباد يهامجون
أمالكها ( ،)76مما أجرب عبد هللا على حمالفة ألفونسو السادس
_______

( )70ابن عذاري.242 /3 :

( )71ابن اخلطيب ،اإلحاطة.443 /1 :
( )72ابن اخلطيب ،اإلحاطة .444 /1

( )73يف سنة  458سيطر ابن حبوس على قاعدة اركش ،بناء على رغبة زعماء هذه القاعدة بعد أن
عجزوا عن ْحايتها أمام غارات بين عباد ،وعاد بنو عباد ليسيطروا على القاعدة املذكورة وميدوا
نفوذهم على سائر منطفة شذونة .ينظر :دول الطوائف.132 :

( )74عنان ،دول الطوائف؛ .139

( )75عنان ،املصدر السابق.139 :
( )76سيطر بنو عباد على جيان سنة  466هـ وهي من أهم قواعد دويلة غرانطة الشمالية.

()236/1

وترضيته أبموال ابهظة ( )77وبدأت أحوال هذه الدويلة جتنح للتفسخ عندما بدأ الصراع بني أفراد
األسرة احلاكمة نفسها ،فاستقل متيم بن ابديس حبكم مالقة وما جاورها ،وبدأ صراع بني األخوين،
أهدرت خالله قوى هذه الدويلة واستمر حكم عبد هللا حىت دخول القوات املرابطية غرانطة سنة

 483هـ (.)78

 - 6دويلة بلنسية:
بلنسية من القواعد املهمة يف شرق األندلس ،تداوهلا العديد من املتغلبون بعد انفراط عرى الوحدة

السياسية يف البالد ،وأول من سيطر عليها الصقالبة الذين وجدوا فيها مالذاً أميناً هلم ،عندما خرجوا
من قرطبة إابن الفتنة اليت اضطرم لظاها بعد مقتل احلاجب عبد الرْحن شنجول آخر العامريني.

حكمت بلنسية لفرتة من قبل جماهد العامري ،مث غادرها إىل دانية بعد أن انتقل حكم املدينة إىل

الفتيان العامريني من الصقالبة وكان على رأسهم الفتيان مبارك ومظفر ،اللذان اشرتكا معاً يف إدارة
وحكم املدينة وما يتبعها من املدن واملناطق ،وإن كان ملبارك التقدم يف الرتبة والرائسة على زميله

اآلخر ،وقامت سياستهما على فتح أبواب املدينة للوافدين من أبناء جلدهتم الصقالبة ،والعناصر

األخرى املناصرة هلم ،مما أضاف قوة إىل قوة املوجودين يف املدينة منهم (.)79
وكانت بلنسية على عالقات طيبة مع معظم مدن شرق األندلس ويف صراع مستمر مع حكام

سرقسطة الذين كانوا يرومون التوسع على حساب مناطق شرق األندلس.

انتهت دولة هذين الفتيني سنة  408هـ لتحكم من قبل لبيب العامري وجماهد العامري ،ولكن األمور
مل تستو هلما ،فعندما دب النزاع بينهما واشتد اخلالف حسم األمر بتقدمي عبد العزيز بن عبد الرْحن

شنجول سنة  411هـ 1021/م (.)80
ولكن هذا التقدمي مل يكن لريضي كبار الصقالبة فعمد خريان الصقليب صاحب املرية ومرسية وأوريولة

من ابب املنافسة الشرعية واحملافظة على ما ميلكه إىل ترشيح حممد بن عبد امللك بن املنصور ابن أيب

عامر ولقب ابملعتصم ،لكن الظروف اليت

_______

( )77تعهد بدفع عشرين ألف دينار سنوايً.
( )78ابن اخلطيب ،اإلحاطة.146 /1 :

( )79ابن بسام :ق  3ج  .19 - 15 :1وينظر عنان ،دول الطوائف ،16 :وما بعدها.
( )80ابن بسام :ق  3ج  20 :1و  21و .249

()237/1

قدمت املعتصم هي نفسها اليت أجلته عن موقعه وأبعدته عن شرق األندلس لينفرد خريان ابلسلطة يف
املناطق اليت يسيطر عليها حىت وفاته سنة  419هـ 1029/م ( ،)81فخلفه زهري العامري الذي قتل

عندما حاول غزو غرانطة سنة  429هـ 1038/م ( ،)82واستغل عبد العزيز خلو املرية من الزعامة
فسيطر عليها وعلى معظم املناطق القريبة منها عدا مدينة جيان اليت أصبحت ضمن أمالك دويلة

غرانطة ،وإزاء هذه التطورات قرر جماهد العامري مهامجة دويلة بلنسية .ويف سنة  433هـ 1041/م
وقعت احلرب بني القوتني ،تبادل فيها الطرفان النصر واهلزمية ،واجنلى املوقف أخرياً عن دخول عبد

العزيز مدينة شاطبة وتعزيز سلطانه يف مدن شرق األندلس ،واستمرت دويلته آمنة اجلانب حىت وفاته

سنة  452هـ 1061/م ( ،)83فويل بعده ولده :عبد امللك امللقب بنظام الدولة وابملظفر ،ويف

عهده آل أمر بلنسية للمأمون بن ذي النون صاحب طليطلة وأصبحت ضمن أمالكه سنة 457

هـ 1065/م (.)84

واستمرت بلنسية حتكم من قبل ذي النون حىت وفاة املأمون سنة  467هـ 1075/م فاستقل هبا أبو
بكر بن عبد العزيز  -الذي كان انئباً عن ذي النون يف حكمها  -فحكمها دون منازع ،واستعان

مبلوك املمالك اإلسبانية الشمالية لرد اهلجمات عنها مقابل دفع األموال الكبرية إليهم .وحكم عشر

سنوات ،وتويف سنة  478هـ فناب عنه ولده :أبو عمرو عثمان ،الذي بدأ واليته مع سقوط مدينة

طليطلة يف يد القشتاليني ( ،)85وكان هلذا احلدث نتائجه السلبية على عموم بالد األندلس ،ومصري
دولة بلنسية بوجه خاص.
فحينما استوىل ألفونسو السادس على طليطلة " من يد صاحبها القادر بن ذي النون ،حفيد املأمون،

فقد تعهد له أو وعده ضمن عهوده لقاء االستيالء على املدينة ،أن ميكنه من اسرتداد بلنسية اليت
خرجت عن طاعته ،بل قيل إنه وعده مبعاونته على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق إذ كان يعلم أنه

بتمكني القادر من االستيالء على هذه املدن فإهنا تغدو يف الواقع حتت ْحايته ،ويغدو شرق

األندلس ،واقفاً حتت سيادته ،عن طريق القادر " (.)86
_______

( )81ابن خلدون.162 /4 :
( )82ابن اخلطيب ،اإلحاطة .527 /1
( )83ابن بسام ،ق  3ج  ،250 :1ابن سعيد.300 /2 :
( )84ابن سعيد ،300 /2 :ابن خلدون.161 /4 :
( )85ابن خلدون.162 /4 :
( )86عنان ،دول الطوائف.227 :

()238/1

وقد متكن القادر من دخول بلنسية بعد أن خلع أهلها أاب عمرو عثمان وقامت دولة بين ذي النون
يف هذه املدينة ( )87حتت وصاية ألفونسو السادس وحتت رْحة جنده املرابطني فيها ،والذين ابتوا
يشكلون عبئاً ثقيالً نتيجة إحلاحهم يف طلب األموال ،وزادت حالة املدينة سوءاً عندما حتول القادر
إىل حاكم متعسف ال يهمه املصلحة العامة بقدر ما هتمه مصاحله الذاتية وإرضاء احللفاء املسلطني

عليه ،حىت اضطر علماؤها إىل اهلجرة واخلروج عنها ،ومل ينته هذا الضيق والعسف إال عندما دخل

املرابطون األندلس ،وانسحبت قوات ألفونسو من بلنسية لإلشرتاك يف العمليات العسكرية ضد
املرابطني (انتصر فيها هؤالء ٍ
بعدئذ يف واقعة الزالقة سنة  479هـ 1086/م) ،وحاول القادر مثله
مثل حكام دويالت الطوائف التقرب من املرابطني ،لكنه مل حيظ بطائل ،فعادت أمور بلنسية إىل
االضطراب ،وشعر خبطورة املوقف عندما استغل املنذر بن هود حاكم الردة وطرطوشة الفرصة

وحاصر بلنسية سنة  481هـ 1088/م .فاستعان القادر حبليفه ألفونسو السادس واملستعني ابن هود

حاكم سرقسطة منافس املنذر ،ولكن لكل واحد من هذين أهدافه وأطماعه يف دويلة بلنسية ،وعندما
وصلت قوات املتحالفني قرر املنذر فك احلصار ومغادرة مواقعه لتحل حمل قواته قوات املستعني اليت
ضمت يف صفوفها فرقة هن الفرسان املرتزقة اإلسبان يقودها السيد الكمبيادور الذي سبق له أن

خدم والد املستعني وجده من قبل.

وتشري املصادر التارخيية إىل اتفاق سري بني املستعني والسيد الكمبيادور خالصته غزو املدينة

واقتسام أمالكها ،حبيث تكون مجيع الغنائم لقوات الكمبيادور واملدينة نفسها من نصيب املستعني،
ويبدو من سري األحداث بعد ذلك حماولة نكث كل طرف ابآلخر ،وحماولة كل واحد العمل حلسابه

اخلاص بعد أن متكن القادر من إجراء حمالفات سرية بني الطرفني كل على حدة حماوالً اإليقاع بينهما،

وحاول كسب السيد الكمبيادور الذي رحب بعروض القادر ،ورفض مهامجة مدينة بلنسية حبجة كون
القادر يتمتع حبماية ألفونسو السادس وإن اهلجوم عليه يعين اخلروج عن طاعة ملكه ملك قشتالة
(.)88

ومنذ ذلك احلني انفض احللف الذي كان يربط املستعني ابلسيد الكمبيادور الذي بدأ جيوب مدن

شرق األندلس ويفرض على حكامها املبالغ الطائلة .واستمر على تلك

_______

( )87ابن خلدون.162 /4 :
( )88عنان ،دول الطوائف.241 :

()239/1

األعمال سنوات عديدة ،وكانت بلنسية تدفع له سنوايً قرابة مئة ألف دينار لقاء ْحاية املدينة واحلرب
نيابة عن القادر ،حىت ساءت األحوال اإلقتصادية وعمت الشكوى مجيع السكان ،فقاد قاضيها أبو

أْحد جعفر بن عبد هللا بن جحاف املعافري ثورة مبعاونة قوات املرابطني أهنت حكم املقتدر وأوصلته

إىل اإلعدام سنة  485هـ 1029/م واختري ابن جحاف رئيساً إلدارة شؤون املدينة (.)89

وأمام هذه التطورات قرر السيد الكمبيادور احتالل مدينة بلنسية واسرتجاعها من يد املرابطني ،وبدأ
بسلسلة من املفاوضات السرية بينه وبني ابن جحاف مينيه حبكم هذه املدينة ويؤمن ْحايته بشرط

إخراج املرابطني منها وانتهت املفاوضات بينهما على البنود اآلتية:
 - 1أن يغادر املرابطون املدينة دون أن يعرتضهم أحد.

 - 2أن يسلم ابن جحاف للسيد أموال القادر.
 - 3أن تسلهم له األموال اليت كانت مقررة له سابقاً " كجزية سنوية ".
 - 4تبقى ضاحية الكدية " إحدى ضواحي املدينة " بيد السيد.
 - 5أن يرتد اجليش القشتايل إىل جباله.

وال خالف فشروط االتفاق ابستثناء الشرط اخلامس والذي مل ينفذ يف األصل هي يف صاحل السيد

الذي استغل ذلك استغالالً بشعاً وابت يهدد املدينة وأمنها حىت غزاها سنة  488هـ 1095/م

( ،)90وقبض على ابن جحاف وأسرته وقتلهم مجيعاً ،وقصة تعذيب ومقتل ابن جحاف مشهورة يف
كتب املؤرخني ( ،)91وظلت بلنسية حتت حكم السيد حىت وفاته سنة  492هـ 1099/م

فحكمتها زوجته مخينا اليت تولت الدفاع عنها ضد املرابطني ( .)92مث دخلها ألفونسو السادس يف

سنة  495هـ 1102/م وقرر إخالءها بعد أن دمرها تدمرياً اتماً ،مث دخلها املرابطون يف نفس السنة
لتعود إىل حظرية العروبة واإلسالم (.)93
_______

( )89ابن عذاري( 305 /3 :الذيل) و 32 /4؛ ابن اخلطيب ،أعمال األعالم.182 :
( )90ابن عذاري ،306 /3 :و  .36 /4وينظر :عنان ،دول الطوائف.242 :

( )91ينظر ،ابن بسام :ق  3ج  ،99 :1ابن اآلابر ،التكملة ،240 /1 :ابن عذاري.37 /4 :
( )92عنان ،دول الطوائف.248 :

( )93ابن بسام ،ق  3ج  ،101 :1ابن عذاري 41 /4 :و .42

()240/1

 - 7دويلة سرقسطة:
تعد دويلة سرقسطة ،أو الثغر األعلى ( )94من أكرب الدويالت القائمة يف البالد مساحة ،وكانت

تتميز فضالً عن ذلك مبوقعها املتاخم لدول املمالك اإلسبانية الشمالية " بني قطلونية من الشرق،

وانفارا أو نربة من الشمال الغريب ،وقشتالة من اجلنوب والغرب " ( ،)95وتعد هذه الدويلة من أقدم
الدويالت األندلسية استقالالً عن السلطة املركزية ،ذلك أن موقعها النائي يف مشال شرقي اجلزيرة
األندلسية كان حيتم عليها دائماً الذود عن وجودها من مجيع األطماع املضطرمة حوهلا (.)96

توىل حكم هذا الثغر حيىي بن عبد الرْحن التجييب سنة  379هـ 989/م إبقرار من املنصور ابن أيب

عامر ،وظل حاكماً عليه حىت وفاته سنة  408هـ 1017/م فخلفه ولده املنذر الذي يعد أول حاكم

لدويلة سرقسطة ،حيث تلقب كغريه من حكام الدويالت ابأللقاب السلطانية فتسمى بذي الرايستني
ولقب ابملنصور .واشرتكت هذه الدويلة يف األحداث اجلارية على الساحة األندلسية ،فقاتلت قواهتا

جبانب األندلسيني ضد الرببر الذين كانوا حتت قيادة زاوي بن زيري الصنهاجي سنة  409هـ1018/

م ،ومع خسارة املعركة أيقن املنذر عدم جدوى هذه املنازعات لكون أهدافها ال حتقق له أية امتيازات

أو مكاسب .فبدأ يراهن على دخول مدينة بلنسية بعد أن أصابتها االضطراابت ،نتيجة تنافس

الصقالبة على االستئثار حبكمها بعد وفاة مبارك العامري سنة  408هـ ،وقد متكن جماهد العامري من

صد قوات املنذر ومنعه من دخول املدينة ،واستمر الصدام بني الطرفني حىت مت إعالن عبد العزيز بن
ٍ
عندئذ قرر
عبد الرْحن شنجول سنة  411هـ 1021/م حاكماً على بلنسية وما يلحق هبا من املدن
املنذر االنسحاب إىل سرقسطة بعد أن انسحب جماهد العامري إىل قواعده يف دانية (.)97

ومن الظواهر السلبية اليت رافقت عصر املنذر ،تلك العالقات املشبوهة اليت كانت تربطه أبمراء

املمالك اإلسبانية الشمالية ،فقد كان على عالقة مع أمري برشلونة رامون بوريل ،وشاجنة أمري انفار،
وألفونسو اخلامس ملك ليون ،وقد ابلغ املنذر يف التقرب من هؤالء األمراء وامللوك حىت أسخط عليه

العامة ،فرمته بشىت أوصاف اخلضوع
_______

( )94ينظر خليل السامرائي ،الثغر األعلى األندلسي 39 :وما بعدها.
( )95عنان ،دول الطوائف.264 :
( )96عنان ،املصدر السابق 264 :و .265
( )97ينظر :دويلة بلنسية " املبحث السابق ".

()241/1

واخليانة ( ،)98مات سنة  414هـ 1023/م وتناوب على حكم دويلة سرقسطة بعده اثنان من
أسرة بين جتيب أوهلما :حيىي بن املنذر الذي خلف والده وتلقب ابملظفر ويف زمانه أغار أمري برشلونة
على أراضي دويلة سرقسطة واستوىل على بعض القالع واملناطق املهمة ( ،)99واثنيهما :املنذر بن

حيىي الذي توىل حكم سرقسطة بعد وفاة والده سنة  420هـ 1029/م وتلقب مبعز الدولة ،واغتيل
سنة  430هـ 1039/م ( ،)100وابغتياله ينتهي حكم بين جتيب ،لتبدأ أسرة أخرى يف حكم

سرقسطة وما واالها وهي أسرة بين هود ( )101وعميدها قائد مشهور من قواد بين جتيب هو:
سليمان بن حممد بن هود ،حكم سرقسطة سنة  431هـ 1039/م ،وتلقب ابملستعني ومتيزت

سنوات حكمه ابلصراع املرير مع املأمون بن ذي النون حاكم طليطلة وكانت املنطقة الواقعة بني

الدولتني ،من انحية اجلنوب الغريب من دويلة سرقسطة وانحية الشمال الشرقي من دويلة طليطلة،
موضع االحتكاك بني الطرفني .حيث دارت معارك دامية يف سنة  436هـ 1044/م وما بعدها بني

قوات الطرفني وقد أجلأت هذه احلروب الطرفني إىل التحالف مع حكام املمالك اإلسبانية لقاء

األموال الطائلة فتحالف ابن هود مع ملك قشتالة فرانندو ،وحتالف املأمون بن ذي النون مع ملك

انفار غرسية ،فاستمر " ملكا قشتالة وانفار يعمالن بكل ما بوسعهما على إذكاء هذه الفتنة ،فيغري

األول على أراضي طليطلة حلساب ابن هود ،ويغري الثاين على أراضي سرقسطة حلساب ابن ذي

النون ،ومل ختمد هذه املعركة االنتحارية بني األمريين املسلمني إال بعد وفاة ابن هود يف سنة  438هـ/
 1046م " (.)102

ومن سوء سياسة سليمان بن هود تقسيمه دويلة سرقسطة بني أوالده اخلمسة ،فوىل ولده أْحد مدينة

سرقسطة ويوسف مدينة الردة ،وحممد قلعة أيوب ،ولب مدينة وشقة ،واملنذر مدينة تطيلة .وعندما

تويف سليمان بن هود سنة  438هـ استقل األبناء كل يف مدينته ،وبدأ النزاع بينهم حىت متكن أْحد

حاكم مدينة سرقسطة وامللقب ابملقتدر التغلب على مجيع أمالك أخوته ابستثناء ما كان حتت حكم

أخيه يوسف ومل حيدث هذا
_______

( )98ابن عذاري 175 /3 :وما بعدها .وينظر :ابن خلدون .163 /4
( )99عنان ،دول الطوائف.27 :

( )100ابن عذاري 178 /3 :وما بعدها و 221و .222

( )101ابن اآلابر ،احللة السرياء  ،246 /2ابن خلدون.163 /4 :
( )102عنان ،دول الطوائف.272 :

()242/1

فقط بل نكل أْحد املقتدر أبخوته تنكيالً ضجت منه العامة وطالبت خبلعه ( ،)103ورجحت كفة

منافسه يوسف صاحب الردة ،واستجدت ظروف طارئة أعلت كفة املقتدر مرة أخرى (،)104

وقوت مكانته يف هذه الدويلة بعد أن متكن من اسرتداد كافة القواعد التابعة لدويلة سرقسطة ابستثناء

مدينة الردة ( ،)105مث احتل مدينة طرطوشة سنة  452هـ 1060 /م منهياً بذلك حكم الصقالبة

يف هذا الثغر (.)106

ومن األحداث املأساوية اليت وقعت يف عهد أْحد املقتدر احتالل مدينة بربشرت من قبل النورمانديني

سنة  456هـ 1064/م فقد خرج النورمانديون من قاعدهتم نورماندي ( ،)107يريدون األندلس،

فحاصروا مدينة وشقة إحدى مدن دويلة سرقسطة ،وعندما فشلوا يف اقتحامها توجهوا إىل مدينة

بربشرت اليت تعرضت حلصار القوات الغازية ،فرتة أربعني يوماً ،ومل يفكر املقتدر بن هود بنجدة املدينة

لكوهنا من أعمال أخيه يوسف الذي ختاذل بدوره عن تقدمي أي عون هلا فرتكها تالقي مصريها .وعلى
الرغم من صمود املدينة وبسالة قواهتا يف الدفاع ورد الغزاة ،إال أهنا سقطت ودخلها النورمانديون

واستباحوها ودمروا عمائرها واقرتفوا يف سكاهنا من املناكري ما مل يقرتفه آدمي قبلهم ،فعربوا بتلك
األعمال عن حقيقتهم الوحشية وسريهتم اهلمجية ،وقد كان صدى هذه النكبة قد عم بالد األندلس،
مما عجل يف العمل على اسرتجاعها وتطهريها من دنس الغزاة ،وقد سارت قوات املقتدر يف مجادى

األوىل سنة  457هـ 1065/م فعالً ومتكنت من حترير املدينة بعد معركة شديدة هزم فيها

النورمانديون وحلفاؤهم املوجودون معهم للدفاع عنها ( ،)108ووقعت للمقتدر بعد ذلك وقائع مع
جريانه من املمالك الشمالية (ارجون ،وانفار ،وقشتالة) فقد كانت هذه املمالك تتحني الفرص

_______

( )103ابن عذاري 222 /3 :و .223
( )104تفاصيل ذلك يف :البيان املغرب.223 /3 :
( )105ابن عذاري.224 /3 :

( )106اضطربت األمور يف طرطوشة ومل يتمكن الفىت نبيل أحد فتيان الصقالبة من تدارك األمور،

فاستغل املقتدر الفرصة وزحف الحتالهلا ،واضطر نبيل الصقليب إىل تسليم املدينة دون قتال ،ويعد

ثغر طرطوشة من املناطق املهمة ألنه خمرج سرقسطة إىل البحر ،إذا استثنينا ثغر طركونة الواقع على
حدود إمارة برشلونة وكان من أعمال الردة .دول الطوائف.74 ،73 :

( )107تقع يف مشال غرب فرنسا ،وقد حصل عليها النورمانديون سنة  229هـ بعد حروب
ومفاوضات مع شارل الثالث امللقب البسيط.

( )108تفاصيل اخلرب عن حادثة بربشرت يف الذخرية ،البن بسام ق  3ج 190 - 178 :1؛ ابن

عذاري.225 /3 :

()243/1

للنيل من هذه الدويلة سواء ابقتطاع أقاليمها أو ابتزاز أمواهلا ،وهذه الظروف نفسها كانت العامل يف
التجاء املقتدر إىل حمالفة بعض ملوك هذه املمالك وبذل األموال الطائلة هلم ضد البعض اآلخر

(.)109

وعلى الرغم من ذلك فقد كان املقتدر أحد كبار حكام الطوائف ،متيز مبقدرة سياسية وعسكرية عالية
على أن مشاريعه وأعماله كانت تنطوي أحياانً على بعض الصفات السيئة ،ومتتعت سرقسطة يف وقته

مبكانة مميزة ومرموقة فقد كان بالطه يضم كبار علماء العصر ومشاهريهم يف العلوم واآلداب ،وكان

املقتدر نفسه عاملاً من علماء عصره شغوفاً بدراسة الفلسفة والفلك والرايضيات وكان قصره املسمى
بقصر اجلعفرية نسبة إىل كنيته (أبو جعفر) من أكرب وأضخم قصور ذلك العصر وقد اشتهر يف اتريخ

الفن اإلسالمي ابسم دار السرور وكان أروع ما فيه هبوه الرائع الذي زينت جدرانه ابلنقوش والتحف

الذهبية البديعة ،فيسمى لذلك ابلبهو الذهيب أو جملس الذهب .وملا سقطت سرقسطة يف يد اإلسبان
شوهت معامل هذا القصر البديع وأدخلت فيه تعديالت وتغيريات عديدة قضت على حماسنه وزخارفه

العربية (.)110

مات املقتدر سنة  474هـ 1081/م وقد اقرتف نفس اخلطأ الذي اقرتفه والده من قبل ،فقد قسم
دويلة سرقسطة بني ولديه فخص ولده األكرب يوسف املؤمتن بسرقسطة وأعماهلا ( ،)111وولده
املنذر بالردة وطرطوشة ودانية ،وعادت احلرب األهلية بني الطرفني واستعان كل طرف على اآلخر

مبرتزقة املمالك اإلسبانية الشمالية ،فتحالف املؤمتن مع السيد الكمبيادور صديق والده القدمي

واستعان املنذر مبلك أرجوان وأمري برشلونة ،ودارت بني الطرفني سلسلة من الصدامات خربت على
أثرها العديد من املدن واحلصون ومل جتن األطراف املتنازعة غري املزيد من اخلسائر يف الرجال

واألموال.
ومل حيكم املؤمتن أكثر من أربع سنوات فتوىف سنة  478هـ 1085/م فخلفه يف حكم سرقسطة

وأعماهلا ولده :أْحد املستعني ،والذي مل يضف جديداً على سياسة والده فاستمر يف التحالف مع
السيد واشرتك يف الصراع حول السيطرة على بلنسية " وقد سبق احلديث عن ذلك " وقد دخل

املستعني بعد فشله من احتالل بلنسية يف صراع وحروب شديدة مع مملكة أرجون اليت ابتت هتدد
دويلته من الشمال ،وساقت تلك
_______

( )109ينظر ،عنان ،دول الطوائف.280 :
( )110عنان ،املصدر السابق.283 :
( )111ابن خلدون.163 /4 :

()244/1

احلروب املستعني إىل طلب العون من ملك قشتالة مقابل دفع مبالغ كبرية من املال ،ولكن قوات
أرجون متكنت من احتالل مدينة وشقة سنة  489هـ 1096/م ( )112اليت تعد اثين مدينة يف دويلة
سرقسطة ،ودارت بعد ذلك معارك شديدة بني الطرفني آخرها معركة (فالتريا) سنة  1110 /503م

اليت قتل فيها املستعني وارتدت قواته منسحبة ابجتاه قاعدة سرقسطة ( ،)113وخلف عبد امللك
امللقب بعماد الدولة والده املستعني فشهد دخول املرابطني سرقسطة أواخر سنة  503هـ لينهوا

حكم أسرة بين هود الذي استمر أكثر من سبعني سنة (.)114
 - 8دويلة دانية واجلزائر الشرقية:

متكن جماهد العامري أحد موايل املنصور ابن أيب عامر من السيطرة على مدينة دانية خالل فرتة

اضطراب األندلس ،وحكمها ابمسه مث تغلب على اجلزائر الشرقية يف حدود سنة  405هـ 1014/م
(.)115

وحبكم املوقع اجلغرايف لدانية من األندلس فقد ختلصت هذه املدينة من املنازعات اليت شغلت حكام

الطوائف سنني عديدة ،وقامت سياسة جماهد العامري على بناء وحتصني قواعد دويلته واالهتمام ببناء
قوات عسكرية برية وحبرية ،أعدت منذ البداية ملهمات تتعدى حدود األندلس ،وكانت أوىل تلك

املهمات تتحدد يف تنفيذ خمططاته الرامية للسيطرة على جزر البحر املتوسط ،ومنها جزيرة سردينيا

اليت احتلت سنة  406هـ 1015/م ( ،)116والتعرض للمدن اإليطالية جنوه وبيزا ولوين اليت

أصابتها قواته البحرية مرات عديدة .ولكن العامري مل يتمكن من االحتفاظ جبزيرة سردينيا طويالً
_______

( )112ابن خلدون.163 /4 :
( )113ابن خلدون.163 /4 :

( )114على أن سقوط سرقسطة مل يكن آخر العهد ببين هود ذلك أن عماد الدولة عبد امللك بن
املستعني استقر بقاعدة روطة احلصينة  ...يشهد الصراع املضطرم بني املرابطني واملمالك اإلسبانية
الشمالية حول امتالك سرقسطة ،فلما سقطت أبيديهم وضع نفسه حتت ْحاية سيدها اجلديد

ألفونسو  ...واستمر على حاله حىت تويف يف روطة  ...سنة  524هـ 1130/م فخلفه يف اإلمارة

ولده أبو جعفر أْحد بن عبد امللك  ..واستمر يف حكمه لروطة  ...حىت ْحله ألفونسو ملك قشتالة
 ...على التنازل عنها وعوضه عنها بقسم من مدينة طليطلة يف سنة  534هـ  1139/م.

( )115ابن عذاري.155 /3 :
( )116ابن خلدون ،164 /4 :ابن اخلطيب ،أعمال األعالم .219

()245/1

فاضطر إىل االنسحاب منها بعد أن خسر املعركة أمام قوات التحالف الصلييب الذي قاده البااب
بندكتوس الثامن وضم فيما ضم قوات جنوه وبيزا البحرية وذلك يف سنة  407هـ 1016 /م والعام
الذي يليه.

وعلى الرغم من هذا الفشل الذي أصاب قوات جماهد العامري ،فقد ظل من أبرز القادة البحريني

الذين عرفوا يف ذلك العصر وكان امسه يثري الذعر واخلوف واالضطراب يف األوساط األجنبية ويف

موانئ البحر املتوسط خاصة ،وظلت سفنه جتوب البحر املتوسط وتغري على املدن اإليطالية وتقطع
عليها خطوط مواصالهتا سنني عديدة (.)117

وأما الصفحة األخرى البارزة يف دويلة العامري ،فتتمثل ابلنشاط العلمي واألديب الذي حظي ابعتناء
زائد من قبله ،مع سعيه الدائم إىل دعوة العلماء واقتناء مؤلفاهتم النادرة واجلديدة ( .)118ويعد أبو
عمرو الداين ( )119إمام القراءات يف زمانه ،وابن عبد الرب ( ،)120وابن سيده ( ،)121من أشهر

علماء العصر على اإلطالق فقد طارت مؤلفاهتم شرقاً وغرابً ،وهم الذين رفدوا احلياة العلمية بكل
جديد ونفيس يف جماالت ختصصاهتم املختلفة.

مات جماهد العامري سنة  436هـ 1044/م بعد أن حكم دانية واجلزائر الشرقية زهاء ثالثني سنة،
وخلفه على احلكم ولده :علي امللقب إبقبال الدولة والذي هنج على سياسة والده يف الداخل
واخلارج ،ويف عهده ضمت دانية إىل دويلة سرقسطة سنة  468هـ 1076/م عندما سيطر عليها

املقتدر بن هود (.)122

أما اجلزائر الشرقية واليت تعد ميورقة من أهم جزرها ففد كانت حتت حكم عبد هللا املرتضي الذي

استبد حبكمها حىت وفاته سنة  468هـ وخلفه مساعده يف حكم اجلزيرة مبشر بن سليمان ،ويف عهده
تعرضت ميورقة هلجوم األساطيل الغربية املتحالفة (بيزا اإليطالية وأمري برشلونة وفرنسا) بعد أن ابرك

البااب هذه احلملة اليت ضربت حصاراً على اجلزيرة سنة  508هـ 1114/م وصمدت له صموداً رائعاً
على الرغم من قطع احملاصرين
_______

( )117عنان ،دول الطوائف 194 :و.199

( )118ابن بسام :ق  3ج  ،23 :1ابن عذاري.156 /3 :
( )119عثمان بن سعيد األموي شيخ القراءات يف عصره مات سنة  444هـ بدانية ،الصلة.405 :
( )120يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب خرج من قرطبة وسكن دانية ومات هبا سنة 463
هـ /الصلة.677 :
( )121من أشهر علماء اللغة يف عصره له من املؤلفات احملكم وغريه مات سنة  458هـ .ينظر:
ألبري مطلق ،احلركة اللغوية يف األندلس.57 :

( )122ابن عذاري 157 /3 :أو  ،228ابن خلدون.164 /4 :
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لكافة اإلمدادات واملؤن عنها ،وخالل احلصار تويف مبشر بن سليمان ،وتوىل قيادة املقاومة أبو الربيع

سليمان الذي مل يتمكن من الصمود طويالً فسقطت مدينة ميورقة سنة  508هـ 1114/م ودخلتها
القوات املتحالفة بعد أن فين معظم املدافعني عنها ،فنهبها الغازون عن آخرها وقتلوا مجيع من

صادفوه حياً من سكاهنا ،واستمرت القوات املتحالفة يف عبثها وختريبها للمدينة حىت حررها املرابطون
سنة  509هـ 1115/م من سيطرة قوات التحالف الغربية عليها (.)123
الكياانت املستقلة (دويالت صغرية)

وقامت يف األندلس دويالت أو إمارات صغرية حكمت من قبل األسر املتنفذة واختذت من مدهنا

مراكز ومقرات هلا .ومل يكن هلذه الدويالت أو اإلمارات كبري شأن فهي مل ترق إىل مصاف الدويالت
السابقة ،بيد أهنا كانت حموراً يثري النزاع بني الدويالت األخرى ومنها على سبيل املثال:

أ  -بنو طاهر يف مدينة مرسية:

وعميد هذه األسرة هو أبو بكر أْحد بن إسحاق بن طاهر أحد العلماء املعروفني وكان رئيس مدينة

مرسية مدة تزيد على ست وثالثني سنة ،وبوفاته سنة  455هـ خلفه ولده حممد بن طاهر ويف عهده
سقطت مرسية بيد بين عباد سنة  471هـ (.)124
ب  -بنو برزال يف قرمونة:

ورأس حكومتها أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الربزايل وكان نفوذه ميتد إىل مدينة استجة واملدور ،وقد
تقلب الربزايل املذكور حتت طاعة القوى املختلفة من دويالت الطوائف حىت سيطر بنو عباد على

أمالكه سنة  459هـ (.)125

ج  -بنو يفرن يف رندة:

ورأسهم أبو النور هالل بن دوانس اليفرين الذي حكم حىت وفاته سنة  449هـ 1057 /م وخلفه

ولده أبو النصر فتوح والذي انتهت على يده إمارة رندة وضمت إىل دويلة إشبيلية سنة 457
هـ 1065/م (.)126
_______

( )123ابن خلدون ،165 /4 :وينظر :عنان ،دول الطوائف 221 :وما بعدها.
( )124ابن بسام :ق  3ج  24 :1وما بعدها ،وينظر :عنان ،دول الطوائف،176 :
( )125ابن عذاري (الذيل)  311 /3وما بعدها ،وينظر :املصدر السابق.148 :

( )126ابن عذاري (الذيل)  312 /3وما بعدها ،وينظر :عنان ،املصدر السابق.152 :
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د  -بنو دمر يف مورور:
وزعيمهم نوح بن أيب تزيدي الدمري حكم ابتداء من سنة  403هـ 1013/م لغاية  433هـ1041/

م وخلفه ولده حممد والذي مات يف حبس ابن عباد  449هـ 1057/م ،واستمر بنو دمر حيكمون
هذه املدينة حىت سنة  458هـ 1066/عندما احتلها بنو عباد (.)127

هـ  -بنو خزرون يف أركش:

وزعيمهم أبو عبد هللا حممد بن خزرون املتغلب على أركش يف سنة  402هـ واستمر يف حكمها حىت
وفاته سنة  420هـ 1029/م فأعقبه ولده عبدون وآخرون من هذه األسرة حىت سقوطها يف يد بين
عباد سنة  461هـ 1068/م (.)128
مسات عصر دويالت الطوائف:

استمر عصر دويالت الطوائف يف األندلس أكثر من مثانني سنة ،تنازعت فيه الدويالت القائمة

أسباب الفرقة واخلالف ،ودخلت يف أتون النزاع املرير ،وحتملت البالد ما حتملت من نتائج ذلك
االحنالل السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وتقع تبعية هذا االحنالل على مجيع عناصر اجملتمع
األندلسي بدون استثناء ،فاجلميع عملوا على تكوين الدويالت يف املناطق اليت وجدوا فيها،

واصطنعوا ألنفسهم الشرعية اليت هي يف األساس االعتماد على القوة العسكرية لفرض سلطاهنم على

من هم أضعف حالة من حكام تلك الدويالت.

وقد قرران سابقاً أن من بني أسباب سقوط اخلالفة األموية يف األندلس واضطراب األحوال فيها:

غياب القيادة القادرة على الفعل واحلسم وانعدام اإلدارة املخلصة القادرة على التفاعل مع أهداف

القيادة يف سبيل توحيد البالد ،فضالً عن غياب الشرعية والذي يعين غياب الوالء للحاكم ،وعجز

احلكام عن ملء الفراغ الذي أحدثه إلغاء اخلالفة األموية هنائياً من األندلس سنة  422هـ ،فكل

ذلك حول القيادات احلاكمة يف األندلس إىل قيادات لدويالت إقليمية وعنصرية تقوقعت يف مناطق
حمدودة ومل تتمكن من فرض
_______

( )127ابن عذاري (الذيل)  ،295 /3وينظر :عنان ،املصدر السابق.154 :
( )128ابن عذاري ،271 /3 :وينظر :عنان ،املصدر السابق.155 :
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سلطاهنا الفعلي الدائم خارج حدود مناطقها األصلية.
ومن خالل العرض السابق لدويالت الطوائف القائمة يف األندلس ،ميكن إمجال أهم السمات

األساسية املشرتكة هلذا العصر مبا أييت - 1 :انفراط عرى الوحدة الوطنية ،وحتول البالد إىل وحدات
أو كياانت صغرية تسمى بدويالت الطوائف ،تتميز كل منها بكيان خاص قائم على مبدأ الزعامة

ألسرة من األسر .واالعتماد على قوة عسكرية لتنفيذ أهدافها وإن كانت تلك القوة تتكون يف معظم
األحيان من خليط من العناصر املوالية هلذه األسرة أو تلك .ونظام احلكم قائم على أساس مبدأ
الوراثة ،وغالباً ما كان هذا النظام سبباً يف حدوث النزاع بني أفراد األسرة الواحدة ،ال سيما عندما
تقسم أمالك الدويلة بني أكثر من واحد من أبناء احلاكم.

 - 2توجه مجيع الدويالت القائمة حنو العمل ملصاحلها الذاتية ،دون أي حساب للقضااي القومية ،أو
حىت مصلحة اجلماعة املنضوية حتت لوائها ،وكان حكام هذه الدويالت ضعافاً يف وطنيتهم ودينهم،
ومل يولوا الكرامة الشخصية أي اهتمام فعندما سقطت بربشرت ،وطليطلة مل جند من بني حكام هذه

الدويالت من سارع إىل إجنادها ،بل إن املقتدر بن هود مل حيرك ساكناً عندما سقطت بربشرت يف يد
النورمانديني لكوهنا من أمالك أخيه يوسف ،وكان " بينهما نزاع شخصي " حىت أجرب أخرياً أمام

غضبة وثورة الشعب إىل إرسال قواته وتطهري املدينة من دنس النورمانديني .أما طليطلة فسقوطها هز

األندلس من أقصاها إىل أقصاها ،ومل جند من أولئك احلكام إال املواقف املتخاذلة واملشينة.

 - 3الصراع العنيف بني هذه الدويالت ،لكسب ما ميكن كسبه من القالع واحلصون واملدن ،وقد
فقدت األندلس جراء ذلك الصراع األلوف من أبنائها ،وتعرض كثري من املناطق إىل اخلراب والدمار،

وفقد األمن ،وساءت األحوال اإلقتصادية نتيجة االضطراب والفوضى اليت كانت تصيب املناطق
املتنازع عليها.

 - 4دخول مجيع دويالت الطوائف بشكل أو آبخر يف سلسلة من احملالفات مع أمراء وملوك إسبانيا

جزءا من السياسة اخلارجية لدويالت
الشمالية أعداء األندلس التقليديني ،وأصبحت تلك احملالفات ً

الطوائف ،وغاية تلك احملالفات اقتسام أمالك الدويالت األخرى ،حىت ابتت احملالفات تشكل خطراً
كبرياً على معظم الدويالت مادايً ،نتيجة دفع األموال الكبرية لتلك الدويالت مقابل مساعدات

معينة ،ومعنوايً لتدخلها يف سياسة الدويالت القائمة يف األندلس حىت فقدت أكثر الدويالت
استقالهلا الذايت ،بل وأصبح

()249/1

رؤساؤها يرمسون سياساهتم العدائية للنيل من الدويالت األخرى ،وكان ذلك هدف سعت إليه
املمالك اإلسبانية الشمالية ومنذ البداية إلضعاف كل طرف من الطرفني املتنازعني.
 - 5حرص كافة حكام الطوائف على اإلرتسام بسمات امللك والتلقب بشىت األلقاب امللوكية

والسلطانية وزاد بعضهم أن اصطنع لدويلته وحكمه الشرعية واخللفية الالزمة لتسويغ أعماله وفرض
سلطانه على اآلخرين ،عن طريق تنصيب اخللفاء بطريقة تثري السخرية واالستهجان ،كما فعل بنو
عباد عندما نصبوا خلف احلصري وادعوا أنه اخلليفة هشام املؤيد ،وكاتبوا يف ذلك حكام الطوائف

يدعوهنم ملبايعته والدخول يف طاعته .أو كما فعل صاحب دانية واجلزائر عندما نصب املعيطي خليفة

وهو شخص من العامة فبايعوه مقتفني بذلك دعوى بين عباد.

وبعد:

فإذا كان مثة من حسنة هلذه الدويالت ومسة إجيابية تذكر هلا فهي توجهاهتا العلمية " فقد كانت يف
الفرتات القليلة اليت جتانب فيها احلرب األهلية تتمتع بقسط ال أبس به من الرخاء وتغمرها احلركة

والنشاط ،وكان ملوك الطوائف ابلرغم من طغياهنم املطبق  ...من ْحاة العلوم واآلداب وإهنا لظاهرة
من أبرز ظواهر عصر الطوائف ،أن يكون معظم امللوك والرؤساء من أكابر األدابء والشعراء والعلماء

وأن تكون قصورهم منتدايت زاهرة ،وجمامع حقة للعلوم واآلداب والفنون ،وأن حيفل هذا العصر

جبمهرة كبرية من العلماء والكتاب والشعراء املمتازين ،ومنهم بعض قادة الفكر األندلسي والفكر
اإلسالمي بصفة عامة " (.)129
_______

( )129ينظر :عنان ،دول الطوائف 423 :وما بعدها.

()250/1
ص ُل الثهالِث
ال َف ْ

عصر املرابطني  540 - 484هـ 1145 - 1092/م.
األندلس والية مرابطية:

يف الوقت الذي كانت فيه األندلس تعيش عصر دويالت الطوائف املتنازعة فيما بينها - 422

 484هـ 1092 - 1031/م ،كانت منطقة املغرب األقصى (مقر دولة املرابطني) تتقامسها عدة
دويالت ميكن إرجاعها إىل أربع قوى وهي:
 - 1قبائل غمارة من الشمال وموطنها جبال الريف.

 - 2إمارة برغواطة ومقرها إقليم اتمسنا (عاصمتها مدينة شالة).
 - 3اإلمارات الزانتية وهي :إمارة بين خزرون يف درعة وسجلماسة ،وإمارة بين زيري يف فاس ،وإمارة
بين يفرن يف سال واتدال ،وإمارة بين توايل (خيفش) يف منطقة فازاز يف منطقة األطلس األوسط.

 - 4جمموعة البجليني يف منطقة السوس وجمموعة الوثنيني يف نواحي األطلس الكبري (.)1
ويف الوقت الذي أوجد فيه داعية املرابطني الديين عبد هللا بن ايسني قوة سياسية من امللثمني

(املرابطني) خالل األعوام  444 - 429هـ ،قامت هذه القوة خالل الفرتة  444هـ 476 -هـ

ابلقضاء على إمارات املغرب األقصى املتنازعة ووحدهتا سياسياً ،قد دخلت هذه الدولة الفتية يف

عالقات متشابكة مع إمارة بين ْحاد يف اجلزائر ،وإمارة بين زيري يف تونس ،ومع إمارات الطوائف
ابألندلس وهي موضع البحث (.)2
_______

( )1السامرائي ،خليل " ،عالقات املرابطني مع إمارات املغرب األقصى " ،ص .129 - 127
( )2حسن أْحد حممود ،تيام دولة املرابطني ،ص .327
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متيز عصر دويالت الطوائف يف األندلس ابحلروب املستمرة بني ملوك هذه الدويالت ،كما متيز أيضاً
بتبعية أغلبية أمراء الطوائف مللوك اإلمارات اإلسبانية يف الشمال وأخص والءهم أللفونسو السادس
ملك قشتالة ،الذي اختذ صوراً وأشكاالً خمتلفة.

وعلى الرغم من سياسة الوالء هذه ،إال أهنا مل جتد نفعاً ،فقد كان هدف ألفونسو السادس إسقاط

هذه الدويالت الواحدة بعد األخرى ،وكان هدفه األول مدينة طليطلة قلب األندلس ،فسيطر عليها

عام  478هـ 1085/م ابلتعاون مع جيوش إسبانية وأوروبية ،واختذها عاصمة لدولته ،ومركزاً يشن
منها الغارات املتكررة على مدن األندلس اجملاورة (.)3

إزاء هذا املصاب اجللل ،تزعم صاحل العلماء والفقهاء يف الدعوة إىل توحيد األندلس ،من أجل رد

كيد ألفونسو السادس ،ووضع حد ملطامعه التوسعية على حساب األراضي األندلسية ،إال أن هذه
الدعوة مل ِ
أتت ابلنتيجة املطلوبة ،أمام االهنيار النفسي ألكثر ملوك الطوائف ( ،)4فاجتهت أنظار
الشعب وصاحل العلماء وبعض األمراء صوب املغرب األقصى ،ابجتاه القوة الفتية اليت ظهر كياهنا

السياسي وهي دولة املرابطني.
بعد سقوط مدينة طليطلة بيد اإلسبان عام  478هـ ،ازداد عبث اإلسبان يف سائر أحناء األندلس،

فقرر أمراء الطوائف -وعلى رأسهم املعتمد به عباد أمري إشبيلية -دعوة املرابطني من أجل رد خطر
اإلسبان ،فجاءت هذه الدعوة بعد ثالثة أشهر من سقوط مدينة طليطلة (.)5

إن فرتة حتول األندلس إىل والية مرابطية مرت ابملراحل اآلتية:

 - 1اجلهاد املشرتك بني املرابطني وملوك الطوائف ضد املمالك اإلسبانية  483 - 479هـ.
كانت اخلطوة األوىل اليت اختذها أمري املرابطني يوسف بن اتشفني يف هذا اجملال هي العبور بقواته إىل

األندلس يف ربيع األول من عام  479هـ/حزيران  1086م
_______

( )3السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص  126وبعدها.
( )4السامرائي " ،الدعوة إىل توحيد األندلس يف أايم الطوائف " ،ص  82وبعدها.
( )5ابن اخلطيب :أعمال األعالم؛ ص  - 245لني بول ،العرب يف إسبانيا ،ص .165
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من أجل نصرة أهل األندلس ،واإلعداد إلرجاع مدينة طليطلة إىل دولة اإلسالم (.)6
رحب ملوك الطوائف هبذه اخلطوة ،وسامهوا بقواهتم من أجل اجلهاد يف سبيل هللا ،وإنقاذ األندلس

من خطر اإلسبان .وبعد أن وحدوا اجلهود سارت القوات املشرتكة صوب سهل الزالقة مشايل بطليوس

بروح جهادية عالية .متين النفس ابلنصر أو االستشهاد يف سبيل هللا (.)7
ويف الوقت نفسه كان ألفونسو السادس حماصراً مدينة سرقسطة قاعدة مملكة بين هود ،فلما وصلت

إىل مسامعه هذه االستعدادات اإلسالمية ،ترك حصار سرقسطة وسار بقواته صوب بطليوس بعد أن

أرسل صرخية إىل دول أورواب اليت سارعت إبرسال اإلمدادات إليه ( .)8وبعد استعدادات عسكرية

من الطرفني ،وقعت معركة الزالقة يف يوم اجلمعة 12 ،رجب من عام  479هـ/تشرين األول 1086
م ،اهنزمت فيها قوى اإلسبان واألروبيني ،وطعن ألفونسو السادس ملك قشتالة وهرب مع شلة من
جنوده صوب مدينة طليطلة .وكانت معركة الزالقة مع املعارك املهمة يف بلد األندلس ،استبشاراً
للمسلمني يف العدوتني ،على الرغم من عدم اسرتجاع مدينة طليطلة من سيطرة اإلسبان (.)9
بعد معركة الزالقة رجع يوسف بن اتشفني إىل املغرب بعد أن ترك حاميات مرابطية يف األندلس

تساعد القوات األندلسية يف التصدي هلجمات اإلسبان اليت بدأت تشن غاراهتا على األندلس انتقاماً
هلزميتها يف الزالقة.
ويف الوقت نفسه ازداد عبث اإلسبان املوجودين يف حصن الييط يف شرقي األندلس ،والذين كرروا

هجماهتم على مدن لورقة ومرسية ،فاستنجد املعتمد بن عباد ،وبعض فقهاء األندلس أبمري املرابطني
يوسف به اتشفني مرة أخرى ،فعرب إىل األندلس اثنية يف ربيع األول من عام  481هـ 1088/م وسار

صوب حصن الييط ،بعد أن توافدت
_______

( )6ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص  - 90ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .100
( )7النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 97عنان ،دول الطوائف ،ص  - 321احلجي ،التاريخ
األندلسي ،ص .404

( )8ينظر ،ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص ( 94وطبعة أخرى ص  ،)146الناصري ،االستقصا،
ج  ،2ص  - 32الطييب " ،واقعة الزالقة " ،ص Piddl, The Cid, P: 217 .18

( )9ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص  - 130املراكشي ،املعجب ،ص  - 195احللل
املوشية ،ص  53 - 52السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص  179وبعدها.
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إليه جيوش أمراء الطوائف ( .)10شددت القوات اإلسالمية احلصار على هذا احلصن ملدة أربعة
أشهر ،وقد أعيتها مناعة احلصن وحلول فصل الشتاء ،فانسحبت هذه القوات صوب مدينة لورقة
( .)11وخالل هذه الفرتة استعان اإلسبان احملاصرون يف احلصن مبلكهم ألفونسو السادس الذي

أجندهم مسرعاً وخلصهم من اخلطر بعد أن دك أسوار احلصن ،وانسحب صوب طليطلة ال يلوي
على شيء ،ألنه كان خيشى أن تتكرر هزمية الزالقة (.)12

ختلصت القوات اإلسالمية من خطر حصن الييط دون الدخول يف معركة حامسة ،ورجع يوسف بن
اتشفني إىل املغرب بعد أن ترك حاميات مرابطية ابألندلس تتصدى هلجمات اإلسبان وخباصة يف
الشرق .وكان من نتائج عبور أمري املرابطني إىل األندلس اكتشاف اخلالفات العميقة بني ملوك

الطوائف ،اليت توحدها ظاهرايً خماطر اإلسبان ،إال أنه سرعان ما تعود هذه اخلالفات من جديد،

ابإلضافة إىل التعاون السري بني بعض ملوك الطوائف وألفونسو السادس ملك قشتالة .فكان على

يوسف بن اتشفني أن ينسحب من ميدان املعركة ويرتك األندلس فريسة لإلسبان ،أو أن يعتمد على
نفسه وقواته فقط ملواصلة اجلهاد ،ويتطلب هذا األمر خلع ملوك الطوائف (.)13
 - 2خلع ملوك الطوائف وتوحيد األندلس حتت سيادة املرابطني:

قرر أمري املرابطني يوسف بن اتشفني خلع أمراء الطوائف ،واالعتماد على نفسه يف مواجهة خطر

اإلسبان ،وقد دفعه إىل هذا العمل عدة أمور:

أ  -اخلالفات الشديدة واملنازعات بني ملوك الطوائف ،وقد فشلت مجيع جهود يوسف بن اتشفني
يف إزالة هذه اخلالفات (.)14
ب  -املوقف احلرج الذي أحاط ابلقوات املرابطية املوجودة يف بلد األندلس ،حيث قطع ملوك
الطوائف املرية والتموين عن هذه القوات ،فأحرج مركزها ،فساء هذا

_______

( )10ينظر ،ابن اخلطيب ،احللل املوشية ،ص  55 - 54أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص - 90
عنان ،دول الطوانف ،ص .335

( )11ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص ( 99وطبعة أخرى ص  - )153ابن عذاري ،البيان ،ج
 ،4ص .143
( )12ابن اخلطيب ،احللل املوشية ،ص .57

( )13السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص .192 - 191
( )14األمري عبد هللا ،كتاب التبيان ،ص .89
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األمر يوسف بن اتشفني (.)15
ج  -قدم املرابطون تضحيات كبرية يف سبيل إنقاذ بلد األندلس من اخلطر اإلسباين يف معارك الزالقة
وحصن الييط .وقد اعترب ملوك الطوائف هذه التضحيات أموراً فرضتها األخوة اإلسالمية ،وبذلك

عاد هؤالء امللوك إىل منازعاهتم ،كما عادوا إىل التعاون مع ملوك اإلسبان واالرمتاء يف أحضاهنم ،بل

تطور األمر إىل الكيد لقوات املرابطني املوجودة يف بلد األندلس (.)16

بعد أن اطمأن يوسف بن اتشفني إىل األسباب اليت متكنه من خلع ملوك الطوائف ،عزز هذا األمر
بصفة شرعية حيث أفىت الفقهاء ابألمر .وكان أهل األندلس يدركون أن االنتصار يف معركة الييط مل

يكن ابملستوى اجلهادي املطلوب ،وقد أكد الفقهاء لعامة الشعب أن اخلصومات بني ملوك الطوائف
هي السبب يف ذلك كله (.)17
عزز يوسف بن اتشفني موقفه حيال خلع ملوك الطوائف من انحيتني:

األوىل :احلصول على فتاوى فقهاء املشرق اإلسالمي أمثال الغزايل والطرطوشي ،قد وصلت فتاواهم

إليه عام  493هـ ،وقد بدأ فعالً خبلع ملوك الطوائف منذ عام  483هـ.

والثانية :احلصول على أتييد فقهاء األندلس وعامة الناس الذين أكثروا من شكواهم إليه بعد العبور
الثاين ،وكشفوا ليوسف بن اتشفني النقاب عن سوء ومكر ملوك الطوائف ،وحرضوه على خلعهم،
وكان على رأس هؤالء الفقهاء (أبو جعفر بن القليعي) قاضي قرطبة ،الذي عرب إىل املغرب وأخرب أمري

املرابطني ببعض األمور اليت تتعلق مبلوك الطوائف وخباصة األمري عبد هللا بن بلقني ملك غرانطة
(.)18

تضافرت العوامل اليت اعتمدها أمري املرابطني يف خلع ملوك الطوائف فعرب بقواته إىل األندلس يف

أوائل عام  483هـ .ومل يبدأ بعزل ملوك الطوائف ،بل بدأ مبحاربة اإلسبان ليقطع أي اتصال هلم مع
حلفائهم من ملوك الطوائف ( .)19فسار يوسف بن
_______

( )15ابن اخلطيب ،احللل املوشية ،ص  - 57ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .187

( )16ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص .104
( )17علي أدهم ،املعتمد بن عباد ،ص .270

( )18األمري عبد هللا ،كتاب التبيان ،ص  ،320ص  - 487ابن اخلطيب ،أعمال ،ج .250 /3
( )19ينظر ،ابن األثري ،الكامل ،ج  ،10ص  - 189النويري ،هناية األرب ،ج 22؛ ،ص 182
 -حممود ،قيام دولة املرابطني ،ص .302
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اتشفني بقواته صوب مدينة طليطلة عاصمة مملكة قشتالة وشدد حوهلا احلصار ،ووصل يف زحفه إىل
مدن احلدود مما يلي مشايل طليطلة ،مث حاصر مدينة قلعة رابح الواقعة على الطريق املؤدية إىل مملكة

قشتالة (.)20

تصدى هلذا الزحف املرابطي ألفونسو السادس ملك قشتالة فانسحبت القوات املرابطية دون أن

تدخل يف معركة حامسة مع اإلسبان ،ومل تشرتك القوات األندلسية يف هذه احلملة ،مما أدى إىل تذمر
يوسف بن اتشفني ،إضافة إىل أن ملوك الطوائف أحسوا بنوااي يوسف بن اتشفني حنوهم فباتوا يرتقبون
األمور اجلسام (.)21

عاد أمري املرابطني بقواته من أحواز طليطلة صوب اجلنوب ،بعد أن قطع الصلة بني ملوك الطوائف

واإلسبان ليضع بداية النهاية مللوك الطوائف.

القضاء على ممالك الطوائف  509 - 483هـ
مثة ظاهراتن ميكن مالحظتهما يف هذا املوضوع:

األوىل- :

إن أكثر ممالك الطوائف سيطرت عليها القوات املرابطية نتيجة تعاون ملوكها مع اإلسبان وموقفهم

املضاد للمرابطني ،وهلذا سيطرت القوات املرابطية على هذه املمالك تباعاً:
فسيطرت على مملكة غرانطة عام  483هـ 1090/م ،وعلى مملكة إشبيلية عام 484 - 483
هـ 1091/م ،وعلى مملكة املرية عام  484هـ 1091/م ،وعلى مملكة مرسية عام  484هـ1091/
م وعلى مملكة بطليوس عام  488هـ 1095/م ،وعلى إمارة البونت عام  496هـ 1103/م ،وعلى
إمارة شنتمرية الشرق (سهلة بين رزين) عام  497هـ 1104/م ،وعلى مملكة سرقسطة عام 503

هـ 1110/م .وقد متت هذه السيطرة بعد جهود كبرية قامت هبا القوات املرابطية يف مقاومة اخلطر

اإلسباين املساعد مللوك الطوائف أوالً ،ومبقاومة ملوك الطوائف الذين تصدوا للقوات املرابطية اثنياً
(.)22
_______

( )20ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  99وطبعة أخرى ص  - 153أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص
.93
( )21عنان ،دول الطوانف ،ص  - 340حممود ،قيام دولة املرابطني ،ص .303
( )22السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص .244 - 97

()256/1

الثانية- :
إن بعض ممالك الطوائف مثل مملكة بلنسية ومملكة اجلزائر الشرقية دخلتها القوات املرابطية إلنقاذها
من خطر هجمات اإلسبان ،أي أن هذه املمالك هي اليت طلبت العون من املرابطني فبعد أن كانت

مملكة بلنسية مسرحاً هلجمات اإلسبان  495 - 479هـ وخاصة هجمات السيد الكمبيادور (فارس

قشتايل مغامر) ،الذي عاث يف املنطقة فساداً ،وأرهق أهلها ،وتصدى للقوات املرابطية خالل هذه
الفرتة الطويلة.

وبعد موت الكمبيادور عام  492هـ 1099/م تعاونت زوجته مخينا مع ألفونسو السادس من أجل
التصدي للقوات املرابطية اليت دخلت املدينة عام  495هـ 1102/م بعد إرهاق شديد فوجدوها

أطالالً دارسة ( .)23أما اجلزائر الشرقية (البليار) فقد تعرضت هلجمات األساطيل اإلسبانية

واإليطالية يف عام  508هـ 1114/م ،وبعد مقاومة عنيفة دخلت هذه األساطيل أهم جزرها وهي

جزيرة ميورقة وعملت فيها اخلراب والدمار .فاستعان أهل اجلزائر الشرقية ابملرابطني الذين أجندوهم

أبسطول حبري دخل اجلزائر يف عام  509هـ 1116 /م وبذلك تدخل اجلزائر الشرقية يف حوزة

املرابطني (.)24

جهاد املرابطني للممالك اإلسبانية  542 - 483هـ:
كانت املمالك اإلسبانية املعاصرة هلذه الفرتة هي:

أ  -مملكة قشتالة وليون  542 - 483هـ وكان أشهر ملوكها:
 - 1ألفونسو السادس  502 - 458هـ 1109 - 1065/م.

 - 2أوراكة ابنته  520 - 502هـ 1126 - 1065/م.

 - 3ألفونسو السابع (السليطني)  552 - 520هـ 1157 - 1126/م.
يبدو لنا من استعراض الرواايت التارخيية اليت تناولت املعارك العسكرية بني املرابطني ومملكة قشتالة

وليون خالل هذه الفرتة ،أن هذه املعارك مرت يف مرحلتني:
املرحلة األوىل  523 - 483هـ:

يف هذه املرحلة كان التفوق العسكري للجيوش املرابطية اليت ابدرت ابهلجوم

_______

( )23حسني ،احلياة العلمية يف مدينة بلنسية ،ص .140 - 128

( )24السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص  - 182 - 179حممود علي مكي " ،واثئق مرابطية
جديدة " ،ص  - 186 - 185سامل ،اتريخ البحرية اإلسالمية ،ص .244
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على مدينة طليطلة عاصمة قشتالة وأحوازها ،فاسرتجعت بعض املدن واحلصون احمليطة هبا ،كما
انتصرت القوات املرابطية على القوات القشتالية يف معركة حامسة وهي معركة اقليش الواقعة شرقي

طليطلة يف عام  501هـ 1108/م حيث اهنزمت فيها القوات اإلسبانية وقتل قائدها األمري

(سانشو) ابن ألفونسو السادس .وبعد هذا االنتصار كررت القوات املرابطية هجومها على مدينة

طليطلة وأوشكت أن تسرتجعها إىل دولة اإلسالم وخباصة يف عام  507هـ 1114/م.
املرحلة الثانية  542 - 523هـ:

بعد أن خسرت القوات املرابطية يف معركة القالعة عام  523هـ أمام هجمات قوات مملكة أرغون

اإلسبانية (سنذكرها فيما بعد) ،بدأت قوات مملكة قشتالة بتكرار اهلجوم املستمر على مدن األندلس

بقيادة ملكها الطموح (السليطني) ،ويبدو لنا أن القوات القشتالية اختذت هلا عدة حماور ،من أمهها:

أ  -حمور قرطبة ،حيث قامت القوات اإلسبانية مبهامجة قرطبة وأحوازها عدة مرات يف عام 524

هـ 1130/م ،ويف عام  528هـ 1133/م ويف عام  536هـ 1142/م ،ويف عام  538هـ.1143/
ب  -حمور إشبيلية ،قامت القوات القشتالية مبهامجة إشبيلية واملدن اجملاورة هلا يف عام 526
هـ 1132/م ،ويف عام  536هـ 1142/م وعام  538هـ 1143/م.

ج  -حمور بطليوس وغريب األندلس ،قامت هذه القوات هبجومها عام  528هـ 1134 /م ،ويف عام

 532هـ 1137/م ،ويف عام  536هـ 1142/م.

وبلغ من شدة هجوم القوات القشتالية ،أهنا وصلت إىل أحواز مدن قرطبة وإشبيلية وألقت الرعب يف
نفوس أهلها ،وال ينكر دور القوات املرابطية يف هذه الفرتة اليت كرست جل استعدادهتا العسكرية من

أجل التصدي للقوات اإلسبانية ،وكانت القوات املرابطية يف أغلب األحيان تنتزع النصر من القوات

القشتالية انتزاعاً ،ويف بعض األحيان خسرت املعارك وفقدت خرية رجاهلا وقادهتا .ومما عرقل مساعي
املرابطني اجلهادية هذه ،نشاط املوحدين يف عدوة املغرب وبداية سيطرهتم على أهم املدن واحلصون
املرابطية ،وكذلك بسبب الثورات املتعاقبة اليت قامت يف بلد األندلس وهتدف إىل ختليص األندلس

من احلكم املرابطي (.)25
_______

( )25السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص .276 - 250
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ب  -مملكة الربتغال  542 - 483هـ:
ملوكها خالل هذه الفرتة:

 - 1األمري هنري الربجوين (الرنك) زوج ترييزا ابنة ألفونسو السادس وتويف يف عام  505هـ1112/
م.

 - 2ترييزا :الوصية على عرش ابنها (ألفونسو هنريكيز)  522 - 505هـ 1128 - 1112/م.
 - 3ألفونسو هنريكيز (ابن الرنك)  553 - 522هـ 1158 - 1128/م .إن جهاد املرابطني مع
مملكة الربتغال مر يف مرحلتني:

املرحلة األوىل 533 - 483 :هـ:
ففي هذه املرحلة اختذت القوات املرابطية من مدينة بطليوس قاعدة عسكرية خترج منها احلمالت

اجلهادية صوب الشمال إىل أراضي مملكة الربتغال ،فاستطاعت القوات املرابطية اسرتجاع بعض املدن
املهمة من سيطرة اإلسبان ومن أمهها مدن :ايبرة واشبونة م وشنرتين وذلك يف عام  505هـ1112/

م ،ومدينة قلمرية وذلك يف عام  511هـ 1117/م (.)26

املرحلة الثانية  542 - 533هـ:

بعد الصلح الذي مت بني ملك قشتالة (السليطني) وملك الربتغال (ابن الرنك) عام  533هـ1139/

م وجه ملك الربتغال جهوده من أجل السيطرة على بعض القواعد األندلسية القريبة من حدود

إمارته .فتصدى للقوات املرابطية يف غريب األندلس وانتصر عليها يف موقعة (أوريك) على ضفة هنر
التاجة .كما استغلت إمارة الربتغال ثورة أهل األندلس على املرابطني ،فسيطرت على مدن شنرتين

وابجة وماردة واشبونة ،أي إهنا اسرتجعت معظم املدن اليت اسرتدها املرابطون يف املرحلة األوىل
(.)27
ج  -مملكة برشلونة  542 - 483هـ:
وأشهر ملوكها ىف هذه الفرتة:

 - 1رامون برجنري الثاين  485 - 468هـ 1092 - 1076/م.
_______

( )26ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  - 232 - 228ابن عذاري ،البيان ج  ،4ص - 64
عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .81

( )27ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص  - 106عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .527
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 - 2رامون برجنري الثالث  525 - 485هـ 1131 - 1092/م.
 - 3رامون برجنري الرابع  557 - 525هـ 1162 - 1131/م (.)28

واصلت مملكة برشلونة اإلسبانية توسعها على حساب أراضي الثغر األعلى (مملكة سرقسطة) منذ

عام  483هـ1090/م ،حيث سيطرت على مدينة طركونة ،وفق ْحلة صليبية ابركها البااب أورابن
الثاين ( .)29وقد حاولت القوات املرابطية عدة مرات اسرتجاع ثغر طركونة وبرشلونة ،حيث أرسلت
القوات املرابطية الربية يف عام  495هـ 1102/م ويف عام  508هـ 1115/م إىل برشلونة وتوغلت

يف أراضيها ،إال أنه كان نصراً حمدوداً وخسر املرابطون خرية رجاهلم يف هذه احلمالت ( .)30كما

أرسلت ْحالت مرابطية حبرية إىل منطقة برشلونة ،وأسرت الكثري من أهلها وخباصة (الربرتري) -الذي

دخل يف خدمة املرابطني فيما بعد -وذلك يف عام  511هـ 1117/م ( .)31وبعد سقوط املرية بيد
اإلسبان عام  542هـ شجعهم األمر على غزو مدينة طرطوشة ،اليت كان هلا أمهية عند اإلسبان

ابعتبارها أعظم ثغور الشمال الشرقي البحرية ،كما كانت مأوى املسلمني اجملاهدين الذين كثرياً ما

كانوا يرابطون يف هذا الثغر ،ويكررون هجماهتم على مملكة برشلونة وأرغون وشواطئ فرنسا ،حىت

اعتقدت املمالك اإلسبانية أن املسلمني بطرطوشة رمبا يستطيعون إسقاط مملكة برشلونة ومملكة
أرغون ،بل رمبا يستطيعون أن يرجعوا سرقسطة إىل عهدها اإلسالمي (.)32

هلذا ركزت مملكة برشلونة على مدينة طرطوشة ،فهامجتها بقوات إسبانية وأوروبية ابركها البااب،

فسيطرت عليها عام  543هـ 1148/م (.)33
د  -مملكة أرغون  542 - 483هـ:
وأشهر ملوك هذه اململكة اإلسبانية:

 - 1بيدرو األول  499 - 489هـ 1105 - 1096/م.
_______

( )28ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص ( 219حاشية)  -ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،من 100
(حاشية .)3

( )29عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .116
( )30السالوي ،االستقصا ،ج  ،2ص  - 58مؤنس " ،الثغر األعلى " ،ص .112
( )31ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص  - 66ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .193
( )32عالم ،الدولة املوحدية ابملغرب ،ص .176

( )33ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  - 126احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .441
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 - 2ألفونسو األول احملارب  529 - 499هـ 1134 - 1105/م.
 - 3دون رامريو الراهب (أخ احملارب)  532 - 529هـ 1137 - 1134/م.
 - 4رامون برجنري الرابع ملك برشلونة  557 - 525هـ.

ورث عرش أرغون بعد أن تنازل الراهب عن هذا العرش إىل صهره ملك برشلونة ولذا لقب ملك

برشلونة هذا (كونت برشلونة وأمري أرغون) (.)34

ومما يالحظ يف هذا اجملال أن ألفونسو السابع (السليطني) ملك قشتالة فرض نوعاً من اهليمنة

والسيطرة على بقية أمراء املمالك اإلسبانية .فقد اعرتف ملك أرغون (الراهب رامريو 532 - 529
هـ) أبنه حيكم أرغون يف ظل ملك قشتالة ،وأعلن االعرتاف نفسه ملك النافار ،كما أعلن رامون

برجنري الرابع ملك برشلونة االعرتاف نفسه (.)35

وكرر هذا امللك حماوالته من أجل اسرتجاع أهم قواعد الثغر األعلى فبدأ منذ عام  503هـ 1110/م
يهاجم سرقسطة قاعدة الثغر األعلى واملدن األخرى ،فقام مبحاولتني يف عام  504هـ 1111/م من

أجل السيطرة على سرقسطة ففشل (.)36

ونتيجة لسقوط بيت املقدس بيد األوروبيني عام  492هـ 1099/م ،عربت قوات أوروبية إىل إسبانيا

وبدأت تعاون ملك أرغون من أجل اسرتداد أهم املدن األندلسية ،فبدأ ألفونسو احملارب مبحاصرة
مدينة تطيلة عام  511هـ 1117/م واحتلها ،وبذلك اهنار اخلط الدفاعي ملدينة سرقسطة .ويف عام

 512هـ 1118/م شدد احلصار على مدينة سرقسطة ،تساعده قوات أوروبية ،واستمر هذا احلصار
زهاء سبعة أشهر ،وحاصر اإلسبان املدينة اقتصادايً إىل جانب اهلجمات املتكررة عليها .ففي رمضان

من عام  512هـ 1118/م دخل ألفونسو احملارب وحلفاؤه املدينة ،وحول مسجدها اجلامع إىل
كنيسة مسيت بكنيسة (السيو  ، )Laseoواختذ من مدينة سرقسطة عاصمة ململكة أرغون

اإلسبانية .وبسقوط سرقسطة أصبحت قواعد الثغر األعلى األخرى مهددة أمام زحف ألفونسو
احملارب ،الذي سيطر على مدينة روطة املنيعة يف العام نفسه .مث سيطر يف عام  513هـ 1120/م
على مدينة طرسونة ،كما فرض سيطرته على مدينة قلعة أيوب وكانت أمنع ما تبقى من معاقل الثغر

األعلى (.)37
_______

( )34السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص .289
( )35أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص  - 176السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص .290
( )36ابن عذاري ،البيان ،ج  4ص  - 54عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .74

( )37ينظر ،أرسالن ،احللل السندسية ،ج  ،1ص  - 105السامرائي ،عالقات ،ص - 294
.300
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وإزاء هذه االنتصارات املتالحقة اليت أحرزها ألفونسو احملارب ،ازداد نشاطه العسكري يف السيطرة
على املعاقل املنيعة يف منطقة الثغر األعلى ،ففي عام  514هـ 1120 /م انتصر على القوات

املرابطية يف معركة قتندة ،يف حيز دروقة من عمل سرقسطة ،واستشهد من املسلمني اآلالف ومن

بينهم العديد من الفقهاء والعلماء ( .)38كما قام ملك أرغون ألفونسو احملارب حبملته املدمرة عام

 520 - 519هـ واليت اخرتق هبا بلد األندلس من أقصاه إىل أقصاه متحدايً املسلمني فيها ومتعاوانً
مع بعض معاهدي اإلسبان الذين سهلوا له هذه املهمة ،وكانت هذه احلملةْ ،حلة َحتد كشفت عن

ضعف الدفاع يف األندلس ،وأن خطط املرابطني منذ نكبة سرقسطة وقتندة مل تكن كفيلة بصد عدوان

اإلسبان ،كما كشفت عن مبلغ خطر املعاهدين اإلسبان الذين نعموا ابلسالم واألمن يف ظل احلكم
العريب ابألندلس (.)39

ومن املعارك األخرى املهمة اليت انتصر فيها ألفونسو احملارب على القوات املرابطية هي معركة القالعة

عام  323هـ 1129/م الواقفة يف شرقي األندلس ،وفتحت األبواب أمام شدة اهلجمات اإلسبانية
على مدينة بلنسية وما جاورها من احلصون (.)40

بعد أن جتاوز ألفونسو احملارب خالفاته مع ملك قشتالة (السليطني) عام  524هـ 1130 /م ،جهز
قواته صوب ما تبقى من قواعد الثغر األعلى ،وكان هدفه االستيالء على الردة وافراغة ومكناسة ،مث

االستيالء على ثغر طرطوشة .فهاجم مدينة مكناسة عام  527هـ 1133/م وسلمت أمورها للملك
اإلسباين ،مث زحف حنو مدينة إفراغه فتصدت له القوات املرابطية ،ودارت حتت أسوار هذه املدينة

معركة من أعنف املعارك يف هذه الفرتة انتصر هبا املرابطون ألول مرة ،ضد ملك أرغون يف رمضان من

عام  528هـ 17/متوز  1134م ،وبعد هذه املعركة مات ألفونسو احملارب أبايم .وقد كان لنصر

املرابطني يف إفراغة صدى عميق يف سائر أحناء األندلس ،حيث أعادت للمرابطني مسعتهم العسكرية،

ولو أهنم مل يستغلوا هذا النصر ويزحفوا إىل سرقسطة من أجل إرجاعها إىل دولة اإلسالم (.)41
_______

( )38ينظر ،ابن اآلابر ،املعجم ،ص ( 7رقم  - )3ابن عبد امللك املراكشي ،الذيل والتكملة ،ج
 ،6ص ( 219رقم  - )640ابن بشكوال ،الصلة ،ص ( 144رقم .)330

( )39السامرائي ،عالقات ،ص .308 - 304

( )40ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 111عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص 542 - 541
(ابب الواثئق).
( )41ينظر ،ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 223احلمربي ،الروض املعطار ،ص - 25
السامرائي ،عالقات ،ص .318 - 315
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أما بقية مدن الثغر األعلى مثل الردة وإفراغة وأقليش فقد سقطت بيد اإلسبان عام 544
هـ 1149/م (.)42
ومن خالل استعراض جهاد املرابطني للممالك اإلسبانية نالحظ ما أييت:

 - 1تزعم ألفونسو السادس ملك قشتالة جبهة اإلسبان ضد املرابطني إىل وفاته عام  501هـ ،مث
تزعمها ألفونسو األول احملارب ،وبعد وفاته عام  528هـ تزعمها ألفونسو السابع ملك قشتالة .أي
وجود امللك اإلسباين القوي حسب مقتضيات األمور.

 - 2اتسمت املعارك املتبادلة بني اجلانب املرابطي واإلسباين بعنفها وقوهتا ،وقد عزز كل جانب
معاركه بروح دينية عالية تزعمها رجال الدين من الطرفني ،من أجل إحراز النصر وكسب املعركة.

 - 3على الرغم من الروح اجلهادية العالية اليت متتع هبا اجليش املرابطي يف األندلس ،وانتصاراته يف
معارك مهمة ضد اإلسبان ،إال أن هذا اجليش مل يستطع اسرتجاع أية مدينة أندلسية مهمة سيطر

ابتداء من مدينة طليطلة ،ومروراً بغريب األندلس وإىل منطقة
عليها اإلسبان خالل مراحل الصراع،
ً
الثغر األعلى.

 - 4أثقلت احلروب اجلهادية هذه كاهل اجليوش املرابطية يف األندلس ،وفقدت خرية قادهتا ،مما

أضعف هذه اجليوش فيما بعد ،واليت انشغلت يف مقاومة ثورة أهل األندلس ،وحركة املهدي يف عدوة

املغرب ،مما شجع اإلسبان على مواصلة توسعهم على حساب بلد األندلس ،والسيطرة تباعاً على

أهم قواعده (.)43

األندلس والية موحدية  620 - 540هـ 1223 - 1145/م:
تضافرت عوامل متعددة يف إضعاف املرابطني سواء يف مشال أفريقية أو يف األندلس ،ولعل ضعف
األمراء الذين تولوا احلكم بعد علي بن يوسف بن اتشفني ( 537 - 500هـ) كان يف مقدمة

األسباب ،ابإلضافة إىل ظهور نشاط املوحدين يف عدوة املغرب ،هذا النشاط الذي مر يف مرحلتني:

األوىل:

مرحلة أيب عبد هللا حممد بن تومرت ،وقد بدأت هذه املرحلة من عام  515هـ إىل
_______

( )42ابن اآلابر ،التكملة ،ج  ،1ص  - 76ابن اخلطيب ،أعمال ،ص .259
( )43السامرائي ،عالقات ،ص .323 - 322
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عام  524هـ .وقد أسس حممد بن تومرت دعوة على أساس ديين قوامها األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،وعلى أساس قبلي وهو الصراع بني القبائل الرببرية قبيلة ملتونة (املرابطني) ،وقبيلة هرغة من
مصمودة (املوحدين) .واختذ حممد بن تومرت حصن (تينملل) مقراً له ولدعوته ،وحاولت القوات
املرابطية يف هذه املرحلة السيطرة على هذا احلصن ففشلت (.)44

الثانية:
مرحلة عبد املؤمن بن علي  543 - 524هـ واليت توجت بسقوط دولة املرابطني ،وقيام دولة
املوحدين ،وذلك من خالل معارك دامية يطول شرحها (.)45

ويف األندلس منيت الفوات املرابطية هبزائم متكررة أمام القوات اإلسبانية ،واستطاعت املمالك

اإلسبانية اسرتداد أهم املدن والقواعد األندلسية تباعاً ،كما وضحنا ذلك .إضافة إىل قيام بعض

حركات التمرد ضدهم واليت عرفت ابسم حركات املريدين وخباصة يف اجلنوب الغريب من األندلس،

ومثل هذه احلركات ،وأبهداف خمتلفة قامت يف شرقي األندلس ،ويف وسط وجنوب األندلس .ويتبني
لنا من خالل دراسة هذه احلركات اليت قامت بني األعوام  541 - 539هـ ،وهي سنة عبور

املوحدين إىل األندلس ،أن أكثر ثوار األندلس ضد املرابطني هم من الفقهاء والقضاة وأعالم األدب،
وهذا يعود إىل املركز والنفوذ اللذين متتعوا هبما يف ظل دولة املرابطني ،حىت تركزت فيهم عناصر

الزعامة احمللية ،فلما بدأ سلطان املرابطني ابألفول كما ذكران ،قام هؤالء الفقهاء والعلماء حبركاهتم من

أجل اسرتداد سلطاهنم القومي ،إال أن معظم هذه احلركات مت القضاء عليها إما بواسطة القوات
املرابطية املوجودة يف والية األندلس ،أو ابنضواء قادهتا حتت لواء الدولة املوحدية (.)46
أ  -عبور املوحدين إىل األندلس:

كان أول جيش أرسله املوحدون إىل األندلس يف عام  541هـ وذلك من أجل إزالة
_______

( )44ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص  - 68ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 228عالم،
الدولة املوحدية ،ص  72وما بعدها  -عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .184
( )45السامرائي ،عالقات ،ص  508وما بعدها.

( )46ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  277وما بعدها  -عالم ،الدولة املوحدية ،ص  146وما
بعدها السامرائي ،عالقات ،ص  324وما بعدها.
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ما بقي فيها للمرابطني من سلطان ،ومن أجل القضاء على الزعامات احمللية اليت ظهرت يف األندلس
يف خامتة حكم املرابطني .ولعل يف مقدمة األسباب اليت دفعت املوحدين إىل ذلك ،احلفاظ على كيان
اإلسالم يف بلد األندلس ،إضافة إىل احلفاظ على كياهنم يف عدوة املغرب من هجوم مرابطي حمتمل

من األندلس .ومما شجعهم على التطلع لبلد األندلس أيضاً الدعوات الرمسية والشخصية اليت تلقوها
من العلماء واحلكام احملليني الذين رحبوا بقدوم املوحدين ،ويف مقدمتهم :علي بن عيسى بن ميمون
قائد األسطول يف مدينة قادس ،والثائر ابن ْحدين القاضي زعيم ثورة قرطبة ،والثائر أبو الغمر بن

عزون زعيم ثورة مدينة شريش على املرابطني وغريهم كثري (.)47

على أثر ذلك قرر عبد املؤمن بن علي إرسال ثالثة جيوش إىل األندلس عربت يف عام 541

هـ 1146/م وسيطرت على مدن اجلنوب مثال طريف واجلزيرة اخلضراء ،كما أعلن أهل شريش
والءهم للموحدين ،وقد مساهم املوحدون تقديراً لذلك (السابقون األولون) (.)48

مث زحفت القوات املوحدية إىل غريب األندلس ،فسيطرت على مدن لبلة وبطليوس وشلب وابجة

وايبرة بكل سهولة حيث أعلن حكامها الوالء للوافد اجلديد .إال أن املدينة املهمة اليت امتنعت على
املوحدين يف غريب األندلس ،واليت شددوا عليها احلصار براً وحبراً هي مدينة إشبيلية ،إال أن القوات

املوحدية اقتحمتها يف شهر شعبان من عام  541هـ 1147/م بعد أن أبيدت بعض القوات املرابطية

فيها (.)49

إال أن معظم مدن غريب األندلس -ما عدا شريش -متردت على احلكم املوحدي ،وكان هذا التمرد
بزعامة مدينة اشبيلية اليت اهنزمت منها القوات املوحدية.

وملا وصلت هذه األنباء إىل عبد املؤمن بن علي يف عدوة املغرب ،أرسل جيشاً جديداً إىل األندلس

أعاد السيطرة على معظم مدن غريب األندلس ( .)50واستطاعت اجليوش املوحدية السيطرة على
مدينة قرطبة ،بعد تفاهم وتعاون مع حاكم قرطبة (حيىي بن غانية املرابطي) الذي فضل التعاون مع

املوحدين من أجل التخلص من خطر اإلسبان
_______

( )47أبو رميلة ،عالقات املوحدين ،ص  196وما بعدها.

( )48الناصري ،االستقصا ص  - 104أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص .222
( )49ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص  - 47الناصري ،االستقصا .ج  ،2ص .105

( )50ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 234عالم ،الدولة املوحدية ،ص  - 184عنان،
عصر املرابطني واملوحدين ،ص .329
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وابلذات ملك قشتالة ،فدخلت القوات املوحدية قرطبة يف عام  543هـ 1148/م (.)51
ومن قرطبة أخذت القوات املوحدية ترسل سراايها إىل املدن واحلصون اجملاورة يف وسط األندلس،
فسيطرت على مدينة أبدة وبياسة ،وسيطرت بعض السرااي األخرى على حصن شلري وأركش وبرشانة

( .)52وقام صاحب مالقة (أبو احلكم بن حسون) ،الذي كان خيشى هجمات بقااي القوات املرابطية
القريبة منه ،وخيشى كذلك اخلطر املوحدي الزاحف ،فتعاون مع اجلند اإلسبان لرد هذه املخاطر،

لكن سكان املدينة اثروا عليه فقتلوه يف عام  547هـ 1152/م ،وبعدها دخلت القوات املوحدية
مدينة مالقة (.)53
وبقيت مدينة غرانطة آخر معاقل املرابطني يف األندلس ،فحاول حيىي بن غانية املرابطي إقناع حاكم

غرانطة املرابطي (ميمون بن بدر اللمتوين) ابالستسالم للموحدين ،فامتنع ميمون بشدة .ويف هذه

الفرتة مات حيىي بن غانية يف عام  343هـ 1148/م ،واستمر ميمون حاكم غرانطة يف عناده إىل عام

 551هـ  1156م فنزل عن مدينة غرانطة للموحدين بعد أن حصل على األمان من زعيم املوحدين
اخلليفة عبد املؤمن بن علي (.)54
انتهز اإلسبان ثورة أهل األندلس على املرابطني ،فاستولوا على مدينة املرية يف عام  542هـ1147/
م ،وأصرت القوات املوحدية بعد سيطرهتا على مدن وسط األندلس على اسرتجاع هذه املدينة

البحرية املهمة ،فجهزت قواهتا الربية وأساطيلها البحرية وحاصرت املدينة بقيادة أيب سعيد وايل

غرانطة املوحدي ،وهو ابن اخلليفة عبد املؤمن ،وبعد حصار دام سبعة أشهر فتح املوحدون املدينة
ودخلوها يف أواخر عام  552هـ 1157/م بعد أن فشلت جهود املمالك اإلسبانية وأعواهنا من
القوات األوروبية يف اسرتجاع املدينة (.)55

_______

( )51ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  - 191زيين دحالن ،الفتوحات اإلسالمية ،ج  ،1ص

 - 319الناصري ،االستقصا ،ج  ،2ص .105

( )52ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص ( 126وطبعة أخرى ص  - )193ابن أيب دينار ،املؤنس،

 - 111أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص  - 229أبو رميلة ،عالقات ،ص .103

( )53ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 255عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .319
( )54ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 235الناصري ،االستقصا ،ج  ،2ص  - 106عالم،

الدولة املوحدية ،ص .187

( )55املراكشي ،املعجب ،ص  - 211زيين دحالن ،الفتوحات ،ج  ،1ص  - 320مراجع
الغناي ،قيام دولة املوحدين ،ص .115
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ب  -عالقات املوحدين السياسية ابإلمارات األندلسية املستقلة:
 - 1عالقة املوحدين مع ابن مردنيش أمري شرقي األندلس:

استطاع أبو عبد هللا حممد بن سعد بن حممد بن سعد بن مردنيش اجلذامي ابلوالء (وهو من املولدين)

( ،)56ابلتعاون مع إبراهيم بن أْحد بن مفرج بن مهشك (املقطوع األذن) ،االستقالل يف منطقة

شرقي األندلس ،وعزز هذا األمر ابلتعاون مع املمالك اإلسبانية وبعض الدول األوروبية ،ففي عام

 543هـ 1148/م عقد معاهدة صلح مع مجهورية بيزا مدهتا عشر سنوات ،وكذلك مع مجهورية
جنوه ،وجرت اهلدااي املتبادلة بينه وبني ملك انكلرتا ،وبسبب هذا التعاون لقبه البااب بـ (صاحب

الذكر احلميد) ،وعرف أيضاً ابسم امللك (.)57

أوجدت معاهدة تطيلة اليت عقدت بني ملك قشتالة وملك أرغون عام  545هـ 1151 /م واليت

اتفق امللكان فيها على تقسيم بالد األندلس ،فكان نصيب ملك أرغون شرقي األندلس واالستيالء

عليها يشرتط أن يتوىل حكم مدينيت مرسية وبلنسية بصفته اتبعاً مللك قشتالة ،حالة من الذعر عند

ابن مردنيش الذي أسرع إىل عقد حمالفات مع هذين امللكني تعهد أبن يدفع مخسني ألف مثقال ذهباً
سنوايً إىل كل منهما (.)58
ونتيجة الرمتاء ابن مردنيش يف أحضان اإلسبان ،اثر عليه أهل شرقي األندلس وخباصة أهل لورقة

وبلنسية ،واستطاع ابن مردنيش القضاء عليها ،مما أغضب هذا األمر الدولة املوحدية اليت كانت هلا

عالقة ابلثوار ،وهلذا أرسل اخلليفة عبد املؤمن رسالة إىل ابن مردنيش حول هذا األمر ( .)59وبعد

ذلك أخذ ابن مردنيش يغزو بالد األندلس التابعة للموحدين بغية االستيالء عليها ،ففي عام 554

هـ 1160/م سار بقواته من مرسية ابلتعاون مع قوات إسبانية ،فسيطر على مدينة جيان مث واصل
سريه إىل مدينة قرطبة فشدد عليها احلصار ومل تقع بيده لصمود أهلها وواليها (.)60

_______

( )56ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  ،232حاشية .1

( )57ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  ،109حاشية  - 1مراجع الغناي ،قيام دولة
املوحدين ،ص .119

( )58ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 260اإلحاطة ،ج  ،2ص A History - 124
.Medieval Spain. P: 232

( )59كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،2ص .103 - 101
( )60ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص .116
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مث واصل سريه إىل مدينة إشبيلية فحاصرها ثالثة أايم ،ففشل يف السيطرة عليها لقوة املقاومة أيضاً
( ،)61ويف عام  555هـ 1160/م بعث ابن مردنيش جيشاً بقيادة إبراهيم بن مهشك لالستيالء

على قرطبة ،فحاصرها والقت األم هرين من هذا احلصار ،وقتل واليها بسبب كمني دبر له ،إال أن

أهلها أحسنوا الدفاع عنها ،وبعدها سار ابن مهشك إىل مدينة قرمونة فاستوىل عليها ابلتعاون مع

أحد زعمائها املدعو عبد هللا بن شراحيل ( .)62وحاول ابن مهشك السيطرة على إشبيلية فشدد
عليها احلصار ،وأنزل هبا أفدح اخلسائر ،مما دعى واليها السيد أاب يعقوب يوسف أن يستنجد بوالده

اخلليفة عبد املؤمن .وكانت اخلطوة األوىل اليت قام هبا عبد املؤمن هبذا الصدد هو املباشرة فوراً ببناء

قاعدة حربية يف جبل طارق عرفت ابسم مدينة الفتح ،اجنز بناءها يف شهر ذي القعدة من عام 555

هـ 1160/م وبعد اإلجناز عرب اخلليفة عبد املؤمن إىل األندلس واجتمع هناك بزعماء املوحدين
واألندلسيني ،وقبيل رجوعه أمر قواده مبواصلة غزو ابن مردنيش وقتاله (.)63

فكانت أول مدينة اسرتجعها املوحدون من ابن مردنيش وحليفه ابن مهشك هي مدين قرمونة وذلك

يف مطلع عام  557هـ 1161/م (.)64

عزز املوحدون قواهتم يف مدن إشبيلية وقرطبة ،فأصبح من العسري السيطرة عليهما من قبل قوات ابن
مردنيش وحليفه ،إال أن احلليف ابن مهشك سار صوب غرانطة وابلتعاون مع يهود املدينة ودخلها،

فتحصن املوحدون يف قصبتها واستمروا يف مقاومة الغزاة ،ويف الوقت نفسه بعثوا صرخيهم إىل اخلليفة
عبد املؤمن ،وكذلك استنجد ابن مهشك حبليفه ابن مردنيش ،فسارت قوات الطرفني إىل غرانطة

فكان اللقاء يف مرج الرقاد (بظاهر غرانطة) فحلت اهلزمية ابملوحدين وذلك يف عام  557هـ .ونكل
ابن مهشك أبهل غرانطة وأسرى املوحدين أبشع تنكيل ( )65وملا بلغت أخبار معركة مرج الرقاد

اخلليفة عبد املؤمن أرسل جيشاً كبرياً عرب إىل األندلس وعهد بقيادته إىل ابنه أيب
_______

( )61ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .40

( )62أبو رميلة ،عالقات املوحدين ،ص .115
( )63عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .386 - 377
( )64مراجع الغناي ،قيام دولة املوحدين ،ص .128

( )65ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  - 193 - 188ابن اخلطيب ،أعمال ،ص - 261
 263اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 301 - 300عالم ،الدولة املوحدية ،ص  - 195ابن عذاري،
البيان املوحدي ،ص .50
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يعقوب يوسف ،اجته صوب غرانطة من أجل اسرتجاعها .ويف الوقت نفسه سار ابن مردنيش -بعد
أن وصلت إليه أنباء عبور هذا اجليش -صوب غرانطة لنجدة حليفه ابن مهشك تعاونهُ قوات

إسبانية ،فعسكر قبالة غرانطة يفصله هنر حدرة عن حليفه .وبعد أن شحذت مهم املوحدين هامجوا

غرانطة يف رجب من عام  557هـ 1162/م اهنزم فيها ابن مهشك وقتل الكثري من قواته ،فدخلت
القوات املوحدية املدينة منتصرة ،ومل يستطع ابن مردنيش تقدمي املساعدات حلليفه ،وكان يرى أبم

عينيه هزمية احلليف الذي الحقته القوات املوحدية فأوقعت بقواته اخلسائر الكبرية (.)66

عزم املوحدون على غزو بالد ابن مردنيش والقضاء عليه ،فكانت اخلطوة األوىل اليت اختذوها يف هذا
اجملال :أوالً نقل العاصمة من إشبيلية إىل قرطبة ،واثنياً حتصني مدينة غرانطة ،واثلثاً عرب اخلليفة عبد
املؤمن إىل األندلس يف ربيع األول من عام  558هـ 1163/م .ولكن هذه األمور تعثرت بوفاة

اخلليفة املوحدي فجأة يف مجادى اآلخرة من العام نفسه  558هـ ،وظهر اخلالف بني أوالده حول

أمر اخلالفة ومل حيل هذا اخلالف حىت عام  563هـ ،فاستفاد ابن مردنيش من هذه األحوال ،وسار
بقواته صوب غرانطة ،إال أن القوات املوحدية تصدت له ،فرجع ابن مردنيش منسحباً إىل بالده

(.)67

وصلت إمدادات إضافية من املغرب إىل األندلس ،فسارت القوات املوحدية صوب بالد ابن

مردنيش يف عام  560هـ 1165/م فاحتة احلصون والقالع الواقعة يف الطريق ،فوصلت إىل مشارف

مدينة لورقة .فلما وصلت هذه األخبار إىل ابن مردنيش خشي سقوط لورقة بيد املوحدين ،فسار

بقواته تعاونهُ فرقة من اإلسبان صوب لورقة ،واليت ارتد عنها املوحدون الذين ساروا صوب مرسية،
فأسرع إليها ابن مردنيش ،فكان اللقاء بني الطرفني يف ذي احلجة من عام  560هـ/تشرين األول

 1165م ،يف معركة فحص اجلالب ،فاهنزم ابن مردنيش وانسحب إىل مرسية ،فلحقه املوحدون
وشددوا عليه احلصار ،مث انسحبوا دون أن تقدم لنا الرواايت تعليالً لذلك (.)68

_______

( )66ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  - 201 - 199عالم ،الدولة املوحدية ،ص 196
 -ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .53 - 52

( )67ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  ،205ص  - 270 - 269مراجع الغناي ،قيام
دولة املوحدين ،ص .137 - 136

( )68ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص  - 65 - 63ابن صاحب الصالة ،املن ،ص - 272
 - 280عنان ،عصر ،ص  - 17 - 16مراجع الغناي ،قيام دولة املوحدين ،ص .140

()269/1

ويف عام  562هـ 1167/م قام وايل غرانطة املوحدي ابلسيطرة على بعض حصون ابن مردنيش
أمثال حصن لبسة قرب وادي أش ،وحصن بسطه ،كما أحلق هذا الوايل هزائم متكررة بقوات ابن

مردنيش وحلفائه اإلسبان (.)69

بدأ الضعف والوهن يدب يف إمارة ابن مردنيش ،وذلك بسبب :تذمر الرعية منه واليت أثقلها
ابلضرائب لسد وإشباع رغبات الفرق اإلسبانية اليت اعتمد عليها ،مما جلبت له عداوة كبار قواده،

إضافة إىل سوء العالقات بني ابن مردنيش وصهره يوسف بن هالل ،وإبراهيم بن مهشك ،فقامت

احلروب واملنازعات فيما بينهما ،فكان من نتائجها انضمام إبراهيم بن مهشك إىل املوحدين (.)70

استمرت احلروب أكثر من سنة بني احلليفني السابقني ،وإزاء اشتداد هجمات ابن مردنيش ،استغاث

ابن مهشك ابملوحدين حىت عرب بنفسه إىل عدوة املغرب يطلب العون منهم ،فأعانوه ملا رأوا صدق
عزمه .وعرب إبراهيم بن مهشك مع القوات املوحدية اليت عربت إىل األندلس لقتال ابن مردنيش يف

عام  566هـ 1171/م ،واليت استقرت يف قرطبة ،مث واصلت سريها إىل بالد ابن مردنيش ،وميمت
صوب مرسية ،بعد أن استولت على احلصون والقالع الواقعة يف الطريق مبا فيها مدينة لورقة اليت

استنجدت ابملوحدين ،وجزيرة شقر كذلك ،كما خرجت طاعة املرية على ابن مردنيش وأعلنت الوالء

والطاعة للموحدين (.)71

خالل هذا الوقت كانت القوات املوحدية حماصرة ملدينة مرسية وأذاقت ابن مردنيش األم هرين .وملا

عرب اخلليفة املوحدي أبو يعقوب يوسف إىل األندلس يف عام  566هـ 1171/م ونزل إبشبيلية،

ذهب إليه أخوه السيد أبو حفص قائد اجليوش املوحدية احملاصرة البن مردنيش وجلب معه األعيان
والوالة الذين أعلنوا الوالء للموحدين.

انتهز ابن مردنيش هذا األمر فهاجم جزيرة شقر حماوالً اسرتجاعها إال أنه فشل أمام ضرابت واليها،
فرجع إىل مرسية يعاين من مرضه الذي مات فيه عام  567هـ ( .)72وتوىل

_______

( )69أبو رميلة ،عالقات ،ص  - 127 - 126عنان ،عصر ،ص .30 - 29
( )70أبو رميلة ،ص  - 131 - 127ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .83
( )71ابن صاحب الصالة ،املن ،ص .407 - 406
( )72ابن صاحب الصالة ،املن ،ص  - 409 - 407مراجع الغناي ،قيام دولة املوحدين ،ص

 - 147ينظر ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 262اإلحاطة ،ج  ،2ص  - 127ابن اآلابر ،احللة
السرياء ،ج  ،2ص  - 268املراكشي ،املعجب ،ص  - 249عنان ،عصر ،ص .53

()270/1

األمر من بعده ابنه أبو القمر هالل الذي دخل يف طاعة املوحدين بعد أن رأى أبن ال جدوى
للعصيان (.)73

 - 2عالقة املوحدين مع بين غانية أمراء اجلزائر الشرقية:
ينتمي بنو غانية حكام اجلزائر الشرقية (البليار) إىل قبيلة مسوفة الصنهاجية ،واشتهر منهم حيىي

وحممد أوالد علي املسويف ،أحد رجاالت أمري املسلمني يوسف بن اتشفني ،ومسوا هبذا االسم نسبة

إىل أمهم غانية ،وهو تقليد مرابطي معروف (.)74
وتوىل حيىي وحممد أعماالً إدارية يف األندلس ،واشتهر منهما حممد بن غانية الذي بعثه أمري املسلمني

علي بن يوسف إىل اجلزائر الشرقية إلصالح ما فسد من أمورها على يد الوايل املرابطي وأنور بن أيب
بكر اللمتوين ،وذلك يف عام  520هـ 1126 /م (.)75

عاصر حممد بن علي املسويف املعروف اببن غانية أفول جنم املرابطني يف عدوة املغرب واألندلس،

وقيام دولة املوحدين اليت ورثت املرابطني يف حكم بالد العدوتني ،فعزز ابن غانية حكمه يف هذه

اجلزائر النائية واستمر والؤه للمرابطني ولدولة بين العباس ،وأصبحت جزائره ملجأ للفارين من فلول

ملتونة واملرابطني الذين لقوا الرعاية واألمان يف ظل حكم هذه األسرة ،واستمر حممد بن غانية حيكم
اجلزائر الشرقية إىل عام  550هـ 1155/م (.)76
خلف حممد بن غانية أربعة أوالد ،وهم عبد هللا وإسحاق والزبري وطلحة ،فبعد منازعات بني هؤالء

األخوة استطاع إسحاق أن حيكم هذه اجلزر ،واستمر على سياسة أبيه يف استقبال فلول ملتونة

الوافدين عليه ( .)77واعتمد إسحاق بن غانية على أسطول قوي ،حسبت له املمالك اإلسبانية

ومجهورايت جنوه وبيزا والبندقية ألف حساب ودفع ملوكها األموال الطائلة هلذا األمري وعقدوا معه

املعاهدات لضمان حترك أساطيلهم
_______

( )73أبو رميلة ،عالقات ،ص  - 142 - 139ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .95
( )74العبادي ،دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص .331

( )75املراكشي ،املعجب ،ص  - 268ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .242
( )76مراجع الغناي ،سقوط دولة املوحدين ،ص  - 172عنان ،دولة اإلسالم ،عصر املرابطني
واملوحدين ،ص .145

( )77أبو رميلة ،عالقات ،ص .146 - 145

()271/1

التجارية حبرية يف حوض البحر املتوسط ،وذلك يف عام  572هـ 1177/م (.)78
كان بنو غانية يف اجلزائر الشرقية يشعرون ابألمان خالل قتال ابن مردنيش للموحدين ،ولكن بعد

وفاة ابن مردنيش وسيطرة املوحدين على شرقي األندلس عام  567هـ 1172/م ،شعر إسحاق بن
غانية ابخلطر فأخذ يف مصانعة املوحدين والتودد إليهم إبرسال اهلدااي الثمينة إىل حكامهم (.)79
مث بعث املوحدون كتبهم إىل إسحاق بن غانية يف عام  578هـ 1183/م يدعونه فيها إىل الدخول يف
طاعتهم ،فامتنع عن ذلك بعد مشاورات طويلة مع أتباعه .وملا استشهد يف عام  579هـ 1184/م

خلفه ابنه علي يف احلكم ،الذي استغل الظروف السيئة اليت مرت هبا دولة املوحدين واملتمثلة يف

فشل قواهتم أمام مدينة شنرتين ومقتل خليفتهم أيب يعقوب يوسف ( 580 - 558هـ) يف عام 580

هـ 1184/م ،ومبايعة األمري اجلديد أيب يوسف يعقوب بن يوسف امللقب ابملنصور (595 - 580
هـ) ،وانشقاق بين عبد املؤمن على أنفسهم وامتناع بعضهم عن البيعة لألمري اجلديد ،فشجعت هذه

الظروف علي بن إسحاق بن غانية على التمرد على دولة املوحدين ،بل وأكثر من ذلك شحن قواته

البحرية وقرر مهامجة مدينة جباية قاعدة احلكم يف املغرب األوسط (.)80
هناك مجلة أسباب دفعت علي بن إسحاق إىل مهامجة جباية :منها معرفة أهل اجلزائر الشرقية أبحوال

هذه املدينة وأهلها بسبب التبادل بينهما ( ،)81ومنها الدعوات الكثرية اليت تلقاها أمري اجلزائر
الشرقية من أعيان هذه املدينة يدعونه فيها إىل القدوم ( ،)82ومنها اخلطط اليت رمسها علي بن

إسحاق واليت أملته ابلتعاون مع خصوم املوحدين يف املنطقة وهم :طوائف العرب من بين هالل،
ورايح الذين قضى املوحدون على ثورهتم عام  576هـ 1181/م ،مث االعتماد على معونة بين ْحاد
أصحاب جباية الذين قضى املوحدون على ملكهم ،ابإلضافة إىل االعتماد على بين مطروح يف

_______
( )78املراكشي ،املعجب؛ ص  - 269عنان ،دولة اإلسالم ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص 146
.147 -

( )79أبو رميلة ،عالقات ،ص .147

( )80ينظر ،احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 190ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 243مراجع
الغناي ،سقوط دولة املوحدين ،ص .177
( )81الغربيين ،عنوان الدراية ،ص .24
( )82املراكشي ،املعجب؛ ص .270 -

()272/1

طرابلس ،وعلى قراقوش التقوي مملوك صالح الدين األيويب (.)83
سار األمري علي بن إسحاق ابألسطول الذي يقوده رشيد الرومي ،ونزل جباية فسيطر عليها بسهولة
خللوها من وسائل الدفاع ،وذلك يف عام  580هـ  581 -هـ 1185 - 1184/م (.)84

تصدى وايل جباية املوحدي (أبو الربيع سليمان) للقوات الغازية ،فاهنزم أمامها إىل تلمسان فتحصن
هبا حتسباً للظروف (.)85

وسار علي بن إسحاق بقواته فاحتاً املدن املهمة أمثال :مليانة ومازونة وأشري والقلعة ،وامتنعت عليه
مدينة قسنطينة .وقطع علي بن غانية اخلطبة للموحدين يف البالد اليت استوىل عليها ،وأمر ابلدعاء

للخليفة العباسي الناصر لدين هللا ( 622 - 575هـ) (.)86

وملا علم اخلليفة املوحدي املنصور ( 595 - 580هـ) جهز جيشاً برايً قوايً وعهد قيادته إىل ابن

عمه السيد أيب زيد بن أىب حفص ،وجهز األسطول البحري الذي خرج من سبتة معاوانً اجليش الربي
وفق خطة حربية واحدة (.)87

استطاعت اجليوش املوحدية املشرتكة اسرتجاع املدن اليت استوىل عليها ابن غانية تباعاً ،ودمرت

األسطول البحري وأسرت قائده رشيداً الرومي وذلك يف عام  581هـ 1185 /م ،فهرب علي بن
إسحاق وأخوه حيىي وأعواهنما إىل جوف الصحراء فعجز املوحدون عن اللحاق هبم (.)88

وصل بنو غانية إىل منطقة الواحات ببالد اجلريد وكسبوا ود قبائل العرب من بين رايح وبين جشم

ابلعطااي واهلبات ،ويف هذه األثناء بلغ علي بن إسحاق بن غانية نزول شرف الدين قراقوش بقواته
الغز بلدة احلامة يف جهات طرابلس ،فراسله من أجل التعاون بينهما لرفع راية بين العباس هناك،
واتفقا على تقسيم البالد اليت يستوليان عليها سوية ،فالبالد الواقعة غريب بونة أي املغربني األوسط

واألقصى من حق علي بن
_______

( )83عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص  - 149 - 148أبو رميلة ،عالقات ،ص .150
( )84ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 243مراجع الغناي ،سقوط دولة املرحدين ،ص - 177
.178

( )85ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص .206
( )86الغربيين ،عنوان الدراية ،ص  ،15ص  - 24ابن خلدون ،العرب ج  ،6ص  ،191ص 243
 -املراكشي ،املعجب ،ص  - 272أبو رميلة ،عالقات ،ص .154 - 152

( )87مراجع الغناي ،سقوط دولة املوحدين ،ص .181
( )88أبو رميلة ،عالقات ،ص .155

()273/1

إسحاق بن غانية ،وأما البالد الواقعة شرقي بونة فمن حق قراقوش ،وكان هذا االتفاق يف عام 581
هـ 1185/م (.)89
وبعد هذا االتفاق حاول علي بن إسحاق السيطرة على البالد اليت أصبحت من ضمن حقه ،فهاجم

مدينة أشري واستوىل عليها ،إال أن القوات املوحدية اسرتجعت املدينة بعد مقتل قائد اجليش املهاجم

( .)90مث سار علي بن غانية إىل مدينة توزر فاستوىل عليها بعد عناء وذلك يف عام  582هـ1186/
م ( ،)91مث قصد جزيرة ابشر وهي ابلقرب من تونس فاستوىل عليها ،مث حاصر مدينة تونس ،ولكن
يبدو أن علي بن غانية قد فشل يف االستيالء عليها ،فقصد يف عام  582هـ مدينة قفصة فحاصرها

واستوىل عليها مبعاونة أهلها (.)92

ويف الوقت نفسه استوىل قراقوش مبعاونة بعض العرب من بين ذايب على جبل نفوسة مث سار

يساعدهُ مسعود بن زمام شيخ بين رايح وسيطر على طرابلس وما جاورها (.)93

وبعد ذلك انضم قراقوش بقواته إىل قوات علي بن إسحاق بن غانية فقصدوا بالد أفريقية (دولة

تونس) فملكوها مجيعاً ما عدا مدينيت تونس واملهدية لقوة حتصيناهتما ،وبعدها تلقب علي بن غانية
بلقب أمري املسلمني وأقام الدعوة للخالفة العباسية يف هذه البالد ( ،)94واتبع ذلك سفارة ابنه
وكاتبه عبد الرب إىل بغداد فلقيا الرتحاب من اخلليفة الناصر الذي طلب بدوره من صالح الدين

األيويب أن يناصر بين غانية يف أعماهلم (.)95

رأى اخلليفة املنصور املوحدي أن أمر بين غانية وحليفهم قراقوش بلغ درجة كبرية من اخلطورة ،فسار

بقواته يف عام  582هـ 1186/م صوب تونس ،وبعد أن اسرتاح فيها بدأ إبرسال قواته ملقاتلة بين
غانية املرابطني قرب مدينة قفصة ،فأوقع بنو غانية هزمية منكرة ابلقوات املوحدية اليت رجعت فلوهلا

مدحورة إىل تونس ،وذلك يف عام  583هـ/
_______

( )89ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  ،191ص A.Bell, Les Benou - 243
.Ghanya, P: 56 - 57
( )90عنان ،عصر املرابطني واملوحدين ،ص .154
( )91أبو رميلة ،عالقات ،ص .157

( )92ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص .212
( )93أبو رميلة ،عالقات ،ص .157

( )94ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص  - 211ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .192

( )95سعد زغلول " العالقة بني صالح الدين واملنصور املوحدي " جملة كلية آداب اإلسكندرية ،ج
 ،7 - 6لسنة  ،1953 - 1952ص .96 - 95

()274/1

 1187م ( ،)96وعرفت هذه املعركة مبعركة سهل عمرة (.)97
كان هلزمية سهل عمرة وقع مؤثر يف نفس اخلليفة املنصور املوحدي الذي سار بنفسه من تونس يف
رجب من عام  583هـ 1187/م واجته جنوابً صوب القريوان ،ومن هناك بعث كتاابً إىل ابن غانية
وحلفائه ينذرهم بوجوب الدخول يف الطاعة ،فلم يكتف علي بن غانية بعدم رد اجلواب بل اعتقل

أيضاً سفري اخلليفة املوحدي (.)98

بعدها سار املنصور بقواته صوب احلمة فنشبت املعركة بني الطرفني يف شعبان من عام 583

هـ 1187/م وانتهت هذه املعركة هبزمية ابن غانية وحليفه قراقوش ،حيث استطاع خليفة املوحدين

دخول قابس فسيطر على اتباع قراقوش وماله من ذخائر ومتاع ،فأرسلها مجيعاً إىل مراكش ( .)99مث
سار اخلليفة املنصور صوب مدينة توزر ففتحها مث دخل مدينة قفصة وأرجعهما إىل الطاعة ،مث رجع

إىل مدينة تونس (.)100

نتيجة انتصار خليفة املوحدين هذا ،خذل قراقوش وابن زاين زعيم الغز حليفهم ابن غانية ،فراسلوا

خليفة املوحدين طالبني العفو منه والدخول يف طاعته .وبعدها سار املنصور لضرب قبائل العرب اليت

تعاونت مع ابن غانية فأحلق هبم اهلزائم وهجر زعماء اخلالف وأتباعهم إىل بالد املغرب األقصى،

وبعد أن رتب أمور تونس غادرها إىل مراكش يف عام  584هـ 1188/م ( .)101ويف العام نفسه
 584هـ 1188/م مات علي بن إسحاق بن غانية بعد أن فشل يف االستيالء على بالد اجلريد

( .)102وتوىل األمر أخوه حيىي بن إسحاق بن غانية الذي بدأ واليته ابحلرب مع قراقوش ،الذي
أعلن العصيان على املوحدين أوالً ،ومن مث سيطر على بعض املناطق اليت كانت حتت سيطرة علي بن

إسحاق بن غانية اثنياً (.)103
_______

( )96مراجع الغناي ،املرجع السابق ،ص  - 218عنان ،املرجع السابق ،ص .161

( )97ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص  - 212املراكشي ،املعجب ،ص Bell, op. - 273
.Cit, P: 77- 78

( )98أبو رميلة ،عالقات ،ص .161

( )99حممد املرزوقي ،قابس ،ص Bell, op. Cit, P: 82 - 183
( )100املراكشي ،املعجب ،ص  - 273ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 244الناصري،
االستقصا ،ج  ،2ص  - 144ابن األثري ،الكامل ،ج  ،11ص .212

( )101أبو رميلة ،عالقات ،ص  - 163جوليان ،اتريخ أفريقيا الشمالية ،ج  ،2ص .149
( )102املراكشي ،املعجب ،ص  - 273احلمريي ،الروض املعطار ،ص .191
( )103حممد املرزوقي ،قابس ،ص .189
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تصدى حيىي بن غانية لقراقوش فهزمه يف موضع حمسن ابلقرب من طرابلس ،مث سار ابن غانية صوب
طرابلس ودخلها عنوة ،بعد أن وصلته إمدادات عسكرية من أخيه عبد هللا حاكم ميورقة ،وأسر

حاكم طرابلس ايقوت موىل قراقوش الذي بقي أسرياً يف ميورقة إىل أن دخلها املوحدون ( ،)104مث

سار ابن غانية صوب قابس وشدد احلصار عليها فدخلها عنوة يف عام  591هـ 1195/م (.)105

خالل عصر اخلليفة املوحدي أيب عبد هللا حممد الناصر ( 610 - 595هـ) جتددت احلروب بني

املوحدين وابن غانية يف إفريقية خالل  597 - 595هـ بعد أن سيطر ابن غانية على أكثر بالد

افريقية ،حيث سار السيد أبو احلسن بن السيد أيب حفص بقواته ملالقاة ابن غانية فأصيب ابهلزائم
املنكرة ،وأجربت فلوله على الفرار ،وكان ذلك ابلقرب من مدينة قسنطينة (.)106

ويف الوقت نفسه تنافس حيىي بن إسحاق بن غانية وأحد قادة املوحدين املدعو ابن عبد الكرمي على
مدينة املهدية ،فاستطاع ابن غانية السيطرة عليها بعد مفاوضات ومناورات طويلة ذهب ابن عبد
الكرمي وولده ضحية هذا األمر ( .)107واستكمل ابن غانية سيطرته على إفريقية ،فسيطر على
مدينة ابجة مث دخلت مدينة بسكرة وبونة يف طاعته ( .)108مث سار ابن غانية بعد ذلك صوب

مدينة تونس يف عام  599هـ 1203/م ودخلها بعد حصار طويل ،وقبض على السيد أيب زيد

وأعوانه ( ،)109مث سار صوب جبل نفوسة فأرجعه إىل الطاعة بعد إعالن أهله العصيان (،)110
وبذلك أصبح ابن غانية سيد إفريقية بال منازع وخطب فيها لبين العباس يف بغداد (.)111

وخالل حروب بين غانية يف بالد إفريقية حصلت أمور يف اجلزائر الشرقية غريت موازين القوى فيها،

ففي عام  581هـ 1186/م استطاع قائد اخلليفة املوحدي املنصور علي بن الربرتري الذي كان

معتقالً يف جزيرة ميورقة (اخلليفة املوحدي أرسل سفريه علي
_______

( )104ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 194عنان ،املرجع السابق ،ص .195
( )105أيضاً ،ج  ،6ص  - 194حممد املرزوقي ،قابس ،ص .192

( )106ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  - 314ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .246
( )107الوزير السراج ،احللل السندسية ،ص .Bell, op. Cit, P111 255
( )108ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 195عنان ،املرجع السابق ،ص .255

( )109ابن أيب دينار ،املؤنس ،ص  - 115الوزير السراج؛ املرجع السابق ،ص .256
( )110أبو رميلة ،عالقات ،ص .172

( )111ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .248
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هذا إىل اجلزائر الشرقية يدعو أهلها إىل الطاعة .فسجنه بنو غانية هناك) أن ينتهز غياب معظم أمراء
بين غانية يف أفريقية فيتصل ببعض اجلنود املسيحيني املرتزقة الذين كانوا يف خدمة بين غانية والراغبني

يف العودة إىل بالدهم ،فوعدهم بتحقيق ذلك ،فقام معهم ابنقالب ضد حكم بين غانية ،وانضم إليهم

حاكم اجلزيرة السابق حممد بن إسحاق بن غانية الذي كان أخوته قد خلعوه واعتقلوه ابجلزيرة ،فأقامه

الثوار حاكماً على اجلزيرة ابسم املوحدين مث عاد علي بن الربرتري إىل مراكش بعد أن سرح اجلند

املسيحيني وأعادهم إىل بالدهم حسب الوعد ( .)112على أن نفوذ املوحدين على جزيرة ميورقة مل

يدم طويالً ،إذ سرعان ما علم بنو غانية يف أفريقيا أبخبار هذا اإلنقالب فسارع األمري عبد هللا بن

غانية ابلرجوع إىل اجلزيرة عن طريق صقلية ،واستطاع عبد هللا دخول اجلزيرة ففر أخوه حممد إىل

األندلس حيث واله املوحدون حكم مدينة دانية ( .)113ويف الوقت نفسه حاول اخلليفة املنصور

إنقاذ جزيرة ميورقة .فأرسل األسطول إليها إال أن زمام األمور كان قد أفلت من يده ،وخباصة وأن
أسطول ملك أراجون اإلسباين بيدرو الثاين تدخل لصاحل أهل ميورقة (.)114

إال أن جزيريت ايبسة ومنورقة وقعتا حتت سيطرة املوحدين يف عام  583هـ 1187/م وبقيت كربى

اجلزر ميورقة خارجة عن طاعة املوحدين ( ،)115وحاول عبد هللا بن غانية اسرتجاع هاتني اجلزيرتني
فلم يفلح (.)116

وملا استفحل أمر بين غانية يف إفريقية ،أدركت الدولة املوحدية أن القضاء عليهم يف إفريقية ،جيب أن
يسبقه القضاء على مركز قوهتم يف جزيرة ميورقة ،ألن هذه اجلزيرة كانت مبثابة املورد الذي يغذي بين

غانية يف إفريقية ابلرجال والعتاد ،لذلك رأى اخلليفة املوحدي الناصر لدين هللا ( 610 - 595هـ)

أن استقرار نفوذ املوحدين يف إفريقية لن يستتب إال إذا استوىل على جزيرة ميورقة قاعدة بين غانية،

وهلذا صمم على السيطرة عليها (.)117
_______

( )112مراجع الغناي ،سقوط دولة املوحدين ،ص  - 215عنان ،املرجع السابق ،ص - 157
العبادي ،يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص .360

( )113أبو رميلة ،عالقات ،ص .175

( )114العبادي ،املرجع السابق ،ص .361
( )115عنان ،املرجع السابق ،ص .158
( )116أبو رميلة ،عالقات ،ص .177
( )117العبادي ،املرجع السابق ،ص  - 367مراجع الغناي ،املرجع نفسه ،ص .228
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ففي عام  599هـ 1203/م خرجت األساطيل املوحدية من ثغر دانية فنزلت جزيرة ايبسة ومنها
هامجت جزيرة ميورقة ،فدخلتها بعد عناء كبري ،وقتل عبد هللا بن غانية على يد رجل من األكراد

يعرف ابسم عمر املقدم ( ،)118وبذلك دخلت اجلزائر الشرقية يف طاعة املوحدين ( .)119مث بعد
ذلك تفرغ اخلليفة املوحدي لقتال بين غانية يف بالد إفريقية فسري إليهم اجليوش يف عام 601

هـ 1204/م واليت قادها بنفسه ويعاوهنا األسطول البحري ،وخالل األعوام من  601هـ إىل عام
 631هـ (وهي السنة اليت مات فيها حيىي بن إسحاق بن غانية) بدأت رايح املعارك هتب يف غري

صاحل بين غانية يف بالد إفريقية ،فاستطاعت اجليوش املوحدية اسرتجاع مدن إفريقية تباعاً من أيدي
بين غانية بعد أن أحلقت هبم اهلزائم املتكررة (.)120

 - 3عالقة املوحدين مع حممد بن هود ابألندلس:

كان حممد بن هود أول من اثر على املوحدين يف األندلس ،فهو سليل أسرة بين هود أصحاب مملكة
سرقسطة .سيطر املرابطون عليها عام  503هـ 1110/م وانتزعوها من عماد الدولة بن أيب جعفر بن

هود ،مث انتهز ابنه سيف الدولة فرصة ثورة األندلسيني على املرابطني سنة  539هـ 1145/م فقام

بثورة على املرابطني ،كما ساعد الثوار اآلخرين حىت أصبح أمرياً على شرقي األندلس ،مث استشهد

عام  540هـ 1146/يف موقعة البسيط ضد اإلسبان.

مل تشرتك أسرة بين هود بعد هذا التاريخ يف األعمال السياسية أو العسكرية خالل فرتة طويلة من

عصر املوحدين .فلم يشتهر منهم أحد إال هذا (حممد بن هود) الذي قام ابلثورة على املوحدين سنة
 625هـ ،1228/فقد اشتهر منذ عام  614هـ 1217/م بعد اسرتجاعه حصن شنفرية من اإلسبان
يف شرقي األندلس (.)121

عزز حممد بن هود حركته ببعض اخلرافات اليت مسعها من البعض لتربير الثورة ضد املوحدين (،)122

وانضم إليه طوائف من اجلند وبعض عصاابت اللصوص؛ وبدأ
_______

( )118املراكشي ،املعجب ،ص .315
( )119أبو رميلة ،عالقات ،ص .180 - 179
( )120ينظر :ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 197الزركشي ،اتريخ الدولتني ،ص - 19 - 14
الناصري ،االستقصا ،ج  ،2ص  - 204أبو رميلة ،عالقات ،ص Bell, - 192 - 181
.Op. Cit, P: 172

( )121ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 252 - 248احلمريي ،الروض املعطار ،ص
.116
( )122ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .279
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حركته يف رجب عام  625هـ 1228/م متخذاً من حصن الصخور -الصخريات -مقراً له ،ويقع

هذا احلصن على هنر شقورة ابلقرب من مرسية ،ومىن نفسه واتباعه أبنه سيمتلك كل األندلس ،وأنه

سيعيد الدعوة للخالفة العباسية (.)123
بدأ حممد بن هود أول أعماله ابلسيطرة على مدينة مرسية وقبض على واليها املوحدي ،فخطب حممد
بن هود (مسى نفسه املتوكل على هللا) لنفسه وللخليفة العباسي يف بغداد املستنصر ابهلل (- 623

 ،)124( )640رافعاً األعالم السود شعار العباسيني (.)125

أدرك املوحدون خطورة هذا األمر فسار إليه وايل بلنسية ولكن حلت به اهلزمية فعاد إىل شاطبة،

ومنها بعث صرخيه إىل خليفة املوحدين املأمون ( 629 - 621هـ) املوجود يف إشبيلية يطلب منه
العون .سار املأمون بقواته صوب مرسية ،وأحلق اهلزمية اببن هود ،مث رجع املأمون إىل إشبيلية يف أوائل

عام  626هـ 1229/م ،وعجل العبور إىل مراكش الضطراب أمرها ،وترك أمر ابن هود يزداد قوة
(.)126
أعلنت مدن شرقي األندلس والءها البن هود ،كما أعلنت مدينة إشبيلية طاعتها له ،وبعدها سار

حممد بن هود وراء اخلليفة املأمون ،فوجده يف جزيرة طريف يهم ابلعبور إىل املغرب ،فقامت بينهما
معركة يف رمضان من عام  626هـ 1229/م عرفت مبوقعة طريف ،اهنزم فيها املأمون وجنا بعبوره إىل
املغرب فاستوىل ابن هود على جبل الفتح واجلزيرة اخلضراء (.)127

نتيجة هذا األمر دخلت معظم قواعد األندلس يف طاعة ابن هود ،وأحلق أهل األندلس األذى

والضرر جبند املوحدين ،ومل يبق فيها خارج طاعته غري مدينيت بلنسية ولبلة ( .)128ويف الوقت نفسه

أعلنت بعض املدن يف عدوة املغرب والءها حملمد بن هود أمثال مدينة سبتة ومدينة رابط الفتح ،كما
أن رسائل طوائف من عرب اخللط يف
_______

( )123ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  - 129احلمريي ،الروض املعطار ،ص .118

( )124ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 309ينظر ،ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص
.269
( )125ابن سعيد ،املغرب يف حلى املغرب ،ص .271

( )126ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  - 130الناصري ،االستقصا ،ج  2ص  - 208عنان،
املرجع السابق ،ص  - 392أبو رميلة ،عالقات ،ص .196

( )127ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص ( 303حاشية رقم  - )1ابن اخلطيب ،أعمال
األعالم ،ص .Scott, Moorish Empire Vol, 2, P: 348 - 280
( )128ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 296أبو رميلة ،عالقات ،ص .200
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املغرب ومراكش تعلن والءها له ،وذلك من عام  629هـ 1232/م يف بداية عهد اخلليفة الرشيد
املوحدي ( 640 - 629هـ) (.)129
وعزز حممد بن هود هذا األمر ابلتقليد العباسي لشرعية حكمه ،فوصله يف عام  629هـ أو يف عام

 631هـ 1234/م كتاب اخلليفة العباسي املستنصر حيمله إىل األندلس حسن الكردي امللقب

ابلكمال فقرأت رسالة اخلليفة على الناس يف غرانطة حيث كان حممد بن هود موجوداً (.)130

عزز هذا الكتاب أمر ابن هود يف األندلس حىت أن املتمردين عليه رجعوا إىل طاعته بعد وصول هذه
الرسالة العباسية ،فقد رجع إىل طاعته حممد بن يوسف بن نصر الذي اثر على ابن هود عام 629

هـ 1232/م واستقل يف مدينة جيان ودعا لألمري أيب زكراي احلفصي أمري إفريقية (.)131

يف بداية أمر املتوكل حممد بن هود قام بصد هجمات املمالك اإلسبانية على قواعد األندلس ،إال أنه

عندما اهنزم عام  627هـ 1230/م أمام قوات الفونسو التاسع ملك ليون ،تكالبت عليه بقية
املمالك اإلسبانية ،فرأى املتوكل بن هود أبن ال قِبل له يف جماهدة اإلسبان فقرر عقد معاهدات
الصلح مع ملوك ليون وقشتالة (.)132
ففي سنة  632هـ 1235/م عقد الصلح مع ملك قشتالة مقابل أموال طائلة يدفعها ابن هود ،إال

أن هذا الصلح مل يلزم ملك قشتالة فاستوىل يف العام التايل  633هـ 1236/م على مدينة قرطبة ومل

يستطع ابن هود إنقاذها (.)133

تويف حممد بن هود عام  635هـ 1237/م ،فخلفه يف احلكم ابنه الواثق ابهلل حممد بن هود الذي

خلع طاعة العباسيني وخطب للحفصيني أبفريقية (.)134
_______

( )129ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 280 - 279ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص 254
 - 255 -الناصري ،االستقصا ،ج  ،2ص .219

( )130عنان ،املرجع السابق ،ص .412 - 411
( )131ابن خلدون؛ العرب ،ج  ،6ص .170
( )132أبو رميلة ،عالقات ،ص .205

( )133ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص Scott, op. Cit, 2, 360 .183
( )134أبو رميلة ،عالقات ،ص .206
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 - 4عالقة املوحدين أبيب مجيل زاين:
من ساللة يوسف بن سعد بن مردنيش أمري شرقي األندلس يف أواخر عهد املرابطني وأوائل عهد
املوحدين .وقد استخدم املوحدون ابناء آل مردنيش يف حكم الوالايت وقيادة األساطيل بعد
سيطرهتم على األندلس (.)135

كان حيكم بلنسية يف أواسط عام  620هـ 1224/م أمري موحدي هو أبو زيد عبد الرْحن من ساللة
عبد املؤمن ،وكان فرانندو الثالث ملك قشتالة إذ ذاك يعترب بلنسية جزءاً من كورة طليطلة ومن مث

فهي من حصة مملكة قشتالة .وهلذا فقد تصدى للهجوم عليها ،فأحس أبو زيد بضعفه أمام ملك

قشتالة ،فدخل يف طاعته ،ويف الوقت نفسه كانت خلامية األول ملك أرغون األطماع نفسها ،فخاف

منه أبو زيد واتفق معه على أن يقدم له مخس خراج بلنسية ومرسية كجزية سنوية .فكان هذا األمر

من أهم أسباب قيام حممد بن يوسف بن هود يف مرسية ،واثر على أيب زيد يف بلنسية أبو مجيل زاين
وطرده منها (.)136

سار أبو مجيل زاين بقواته فاستوىل على مدينة دانية ،وكذلك سيطر على جنجالة يف عام 626
هـ 1229/م ،واعرتف بطاعته أبناء عمومته يف جزيرة شقر وشاطبة ،لكنهما ما لبثا أن خلعا طاعة ابن
عمهما ،وابيعا حممد بن هود ( .)137ومعىن ذلك فقد استفحل اخلالف بني حممد بن هود وبني أيب

مجيل زاين ( .)138جلأ السيد أبو زيد املوحدي إىل ملك أرغون اإلسباين يستمد منه العون السرتداد
مدينيت بلنسية ومرسية ،فوافق امللك اإلسباين على ذلك لقاء غالت كثرية يقدمها أبو زيد له .سار

أبو زيد ابلقوات اإلسبانية صوب بلنسية ومرسية إال أن الظروف مل تكن مواتية له ،فرجع إىل أرغون
وشرح األمر حلليفه امللك اإلسباين وطلب أن يكون اتبعاً له ،فأعطاه امللك اإلسباين بعض احلصون،
وأشارت بعض الرواايت أن السيد أاب زيد اعتنق املسيحية هناك (.)139

وخالل السنوات من عام  630هـ  631 -هـ 1233/م إىل عام  636هـ 1238/م شدد
_______

( )135ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .272
( )136ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص ( 304حاشية)  -أبو رميلة ،عالقات ،ص - 207

.209

( )137ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .280
( )138عنان ،املرجع السابق ،ص .395

( )139ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  ،305ج  ،1ص - 31 - 3 -ابن خلدون،
العرب ،ج  ،4ص  - 167عنان ،املرجع السابق ،ص .398
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ملك أرغون خامية األول احلصار على مدينة بلنسية ،فسيطر أوالً على أهم حصوهنا ،مث سار صوب

بلنسية تساعده قوات أوروبية ،وقد صمد أبو مجيل زاين طيلة الوقت لصد هذا اهلجوم اإلسباين غري

أنه مل يفلح يف النهاية ،كما مل تفلح القوات احلفصية القادمة من تونس حبراً أن تقدم له املساعدات،
فسقطت بلنسية بيد ملك أرغون عام  636هـ وترك أبو مجيل زاين املدينة ورحل إىل جزيرة شقر

واختذها مركزاً حلكمه ،وبعدها قطع اخلطبة للعباسيني وخطب للحفصيني يف إفريقية (.)140

إال أن أاب مجيل زاين مل ميكث طويالً يف شقر حيث أخرجه منها أحد قواد ملك أرغون اإلسباين،

فسار أبو مجيل زاين إىل مدينة دانية فاختذها مقراً حلكمه ،ويف عام  636هـ 1239/م سار أبو مجيل
زاين إىل مرسية وسيطر عليها وحكمها ابسم احلفصيني أمراء إفريقية.)141( ،

قلد احلفصيون األمري زاين والية شرقي األندلس ،إال أنه مل يتمتع طويالً هبذه الوالية ،ألن الواثق ابهلل
حممد بن هود خلعه عنها يف أواخر عام  637هـ 1240/م وأعلن والءه للحفصيني (.)142

ويف الوقت نفسه مل يستطع ابن هود الصمود أمام هجمات ملك قشتالة الفونسو بن فرانندو الثالث،
الذي يطمع ابلسيطرة على مدينة مرسية ،فأعلن ابن هود تبعيته هلذا امللك اإلسباين واعرتف أبنه

حيكم مرسية بصفته اتبعاً مللك قشتالة (.)143
 - 5عالقة املوحدين اببن نصر:

هو حممد بن يوسف بن األْحر األنصاري يرجع نسبه إىل سعد بن عبادة سيد اخلزرج ،اشتهرت أسرته

بقيادة اجلند يف انحية أرجونة من أعمال والية جيان (.)144

ونظراً لكثرة هجمات املمالك اإلسبانية على قواعد املسلمني أوالً ،ولعجز حممد بن هود يف صد هذا

العدوان ،تطلع السكان إىل قيادة حممد بن يوسف بن األْحر يف حصن أرجونة واعتربوه املنقذ والقائد
املنتظر الذي سيخلص البالد من خطر

_______

( )140ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 285أبو رميلة ،عالقات ،ص .212 - 211
( )141ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 310ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  ،170ج ،6
ص  - 285عنان ،املرجع السابق ،ص .457

( )142ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص .285

(.Altamira, A History of Spain, P: 173 )143
( )144احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 12املقري ،أزهار الرايض ،ج  ،1ص .167
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اإلسبان (.)145
فأعلن ابن نصر ثورته يف عام  629هـ 1232/م يف حصن أرجونة ،فدخلت يف طاعته وادي أش
وبسطة وشريش وجيان وقرطبة وقرمونة .وتسمى ابن نصر على ذلك أبمري املسلمني وخطب للخالفة

العباسية منافساً يف ذلك البن هود (.)146

أدرك ابن هود مدى خطورة قيام ابن نصر ودخول بعض البالد يف طاعته ،فقد اعتربه ابن هود خارجاً
عنه من انحية ،ومزاْحاً له يف حكم األندلس من انحية أخرى.
فقامت بينهما احلروب وحلت اهلزمية اببن هود ثالث مرات آخرها يف عام  633هـ أو عام  634هـ

(.)147

بدأت دولة ابن نصر ابالتساع على أثر وفاة ابن هود يف عام  635هـ 1238/م ،فأول املدن املهمة
اليت دخلت يف طاعته مدينة غرانطة يف هذا العام نفسه (.)148

ويف العام نفسه سيطر ابن نصر على مدينة املرية ،ويف عام  636هـ 1239/م أعلنت مدينة مالقة

الوالء والطاعة البن نصر (.)149

يف عام  637هـ 1240/م قطع ابن نصر اخلطبة للعباسيني ،وخطب للموحدين يف مراكش ،على
عهد اخلليفة املوحدي الرشيد ( 640 - 629هـ) ،وملا تويف الرشيد عام  640هـ 1243/م قطع
ابن نصر اخلطبة للموحدين ،وخطب للحفصيني يف إفريقية (.)150

واستمر ابن نصر يدعو للحفصيني حىت عام  647هـ 1249/م ،فقطعها عنهم وهي سنة وفاة األمري
احلفصي أيب زكراي ،وتسمى ابن نصر بعدها أبمري املسلمني (.)151

مل يستطع ابن نصر الوقوف يف وجه اإلسبان أو رد غزواهتم املتواصلة على

_______
( )145ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 278املقري ،نفح الطيب ،ج  ،2ص  ،97ابن
خلدون ،العرب ،ج  ،7ص .190

( )146ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  - 182ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص - 95 ،94

ينظر ،ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .279

( )147ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .279
( )148ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص .99 - 98
( )149أبو رميلة ،عالقات ،ص .216

( )150ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  - 97 - 95عنان ،املرجع السابق ،ص .432
( )151ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص  - 190ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 36اإلحاطة،
ج  ،2ص .99
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األندلس ،فعقد الصلح مع ملك قشتالة فرانندو الثالث يف عام  643هـ 1246/م ،وجاء فيه :أن
يتنازل ابن نصر مللك قشتالة عن مدينة جيان وأحوازها ،وأن يعرتف ابن نصر ابلوالء والطاعة مللك
قشتالة وأن يدفع له مائة ومخسني ألف دينار ،وأن يعاونه يف حروبه ضد أعدائه ،وأن يشهد اجتماع
جملس قشتالة النيايب بصفته من األمراء التابعني للملك اإلسباين (.)152
_______

( )152أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص  - 434 - 430عنان ،املرجع السابق ص - 433
.Altamira, op. Cit, P: 173
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جهاد املوحدين للممالك اإلسبانية
أشهر املمالك اإلسبانية املعاصرة لدولة املوحدين يف األندلس هي:

 - 1مملكة قشتالة ،وأشهر ملوكها حيت قيام مملكة غرانطة.

أ -السليطني (ألفونسو السابع) ابن الكونت رميوند الربجوين حكم قشتالة وليون

حتت إشراف أمه أوراكة ابنة ألفونسو السادس  552 - 520هـ 1157 - 1126/م.
وبعد عصره انقسمت مملكة قشتالة وليون فكان لكل منها حكم مستقل:

أ  -قشتالة ،وأشهر ملوكها بعد السليطني:

 - 1شاجنة الثالث  553 - 552هـ 1158 - 1157/م.

 - 2ألفونسو الثامن (النبيل)  611 - 553هـ 1214 - 1158/م.
 - 3فراندة الثالث  650 - 611هـ 1252 - 1214/م حكم قشتالة وأضيفت إليه ليون

كذلك.

 - 4ألفونسو العاشر (العامل)  681 - 650هـ 1282 - 1252/م.
ب  -ليون ،وأشهر ملوكها بعد السليطني:

 - 1فراندة الثاين (امللقب الببوج)  584 - 552هـ 1188 - 1157/م.
 - 2ألفونسو التاسع بن الببوج  628 - 584هـ 1230 - 1188/م.
مث دخلت مملكة ليون حتت سيطرة مملكة قشتالة كما هو موضح أعاله.

 - 2مملكة الربتغال:
 - 1ألفونسو بن الرنك  581 - 553هـ 1185 - 1158/م.
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 - 2شاجنة األول  608 - 581هـ 1211 - 1185/م.
 - 3ألفونسو الثاين  620 - 608هـ 1223 - 1211/م.
وجاء بعده شاجنة الثاين وألفونسو الثالث.

 - 3مملكة أرغون وبرشلونة:

بعد أن اعتزل ردمري الراهب احلكم عام  531هـ 1137/م انتقل حكم أرغون إىل رامون برجني
الرابع ملك برشلونة اإلسباين  557 - 525هـ 1162/م كما بينا أعاله وأييت بعده:

 - 1ألفونسو الثاين  593 - 557هـ 1196 - 1162/م.

 - 2بطرة الثاين (الكاثوليكي)  610 - 593هـ 1213 - 1196/م.
 - 3جاميش األول (الغازي)  675 - 610هـ 1276 - 1213/م.
جهاد املوحدين للممالك اإلسبانية
ورث املوحدون دولة املرابطني يف جماهدة املمالك اإلسبانية هذه ،وكان أول عمل قام به عبد املؤمن

بن علي (املتوىف عام  558هـ 1163/م) هلذا الغرض هو بناء مدينة الفتح على سفح جبل طارق
واليت كمل بناؤها يف عام  555هـ 1160/م لكي تكون معسكراً موحدايً يف األندلس تنطلق منه

اجليوش جملاهدة اإلسبان (.)153

وبعد أن افتتح عبد املؤمن هذه املدينة رجع إىل املغرب بعد أن وفر حامية قوية من املوحدين

واألندلسيني ،وجعل غرانطة مركزاً دفاعياً قوايً ،كما نقلت العاصمة من إشبيلية إىل قرطبة سنة 557
هـ .مث بدأ عبد املؤمن جيهز اجليوش لرد عدوان املمالك اإلسبانية ،وسار هبا من مراكش إىل مدينة

الرابط (رابط الفتح) ،ولكن عبد املؤمن مرض ومات يف عام  558هـ كما ذكران ،وتوىل األمر من
بعده أبو يعقوب يوسف ( 580 - 558هـ) الذي أمر هذه اجليوش ابلرجوع إىل بالدها حىت يتخذ

قراراً جديداً .يف عام  560هـ عربت ْحلة عسكرية موحدية إىل األندلس لتعزيز دفاعات بعض

املناطق ضد هجمات املمالك اإلسبانية ،كما حدث صدام مسلح مع حممد بن سعد بن مردنيش يف

_______

( )153ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص .147
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مرسية ،والذي كانت له صالت ودية مع عدد من ملوك إسبانيا ،حيث بلغ عدد املرتزقة اإلسبان يف
جيشه .يف لقاء له مع اجليش املوحدي ،ما يقرب من ( )13ألف مقاتل ،وكان النصر يف هذا اللقاء

للموحدين وعرفت هذه املعركة بفحص اجلالب على بعد  12كم جنويب مدينة مرسية ،وتويف ابن
مردنيش بعد ذلك (.)154

خالل هذه األحداث كان ملك الربتغال ألفونسو بن الرنك وبعض املغامرين يهددون احلصون

اإلسالمية يف غريب األندلس ،ففي عام  542هـ 1147/م استطاع ملك الربتغال ابلتعاون مع قوات
صليبية من اإلجنليز واألملان واهلولنديني ،متجهني حنو املشرق ،أن يستويل على مدينة لشبونة ،مث

استوىل على مدينة شنرتين .ويف عام  555هـ 1160/م استوىل على قصر أيب دانس (قصر الفتح)
(.)155

ويف الوقت نفسه قام مغامر برتغايل يسمى (العلج جراندة اجلليقي) فاستوىل على بعض مدن غريب

األندلس (.)156
عربت قوات موحدية إىل األندلس للحد من خطر املمالك اإلسبانية ،واستطاع املوحدون يف األندلس

من عقد معاهدة صلح مع فراندة الثاين (الببوج  -األْحق أو الكثري اللعاب) ملك ليون ،إال أنه
خرق هذه املعاهدة وهاجم قواعد األندلس عام  570هـ 1174/م فردت القوات املوحدية

واألندلسية على هذا األمر أبن هامجت مدينة لذريق الليوين وتسميها الرواية اإلسالمية ابسم

(السبطاط) (.)157

عرب اخلليفة املوحدي أبو يعقوب إىل األندلس عام  566هـ وبقي فيها زهاء مخسة أعوام إىل عام

 571هـ حيارب املمالك اإلسبانية ،إال أنه مل جين مثاراً طيبة ومل حيرز النصر الكبري ،وبعدها عاد إىل

مراكش .فجدد اإلسبان هجومهم على األندلس فقام ملك قشتالة ألفونسو الثامن مبهامجة األراضي

األندلسية ،فتصدت له القوات املوحدية قرب طلبرية عام  578هـ ( .)158وبعدها عرب اخلليفة

املوحدي إىل األندلس يف عام  580هـ واجته صوب مدينة شنرتين وانزهلا يف عدة معارك ،إال أن
اخلليفة أاب يعقوب أمر
_______

( )154ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 260 - 258ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة،
ص .273 - 272

( )155ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 272احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .461
( )156ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  - 274عنان ،املرجع السابق ،ج  ،2ص - 26
.43

( )157املراكشي ،املعجب ،ص  ،400ص  - 453ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص 219
.220 -

( )158عنان ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .100 - 93
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ابالنسحاب فجأة قبل افتتاحها ،مث أصيب يف املعركة وتويف بعد قليل يف ربيع اآلخر من عام 580
هـ/متوز  1184م.

توىل اخلالفة ابنه ولقب ابملنصور ( 595 - 580هـ) .وبعد أن نظم أمور دولته عرب إىل األندلس عام

 586هـ 1190/م وذلك لرد اعتداءات ملك الربتغال اجلديد شاجنة األول الذي سيطر على مدينة
شلب األندلسية مبعاونة القوات الصليبية وكان ذلك يف عام  585هـ 1189/م ( .)159استطاع

خليفة املوحدين بعد معارك جهادية عنيفة من اسرتجاع مدينة شلب وقصر الفتح (قصر أيب دانس)
وذلك يف عام  587هـ 1191/م ،ورجع بعدها إىل عدوة املغرب (.)160

يف عهد ملك قشتالة ألفونسو الثامن (النبيل) عقد مع املوحدين معاهدة أمدها مخس سنني (- 586

 591هـ) ( .)161فلما انتهت مدة املعاهدة بدأ ملك قشتالة مبهامجة األراضي اإلسالمية ،فعرب إليه
املنصور املوحدي جبيوش كبرية فكان اللقاء قرب حصن االرك قرب مدينة قلعة رابح يف عام 591

هـ 1195/م فأحرز املوحدون النصر الكبري وافتتحوا حصن االرك وحلقت هزمية منكرة ابلقشتاليني
( .)162وبعد هذه املعركة عقدت هدنة بني الطرفني ابتداءً من عام  594هـ 1198/م وملدة عشر
سنوات أو أكثر (.)163

يف عام  595هـ تويف اخلليفة املنصور ،فخلفه ابنهُ الناصر لدين هللا ( 610 - 595هـ) الذي كانت

سنه دون العشرين .بدأ الفونسو الثامن يف عام  606هـ 1209/م -قبل انتهاء أجل اهلدنة -مهامجة

األراضي األندلسية ،وعاونه يف ذلك بطرة الثاين ملك أرغون ،فبعث أهل األندلس بصرخيهم إىل
خليفة املوحدين الذي جهز جيوشه وعرب إىل األندلس عام  607هـ 1211/م ،فالتقى الناصر

أبلفونسو الثامن عند حصن العقاب عام  609هـ 1212 /م وكانت تساعده جيوش صليبية توىل

البااب (انوصان الثالث) إعدادها ،وانتهى اللقاء
_______

( )159احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .463 - 462
( )160احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 273 - 272الذيل والتكملة ،ج  ،5ص - 191
املراكشي ،املعجب ،ص .356

( )161ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،7ص  - 4احلجي ،املرجع السابق ،ص .463
( )162ينظر املراكشي ،املعجب ،ص  352وبعدها  -احلمريي ،الروض املعطار ،ص 13 - 12
 -املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 381عنان ،املرجع السابق ،ج  ،2ص - 214 - 211

احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .490 - 484

( )163املراكشي ،املعجب ،ص  - 360املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 382عنان ،املرجع
السابق ،ج  ،2ص  ،234ص .288
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هبزمية جيش الناصر وتشتت قوة املوحدين ( ،)164مث عاد الناصر إىل مراكش حيث تويف عام 610
هـ 1213/م ،رمبا كمداً من نتيجة اهلزمية يف معركة العقاب اليت ُعدت نذيراً ابحنالل الدولة املوحدية

(.)165

خلف الناصر ابنه أبو يعقوب امللقب ابملستنصر ابهلل ( 620 - 610هـ) ،الذي عقد معاهدة سلم
مع ملك قشتالة اجلديد (فراندة الثالث) ،ولكن األندلس خسرت يف هذه املرة بعض املدن ،منها

قصر الفتح (قصر أيب دانس) اليت سيطر عليها ملك الربتغال (ألفونسو الثالث) مبساعدة أساطيل
أملانية وذلك يف عام  614هـ (.)166
تويف املستنصر فجأة دون عقب عام  620هـ 1224/م وخلفه أبو حممد عبد الواحد عم أيب

املستنصر الذي خلع بعد عدة أشهر ،ومتت مبايعة عبد هللا امللقب ابلعادل ( 624 - 621هـ) مث

تلته بيعة أخيه املأمون ( 629 - 624هـ) مث بيعة ابنه الرشيد ( 640 - 629هـ) ( .)167هذا

التبدل السريع يف تنصيب اخللفاء تبعه اعتداء ملوك إسبانيا على األراضي األندلسية وسيطرهتم على

كثري من املدن واحلصون ،حيث قام ملك قشتالة فردلند الثالث بقسط وافر يف هذا اجملال ،كما أن

هذا األمر أدى إىل ظهور زعامات حملية يف عدوة املغرب أمهها:

 - 1يف املغرب األقصى ظهرت دولة بين مرين وكان املؤسس هلذه الدولة األمري عبد احلق بن حميو
(تويف عام  614هـ) .اختذ ملوكها فاس ومراكش عواصم هلم.

 - 2يف املغرب األوسط ،استقل بنو زاين ،أعلن زعيمهم يغمراسن بن زاين االستقالل يف تلمسان
عام  633هـ.

 - 3يف املغرب األدىن استقل بنو حفص بزعامة (عبد هللا بن عبد الواحد بن أيب حفص) حوايل عام

 623هـ (.)168
كما أن أخطار هذا الضعف انعكس على الوجود املوحدي يف بلد األندلس ،ففي

_______

( )164ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  - 399احلمريي ،الروض املعطار ص  - 137ابن

اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 383املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 383عنان ،املرجع
السابق ،ج  ،2ص  - 313احلجي ،املرجع السابق ،ص .497 - 490

( )165احلجي ،املرجع السابق ،ص .464

( )166ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  ،273ص  - 295التكملة ،ج  ،2ص ( 596رقم
.)1577

( )167ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 270 - 265اإلحاطة ،ج  ،1ص  ،141ص
.409
( )168ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص  ،154ص  - 349الناصري ،االستقصا ،ج  ،3ص .6
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عام  627هـ 1230/م سقطت جزيرة ميورقة بيد ملك أرغون (جاميش بن بطرة) الذي عاونته
جيوش أوروبية من إيطاليا وفرنسا ( .)169أما جزيرة اليابسة فسقطت بعد أختها الكربى بسنوات
قليلة ( .)170ولكن جزيرة منورقة مل تسقط إال بعد حوايل ستني سنة ،أي يف عام  686هـ1287/
م بيد القوات االرغونية (.)171

هذا األمر املضطرب يف األندلس أدى إىل ظهور زعامات حملية أدت إىل قيام مملكة غرانطة بزعامة

بين األْحر ،ويف املدة ما بني ضعف الدولة املوحدية وقيام مملكلة غرانطة (حنو عام  635هـ أو
بعدها) سقطت عدة حواضر أندلسية بيد املمالك اإلسبانية (.)172

أوىل احلواضر املهمة األندلسية اليت سقطت هي مدينة قرطبة وذلك يف عام  633هـ 1236/م حيث
دخلتها القوات القشتالية بزعامة ملكها فراندة بن الفنش (فرانندو الثالث) ( .)173وخالل األعوام

من  631هـ 1233/م إىل عام  636هـ 1238/م تعرضت مدينة بلنسية إىل هجمات ملك أرغون
جاميش األول امللقب ابلغازي وساعدته جيوش أوروبية ابركها البااب (جرجيوري التاسع) ،واستطاع

حاكم بلنسية أبو مجيل زاين أن يقاوم هذا اهلجوم الصلييب فرتة من الزمن ،إال أن املدينة سقطت أمام
شدة احلصار ،ومل تنفع استغااثته ألمراء عدوة املغرب (.)174

تال ذلك سقوط عدد من املدن القريبة مثل :جزيرة ُشقر يف أواخر عام  639هـ ( ،)175ومدينة

دانية يف عام  641هـ ( ،)176ومدينة جيان يف عام  643هـ ( ،)177ومدينة
_______

( )169ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  ،318التكملة ،ج  ،1ص  156 - 155رقم
( - )400املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 469ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .383
( )170عنان ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .408

( )171ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .277 - 276
( )172احلجي ،املرجع السابق ،ص .472 - 471

( )173ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 332اإلحاطة ،ج  ،1ص .551

( )174ينظر؛ ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  ،127ص  - 303التكملة ،ج  ،1ص 121
ص  ،900ص  - 901ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 273احلجي ،املرجع السابق ،ص
.479 - 473

( )175املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص .472

( )176ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .303
( )177ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  ،383ص  ،551ج  ،2ص .99
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شاطبة يف عام  644هـ ( ،)178ومدينة مرسية يف عام  664هـ ( ،)179أما مدينة إشبيلية فسقطت
بيد ملك قشتالة (فرانندو الثالث) عام  646هـ 1248/م وذلك بعد أعمال حربية استمرت لعدة
سنوات ،وحصار طويل دام حوايل سنة ونصف (.)180

هكذا سقطت بيد ملوك اإلسبان ومن ساعدهم من الصليبيني عدد من قواعد األندلس يف هذه املدة

اليت عاصرت هناية الدولة املوحدية ،إال أن املسلمني يف األندلس استطاعوا احلفاظ على بعض املناطق

يف جنويب البالد ،حيث قامت مملكة غرانطة ،وابإلمكان تسميتها ابألندلس الصغرى ،بعد اهنيار

األندلس الكربى (.)181
_______

( )178ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .303

( )179أيضاً ،ج  ،1ص  ،63ج  ،2ص  - 316التكملة ،ج  ،2ص  ،652ص  - 656ابن
خلدون العرب ،ج  ،4ص .365

( )180ينظر ،ابن اآلابر ،التكملة ،ج  ،2ص ( 903رقم  ،)2121ج  ،1ص ( 124رقم )311
 احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 22املقري ،نفح الطيب ،ج 4؛ ص  - 473 - 472ابن أيبزرع ،الذخرية ،ص .73
( )181احلجي ،املرجع السابق ،ص .483

()291/1
ص ُل ال هرابِع
ال َف ْ

عصر مملكة غرانطة (األندلس الصغرى)  897 - 635هـ 1492 - 1238/م.
الدكتور خليل إبراهيم السامرائي.

استمرت الدولة املوحدية يف املغرب تواجه القوى الناهضة حىت عام  668هـ 1261 /م حيث ورثتها
دولة بين مرين .أما يف األندلس فقد ضعفت القوات املوحدية أمام هجمات املمالك اإلسبانية،

وسقطت أهم حواضر األندلس بيد اإلسبان ،لذا رأى أهل األندلس أنه ال بد هلم من القيام بعمل

دفاعي حيفظ هلم ما بقي من بلدهم ،وهلذا ظهرت زعامات حملية أندلسية منها زعامة أيب عبد هللا

حممد بن يوسف بن نصر املعروف اببن األْحر وامللقب ابلشيخ والغالب ابهلل ،فقامت مملكة غرانطة،
اليت عمرت ما يزيد على قرنني ونصف ،وتواىل على حكمها خالل ذلك ما يربو على عشرين حاكماً
(سلطاانً) ،وقد متتع كثري من هؤالء السالطني بصفات جيدة وقدرات ممتازة (.)1

مؤسس هذه اململكة حممد بن يوسف بن األْحر ( 671 - 635هـ 1272 - 1238/م) ،وقد بينا
ظروف قيام إمارته يف الفصل السابق .ومملكة غرانطة تشمل ثالث والايت كبرية :والية غرانطة يف

الوسط ،ووالية املرية يف الشرق ،ووالية مالقة يف اجلنوب ( .)2وهذه هي املنطقة اليت استطاع بنو

األْحر االحتفاظ هبا ما يقارب قرنني ونصفاً من الزمان .وكان هلذا الصمود أسباب على الرغم من
حتالف املمالك اإلسبانية وتعاهدها على إسقاط مملكة غرانطة ،ويف طليعة هذه األسباب:

_______

( )1احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  563وبعدها.
( )2ابن اخلطيب؛ اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 119 - 115عنان ،هناية األندلس ،ص .55
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 - 1بعد مملكة غرانطة عن متناول أيدي املمالك اإلسبانية ،فهي حمصورة يف الزاوية اجلنوبية لشبه
جزيرة األندلس ،كما أن موقعها هذا سهل عليها االتصال بعدوة املغرب ،طالبة العون منهم كلما
اشتد عليها الضغط اإلسباين ،وكانت الدولة املرينية أكرب عون هلذه اململكة األندلسية.

 - 2دربت مملكة غرانطة سكاهنا على ْحل السالح والتهيؤ ابستمرار ملالقاة العدو ( ،)3كما
أضيفت إىل هذه القوة ،قوة الوافدين إىل مملكة غرانطة ،وهم املسلمون الفارون أمام هجمات

املمالك اإلسبانية ،فبعد سقوط احلواضر األندلسية بيد اإلسبان جلأ الكثري من مقاتلة هذه املدن إىل
مملكة غرانطة واعتربوها مالذاً هلم أمام هذه املخاطر فأضافوا قوهتم إىل قوة سكان اململكة احملاربني.

 - 3ال ينكر دور عامل اجلهاد يف سبيل هللا الذي التزم به سكان هذه اململكة ،يف صمود هذه

اململكة لفرتة طويلة أمام هجمات اإلسبان ،فعامل اجلهاد هو الذي فتح األندلس من قبل ،وهو دوماً

حيميها من اخلطر اإلسباين الزاحف (.)4

عالقة مملكة غرانطة مع املمالك اإلسبانية:
أهم املمالك اإلسبانية املعاصرة ململكة غرانطة هي:

 - 1مملكة قشتالة:

بعد خلع ألفونسو العاشر (العامل) سنة  681هـ 1282/م ورثه ابنه:
أ  -شاجنة الرابع امللقب ابلباسل ،وعقد هذا معاهدة سالم مع مملكة غرانطة (695 - 681
هـ 1295 - 1282/م).

ب  -فردلند الرابع ( 712 - 695هـ 1312 - 1295/م).

ج  -ألفونسو احلادي عشر وكان طفالً وضع حتت الوصاية 751 - 712( ،هـ- 1312 /

 1350م) ويف عهده حدث اللقاء اهلائل بني املسلمني بقيادة شيخ الغزاة أيب سعيد عثمان بن أيب

العالء ،وبني جند قشتالة وأعواهنم ،فهزمت القوات اإلسبانية وذلك يف عام  718هـ 1318/م .وملا

بلغ ألفونسو احلادي عشر أشده قام بنشاط واسع يف مهامجة األراضي اإلسالمية ،وكان منها وقعة
طريف عام  741هـ ،وهو الذي حاصر جبل طارق
_______

( )3ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص .40
( )4ينظر ،احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .523 - 519
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وفشل يف إسقاطه وفشا الوابء يف جيشه فتويف عام  751هـ.
د  -بطرة األول امللقب ابلقاسي  769 - 751هـ 1369 - 1350/م وعلى بطرة األول وفد ابن
خلدون يف إشبيلية سفرياً مللك غرانطة حممد اخلامس يف عام  765هـ 1363 /م ،وبعد مقتله جاء:

هـ  -هنري الثاين (إنريق)  780 - 769هـ 1379 - 1369/م.
و  -يوحنا األول  792 - 780هـ 1390 - 1379/م.

ز  -إنريق (هنري الثالث)  809 - 792هـ 1406 - 1390/م.

ح  -يوحنا الثاين  858 - 809هـ 1454 - 1406/م.

ط  -إنريق (هنري الرابع) امللقب ابلعاجز  879 - 858هـ 1474 - 1454/م.

ي  -إيزابيل  910 - 879هـ 1504 - 1474/م.

وكانت ايزابيل قد تزوجت سنة  874هـ 1469/م ابن عمها فراندة الذي ورث عرش أرغون ابسم
فراندة اخلامس (.)5

 - 2مملكة أرغون:

ملا تويف جاميش األول عام  675هـ 1276/م خلفه:
أ  -بطرة الثالث  1285 - 1276 /684 - 675م.

ب  -ألفونسو الثالث  690 - 684هـ 1291 - 1285/م.

ج  -جاميش الثاين  727 - 690هـ 1327 - 1291/م.

د  -ألفونسو الرابع  736 - 727هـ 1336 - 1327/م.
هـ  -بطرة الرابع  789 - 736هـ 1387 - 1336/م.

و  -يوحنا األول  798 - 789هـ 1395 - 1387/م.
ز  -مرتني األول  813 - 798هـ 1410 - 1395/م.
ح  -فراندة األول  818 - 813هـ 1416 - 1410/م.

ط  -ألفونس اخلامس  846 - 818هـ 1442 - 1416/م.
_______

( )5ينظر :ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 335عنان ،هناية األندلس ،ص  - 180احلجي،
التاريخ األندلسي ،ص  ،526ص .528
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ي  -يوحنا الثاين  884 - 846هـ 1479 - 1442/م.
ك  -فراندو اخلامس  921 - 884هـ 1516 - 1479/م.

تزوج ابنة عمه إيزابيل ملكة قشتالة ،فبوحدة هذه املمالك اإلسبانية تسقط غرانطة عام 898

هـ 1492/م.
كان حممد بن يوسف بن األْحر مؤسس مملكة غرانطة حياول جتنب التصادم مع املمالك اإلسبانية،

ومتادى أحياانً يف ذلك إىل درجة مهينة (.)6

ويف عام  660هـ 1261/م قامت مملكة قشتالة مبهامجة مملكة غرانطة ،إال أن قوات بين األْحر

مبساعدة اجملاهدين من املغرب ردت كيد املعتدي ،فأاثر هذا األمر حفيظة ملك قشتالة ألفونسو

العاشر الذي ضاعف اهلجوم فسيطر على عدة حصون ،فاستغاث بنو األْحر أبهل املغرب وتونس،

فوصلت بعض اإلمدادات إىل طريف (.)7

ونظراً لتعاون ألفونس العاشر ملك قشتالة مع جاميش األول ملك أرغون واللذين سيطرا على مدينة

مرسية وحاصرا غرانطة بعد ذلك أوالً ،ونظراً للخالفات األسرية يف عائلة بين األْحر اثنياً ،عقد ملك

غرانطة الصلح مع ألفونسو العاشر عام  665هـ 1276 /م ،وتنازل عن مدينة شريش وعدد من

احلصون ( ،)9هذا اإلهنيار اجلديد حرك مشاعر أيب البقاء صاحل بن شريف الرندي فأطلق قصيدته
املشهورة يف راثء األندلس (:)10

يغر بطيب العيش إنسان
لكل شيء إذا ما مت نقصان  ...فال ُّ

قبيل وفاة ابن األْحر عام  671هـ 1272/م كرر ألفونسو العاشر هجومه على حصون مملكة

غرانطة ،فطلب ابن األْحر العون من السلطان املريين يعقوب بن عبد احلق امللقب ابملنصور ،لكن
النجدة مل تصل إال بعد وفاة ابن األْحر ،فوصلت أايم حممد الثاين امللقب ابلفقيه (701 - 671

هـ) (.)11

_______

( )6ينظر ،فرحات ،غرانطة ،ص  26وبعدها.
( )7ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص .98

( )8ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 172فرحات ،غرانطة ،ص .30 - 29
( )9عنان ،هناية األندلس ،ص .49

( )10انظر ،الذيل والتكملة ،ج  ،4ص ( 136رقم  - )263املقري ،أزهار الرايض ،ج  ،1ص
 - 47نفح الطيب ،ج  ،4ص .486
( )11احلجي ،املرجع السابق ،ص .536
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أرسل السلطان املريين اجليوش اليت عربت إىل جزيرة طريف يف شهر ذي احلجة عام  673هـ1275/
م ،مث حلق هبا السلطان يف شهر صفر من عام  674هـ ،فنظم أمورها وأعدها ملالقاة القشتاليني،
فكانت معركة استجة يف ربيع األول عام  674هـ 1175/م بني اجليوش األندلسية واملرينية اليت

يقودها السلطان املريين ،وجيوش قشتالة بقيادة األمري الدون نونيودي الر ( )12صهر ملك قشتالة
ألفونسو العاشر ،فحازت جيوش املسلمني النصر وتشتت اجليش القشتايل وقتل قائده ،مث إن

السلطان املريين املنصور ذهب إىل اجلزيرة اخلضراء لإلسرتاحة ليعود بعدها إىل أراضي قشتالة .كما

حاصر مدينة إشبيلية اليت طلبت األمان والصلح فأجاهبم إىل ذلك وعاد إىل اجلزيرة اخلضراء ،ومنها
عرب إىل املغرب يف أواخر رجب عام  674هـ ،وبعد أن ترك يف اجلزيرة اخلضراء ثالثة آالف فارس
ملعاونة مملكة غرانطة يف رد هجمات مملكة قشتالة (.)13

عاد سلطان املرينيني فعرب األندلس عام  677هـ 1278/م وتوغل يف أراضي مملكة قشتالة ،مث عاد
إىل عدوة املغرب .وبعدها بدأ ملك غرانطة يتوجس من السلطان املريين ،فتحالف حممد الثاين الفقيه

مع ملك قشتالة الفونسو العاشر الذي أنزل قواته يف اجلزيرة اخلضراء (.)14

أرسل السلطان املنصور ابنه األمري أاب يعقوب يف أسطول كبري يف أوائل عام  678هـ 1279/م،

فاصطدم مع األسطول القشتايل الذي اهنزم واضطرت قواته إىل ترك اجلزيرة اخلضراء ،مث بعث

السلطان املريين إىل ابن األْحر يطلب منه التفاهم والتعاون لصد األخطار اإلسبانية .فعقد التحالف
الذي مبوجبه أصبحت مدينة مالقة لبين مرين لتكون قاعد ًة للقوات املرينية اليت تعرب إىل األندلس

(.)15

وقعت خالفات أسرية يف مملكة قشتالة بني ألفونسو العاشر وابنه شاجنة الرابع ،وذلك يف عام 681

هـ 1282/م ،فعرب السلطان املريين إىل األندلس للمرة الثالثة مستغالً
_______

( )12تسميه الرواية اإلسالمية ابسم دننه  -ذونونة ،ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص - 565
ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  ،316ص .321

( )13ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  ،370ص  - 393ج  ،7ص  396وبعدها -

املقري ،نفح الطيب ،ج  ،1ص  - 449ج  ،4ص  - 385عنان ،هناية األندلس ،ص - 100

فرحات ،غرانطة ،ص  - 33ابن أيب زرع ،الذخرية السنية 148 ،وما بعدها.
( )14فرحات ،غرانطة ،ص  - 34ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  329وما بعدها.
( )15احلجي ،املرجع السابق ،ص  .539أيضاً ،ص  ،331ص .335
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هذه الظروف ومساعداً بعضهم على البعض اآلخر (.)16

تويف الفونسو العاشر طريداً عام  683هـ 1284/م فانفرد ابنه شاجنة الرابع يف حكم قشتالة .وعرب

السلطان املريين للمرة الرابعة إىل األندلس يف صفر من عام  684هـ ،واشتبك مع جيوش قشتالة يف
الرب والبحر فانتصر عليها ،فرغب شاجنة الرابع يف طلب الصلح ،فأرسل وفداً من األحبار إىل
السلطان املريين ووضعت شروط الصلح (.)17

كان من نتائج الود والتفاهم بني مملكة غرانطة واملرينيني أن عربت جمموعة من اجملاهدين إىل األندلس
للمرابطة فيها ،ليكونوا على أهبة االستعداد جملاهدة املمالك اإلسبانيةُ ،عرفت هذه اجملموعة بـ "

مشيخة الغزاة " ورئيسها ابسم (شيخ الغزاة) وهي من املناصب العسكرية اليت أُنشئت يف هذه الفرتة،

وتوىل بنو العالء (من أقارب السلطان املريين) قيادة املشيخة ،وتوىل رائسة املشيخة عبد هللا بن أيب

العالء حىت استشهد يف عام  693هـ ،فكانت بعد ذلك ألخيه أيب سعد عثمان بن أيب العالء (.)18
تويف السلطان املريين املنصور عام  685هـ 1285/م يف األندلس ،بعد حياة حافلة ابجلهاد ،وورث

حكم املرينيني ابنه أبو يعقوب يوسف ،وكان له دور كبري يف جماهدة املمالك اإلسبانية إىل جانب أمراء
مملكة غرانطة وخباصة إىل جانب حممد الفقيه الذي جنح أحياانً إىل مهادنة ملوك اإلسبان ،وأحياانً
تعاون معهم ضد بين مرين (.)19
تويف حممد الفقيه وورثه ابنه السلطان حممد الثالث املخلوع  708 - 701هـ 1309 - 1302/م،

فبدأ أمره مبصاحلة املرينيني أوالً ،ومبحاربة مملكة قشتالة اثنياً اليت عقدت معه هدنة أمدها ثالث

سنوات ( ،)20وبعد خلعه توىل أمر غرانطة السلطان نصر بن حممد  713 - 708هـ- 1309/
 1314م ،فتقرب هذا السلطان إىل املرينيني فأعاد إليهم مدينة سبتة وزوج إحدى شقيقاته إىل أيب
الربيع املريين ،ويف عهده أرسل فراندة الرابع ملك قشتالة

_______

( )16ينظر ،ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  ،338ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص - 333
اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 564املقري ،نفح الطيب ،ج  ،5ص  - 120أزهار الرايض ،ج  ،1ص
 - 61عنان ،هناية األندلس ،ص .107 - 105 ،81

( )17ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 563ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 393عنان،
هناية األندلس ،ص  - 106ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص .363 - 358

( )18ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص  - 771ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  ،16ص - 38
املقري ،نفح الطيب ،ج  ،1ص  - 453ج  ،4ص  - 385عنان ،هناية األندلس ،ص .107
( )19ينظر ،فرحات ،غرانطة ،ص  - 36ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  ،374 - 373ص

.380
( )20ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص  - 228فرحات ،غرانطة ،ص .37
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جنده إىل جبل طارق ومدينة املرية مبعاونة ملك أرغون خاميي الثاين ،ابلرغم من املعاهدة القائمة بينه
وبني سلطان غرانطة ،وقعت قرب املرية معركة قادها عثمان بن أيب العالء شيخ الغزاة ضد جند
أرغون الذين أُصيبوا هبزمية منكرة ،إال أن جبل طارق بعد احلصار الشديد هلا أرغمت على التسليم

(.)21

أُرغم نصر على التنازل عن عرش غرانطة عام  713هـ ليتوىل أمرها إمساعيل األول 725 - 713

هـ 1325 - 1314/م الذي اشتهر ابلعدل والعفة ( ،)22واهتم أبمر اجلهاد .وحني قام القشتاليون
مبهامجة األراضي اإلسالمية استنجد إمساعيل ببين مرين وسلطاهنم أيب سعيد ،الذي رفض املساعدة

لعدم استجابة إمساعيل ملطالب معينة (.)23

زحف اجليش القشتايل على غرانطة جبيش كبري بقيادة (دون بطرة ودون خوان) الوصيني على ملك
قشتالة الفونسو احلادي عشر ،وسارت معهم قوات إنكليزية ذات نزعة صليبية ،فوقعت املعركة يف

ربيع الثاين عام  718هـ/مارس  1318م قرب مدينة غرانطة وكان قائد اجليش اإلسالمي شيخ الغزاة
أاب سعيد عثمان بن أيب العالء الذي أحرز النصر ورد كيد األعداء (.)24

بعد اغتيال إمساعيل األول عام  725هـ خلفه ولده حممد الرابع  733 - 725هـ- 1325 /
 1333م ،ويف عهده استطاع مسلمو غرانطة ابلتعاون مع بين مرين من استعادة جبل طارق عام
 733هـ 1333/م بعد أن سيطر عليه اجليش القشتايل منذ عام  709هـ (.)25

أما هناية حممد الرابع فلم تكن أفضل من هناية أبيه ،فاغتيل أيضاً فخلفه أخوه يوسف األول - 733

 755هـ 1354 - 1333/م الذي كان من أبرع ملوك بىن األْحر ،ويف عهده حدثت معركة حبرية

يف عام  740هـ اهنزم فيها املسلمون ،واشرتكت فيها قوات من قشتالة وأرغون والربتغال ،وابرك البااب
هذه احلملة ،ودخلت جيوشهم مملكة غرانطة (.)26
_______

( )21ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 75احلجي ،املرجع السابق ،ص .541
( )22فرحات ،غرانطة ،ص .40

( )23احلجي ،املرجع السابق ،ص .541

( )24ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 373ج  ،7ص  - 520ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج
 1ص  - 389املقري ،نفح الطيب ،ج  ،1ص  - 450 - 449ج  ،5ص  - 510عنان ،هناية

األندلس ،ص  ،118ص  - 171فرحات ،غرانطة ،ص .41

( )25ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 94 - 93فرحات ،غرانطة ،ص .42
( )26احلجي ،املرجع السابق ،ص .543
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استنجد سلطان بين األْحر ابألخوة املرينيني فعرب سلطاهنم إىل األندلس ،ووقعت معركة بني الطرفني
يف مجادى األوىل من عام  741هـ/تشرين األول  1340م استعمل املسلمون فيها املدافع اليت
تقذف النريان ( .)27لكن املسلمني خسروا املعركة وعاث اإلسبان فساداً يف املعسكر اإلسالمي

وغنموا ما فيه ،ووقعت هذه املعركة قرب طريف ولذا عرفت بوقعة طريف ( .)28وعلى أثرها عقد
السلطان املريين أبو احلسن الصلح مع بطره األول ملك قشتالة ،ووضعا قواعد الفتكاك األسرى
الذين كان من بينهم ابن السلطان (أبو عمر اتشفني) (.)29

ويف عام  750هـ 1349/م سار ملك قشتالة ألفونسو احلادي عشر بقواته وحاصر جبل طارق،
ولكن الوابء فشا يف جيشه ،وذهب ملك اإلسبان ضحيته ،فاضطر جيشه ،بعد قرابة سنة من بدء

احلصار ،إىل ترك احلصار واالنسحاب ،فتخلصت مدينة جبل طارق من اخلطر (.)30

استمرت مملكة قشتالة على سياستها من العبث يف أراضي مملكة غرانطة انقضة العهود ،ولكن صلحاً
عقد بني مملكة غرانطة وبني ملك أرغون بيدرو الرابع (.)31
بعد اغتيال يوسف األول عام  755هـ 1354/م مرت مملكة غرانطة بوضع مضطرب تواىل على

عرشها أمراء ضعاف مل يكونوا مبستوى املسؤولية ،قد خلع بعضهم أكثر من مرة .كما و هحدت

املمالك اإلسبانية جهودها من أجل استصفاء مملكة غرانطة وتوزيع تركتها فيما بينهم ،وابرك البااب

هذه اخلطوة ،إال أهنا تعثرت فرتة من الزمن.
ويف الوقت نفسه عقد صلح بني مملكة غرانطة وبني املمالك اإلسبانية أرغون وقشتالة ،كالصلح الذي
عقده السلطان حممد السادس (الغين ابهلل)  810 - 795هـ 1408 - 1393/م
_______

( )27عنان ،هناية األندلس ،ص .127

( )28ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 375ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص - 106
املقري ،نفح الطيب ،ج  ،1ص  - 452ج  ،5ص  ،15 - 14ص  - 413عنان ،هناية

األندلس ،ص  - 128فرحات ،غرانطة ،ص .44

( )29التعريف اببن خلدون ،ص  - 50املقري ،نفح الطيب ،ج  ،5ص .413
( )30ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  ،394ج  ،7ص  ،632ص  - 776ابن بطوطة ،الرحلة،
ص  - 665ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  - 335ابن اخلطيب ،رحيانة الكتاب ،ج  ،1ص

.140

( )31ابن اخلطيب ،كناسة الدكان ،ص  ،105 - 103ص  - 165 - 164احلجي ،املرجع
السابق ،ص .549
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مع ملك قشتالة (.)32
ويف عهد يوسف الثالث  820 - 810هـ 1417 - 1408/م جدد اهلدنة مع مملكة قشتالة ملدة
سنتني ،وبعدها رفض القشتاليون جتديد اهلدنة ،فسيطروا على بعض احلصون وأصبح هذا السلطان

اتبعاً هلم (.)33

تبع يوسف الثالث عدة أمراء اختلفت قدراهتم بني القوة والضعف ،ويف عهدهم دخلت مملكة غرانطة

يف حروب جهادية مع مملكة قشتالة اإلسبانية خسرت فيها غرانطة بعض القواعد واحلصون املهمة.
وكان سقوط مدينة جبل طارق بيد القشتاليني يف عام  867هـ 1462/م على عهد السلطان سعد

بن إمساعيل  868 - 858هـ 1464 - 1454/م قاصمة الظهر ملسلمي غرانطة ،حيث حال هذا
األمر دون وصول اإلمدادات من عدوة املغرب إىل األندلس ،هذه اإلمدادات اليت بدأت ابلضعف

منذ بداية ضعف الدولة املرينية اليت سقطت عام  869هـ 1464/م ،وحلت حملها دولة فتية هي

دولة بين وطاس ،ولكنها مل تكن يف مستوى الدولة املرينية من حيث تقدمي اإلمدادات إىل األندلس
(.)34

احتدت مملكتا قشتالة وأرغون يف عام  884هـ 1479/م على أثر الزواج الذي مت بني فراندة اخلامس
ملك أرغون وايزابيال ملكة قشتالة يف عام  874هـ .فبعد هذا االحتاد بدأت مفاوضاهتم مع مملكة

غرانطة حيث طلبا من سلطاهنا أيب احلسن علي  887 - 868هـ 1482 - 1464/م شروطاً
ثقيلة ،رفضها السلطان الغرانطي ،ففتح الباب أمام املناوشات املتبادلة ( .)35فهاجم فراندة اخلامس
ملك أرغون غرانطة ،واستولت قواته على مدينة احلمة (احلامة) الواقعة جنوب غريب غرانطة ،فأمعنت

يف أهلها قتالً ،وذلك يف احملرم من عام  887هـ 1482/م ،مث زحف هذا امللك إىل مدينة لوشة
وحاصرها ،ولكن حاميتها استبسلت يف الدفاع عنها وردت الغزاة على أعقاهبم (.)36

توىل حكم غرانطة أبو عبد هللا الصغري واليته األوىل  888 - 887هـ 1483 - 1482/م
_______

( )32فرحات ،غرانطة ،ص .52

( )33فرحات ،غرانطة ،ص  - 53 - 52احلجي ،املرجع السابق ،ص .549
( )34فرحات ،املرجع السابق ،ص .56 - 55
( )35فرحات ،املرجع السابق ،ص .58

( )36عنان ،هناية األندلس ،ص  - 202اآلاثر الباقية ،ص  - 335فرحات ،املرجع السابق ،ص
 - 60حتاملة ،حمنة مسلمي األندلس ،ص .22
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الذي خاض معركة حامية ضد جيوش قشتالة فهزمهم ،مث قاد جيشاً آخر فاجته حنو قرطبة ،وانتصر يف

عدة معارك ،إال أنه أُسر يف معركة عند قلعة اللسانة وأخذ أسرياً ،وتوىل أمر غرانطة والده أبو احلسن

علي  890 - 888هـ 1485 - 1483/م .مث أطلق سراح أيب عبد هللا الصغري عام 890

هـ 1485/م بعد توقيع اتفاق لصاحل قشتالة .وتوىل أمر غرانطة أبو عبد هللا الزغل 892 - 890

هـ 1487 - 1485/م مث عاد أبو عبد هللا الصغري مرة اثنية إىل عرشه  897 - 892هـ- 1487/
 1491م .وخالل هذه األحداث هامجت القوات القشتالية مدينة لوشة مرة أخرى فدخلتها يف عام

 891هـ بشروط لصاحل قشتالة ،مث قامت حروب أسرية بني العم (الزغل) وابن أخيه (أيب عبد هللا
الصغري) انتهت بتقسيم مملكة غرانطة (.)37

بدأ ملك قشتالة يشدد ضرابته على املدن األندلسية الباقية ويرهقها ابحلصار ،وكان خيرب ما حول

مدينة غرانطة من أجل التهيؤ لدخوهلا .وأثناء ذلك عقد الزغل عام  895هـ 1489/م معاهدة مع

ملك قشتالة ،فرتك األندلس إىل اجلزائر (.)38

وبعد سقوط احلصون واملدن األندلسية بيد اإلسبان مل يبق سوى غرانطة ،فأرسل اإلسبان إىل

السلطان أيب عبد هللا يطلبون إليه تسليم غرانطة وفقاً لشروط معينة ،فجمع السلطان أعوانه وأمجعوا

على الرفض (.)39

ويف ربيع عام  897هـ/نيسان  1491م حاصر امللكان اإلسبانيان مدينة غرانطة ،وأنشأ احملاصرون
خميماً حتول إىل مدينة أمسوها (سانتايف/اإلميان املقدس) .وقد خرج مقاتلو غرانطة عدة مرات لشل

خمططات اإلسبان وإفشاهلا ،وكان على رأسهم موسى بن غسان الذي نسجت حوله األساطري (.)40

ودام احلصار سبعة أشهر صمد خالهلا الغرانطيون ،وفشلت كل حماوالت االقتحام املتكررة .ومع

بداية شهر حمرم من عام  897هـ/أواخر عام  1491م ونتيجة اليأس وانتشار اجلوع واملرض ،اجتمع
أعيان املدينة واتفقوا على تسليمها ،ما عدا القائد موسى الذي رفض القرار ،وخرج من االجتماع

مغاضباً واختفى أثره ،مث أُرسل الوزير أبو القاسم بن عبد امللك للمفاوضة،
_______

( )37ينظر ،املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 529 - 523فرحات ،املرجع السابق ،ص 62
 -حتاملة ،حمنة مسلمي األندلس ،ص  ،27ص .33

( )38املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص .522

( )39حول حصار غرانطة ،ينظر ،املقري ،نفح الطيب ،ج  ،4ص .529 - 523
( )40فرحات ،املرجع السابق ،ص .64 - 63
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ومت التوقيع على معاهدة التسليم يف /25كانون األول  1491م أي يوم عيد امليالد  -أما شروط
التسليم فوردت يف وثيقة مشهورة وأهم ما جاء فيها- :
 - 1إطالق األسرى املسلمني يف قشتالة.

 - 2أتمني املسلمني على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم.
 - 3احتفاظ املسلمني بشرعيتهم وقضائهم ونظمهم إبشراف حاكم إسباين.
 - 4أتمني حرية الدين والشعائر واحلفاظ على املساجد واألوقاف.
 - 5أن ال يدخل مسيحي يف مسجد أو دار مسلم.

 - 6أن يسري املسلم يف داير اإلسبان آمناً ال حيمل عالمة مميزة.

 - 7أن جيتاز إىل أفريقيا من يشاء من املسلمني يف سفن ملك اإلسبان ملدة ثالث سنوات من دون

مقابل.

 - 8أن ال يقهر مسلم أو مسلمة على التنصر.

 - 9أن يعامل احلاكم اإلسباين املسلمني ابلرفق والعدل.
 - 10أن يوافق البااب على الوثيقة (.)41
أما السلطان أبو عبد هللا فقد اتفق أن يغادر املدينة إىل منطقة البشرات ،حيث يعطى ضياعاً يعيش

فيها ،ويكون يف طاعة ملك قشتالة ،كما اتفق أن تقدم غرانطة مخسمائة من أعياهنا ضمانة للطاعة،
وقد أقسم امللكان على الوثيقة من أجل أن يطمئن املسلمون بذلك ،ولكن تلك العهود نقضت فيما

بعد.

فتحت املدينة أبواهبا فجر الثاين من كانون الثاين  1492هـ/اثين ربيع األول  897هـ ،فدخل نفر من

القادة القشتاليني وتسلموا مفتاح املدينة من أيب عبد هللا الصغري.

ويف الصباح دخل اجلند غرانطة يقود طليعتها الكونت (دي تنديال) الذي عني فيما بعد حاكماً
لغرانطة ،ورفعوا فوق برج احلمراء صليباً فضياً كبرياً وبقربه علم قشتالة وعلم القديس يعقوب (شنت
ايقب) ،مث دخل امللكان احلمراء ظافِ َريْن.
ويف اليوم نفسه غادر السلطان أبو عبد هللا قصره ومعه أهله واجته إىل منطقة البشرات يذرف دموعه

حسرة وأملاً على امللك الضائع .وبعد مضي أشهر قليلة على
_______

( )41فرحات ،املرجع السابق ،ص  - 65 - 64حتاملة ،حمنة مسلمي األندلس ،ص 56 - 55
 -التنصري القسري ،ص  19وبعدها.
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إقامته يف منطقة البشرات ،أدرك أبو عبد هللا أن تلك احلياة الذليلة ال تليق به ،فغادر األندلس إىل
عدوة املغرب واستقر يف مدينة فاس وتويف عام  940هـ 1534/م (.)42
_______

( )42ينظر ،املقري  -نفح الطيب ،ج  ،4ص  - 529أزهار الرايض ،ج  ،1ص  - 68عثمان

الكعاك ،موجز التاريخ العام للجزائر ،ص  375حتاملة ،حمنة مسلمي األندلس ،ص - 74 - 69
فرحات املرجع السابق ،ص  - 68 - 64عنان ،هناية األندلس؛ ص  ،257ص  ،273ص .287

()303/1
ص ُل اخلَ ِامس
ال َف ْ

املسلمون بعد سقوط غرانطة (املوريسكيون)

الدكتور خليل إبراهيم السامرائي.

مل تنته مصيبة املسلمني يف األندلس بزوال سلطاهنم السياسي ورحيل سلطاهنم إىل املغرب ،بل حلت
هبم مصيبة أكرب ،حيث نقض امللكان الكاثوليكيان العهد .ووضعا خطة إابدة للمسلمني الباقني يف

األندلس لعقيدهتم الدينية ،فشكال حماكم التفتيش اليت تتعقب من يؤدي شعائراإلسالم أبية صورة،

فكان من جراء ذلك أن أظهر عدد من املسلمني املسيحية وأبطنوا اإلسالم ،وأطلق على هؤالء اسم

(املورسكيون  )Los Moriscosأي املسلمون الصغار .وبقي املسلمون هؤالء يقاومون
االضطهاد ما يزيد على القرن من الزمان دفاعاً عن عقيدهتم وكياهنم (.)43

أول ظاهرة ملفتة للنظر بعد رحيل السلطان أيب عبد هللا الصغري إىل عدوة املغرب ،بدأ مسلمو

األندلس ابهلجرة من األندلس إىل املغرب كما جاء يف شروط التسليم اليت سهلت هلم هذه املهمة
وهي :أن امللكني اإلسبانيني ملزمان بتوفري السفن لنقل مسلمي األندلس إىل املغرب جماانً وملدة ثالث

سنوات ،وبعدها يدفع من يريد العبور دوبالً واحداً عن كل شخص (الدوبل عملة ذهبية إسبانية

قدمية تساوي عشر بزيتات) (املادة السابعة من املعاهدة) .فأول من هاجر أهل مالقة الذين نزحوا إىل

ابديس (مدينة ساحلية تقع يف مشال املغرب ،اندثرت ويقع مقابلها جزيرة صغرية ابمسها) ،وخرج أهل
املرية ونزلوا مدينة تلمسان ،ونزل أهل اجلزيرة اخلضراء يف طنجة ،واستقر أهل رندة وبسطة وحصن

مرتيل يف تطوان وأحوازها .وهاجر أهل دانية إىل تونس والقريوان واجلزائر،
_______

( )43احلجي ،أندلسيات ،ج  ،2ص  - 169 - 168عنان " ،قصة كاتب مورسكي " جملة
العريب ،العدد ،131 ،ص  - 52عنان " ،تستور بلد املوريسكيني " جملة العريب ،العدد  ،156ص
.138
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وخرج أهل لوشة وبعض سكان غرانطة وأهل مرشانة وسكنوا بني مضارب قبيلة غمارة ،ونزل أهل
برجة وأندرش ما بني طنجة وتطوان ،ونزل أهل مدينة شريش ويليش مدينة سال ،وخرج ما بقي من

أهل غرانطة ونزلوا جباية ووهران وسوسة وسفاقس وقابس ،وخرج أهل القلعة إىل مدينة أغادير،
وهناك آخرون من سكان األندلس استقروا يف اإلسكندرية وغريها من مدن املشرق (.)44

صدرت األوامر بتعميم مضمون معاهدة التسليم على األمراء والوزراء والقادة والرهبان والرعية،

مرسوم يهدد كل من جيرؤ على املساس مبا تضمنته هذه املعاهدة .وقد ذيل هذا التوكيد
وأُصدر
ٌ

بتوقيع امللكني وتوقيع جنلهما األمري ،وحشد كبري من األمراء وأشراف الدولة وأحبارها .وأدى امللك

فرديناند وامللكة إيزابيال وسائر من حرروا الشروط القسم بدينهم وأعراضهم ،أن يصونوا املعاهدة إىل
األبد ،وعلى الصورة اليت انتهت إليها.
من خالل شروط املعاهدة يتبني لنا أبهنا كفلت للمسلمني حريتهم ولغتهم وشعائرهم الدينية وعاداهتم

وتقاليدهم ،ابستثناء ْحل األسلحة.

ولكن الذي يبدو أن امللكني اإلسبانيني مل يكوان صادقني فعالً .حيث بدأ تعصبهم ونقضهم للمواثيق
منذ دخوهلم غرانطة /2كانون الثاين  1492م ،إذ صدرت األوامر إبحراق كميات كبرية من الكتب

العربية ،لكي يسهل على اإلسبان إبعاد املسلمني عن مصادر عقيدهتم ومن مث القضاء عليهم بسرعة

(.)45

ومن أول اخلطوات اليت رمستها امللكة إيزابيال املتعصبة من أجل تنفيذ سياسة التنصري القسري
للمسلمني ،أهنا اعتمدت على جمموعة من األحبار والرهبان ،ومنحتهم مناصب يف البالط امللكي،

فكان من أخطرهم (األب مخنيس) مطران طليطلة.

وإذا كانت املمالك اإلسبانية قد اضطهدت املدجنني (املسلمون الذين ظلوا على دينهم) خالل

اسرتدادها القواعد األندلسية قبل سقوط غرانطة ،إال أنه بعد السقوط أصبح األمر أكثر خطورة
فحرموا من ْحل السالح ،وفرضت عليهم الضرائب القادمة خالل  1499 - 1495م دون غريهم
من السكان.

_______

( )44حتاملة ،حمنة مسلمي األندلس ،ص  - 76 - 75عنان ،هناية األندلس ،ص .311

( )45حتاملة ،التنصري القسري ،ص  - 60عنان ،هناية األندلس ،ص  - 316عنان " تراث
األندلس الفكري " جملة العريب ،العدد  ،99ص .106
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منذ اللحظة األوىل لدخول اإلسبان غرانطة ،مت توزيع مساحات شاسعة من األراضي على النبالء
اإلسبان ،فأصبح مالكوها املسلمون أتباعاً للنبالء هؤالء .ويف عام  1498م أجريت عملية عزل

العناصر اإلسالمية عن اجملتمع اإلسباين ،ووضعوا يف أماكن معينة ،ليسهل السيطرة عليهم والقضاء

عليهم يف حالة الثورة (.)46

كانت نتيجة هذه السياسة التعسفية اليت رافقها إحراق مخنيس للكتب العربية وجعلها أثراً بعد عني

أن أتججت انر الثورة بني املسلمني .ويف الوقت نفسه عني األب مخنيس رئيساً لديوان جممع قضاة
اإلميان الكاثوليكي (حماكم التفتيش) ،واليت أتسست يف إسبانيا منذ القرن الثالث عشر امليالدي

( .)47ولقد أقام امللكان الكاثوليكيان حماكم التفتيش أوالً يف إشبيلية عام  1480م ويف مجيع املدن
األندلسية اليت سيطروا عليها ،وكانت هذه احملاكم سالحاً فتاكاً بيد الكنيسة تسحق به كل من مل
يذعن ألوامرها (.)48

فكان من نتائج سياسة مخنيس التعسفية قيام عدة ثورات أمهها:

 - 1ثورة البيازين يف غرانطة عام  1499م 904/هـ:
كانت صدور املسلمني تغلي كاملراجل نتيجة نقض اإلسبان لعهودهم ومواثيقهم ،وتفجرت ثورهتم

عندما اعتدى أحد رجال الشرطة وخادم لألب مخنيس على فتاة مسلمة يف حي البيازين يف غرانطة،

فهامجوا املعتدين ،ففر اخلادم وقبضوا على رجل الشرطة فقتلوه .ومن مث سارت مجوع الثوار إىل دار

األب مخنيس الواقع قرب قصر احلمراء للقضاء عليه ،لعلمهم أبن هذه احلادثة هي من ختطيطه.
واختار الثوار أربعني رجالً منهم ميثلون حكومة موريسكية مستقلة عن اإلسبان.

احتمى مخنيس يف بيت حاكم مدينة غرانطة اإلسباين (الكونت دي تنداي) مستغالً احملبة واالحرتام بني
هذا احلاكم واملوريسكيني .أغلق الثوار الطرقات أمام احلمالت العسكرية اليت أرسلتها السلطات
ورموها ابحلجارة ،واستنجدت السلطات مبطران غرانطة (األب اتال فريا) الذي حيظى ابحرتام

املوريسكيني فهدأ من ثورة املوريسكيني واقتنعت حكومتهم أبقواله ،واليت ال تعدو جمرد الوعود ألن

مطران غرانطة وغريه يعملون أوالً وآخراً لصاحل املسيحية واملمالك اإلسبانية.
_______

( )46حتاملة ،التنصري القسري ،ص .65

( )47عبد العظيم رمضان " حماكم التفتيش " جملة العريب ،العدد  ،258ص .48
( )48حتاملة ،التنصري القسري ،ص  - 68 - 66عنان ،هناية األندلس ص  ،323ص .329
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حاولت السلطات هتدئة أهايل حي البيازين أبساليب ماكرة ،منتظرة الفرصة املالئمة للقضاء عليهم.
ويف الوقت نفسه هربت حكومة املوريسكيني (حكومة األربعني) من غرانطة إىل إقليم البشرات خشية
التنكيل هبم أو مالحقتهم من قبل السلطات.

وبعد إمخاد هذه الثورة عام  1499م قرر ملك غرانطة اإلسباين أتسيس حماكم التفتيش يف غرانطة،
واليت تتبعت املسلمني ابلتعميد ،كما منعت أي موريسكي من الدخول إىل غرانطة حىت ال خيتلط

أبهلها فيثري فيهم روح الثورة .كما ُحرم على املسلمني اللجوء إىل الكنائس لعلها ختفف عنهم عقوبة

اإلعدام.

ومل يبق أمام هؤالء املوريسكيني سوى اللجوء إىل املعاقل املنيعة يف رؤوس اجلبال ومن هناك يشنون
الغارات على القوات اإلسبانية اليت كانت تالحقهم ابستمرار وتبيد جمموعات كبرية منهم.
إضافة إىل ذلك أصدر امللكان يف /20متوز 1501/م أمراً حيرم على املوريسكيني ممارسة أي عمل
ميت إىل عقيدهتم ولغتهم بصلة ،مما دفع الكثري من املوريسكيني إىل االلتحاق إبخواهنم يف رؤوس

اجلبال (.)49

 - 2ثورة البشرات عام  1501م 906/هـ:
كان من نتائج ثورة املوريسكيني يف حملة البيازين يف غرانطة ،أن اثر إخواهنم يف منطقة البشرات
الواقعة يف جنويب غرانطة .فأرسلت احلكومة اإلسبانية ْحلة عسكرية للقضاء على هذه الثورة ،قادها

(الكونت تنداي) -القائد الذي قام ابلدور نفسه يف ثورة البيازين -وغريه ،ففي طريقها كانت متر على
القرى فتجدها مقفرة من رجاهلا األشداء الذين التحقوا بثوار البشرات ،فتحرق القرى بعد قتل

النساء واألطفال والشيوخ.

وحلق هبذه احلملة امللك اإلسباين فردينداد وبعض قواده ،الذين احتلوا بعض القرى واحلصون يف
الطريق مثل (وادي لكوين) ومدينة (الخنرون) و (لوشار) و (قونقه) و (اندرش) ولقيت احلملة

اإلسبانية مقاومة عنيفة من املوريسكيني الذين دافعوا عن مدهنم ببسالة (.)50
_______

( )49حتاملة ،التنصري القسري ،ص  - 79 - 77احلجي ،املرجع السابق ،ص  - 572عنان،
هناية األندلس ،ص .323

( )50ينظر ،فهمي هويدي " ،يف بالد املوريسيك غرابء األندلس " جملة العريب ،العدد  ،228ص
.71

()307/1

ومن مدينة املرية خرجت ْحلة إسبانية أخرى جتاه البشرات ،فأوقعت هذه احلمالت اخلسائر الكثرية
ابملوريسكيني وأخذت الكثري منهم كرهائن .ويف عام  1502م كانت الثورات قد أُمخدت عموماً يف

مجيع أراضي البشرات وما جاورها ،واضطهد اإلسبان املوريسكيني اضطهاداً ال نظري له ،فنسفوا

مساجدهم ،وقتلوا نساءهم وأطفاهلم وتعرضوا حلرب إابدة مكشوفة ،ألن املوريسكيني يف نظر اإلسبان

جمرد عبيد ورقيق.

وأخرياً وضع املوريسكيون املغلوبون على أمرهم أمام أحد اخليارين :إما التنصري القسري ،أو التهجري
خارج إسبانيا ،وانسحب هذا األمر إىل مدجين قشتالة وليون (.)51

ونتج عن هذه األحداث ،حتويل مسجد غرانطة إىل كنيسة ،وكذلك حول مسجد البيازين إىل كنيسة
ومدرسة مسيت (كنيسة املخلص) .ويف مدينة غرانطة نُ ِ
صر قسراً أكثر من مخسني ألف شخص ،كما
أجرب مسلمو األندلس على لبس السراويل والقبعات ،وأجربوا على ترك لغتهم وتقاليدهم وأمسائهم

العربية ،وْحلوا على اعتناق املسيحية ،واستعمال اللغة والتقاليد واألمساء اإلسبانية (.)52

وعلى الرغم من كل وسائل العنف واإلرهاب اليت استعملتها السلطات وحماكم التفتيش يف تنصري
املوريسكيني ،إال أهنم استمروا يف ممارسة شعائر دينهم بصورة سرية فكانوا يؤدون فروض الصالة سراً
يف بيوهتم ،وكانوا يغلقون بيوهتم يوم األحد مومهني السلطات أبهنم ذهبوا إىل الكنيسة ،وعندما يتم
تعميد أطفاهلم يف الكنائس يبادرون إىل غسلهم بعد رجوعهم إىل بيوهتم مباشرة ،وكانوا يعقدون

حفالت الزواج على الطريقة اإلسالمية سراً بعد إجراء االحتفال العلين يف الكنيسة .وهلذا أصبحت

تعاليم اإلسالم وممارساته تقاليد موروثة ،يتوارثها األبناء عن اآلابء جيالً بعد جيل يف حلقات مغلقة،

هلا صفة اجملالس السرية .وقد تعرض بعض هذه األسر إىل االضطهاد واإلابدة بسبب زلة لسان من
صيب يعيش حالة اإلزدواجية (.)53

وبعد فشل ثورات املوريسكيني يف داخل إسبانيا ،أرسلوا استغاثتهم إىل إخواهنم املسلمني لعلهم

يساندوهنم يف حمنتهم ،ومن هذه الصرخات:

 - 1بعثوا ابستغاثتهم إىل عدوة املغرب ،ألن املغرب أقرب البالد اإلسالمية هلم ،إال أن احلالة
السياسية املفككة للمغرب يف هذه الفرتة منعته عن إرسال النجدات إىل

_______

( )51حتاملة ،التنصري القسري ،ص .86 - 83
( )52حتاملة ،التنصري القسري ،ص  - 86عنان ،هناية األندلس ،ص  328وبعدها.
( )53حتاملة ،التنصري القسري ،ص .112 - 111
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األندلس ،كما كان سابقاً.
 - 2أرسل املوريسكيون إستغاثتهم األوىل إىل السلطان ابيزيد الثاين سلطان العثمانيني (- 1481

 1512م) ،واتفق هذا السلطان مع السلطان اململوكي يف مصر قايتباي ( )1496 - 1468على
إرسال أسطول حبري لنجدهتم عن طريق صقلية ( .)54إال أن ظروف السلطانني السيئة حالت دون
إرسال مثل هذا األسطول ،فاكتفى السلطان ابيزيد إبرسال كتاب إىل امللكني الكاثوليكيني ،بعد ثورة

البيازين عام  1499م ،مل يكن له أي أثر يذكر .ومع ذلك استنجد به املوريسكيون مرة أخرى،
فكانت استغاثتهم على شكل قصيدة مؤثرة مطلعها (:)55
سالم كرمي دائم متجدد  ...أخص به موالي خري خليفة

ويبدو أن اتريخ هذه االستغاثة كان بعد عام  1501م ،ومل حيرك السلطان العثماين ساكناً ،وذهبت

االستغاثة املوريسكية يف مهب الريح.

 - 3أرسل املوريسكيون استغاثتهم إىل امللك األشرف قانصوه الغوري ( 1516 - 1501م)
سلطان دولة املماليك الربجية يف مصر ،وأوضحوا له ما وصلت إليه حاهلم من إكراه على االرتداد،

وانتهاك للحرمات .ودعوه ليتوسط لدى امللكني لكي حيرتما معاهدات االستسالم ،ويوقفا األعمال
الرببرية ضدهم .فأرسل سلطان مصر وفداً مللكي إسبانيا ،أبنه سيجرب املسيحيني املقيمني يف بالده
على الدخول يف اإلسالم ابلقوة ،إذا مل حيرتم امللكان اإلتفاقيات املعقودة بينهم وبني مسلمي

األندلس.

أرسل امللكان اإلسبانيان وفداً إىل مصر يف عام  1501م يتزعمه رئيس كاتدرائية غرانطة ،والذي

استطاع أن يغرر بسلطان مصر ويوحي له أبن املوريسكيني يف حالة جيدة ،ومعاملتهم حسنة ،وأن هلم

احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا اإلسبان.

ومل يتابع سلطان مصر األمر ألنه كان مشغوالً حبركات السلطان سليم األول ،وذهب قانصوه الغوري

ضحية هلجوم سليم األول على بالد الشام يف معركة مرج دابق عام  1516م (.)56
_______

( )54علي حممد ْحودة ،اتريخ األندلس السياسي ،ص  - 302عنان ،هناية األندلس ،ص - 324
عنان " ،تستور بلد املوريسكيني " جملة العريب ،العدد  ،156ص .138

( )55انظر القصيدة ،املقري ،أزهار الرايض ،ج  ،1ص .115 - 109
( )56حتاملة ،التنصري القسري ،ص .100 - 99
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وعندما خابت اآلمال اليت كان يعلقها مسلمو األندلس على إخواهنم يف الدين يف بالد املغرب
واملشرق ،مل يبق أمامهم سوى خيارات ثالث هي :املوت أو التنصري القسري ،أو اهلجرة القسرية
خارج البالد.

فضل الكثري منهم البقاء يف بالدهم ،والقبول ابألمر الواقع ،والتنصري القسري -ولو ابلظاهر -حيث

صعب عليهم مفارقة األوطان العزيزة .وهناك فريق آخر أبت عليه عزة اإلسالم أن يعيش ذليالً ،أو

متنصراً ،فرتك البالد وهاجر إىل مصر وبالد الشام وبالد عدوة املغرب ،وقسم منهم ذهب مع
الرحالت االستكشافية إىل أمريكا الوسطى واجلنوبية.

ومل يكتف امللكان اإلسبانيان بتنصري وهتجري املوريسكيني .بل الحقوهم إىل دار هجرهتم وخباصة بالد

املغرب العريب اليت تعرضت مدنه -اليت سكنها املوريسكيون -لغارات اإلسبان البحرية (.)57
_______

( )57حتاملة ،التنصري القسري ،ص  - 103 - 100عنان ،هناية األندلس ،ص  384وبعدها -
عنان " ،تستور بلد املوريسكيني " جملة العريب ،العدد  ،156ص  ،139ص .141
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اب اخلَ ِامس
البَ ُ

حضارة العرب يف األندلس
الفصل األول :اتريخ الفكر العريب يف األندلس

الفصل الثاين :النظم العربية يف األندلس

الفصل الثالث :أثر احلضارة العربية يف األندلس على أورواب
الدكتور خليل إبراهيم السامرائي

()311/1

ص ُل األَ هول
ال َف ْ

اتريخ الفكر العريب يف األندلس
بدأ العرب عملية فتح األندلس يف عام  92هـ ،واستكمل فتحها عام  95هـ وبدأ العصر اإلسالمي

األول فيها ،والذي يعرف ابسم عصر الوالة ( 138 - 95هـ) .شهد هذا العصر كثرياً من احلمالت
العسكرية اليت سارت إىل الشمال إلخضاع املتمردين اإلسبان ،أو العبور وراء جبال الرباتت لوضع
حد هلجوم الفرجنة ،أو فتح أر ٍ
اض جديدة وراء هذه اجلبال.
ومتيز هذا العصر بعدم االستقرار السياسي بسبب املنازعات القبلية الكثرية فيه ،والذي أدى إىل

تعاقب أربعة وعشرين والياً حلكم هذه الوالية ( ،)1فأدى هذا األمر إىل عدم استقرار اجملتمع

األندلسي يف هذا العصر ،مع األخذ بنظر االعتبار أن أكثر الداخلني إىل األندلس يف هذه الفرتة

كانوا جنوداً وحكاماً ،اهتموا ابألمور السياسية والعسكرية ابلدرجة األوىل.

ومع ذلك فقد عرفت األندلس يف عصر الوالة نوعاً من الثقافة ،كانت اللبنة األوىل لبناء صرح
حضارة العرب فيها .فقد دخل األندلس يف فرتة الوالة جمموعة من الصحابة والتابعني ،رافقوا

عمليات الفتح أو بعدها ( ،)2وكان واجبهم األول بعد اجلهاد تفقيه الناس أبمور الدين ،وختطيط

املساجد يف أمهات املدن األندلسية املفتوحة ،والرتكيز على علوم الدين واللغة أوالً ( .)3ويبدو لنا

أن أماكن التعليم يف هذا العصر كانت ال تتجاوز حلقات املساجد أوالً ،والكتاتيب اليت ورد هلا ذكر

يف أواخر عصر الوالة اثنياً (.)4
_______

( )1هيكل ،األدب األندلسي ،ص  - 58احلجي ،املرجع السابق ،ص  207وما بعدها.

( )2ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  - 10 - 19املقري ،نفح الطيب ،ج  ،2س  51وما بعدها
 -هيكل ،املرجع السابق ،ص  - 61 - 60احلجي ،املرجع السابق ،ص  149وبعدها.

( )3صاعد ،طبقات األمم ،ص .62
( )4كرمي عجيل حسني ،احلياة العلمية ،ص  ،208ص .223
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ويف هذا العصر ظهرت البوادر األوىل لألدب العريب املتمثل يف الشعر والنثر واخلطابة ،فهناك أبيات
من الشعر نُسبت إىل فاتح األندلس األول طارق بن زايد منها:

مقريا  ...عسى أن يكون هللا منا قد اشرتى ()5
ركبنا سفيناً ابجملاز ه

ونسب إليه اخلطبة املشهورة " :أيها الناس ،أين املفر  ،" ...فلو صحت نسبة
هذين النصني إىل طارق بن زايد ،لقرران أن هذين النصني كاان أول أدب عريب ظهر يف األندلس خالل

عصر الوالة ،إال أن الشك يدور حول نسبة هذين النصني إىل طارق بن زايد ،وقد قدم بعض
الباحثني دراساهتم يف هذا اجملال (.)6
إال أن بعض املصادر حفظت لنا بعض الشعراء يف عصر الوالة ومناذج من شعرهم ،وأييت يف

طليعتهم :أبو األجرب جعونة بن الصمة الذي هجا الصميل بن حامت زعيم القبائل القيسية ومن مث

مدحه بعد ذلك ،وكذلك بكر الكنائي ،وقد سأل أبو نواس عباس بن انصح عندما التقى به يف
العراق عن هذين الشاعرين وعن مناذج من شعرمها.

ومن شعر جعونة:
ولقد أراين من هواي مبنزل  ...عال ورأسي ذو غدائر أفرعُ
والعيش أغيد ساقط أفنانه  ...واملاء أطيبه لنا واملرتع ()7
ومن شعراء هذا العصر أيضاً ،الوايل أبو اخلطار حسام بن ضرار الكليب  128 - 125هـ- 743/

 746م ،والذي كان يلقب بعنرتة األندلس ( ،)8ومن شعره:

فليت ابن جواس خيرب أنين  ...سعيت به َس ْع َي امرئ غري ِ
عاقل
ص ِرعت يف املسايل
ُ
قتلت به تسعني حتسب أهنم  ...جذوع خنيل ُ

ولو كانت املوتى تباع اشرتيته  ...بكفي وما استثنيت منها أانملي ()9
هذه النماذج البسيطة من الشعر قاهلا شعراء مشارقة وفدوا إىل األندلس ،فهو

_______

( )5املقري ،نفح الطيب ،ج ،ص .124
( )6احلجي ،املرجع السابق ،ص  57وبعدها  -هيكل ،املرجع السابق ،ص  69وبعدها،

السامرائي " ،طارق بن زايد بني اخلطبة وإحراق السفن " جملة آفاق جامعية.

( )7ينظر ،ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 132 - 131املقري ،نفح الطيب ،ج  ،2ص 156
 -الضيب ،بغية امللتمس ،ص ( 261رقم.)626 ،

( )8الضيب ،بغية امللتمس ،ص  - 276رقم ( ،)686احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص  200رقم
( - )402جمهول ،أخبار جمموعة ،ص .60 - 56

( )9احلميدي ،املصدر السابق ،ص  - 201 - 200ابن القوطية ،اتريخ افتتاح األندلس ،ص 18
.19 -
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يتناول املدح واهلجاء والفخر واحلماسة على غرار شعر املشرق ،وال أثر لألندلس على هذه النماذج
اليت قيلت ،سوى أهنا قُرئت يف أرض األندلس ليس إال.

وجبانب اخلطبة املنسوبة إىل طارق بن زايد ،فإن ظروف العصر تتطلب اخلطب احلماسية أوالً يف جمال
احلروب اجلهادية أو يف جمال احلروب القبلية ،كما أن دعاة اإلسالم يف األندلس يتطلب األمر منهم

إلقاء اخلطب الدينية يف أايم اجلمعة أو أوقات الدعوة اثنياً (.)10

والكتابة كانت ضرورية تقتضيها ظروف الفتح وإدارة البالد ،وإعطاء املواثيق وكتابة املعاهدات .ومن
أشهر كتاابت هذا العصر عهد موسى بن نُصري إىل تُدمري ،وعهد بنبلونة ،ورسالة يوسف الفهري آخر
والة األندلس إىل عبد الرْحن الداخل ( .)11ومن أشهر كتاب هذا العصر خالد بن يزيد كاتب

دخل األندلس مع جنود بلج بن بشر ،واتصل خبالد بن
يوسف الفهري ،وكذلك أمية بن زيد الذي َ

يزيد فجعله كاتباً معه (.)12

وكانت اخلصائص الفنية هلذا النثر هي خصائص النثر املشرقي نفسه الذي كان معروفاً يف عصر بين
أمية ،فهو مييل إىل اإلجياز ،ويعىن بقوة العبارة أكثر من عنايته بتجميلها ،مث خلوه من املقدمات

الطويلة (.)13

ويف الوقت نفسه مل يتوفر لفاحتي األندلس التأثر ابلثقافة القوطية احمللية ،نظراً لضعف هذه الثقافة،

وضيق أفقها ،واقتصارها على اجملال الديين بصورة خاصة .إضافة إىل أن ظروف األندلس السياسية

يف عصر الوالة ،أوجدت فيها جواً ال يالئم أي تقدم يف مضمار الثقافة ،الهنماك الناس ابملنازعات

الكثرية اليت سيطرت على مسرح األحداث ،لذا اقتصر اقتباس األندلسيني من الثقافة يف هذا العصر

على ما هو ضروري من املشرق العرىب ،لتمشية أمور احلياة وفق أحكام الدين اإلسالمي .أما يف جمال
العلوم الصرفة ،فكان أهل األندلس منذ الفتح حىت بداية عصر اإلمارة يعتمدون يف الطب على
كتاب مرتجم من كتب املسيحيني يقال له اإلبرشيم (اجملموع  -اجلامع) (.)14
_______

( )10ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 34مؤلف جمهول ،أخبار جمموعة ،ص - 61
هيكل ،املرجع السابق ،ص .65

( )11ينظر ،احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 63 - 62العذري ،نصوص عن األندلس ،ص - 4
 - 5السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .86

( )12ابن عذاري ،البيان املغرب ،ج  ،2ص .46 - 45
( )13هيكل ،املرجع السابق ،ص .67 - 66

( )14أْحد بدر ،دراسات يف اتريخ األندلس ،ج  ،1ص  - 170 - 169سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص
.207
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من املعروف أن احلضارة األندلسية مل تنشأ فجأة ،بل مرت يف أدوار خمتلفة ،وخضعت ملؤثرات
حضارية مشرقية تربطها ابلوطن األم ابعتبارها جزءاً منه ،كما خضعت أيضاً ملؤثرات حضارية حملية
حبكم البيئة اليت نشأت فيها (.)15

ففي عصر الوالة كانت األندلس اتبعة للسيادة األموية سواء يف بالد الشام أم يف قرطبة ،وهلذا كان

من الطبيعي أن تتأثر ابملظاهر احلضارية الشامية مجيعاً ،وهو ما يسمى ابلتقليد الشامي:

فمن الناحية الدينية ،اعتنق األندلسيون يف هذه الفرتة مذهب اإلمام األوزاعي (عبد الرْحن بن حيمد

األوزاعي  157 - 88هـ) ( ،)16الذي كان من اجملاهدين الذين رابطوا يف مدينة بريوت لصد

غارات العدو البيزنطي البحرية ،وهلذا اهتم مذهبه ابلتشريعات احلربية وأحكام اجلهاد ،وهذا االهتمام

كان يناسب وضع األندلسيني يف هذه الفرتة من حياهتم القائمة على حروب اجلهاد ،وهلذا اعتنقوا

هذا املذهب.

وختتلف الرواايت حول العامل األول الذي نقل مذهب األوزاعي إىل األندلس فرتجح بني القاضي

الغرانطي أسد بن عبد الرْحن (توىف عام  150هـ) وصعصعة بن سالم الشامي األندلسي (توىف عام

 192هـ أو  202هـ) ( )17أما احلياة األدبية يف األندلس يف هذا العصر فقد كانت صدى حلياة
الشام األدبية ،فالشعر الذي قاله أشهر شعراء هذه الفرتة -وقد ذكران بعضهم -كان حياكي شعر
الفرزدق واألخطل وجرير ابملشرق (.)18

وإذا أخذان ابلتقسيم السياسي لعصر اإلمارة  316 - 138هـ حسب منهج الدكتور أْحد بدر

( ،)19وهو على الرتتيب اآليت:

 - 1عصر التأسيس  172 - 138هـ 788 - 756/م (عصر عبد الرْحن الداخل).
 - 2عصر التوطيد  206 - 172هـ 822 - 788/م (عصر هشام األول  180 - 172هـ،

وعصر احلكم بن هشام  206 - 180هـ).
_______
( )15العبادي ،املرجع السابق ،ص .316

( )16ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،3ص .127
( )17ابن الفرضي ،اتريخ علماء األندلس ،ج  ،1ص ( 74رقم  - )239الذهيب ،العرب يف خرب من

غرب ،ج  ،1ص .309

( )18ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 47 - 37السامرائي " ،أثر العراق احلضاري
على األندلس " ،ص .6
( )19دراسات يف اتريخ األندلس ،ج  ،1ص  72وما بعدها.

()316/1

 - 3عصر االستقرار واالزدهار  273 - 206هـ 886 - 822/م وهو عصر عبد الرْحن
األوسط  238 - 206هـ وعصر ابنه األمري حممد  273 - 238هـ.
 - 4عصر احلرب األهلية 300 - 273 ،هـ 912 - 886/م ،وهو عصر األمري املنذر بن حممد

 275 - 273هـ وعصر األمري عبد هللا بن حممد  300 - 275هـ ،نرى أن املالمح الشامية

للحضارة العربية دخلت األندلس يف عصر الوالة وعصر التأسيس من عصر اإلمارة ،وأن املالمح

احلجازية دخلت يف عصر التوطيد من عصر اإلمارة ،كما أن املالمح العراقية دخلت يف عصر
االستقرار واإلزدهار من عصر اإلمارة وما تاله من عصور (.)20

أما التأثري احلجازي ،فبدأ يف عصر التوطيد ،ولعل السبب الذي أدى إىل ضعف التأثري الشامي على
األندلس هو أن سليمان وعبد هللا من أوالد الداخل قد متردوا على أخيهم األمري هشام ،وكان

وراءمها احلزب الشامي يف األندلس ،فلما انتصر األمري هشام على إخوانه ،هربوا إىل مشايل أفريقية،
وضعف احلزب الشامي ابألندلس ،فنتج عن ذلك ضعف شأن التأثري الشامي الذي سيطر على

األندلس ،وبذلك جند األندلسيني ،وخباصة أمريهم ،يبحثون عن آفاق حضارية جديدة غري الشامية،
فاهتدوا إىل املالمح احلجازية.

وكان احلجاز يف القرن الثاين للهجرة مركزاً حضارايً هاماً للفنون واملوسيقى ،والعلوم الدينية ،ففي جمال
الفنون ،ظهرت املمارسات املوسيقية األوىل يف احلجاز وهي عبارة عن املوسيقى العربية األصلية

املمزوجة ابملؤثرات الفارسية والبيزنطية نتيجة حركة الفتوحات العربية ،وكان هناك تنافس بني مكة
واملدينة يف هذا اجملال .وسرعان ما انتقل هذا الفن إىل األندلس عن طريق اجلواري واملغنني الذين
رحلوا إىل األندلس ونقلوا معهم هذه املظاهر احلضارية .ويف املقدمة أتيت املغنية (عجفاء) اليت أاثرت

إعجاب األندلسيني يف عهد األمري هشام ،وأييت بعدها الثنائي الغنائي احلجازي (علون وزقون) يف
عهد األمري احلكم (.)21

أما يف جمال العلوم الدينية ،فقد كانت املدينة املنورة مركز العلوم الدينية ،وقد توج نضوج هذه العلوم

وجود اإلمام مالك بن أنس فيها (تويف عام  179هـ) صاحب
_______

( )20السامرائي " ،أثر العراق احلضاري " ،ص .2
( )21املقري ،نفح ،ج  ،3ص  - 130سامل ،قرطبة حاضرة اخلالفة ،ج  ،2ص .86
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كتاب املوطأ الذي يعين (السهل الواضح) ،وقد ذاعت شهرة اإلمام مالك يف العامل اإلسالمي ،فأقبل
األندلسيون على اعتناق مذهبه يف عهد األمري هشام .وشاع هذا املذهب يف األندلس بعد أن

استهوى األمري هشام ومن حوله من الفقهاء ورواد احلديث ،اتركني مذهب األوزاعي .والرواايت تعزو
هذا التحول إىل اإلعجاب املتبادل بني مالك واألمري هشام ،هذا اإلعجاب الذي جسده الفقهاء

األندلسيون تالميذ مالك ،دون أن يرى أحدهم اآلخر ( .)22ابإلضافة إىل التعاطف بني األمري

هشام ومالك الناجم عن عداوة االثنني للعباسيني ،إذ ساند اإلمام مالك ثورة حممد ذي النفس الزكية

يف املدينة عام  145هـ ضد اخلليفة العباسي املنصور ،وقد أفىت مالك جبواز حتلل املسلمني من بيعة
املنصور ،ولذا لقي كبري عناء من العباسيني (.)23

كذلك ال يُنسى دور علماء األندلس الذين رحلوا إىل احلجاز ودرسوا على يد اإلمام مالك ،فنقلوا
مذهبه إىل األندلس ،ويف مقدمتهم أبو عبد هللا زايد بن عبد الرْحن اللخمي (تويف عام  204هـ أو

قبلها) وامللقب بـ (شبطون) الذي أدخل مذهب مالك إىل األندلس ،وأخذه عنه حيىي بن حيىي الليثي

(عاقل األندلس) كما لقبه اإلمام مالك.

وتذكر الرواايت أن حيىي بن حيىي أخذ عن اإلمام مالك ابلذات وروى عنه املوطأ ،وتعترب روايته من
أصح الرواايت ( .)24ويليه عيسى بن دينار الفقيه املشهور ،وعبد امللك بن حبيب السلمي الذي
أخذ من طبقة أصحاب مالك وعاد إىل األندلس ليدون كتاب الواضحة (.)25

وتعلل الرواايت أن الشبه الكبري بني طبيعة أهل املغرب واألندلس وطبيعة أهل احلجاز ،من حيث
البساطة ،كان من أسباب انتشار املذهب املالكي يف مغرب العامل اإلسالمي .وهلذا إن عقلية أهل

املغرب واألندلس كانت تغلب عليها نزعة أهل احلديث ،وجانبوا نزعة أهل الرأي والقياس (مذهب
أيب حنيفة) (.)26
_______

( )22إبراهيم بيضون ،الدولة العربية يف إسبانيا ،ص  - 224بروفنسال ،حضارة العرب يف
األندلس .ص .43

( )23املسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،3ص  - 340ابن األثري ،الكامل ،ج  ،5ص .532
( )24ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ج  ،2ص  - 352عبد البديع ،اإلسالم يف إسبانيا ،ص .40
( )25ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ج  ،1ص ( 271 - 260رقم  - )816ج  ،1ص 203

(رقم  ،)610ج  ،2ص ( 180رقم  - )1556أْحد أمني ،ظهر اإلسالم ،ج  ،3ص 49 - 48
أْحد بدر ،املرجع السابق ،ج  ،1ص .173
( )26العبادي ،املرجع السابق ،ص  - 327 - 326أْحد أمني ،املرجع السابق ،ج  ،3ص .29
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ومل يقف األمر عند انتشار املذهب املالكي يف األندلس يف هذه الفرتة فقط ،بل تعداه إىل انتشار
قراءة أهل املدينة للقرآن  -وابلذات قراءة انفع بن عبد الرْحن (تويف عام  169هـ) ( )27للقرآن
(قارئ أهل املدينة) يف األندلس .وينسب إىل الغازي بن قيس إدخال هذه القراءة على عهد األمري

الداخل ،وقد امتدح اإلمام مالك هذه القراءة.

وكذلك قلدت األندلس احلجاز يف تنقيط القرآن وتشكيله ( .)28وحاول املذهب احلنفي طرق
أبواب األندلس ،إال أن والة األمر فيها وخباصة األمري هشام أغلقوا األبواب دون دخول هذا

املذهب (.)29

أما األدب األندلسي يف فرتة التأسيس والتوطيد ،فسار على النهج التقليدي املشرقي من فخر

وْحاسة ومدح ،إال أنه أيضاً ظهرت بوادر أوليات األدب األندلسي ،فهناك التجديد املوضوعي،

وتزعمه الشاعر أبو املخشي عاصم بن زيد العبادي ،الذي يتحدث يف شعره عن حمنته حني فقد

بصره ،فعرب عن هذه احملنة تعبرياً إحيائياً بسيطاً مؤثراً ،وذلك حيث ذكر زوجته وخضوعها لألعداء
بسبب فقدان عائلها لنور عينيه ،وهذا ما يسمى ابلتجويد الفين:

خضعت أم بنايت للعدا  ...إذ قضى هللا أبمر فمضى

مث أخذ الشاعر جيسم حمنة فقدان البصر ،فيجعل من يصاب هبا:

مثل ميت قد ثوى ()30
وإذا انل العمى ذا بصر  ...كان حياً ُ

أما األمري عبد الرْحن الداخل فكان شاعراً مقلداً ،إال أنه ركز على اجلانب العاطفي عند وصفه

للنخلة بشعره املعروف ( .)31ومن شعراء هذا العصر أيضاً األمري احلكم بن هشام الذي وصف

ابلبالغة والفصاحة وغلب على شعره اجلانب احلماسي والعاطفي ( .)32أما الشاعر عباس بن انصح
الثقفي فكانت له رحلة مشرقية ،وبعد رجوعه إىل األندلس عينه األمري احلكم على قضاء اجلزيرة

اخلضراء مع شذونة ،واشتهر شاعران

_______

( )27عياض ،ترتيب املدارك ،ج  ،4 - 3ص  - 348الزبيدي ،طبقات النحويني ،ص - 254
حازم غامن ،احلياة العلمية ،ص .168

( )28ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ج  ،1ص ( 345رقم  )1015احلميدي ،املصدر السابق ،ص
( 324رقم  - )748ابن القوطية ،اتريخ ،ص .25

( )29العبادي ،املرجع السابق ،ص .328 - 327
( )30هيكل ،املرجع السابق ،ص  86وبعدها.

( )31ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 60املقري  -نفح ،ج  ،2ص .76
( )32ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .80 - 79
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هذا ابملدح والفخر وتناول أحياانً الزهد (.)33

وحسانة بنت أيب احلسني التميمية ،فهي أوىل الشواعر األندلسيات ،وشعرها مزيج من الراثء

والشكوى واملدح وطلب العون ،فهو شعر يتسم ابلتجويد الفين والرتكيز العاطفي (.)34

واستمر النثر يف هذه الفرتة يسري على األسلوب نفسه ،الذي سار عليه يف عصر الوالة ،فمن مناذج

النثر :خطب األمراء حيثون هبا أصحاهبم وجنودهم على القتال ،ووصااي األمراء ألوالدهم ،ومن أشهر

الكتاب يف هذه الفرتة فطيس بن عيسى ،وخطاب بن زيد ،اللذان كاان كاتبني لألمري هشام مث البنه

األمري احلكم ،وكذلك حجاج العقيلي كاتب احلكم (.)35
وإذا كان الشاعر عباس بن انصح الثقفي ذا شهرةٍ أدبية ،فشهرته العلمية تعادل شهرته السابقة ،فقد
كان ابرعاً يف اهلندسة والفلك والفلسفة (.)36

ونبغ يف عهد األمري احلكم أبو القاسم عباس بن فرانس ،الذي برع منذ فتوته يف الفلسفة والفلك

والكيمياء ،وهو أول من استنبط يف األندلس صناعة الزجاج من احلجارة ،وضع آلة فلكية تعرف

ابمليقاتة لتعريف الوقت ،وحاول الطريان كما هو مشهور ( .)37وعاصره أيضاً حيىي بن احلكم الغزال،

وابلرغم من اشتهاره ابلشعر ،إال أنه كان عاملاً ابلفلسفة والفلك ،وله أرجوزة طويلة يف أبواب العلم مل

تصلنا ( ،)38واشتهر هذان العاملان يف عصر األمري عبد الرْحن بن احلكم ،أي فرتة اإلزدهار.

ويف فرتة االستقرار واإلزدهار من عصر اإلمارة  273 - 206هـ هبت رايح التأثري العراقي الذي

ازدهر يف هذه الفرتة لعوامل كثرية ،على األندلس ،ويف الوقت نفسه توفرت يف األندلس عوامل
جذب هلذه احلضارة ،منها :رغبة األمري عبد الرْحن األوسط  238 - 207هـ يف ترك سياسة

اإلنعزال عن العراق اليت سار عليها آابؤه ،وأن
_______

( )33املقري نفح ،ج  ،1ص  - 161هيكل ،املرجع السابق ،ص .106 - 105

( )34أيضاً .ج  ،1ص  - 488أيضاً ،ص  107وبعدها  -سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص - 170
ابلنشا ،اتريخ ،ص .57

( )35ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 68هيكل ،املرجع نفسه ،ص .113 - 110
( )36عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص  - 252سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .161
( )37ابن الفرضي ،اتريخ علماء األندلس ،ص ( 296رقم .)881
( )38حممد صاحل البنداق ،حيىي بن احلكم الغزال ،ص .28
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يساير حركة اإلزدهار احلضاري اليت اشتهرت هبا بغداد ،ففتح أبواب األندلس أمام التيارات العراقية.
ابإلضافة إىل بروز مظاهر الرتف والرفاه يف اجملتمع األندلسي بسبب اإلزدهار االقتصادي األندلسي،
مع األخذ بنظر االعتبار إقبال أهل األندلس على احلياة الفكرية بسبب االستقرار السياسي وما تبعه

من نشاط اقتصادي (.)39

وأييت يف مقدمة من اهتموا ابحلركة العلمية األمري عبد الرْحن األوسط الذي كان عاملاً ابلشريعة

والفلسفة ،وقد شبه ابملأمون العباسي يف طلبه للكتب الفلسفية (.)40

وكذلك ابنه األمري حممد الذي أنشأ نواة مكتبة القصر ،كما أنه أقطع أحد العلماء الوافدين من
املشرق إقطاعاً ،وعنه روى احلديث ( .)41وقد ساعد الناس يف مسعاهم هذا حصول تطورات

مالئمة يف عهدهم ،منها انتقال صناعة الورق ،بعد انتشارها يف املشرق ،إىل األندلس وإقامة مراكز
لصناعته يف مدينة طليطلة وشاطبة (.)42

وهناك عوامل عديدة ساعدت على انتقال مظاهر احلضارة العراقية إىل األندلس يف هذه الفرتة وهي:

 - 1الوفود:
تذكر لنا بعض الرواايت أن األمري احلكم أو األمري عبد الرْحن األوسط أرسل وفداً إىل العراق برائسة
العامل عباس بن انصح لدراسة اآلاثر العلمية املنقولة إىل العرب عن اليوانن واستنساخها له .وبعد

رجوع الوفد ْحل معه كتاب احلساب اهلندي املعروف عند العرب ابسم السند هند (.)43

وبذلك دخلت األرقام اهلندية األندلس ،ومنها انتقلت إىل أورواب ،ومعىن هذا أن الوفد األندلسي
عرف هذا الكتاب واطلع عليه يف العراق .ألن العرب عرفوا يف العصر العباسي األول كتاب السد
هانتا يف الرايضيات من اهلنود ،وقد أمر اخلليفة املنصور  158 - 136هـ برتمجته إىل العربية ،فرتمجه

إبراهيم بن حبيب الفرازي ،وعرف هذا الكتاب ابسم السند هند ،وألف الفرازي على غراره كتاابً
عرف ابسم السند هند الكبري.

_______

( )39السامرائي " ،أثر العراق احلضاري " ،ص  9وما بعدها  -سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .161
( )40املراكشي ،املعجب ،ص  - 48السيوطي ،اتريخ اخللفاء ،ص .522
( )41ابن اآلابر ،التكملة؛ ج  ،1ص .8

( )42أْحد بدر ،املرجع السابق ،ج  ،1ص .176
( )43ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 45بروفنسال ،حضارة العرب يف األندلس ،ص - 45
السامرائي ،دراسات يف اتريخ الفكر العريب ،ص  - 341سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .161
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ويف عصر املأمون  218 - 198هـ طلب من العامل حممد بن موسى اخلوارزمي تصحيح هذا
الكتاب ،ويذكر اخلوارزمي شكلني لألرقام اهلندية كان يكتبهما العرب ،بقي أحدمها املعروف ابألرقام
اهلندية ،وهو الذي ساد يف مشرق العامل اإلسالمي ،بينما اندثر الشكل اآلخر املعروف ابألرقام

الغبارية الذي ساد يف مغرب العامل اإلسالمي ،ومنها انتقل إىل أورواب ،وهو أصل األرقام العربية اآلن
(.)44

 - 2الرحلة يف طلب العلم:
قام العديد من طالب العلم األندلسيني ابلرحلة إىل العراق للتزود ابلعلوم من منابعها ،وقد أمضى

بعضهم سنوات طويلة جتاوزت العشرين سنة أحياانً من أجل هذه املهمة ،أمثال حممد بن عبد السالم

اخلشين ( ،)45وأنفق الكثريون القسم األكرب من ثرواهتم يف شراء الكتب اليت أدخلوا منها الكثري إىل
األندلس ،ابإلضافة إىل أن غريهم ْحلوا العلم رواية يف الصدور (.)46

ومن مناذج هؤالء العلماء حيىي بن احلكم الغزال الذي رحل إىل بغداد ودرس الشعر العريب يف العراق

هناك وقلد أاب نواس يف شعره ( .)47وكذلك عبد هللا بن حممد بن قاسم الذي رحل إىل العراق

ودرس فيه املذهب الظاهري ونقل أصوله إىل األندلس ،وعامل احلديث املشهور حممد بن وضاح ،رحل
إىل املشرق ودرس على أيدي كبار علماء احلديث ومن أشهرهم اإلمام أْحد بن حنبل (.)48

كذلك اشتهر عبد هللا بن مسرة بن جنيح ابلفلسفة وعلم الكالم وقام برحلته املشرقية إىل العراق

ونزل البصرة يف أواخر عصر اإلمارة مع أخيه .وقد ُوصف عبد هللا هذا بكونه أشقر شديد احلمرة مما
جعل أحد شيوخه يف البصرة حيذره مازحاً " إايك أن يبيعك أهل البصرة اي صقليب " ،مث رجع إىل

األندلس يبشر هبذه العلوم اليت درسها يف العراق ( .)49وقد ازدهرت مدرسة ابن مسرة الفلسفية يف

عصر اخلالفة.
_______

( )44هونكة ،مشس العرب ،ص  - 84أْحد نصيف اجلنايب ،الرايضيات عند العرب ،ص - 35
 - 36عبد املنعم ماجد ،اتريخ احلضارة اإلسالمية ،ص .223
( )45احلميدي ،املصدر السابق ،ص ( - 68رقم .)100
( )46أْحد أمني ،املرجع السابق ،ج  3ص .23

( )47البنداق ،املرجع السابق ،ص  ،58 - 57ص .82

( )48ابن الفرضي .املصدر السابق ،ج  ،1ص ( 219رقم  ،)655ج  ،2ص ( 15رقم .)1136
( )49صاعد الطليطلي ،طبقات ،ص  - 29 - 28ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ج  ،1ص
( 217رقم .)652
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 - 3دور التجار:
فتحت أبواب األندلس أمام التجار املشارقة ،وخباصة يف عهد األمري عبد الرْحن األوسط ،فبجانب
نقل التجار للسلع والبضائع إىل األندلس ،نقلوا معهم بعض الكتب العلمية وابعوها يف أسواق

األندلس ،حيث اشرتاها علماء األندلس واستفادوا منها يف تنمية حركتهم العلمية .وقد كان يف

مقدمة هؤالء التجار حممد بن موسى الرازي (تويف عام  273هـ) وهو جد أسرة الرازي اليت اشتهرت
بكتابة التاريخ يف عصر اخلالفة (.)50

وكذلك دخل كتاب العروض للخليل بن أْحد الفراهيدي إىل األندلس على يد اتجر أهداه إىل األمري
عبد الرْحن األوسط ،وبدا هذا الكتاب عسري الفهم على أهل البالط ،وبعد أن اطلع عليه العامل

عباس بن فرانس فسره وسهل فهمه ألهل األندلس (.)51
 - 4هجرة العلماء إىل األندلس:

نتيجة االضطراب السياسي يف املشرق ،هاجر بعض العلماء إىل األندلس ،فلقوا الرتحاب والرعاية يف
ربوعها ،فكان األمر كما يقول أْحد أمني ... " :علماء يضيق هبم الشرق من الفاقة فريحلون إىل

الغرب ،وعلماء من الغرب يعوزهم العلم فريحلون إىل الشرق  .)52( " ...ومن العلماء الذين رحلوا

من املشرق إىل األندلس يف هذه الفرتة ،حممد بن موسى الرازي وهو من مدينة الري يف إيران ،ورأس

عائلة املؤرخني املشاهري يف عصر اخلالفة (أْحد بن حممد وابنه عيسى بن أْحد) .وكان حممد بن

موسى الرازي اتجراً مشرقياً اتصل ابألمري حممد وعمل لديه يف التجسس على أوضاع املشرق ،وهو

الذي ألف كتاب الراايت يف التاريخ (.)53

ويف عصر اإلزدهار تقدمت العلوم الطبية يف األندلس ،وقد ساهم يف تقدمها بعض األطباء املشارقة
الذين رحلوا إىل األندلس ،فعلموا أهلها وما وصل إليه أهل العراق يف الطب .وأييت يف مقدمتهم

إسحاق بن عمران العراقي األصل الذي رحل إىل األندلس ( .)54وإذا كان رائد احلركة الطبية يف
األندلس يف هذا العصر أْحد بن إايس
_______

( )50ينظر ،العبادي ،املرجع السابق ،ص  - 34أْحد بدر ،املرجع السابق ،ج  ،1ص  ،177ص

.186

( )51أْحد بدر ،املرجع السابق ،ج  ،1ص .184
( )52ظهر اإلسالم ،ج  ،3ص .233

( )53احلميدي ،املصدر السابق ،ج  ،3ص ( 104رقم - )175 :عبد البديع ،املرجع السابق،
ص .68
( )54أْحد أمني ،املرجع السابق ،ج  ،3ص .233
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(ْحدين بن أاب) الذي ينسب إليه يسون ْحدين (شراب) وهو يتألف من مائة صنف من األعشاب،
فقد كان أستاذه طبيباً عراقياً من حران هاجر إىل األندلس يف فرتة اإلزدهار ،وهذا الطبيب املشرقي

هو الذي أدخل لألندلس معجوانً ألوجاع اجلوف ،كان يبيع السقية منه خبمسني ديناراً ،وكان ْحدين
أحد مخسة أطباء أخذوا العلم منه (.)55

وأدت هذه العوامل إىل انتشار بعض العلوم اليت تعترب عراقية النشأة يف األندلس ،وقد شهدت فرتة
اإلزدهار من عصر اإلمارة دخول النتاج العريب العراقي من علوم اللغة والنحو ،فنرى عبد الرْحن بن
موسى اهلواري يدرك األصمعي يف العراق وأيخذ منه علم النحو مباشرة ،ولكنه مل يكتف بذلك بل

سلك مسلك علماء البصرة أبن داخل األعراب وتردد يف بواديها وحفظ الكثري (.)56

وكذلك حممد بن عبد السالم اخلشين الذي قضى يف العراق مخسة وعشرين عاماً ،فأخذ علم اللغة
والنحو والشعر اجلاهلي من شيوخ يرووهنا عن طبقة املشاهري يف هذا الباب كاألصمعي وأيب عبيدة

معمر بن املثىن وسيبويه ،ومن أشهر شيوخه سهل بن حممد السجستاين والعباس بن الفرج الرايشي

( .)57كذلك قام جودي بن عثمان النحوي (تويف عام  198هـ) بلقاء الكسائي والفراء وأيب جعفر
الرؤاسي أثناء رحلته للمشرق ،وهو أول من أدخل لألندلس كتاب الكسائي (.)58
ابتداء من فرتة االزدهار يف
ساهم التأثري احلضاري الشرقي يف تطوير حضارة العرب يف األندلس،
ً

عصر اإلمارة ،وما تالها من عصور ،إال أن هذا التأثري لقي يف البداية معارضة شديدة من بعض
العلماء ورجال البالط ضد علماء األندلس الذين أتثروا ابحلضارة العراقية أمثال العامل واألديب

املعروف عباس بن فرانس الذي لقي األمرين من جراء ذلك ،ومل خيفف عن هؤالء العذاب ،إال رعاية

األمري عبد الرْحن األوسط هلم ( .)59كما أن التطور احلضاري يف األندلس خالل هذه الفرتة زاد

وكرب من حجم
_______

( )55ابن جلجل ،طبقات األطباء ،ص  - 94 - 93ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص 114
(حاشية  - )1سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .211

( )56ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ج  ،1ص ( 258 - 257رقم .)778

( )57احلميدي؛ املصدر السابق ،ص ( 68رقم  - )100احلموي ،معجم األدابء ،ج  ،11ص
 - 113ج  ،12ص .44
( )58الزبيدي ،طبقات ،ص  - 256عبد البديع ،املرجع السابق ،ص .73

( )59ينظر ،حممد صاحل البنداق ،املرجع السابق ،ص  - 37العبادي ،املرجع السابق ،ص - 364
عبد البديع ،املرجع السابق ،ص .57 - 56
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ظاهرة االستعراب ابألندلس ،أي إقبال اإلسبان على تعلم اللغة العربية وآداهبا ،وتقليد العرب يف
عاداهتم اإلجتماعية .وإزاء هذا األمر -الذي كان للتيار الفكري العراقي أتثري واضح يف كل هذه
املتغريات -كان لبعض رجال الدين اإلسبان املتعصبني موقف ٍ
معاد هلذا التيار .وإذا صحت ظاهرة
االستشهاد (االنتحار الديين) يف قرطبة  244 - 235هـ 859 - 850 /م ،وحمورها الطعن

ابإلسالم ومبادئه وشتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علناً يف املساجد والساحات العامة أوالً،
وحماولة إعادة بعض من أسلم حديثاً من اإلسبان إىل دينه القدمي اثنياً ،واليت ذكرهتا املراجع األوروبية
( ،)60فنحن منيل إىل أن هذه احلملة اليت قادها الغُالة تعود إىل ظاهرة التطور احلضاري األندلسي
يف هذا العصر بسبب التأثريات احلضارية املشرقية (.)61

ويعد منهج تفسري القرآن ابملأثور ،من أبرز املناهج اليت اشتهرت يف األندلس ،وتزعم هذا املنهج فيها
العامل الفقيه بقي بن خملد (تويف عام  276هـ) يف أواخر عصر اإلزدهار ،وقد ألف كتاابً يف تفسري

القرآن بلغ فيه درجة من اجلودة واإلتقان ( .)62له رحلة مشرقية ،وبعد عودته إىل األندلس القى
األمرين من بعض الفقهاء ومل ينقذه من هذا الوضع احلرج إال املناظرة املشهورة ألعدائه الفقهاء

( .)63واستمرت شهرته يف العصور التالية .وعلى الرغم من سوء األحوال السياسية الداخلية

لألندلس اليت َع هجت ابلفنت واملنازعات يف عصر احلروب األهلية ( 300 - 273هـ) -وهو العصر
األخري من فرتة عصر اإلمارة ،-إال أن هذه الفرتة شهدت تقدماً ملحوظاً يف األدب األندلسي،

وخباصة يف جمال الشعر ،الذي ظهرت فيه اجتاهات خمتلفة ،فهناك االجتاه القومي العريب ،إذ وقف

بعض الشعراء العرب ميتدحون العروبة وميدحون العرب ويفاخرون هبم ضد املولدين ،كما وقف بعض

الشعراء املولدين موقف املعادي للعرب ودعوا إىل اخلالص منهم ،وقد تكون هذه احلركة متأثرة حبركة
الشعوبية يف املشرق ،وهذا هو اإلجتاه الثاين قال شاعر العرب:
منازلنا معمورة ال بالقع  ...وقلعتنا حصن من الضيم مانع

_______
( )60ينظر ،ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص  - 485احلجي ،أندلسيات ،ج  ،2ص  - 27لني
بول ،املرجع السابق ،ص وبعدها  -بيضون ،املرجع السابق ،ص - 245 - 224
.Provençal. op. Cit, 1, P: 226

( )61السامرائي " ،أثر العراق احلضاري " ،ص .22
( )62ابن حزم ،رسالة يف فضل األندلس ،ص .163 - 162
( )63ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ص  91رقم  - 283ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص - 109
.110
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ورد عليه الشاعر الشعويب املدجين:
منازهلم منهم قفار بالقع  ...جتاري السفى فيها الرايح الزعازع (.. )64
وبرز أيضاً الشعر الذي وصف املعارك احلربية ،نظراً لكثرة املعارك بني األمراء األمويني يف هذه الفرتة
شعر يف هذا اجملال وكذلك الشاعر سعيد بن
واخلارجني عليهم ،وللشاعر والعامل عباس بن فرانس ٌ

جودي السعدي ( .)65واالجتاه اآلخر يف الشعر يف هذه الفرتة ،هو نشأة املوشحات يف عهد األمري

عبد هللا .وكان خمرتع املوشحات يف عصر هذا األمري مقدم بن معاىف القربي ( ،)66وكان هذا األمر
استجابة إىل ازدهار الغناء يف األندلس منذ دخول زرايب األندلس أوالً ،ونتيجة المتزاج العرب

ابإلسبان اثنياً (.)67

واملوشح شعر فصيح ،وكلمة املوشح مأخوذة من الوشاح ،كالقالدة ُمرصع ابجلوهر تشده املرأة بني

عاتقيها وجنبيها ( .)68ومن أشهر شعراء هذه الفرتة ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد،

واستمرت شهرته إىل عصر اخلالفة (.)69

أما النثر فقد تطور يف هذه الفرتة ،وكثر عدد األدابء املشتغلني به ،فكان لألمري عبد هللا ،الكاتب
موسى بن زايد وعبد هللا بن حممد بن أيب عبده وعبد هللا بن حممد الزجايل ( ،)70كما أن بعض

املسيحيني ذوي األصول اإلسبانية عملوا يف الكتابة لألمري حممد بن عبد الرْحن األوسط أمثال

(قومس بن أنتنيا) الذي أسلم فيما بعد (.)71

وقد كان اجلاحظ (تويف  255هـ) ذا شهرة لدى األندلسيني يف هذه الفرتة ،وقد وصلت بعض كتبه
إليهم مثل كتاب البيان والتبيني ،كما كان يقصده بعض علماء األندلس للتلمذة على يديه (.)72
وقد وجدت مناذج لبعض الرسائل واحملاورات والتوقيعات يف هذا العصر تدل على تقدم النثر

األندلسي يف هذه الفرتة (.)73
_______

( )64ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص  - 62هيكل ،املرجع السابق ،ص .143
( )65ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 112 - 111ابن حيان ،املقتبس ،ج .29 ،3
( )66ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 584سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .99
( )67احلجي ،اتريخ املوسيقى األندلسية ،ص .39 - 38
( )68جودت الركايب ،يف األدب األندلسي ،ص .293
( )69ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج  ،1ص واملقدمة.

( )70ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 120ابن حيان ،ج  ،3ص .6
( )71ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 83 - 82هيكل ،املرجع السابق ،ص .170

( )72معجم األدابء ،ج  ،16ص .104

( )73ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 154حازم عبد هللا ،النثر األندلسي ،ص - 74 - 73
عنان ،دولة اإلسالم.350 /1 ،
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ويف هذه الفرتة دخل األندلس املذهب الشافعي ،ويرجع دخوله إىل الفقيه قاسم بن حممد بن سيار
القرطيب (تويف عام  278هـ) ( .)74ونشطت كذلك مدرسة ابن مسرة يف هذه الفرتة ،وما يليها من
عصور ،كما سنوضح ذلك .ونشطت العلوم الطبية يف هذه الفرتة ،ومن أشهر األطباء (ابن ملوكة

النصراين) الذي كان يصنع األدوية بنفسه ،ويفصد العروق ،وكذلك (إسحاق الطبيب) (.)75

أما عصر اخلالفة األندلسية  422 - 300هـ ،فهو عصر النضوج للعلوم والفكر األندلسي ،ونظراً
لطول هذه الفرتة أوالً ،ولتسهيل دراسة الفكر األندلسي خالل هذا العصر اثنياً ،نقسم هذا العصر
إىل ثالثة أقسام- :

 - 1فرتة اخلالفة  366 - 300هـ وتوىل احلكم فيها اخلليفة الناصر  350 - 300هـ وابنه احلكم
املستنصر 366 - 350 ،هـ.

 - 2فرتة احلجابة  399 - 366هـ وهي الفرتة اليت سيطر فيها احلاجب املنصور وأوالده على
اخلالفة األندلسية.

 - 3فرتة الفتنة 422 - 399 ،هـ واليت أدت إىل قيام عصر الطوائف.
هنضت احلركة العلمية يف فرتة اخلالفة  366 - 300هـ هنضة شاملة ،وكان من مظاهرها اتضاح
الشخصية العلمية لألندلس واستقالهلا .فقد شجع الناصر وابنه احلكم العلماء املشارقة القادمني إىل
األندلس وأغدقا عليهم العطاء .وكانوا قد جلبوا الكتب القيمة ،وترمجوا الكتب األجنبية املهمة،

وحثوا على التأليف والبحث يف خمتلف اجملاالت .فإذا كان الناصر قد أحسن استقبال الوافد أيب علي

القايل وجعله مؤدابً البنه احلكم ،فإن اخلليفة احلكم اشتهر حببه للكتب ،فقد كانت له مكتبة تضم

 400ألف جملد ،وكان حيرص على اقتناء الكتب من أي مصدر ( ،)76فلذلك هنضت األندلس
علمياً يف شىت امليادين خالل هذه الفرتة:

ففي جمال الرتمجة ،ترجم إىل العربية خالل هذه الفرتة أهم كتابني :األول كتاب هريوشيش املؤلف

ابلالتينية ،والذي حيوي أخبار الروم يف العصور القدمية وسري

_______

( )74ابن الفرضي ،اتريخ ،ج  ،1ص ( 357 - 355رقم .)1049
( )75ابن جلجل ،ص  - 98ابن أيب أصيبعة ،ص .488
( )76صاعد األندلسي ،طبقات األمم ،ص  - 66املقري ،نفح ،ج  ،1ص  ،180ص .186
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ملوكهم ( ،)77وكتاب ديسقوريدس يف الطب والصيدلة ( ،)78وقد استعانت اخلالفة األندلسية
ابلدولة البيزنطية من أجل ترمجة هذين الكتابني (.)79
أما يف جمال اللغة ،فقد أتسست يف هذه الفرتة مدرسة للدراسات اللغوية يف األندلس ،وذلك بعد

قدوم أيب علي القايل ،الذي وفد على األندلس عام  330هـ 941/م وْحل القايل إىل األندلس كثرياً
من علم املشرق وأدبه ،وابلذات دواوين اُمرئ القيس وزهري والنابغة واخلنساء واألخطل وجرير

والفرزدق وغريهم ( .)80هذا ابإلضافة إىل كتب األخبار واللغة .كما ألف كثرياً يف الدراسات

اللغوية ،وأملى على طلبته األندلسيني كتابه األمايل ( .)81وابلعكس رحل علماء أندلسيون يف اللغة
إىل بالد املشرق ،أمثال حممد بن حيىي بن عبد السالم (تويف  358هـ) ،رحل إىل مصر ولقي فيها ابن

النحاس ،وأخذ عنه كتاب سيبويه ،وعاد إىل األندلس ( .)82ويعين هذا تطور الدراسات اللغوية يف

األندلس يف هذه الفرتة ،وبرز علماء أفذاذ يف هذا اجملال أمثال (أيب بكر الزبيدي) وكان مؤدابً لألمري
هشام بن احلكم املستنصر ( .)83وأيب بكر بن القوطية املشهور بعلم التاريخ أيضاً (.)84

ويف احلقل التارخيي ،أشهر من ظهر يف هذه الفرتة ،أْحد بن حممد بن موسى الرازي (تويف عام 324

هـ) ولقب ابلتارخيي لكثرة اشتغاله ابلتاريخ ( .)85وله عدة مؤلفات قد ضاعت .وإذا كان كتاب
(اتريخ افتتاح األندلس) أليب بكر بن القوطية أشهر مؤرخي هذه الفرتة يظهر فيه ميل املؤلف إىل

القوط أوالً ويكثر احلديث عن املولدين وحركاهتم اثنياً ( ،)86فإن كتاب (أخبار جمموعة) ملؤلف
جمهول الذي ظهر يف هذه الفرتة يتعصب

_______
( )77ابن خلدون ،العرب ،ج  ،2ص  - 88مؤنس ،اتريخ اجلغرافية ،ص .31
( )78ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء ،ص .494

( )79حازم غامن ،احلياة العلمية ،ص  - 165سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .166

( )80ينظر خليل الكبيسي " ،أبو علي القايل " ،ص  231وبعدها  -سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص

.164

( )81ينظر ،ابن بسام ،الذخرية - 15 - 14 /1 ،ابن خري ،الفهرسة ،ص  - 325ابن حيان،
املقتبس ،ج  ،5ص  - 480ابن الفرضي ،املصدر السابق ،ج  ،1ص ( 69رقم - )223
احلميدي ،املصدر السابق ،ص ( 164رقم .)303
( )82الزبيدي ،طبقات ،ص .310

( )83ابن الفرضي ،املصدر السابق ،رقم ( - )1357ابن خري ،الفهرسة ،ص  ،311ص .345
( )84احلميدي ،املصدر السابق ،ص ( 76رقم  - )111ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،1ص

.512

( )85املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 108طه ،نشأة التدوين التارخيي ،ص .78

( )86ينظر ،ابن الفرضي ،اتريخ( ،رقم  - )1318ابن خلكان ،وفيات ،ج  ،1ص  - 812املقري
 -نفح ،ج  ،2ص .85
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للعرب عامة ولقريش خاصة ،وإىل األمويني بصورة أخص ( .)87واشتهر كذلك املؤرخ عريب بن
سعيد (تويف عام  369هـ) ،وله كتابه املشهور (صلة اتريخ الطربي) .وعريب هذا اشتهر ابلطب أيضاً
( .)88وممن عرفوا بكتابة الرتاجم يف هذه الفرتة أبو عبد هللا اخلُشين (تويف عام  361هـ) صاحب
كتاب (اتريخ قضاة قرطبة) (.)89

ومع تطور علم التاريخ يف هذه الفرتة تطور علم اجلغرافية أيضاً ،فقد كان أْحد بن حممد الرازي مؤرخاً
وجغرافياً يف آن واحد ،وله كتاب ابسم (مسالك األندلس) ( .)90ويعاصره اجلغرايف حممد بن يوسف
الوراق (تويف عام  363هـ) الذي دخل يف خدمة اخلليفة احلكم وألف كتاابً عن مسالك إفريقية

( .)91واشتهرت هذه الفرتة ابلرحالت اجلغرافية ،وأييت يف مقدمتها رحلة إبراهيم بن يعقوب

الطرطوشي (من أهل القرن الرابع اهلجري) قام برحالت إىل بالد أورواب وقابل خالهلا البااب يوحنا
الثاين عشر يف عام  350هـ ،وبعدها التقى إبمرباطور أملانيا أوتو عام  354هـ ( .)92وقدم لنا
معلومات قيمة خالل هذه الرحلة (.)93

أما يف جمال العلوم الدينية :فبجانب شيوع املذهب املالكي يف األندلس كما بينا ،والذي كان من

أقطابه يف هذه الفرتة ،حيىي بن عبد هللا بن حيىي الليثي (( )94تويف عام  367هـ) ،وأبو بكر بن

القوطية اللغوي واملؤرخ ،شاع املذهب الشافعي بعد أن أدخله إىل األندلس قاسم بن حممد بن سيار
(تويف عام  278هـ) ،وأصبح من أقطابه يف هذه الفرتة أسلم بن عبد العزيز بن هاشم ( ،)95وأْحد
بن عبد الوهاب بن يونس الذي عاصر احلكم املستنصر ( .)96وكذلك انتشر املذهب الظاهري

وكاد من أقطابه املنذر بن
_______

( )87هيكل ،املرجع السابق ،ص .188
( )88ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص .207 - 206

( )89اخلشين ،قضاة قرطبة ،املقدمة  -ابلنثيا ،املرجع السابق ،ص .770 - 767
( )90ابن حزم ،رسالة يف فضل األندلس ،ص .156

( )91احلميدي املصدر السابق ،ص ( 97رقم  - )160مؤنس ،اتريخ اجلغرافية ،ص .73
( )92العذري ،نصوص عن األندلس ،ص  - 7البكري ،جغرافية األندلس وأورواب ،ص - 155
.Al - Hajji, Andalusian, P 228 - 271

( )93حازم غامن ،احلياة العلمية ،ص .210
( )94ابن الفرضي ،اتريخ( ،رقم .)1597

( )95احلميدي ،املصدر السابق( ،رقم .)322
( )96ابن الفرضي ،اتريخ( ،رقم .)154
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سعيد البلوطي خطيب جامع الزهراء املشهور ( .)97أما يف جمال تفسري القرآن ،فاشتهر العامل عثمان
بن حممد بن حماسن (تويف عام  356هـ) ،وكان له ابع طويل يف علم التفسري ( ،)98وكذلك ابن

القوطية اللغوي واملؤرخ ( ،)99واشتهر ابن احلجام يعيش بن سعيد الوراق الذي ألف مسند حديث
أبمر اخلليفة احلكم املستنصر (.)100
أما العلوم العقلية فأخذت مكاهنا يف الفكر األندلسي خالل هذه الفرتة ،وكان الطب يف مقدمة العلوم

اليت ازدهرت ،ومثل هذا اإلزدهار ترمجة بعض الكتب الطبية األجنبية إىل العربية كما وضحنا،

وكذلك شهرة األطباء وأييت يف مقدمتهم سعيد بن عبد ربه ،الذي كانت له طريقة خاصة يف معاجلة

احلميات ،وكذلك أْحد بن يونس وأخوه عمر اللذان اشتهرا بتحضري األدوية وعالج أمراض العيون

( .)101واشتهر حممد بن عبدون اجلبلي برحلته املشرقية عام  347هـ 958/م وتزود من علوم

البصرة ومصر مث رجع إىل األندلس عام  360هـ 970/م وخدم اخلليفة احلكم املستنصر وابنه هشاماً
املؤيد ابلطب ( .)102وقد ذاعت شهرة هؤالء األطباء وغريهم ،حىت وفد بعض ملوك اإلسبان إىل
أطباء األندلس لعالج ما استعصى من أمراضهم ( .)103ونتيجة ازدهار الطب والصيدلة يف هذه
الفرتة ،أسس اخلليفة احلكم املستنصر ديوان األطباء ،يسجل فيه اسم كل طبيب حيرتف مهنة الطب

والصيدلة ،وإذا ما ارتكب خطأ يتوجب العقاب أسقط امسه من هذا الديوان ( .)104وتقدمت

الدراسات الرايضية يف هذه الفرتة وكان من روادها عبد هللا بن حممد املعروف ابلسري أايم اخلليفة

احلكم ،وكذلك أبو بكر بن عيسى الذي كان يعقد جمالس العلم على أايم اخلليفة احلكم أيضاً ،وكان
مشهوراً ابحلساب واهلندسة والفلك .وكذلك العامل أبو غالب حباب بن عبادة الفرضي (عاش أايم

اخلليفة الناصر) الذي اشتهر ابحلساب وله أتليف جيد يف حساب الفرائض ( .)105واشتهر أبو
_______
( )97املقري ،نفح ،ج  ،1ص  ،175 - 172ص .269 - 266
( )98ابن الفرضي ،اتريخ( ،رقم .)901
( )99أيضاً ،رقم .1318

( )100أيضاً ،رقم  - 1612احلميدي ،جذوة ،رقم .916

( )101ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء؛ ج  ،2ص  ،41ص .46
( )102صاعد األندلسي ،طبقات ،ج  - 81ابن جلجل ،طبقات - 115 ،ينظر عن أشهر أطباء
هذه الفرتة ،سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .213 - 212

( )103لني بول ،قصة العرب ،ص .121

( )104ابن أيب أصيبعة؛ عيون األنباء ،ص  - 494سامل ،قرطبة؛ ج  ،2ص .208
( )105صاعد ،طبقات ،ص .68 - 67
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عبيدة مسلم بن أْحد (صاحب القبلة) (تويف عام  304هـ) ابألمور الفلكية ،وكان عاملاً ابحلساب
والنجوم وقد عارضه ببعض األمور ابن عبد ربه األندلسي (.)106

أما الفلسفة ،فقد ورث هذا العلم حممد بن عبد هللا بن مسرة ( 319 - 269هـ 931 - 882/م)
عن أبيه عبد هللا بن مسرة (تويف عام  286هـ 899/م) حيث ذهب الوالد إىل املشرق ،وسار على

هنجه االبن الذي رحل أواخر عهد األمري عبد هللا (تويف عام  300هـ) إىل املشرق أيضاً ،مث عاد إىل

األندلس يف مطلع القرن الرابع اهلجري ،فأظهر الزهد والورع ،إال أنه أخذ يبث تعاليمه بني تالميذه،

فظهرت املدرسة املسرية اليت انتمى هلا بعض املفكرين األندلسيني أمثال :حممد بن مفرج املعافري،
وخليل بن عبد امللك القرطيب ،وطريف الروطي وغريهم ( ،)107إال أن الفقهاء شنوا ْحلة شعواء

ضد املدرسة املسرية اعتباراً من عام  340هـ 951/م وساعدهتم السلطات الرمسية ( ،)108إال أن
رعاية هذه املدرسة رجعت يف عهد اخلليفة احلكم ( 366 - 350هـ) نظراً لسياسته املتساحمة مع

املفكرين (.)109

وهنض األدب األندلسي يف فرتة اخلالفة هنضة كبرية ،ساعد عليها ما كان من رقي سياسي وهنوض

وتفوق اجتماعي .وأخذت هذه النهضة األدبية عدة مظاهر منها :ظهور بعض االجتاهات اجلديدة يف

الشعر .وقد مثله ابن عبد ربه أحسن متثيل ،وكلذلك أبو احلزم جهور بن عبد هللا بن أيب عبدة من
األسرة املشهورة ( .)110وكذلك ظهور األنواع اجلديدة يف النثر :فإىل جانب األسلوب القدمي للنثر

والذي يسمى النثر اخلالص ،ظهر نوع جديد من النثر يسمى ابلنثر التأليفي ويتألف من فرعني :الفرع

األول يسمى التاريخ األديب وميثله كتاب (أخبار الشعراء ابألندلس) ملؤلفه حممد بن هشام املرواين،

وكتاب (شعر اخللفاء من بين أمية) ملؤلفه عبد هللا بن حممد بن مغيث ،ومن املؤسف أن أكثر هذه
املؤلفات قد ضاع ( ،)111أما الفرع الثاين فهو التأليف األديب ،ويعين ظهور كتب
_______

( )106ينظر ،ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم  - 1420احلميدي ،جذوة ،ترمجة رقم - 822
الضيب ،بغية ،ترمجة رقم  - 1372سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .209

( )107ابن اآلابر ،التكملة ،ج  ،1ص  ،385ص  - 309هيكل ،املرجع السابق ،ص .191
( )108ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،5ص .29 - 26
( )109ينظر ،حازم غامن ،املرجع السابق ،ص  - 244هيكل ،املرجع السابق ،ص .191

( )110ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  247وبعدها  -املقري ،نفح ،ج  ،1ص .304
( )111ابن بشكوال ،الصلة ترمجة رقم  - 546احلميدي ،جذوة ،ترمجة رقم  - 1959ابلنثيا،
املرجع السابق ،ص .385
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أدبية مبفهوم القرن الثالث والرابع اهلجري لكلمة أدب ،وأحسن منوذج لكتب هذا الفرع ،هو كتاب
(العقد الفريد) ملؤلفه ابن عبد ربه األندلسي .ومن مظاهر النهضة األدبية األخرى ،تطور اإلجتاهات

األدبية القدمية املعروفة ،وكذلك وفرة النتاج األديب وتنوعه ،إضافة إىل شيوع األدب بني األندلسيني

شيوعاً جعله من أبرز مسات احلضارة األندلسية يف هذه الفرتة ( .)112ومن أشهر شعراء هذه الفرتة

بعد ابن عبد ربه األندلسي ،الشاعر أبو احلسن حممد بن هانئ األزدي ( 362 - 326هـ) (.)113

أما فرتة احلجابة  399 - 366هـ/وهي فرتة حكم اخلليفة هشام الثاين ،فقد سيطر احلاجب املنصور

وأوالده من بعده على أمور الدولة ،وهيمنوا على اخلالفة األندلسية ،فكان بداية البوار .ووصف هذا

العصر أبنه " :عصر القوة اليت حتمل الضعف ،واالنتصار الذي ينطوي على اهلزمية .)114( " ...

سارت الثقافة األندلسية يف فرتة احلجابة ،بقوة الدفع اليت كانت سائدة يف عصر اخلالفة .ومن أوىل
املالحظات على علوم هذا العصر ،أنه مل نر أي تقدم ملحوظ وجد يف أي ميدان من ميادين املعرفة،

وال نرى أعالماً ابرزين يف أي فرع من فروع الثقافة ،ابستثناء تلك البقية الباقية من أعالم فرتة

اخلالفة .ورمبا كان من عوامل استمرار الدفع للثقافة األندلسية يف هذه الفرتة ،هو أن احلاجب

املنصور كان على صلة قدمية ابلثقافة ،وقد ارتبط هبا منذ نشأته ،وأنه كان مصاحباً للعلماء ،ويروى

ع نه :أبنه كان له جملس علمي يضم كبار علماء عصره ،وأن هذا اجمللس كان يعقد اجتماعات دورية
أسبوعية حيضره املنصور طيلة إقامته بقرطبة ( .)115ولذا نرى مناذج قليلة للعلماء يف جمال

اختصاصاهتم ،ففي العلوم اللسانية (النقلية) نرى استمرار بعض علماء فرتة اخلالفة إىل فرتة احلجابة:
ففي علم التفسري جند حممد بن عبد هللا املقري ( 420 - 340هـ) ( ،)116ويف علم القراءات نرى

عبد هللا بن حممد القضاعي (تويف عام  378هـ) الذي كان يقرأ على قراءة اإلمام ورش (عثمان بن
سعيد) ( .)117ومن أعالم احلديث يف هذه الفرتة
_______

( )112هيكل ،املرجع السابق ،ص  ،194ص .356 - 355
( )113ينظر ،احلميدي ،جذوة ،ترمجة رقم  - 157ابن دحية ،املطرب ،ص  192وبعدها  -ابن
اآلابر ،التكملة ،ترمجة رقم .350

( )114هيكل ،املرجع السابق ،ص .267

( )115ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،1ص .268

( )116السيوطي ،طبقات املفسرين ،ص .5
( )117حازم غامن ،املرجع السابق ،ص .172
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عبد الرْحن بن حممد بن عيسى بن فطيس (تويف عام  402هـ) ( ،)118وألهف العامل حيىي بن
شراحيل (تويف عام  372هـ) كتاابً يف توجيه حديث املوطأ لإلمام مالك ،واشتهر كتاب اتريخ علماء

األندلس البن الفرضي يف هذه الفرتة أيضاً (.)119

أما يف جمال العلوم الصرفة (العقلية) فاشتهر العامل أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي (تويف عام

 404هـ) وهو صاحب كتاب (التصريف ملن عجز عن التأليف) وهو كبري جراحي األندلس يف هذه

الفرتة ( .)120أما إمام العلماء يف الرايضيات والفلك يف هذه الفرتة فهو أبو القاسم مسلمة اجملريطي
(تويف عام  398هـ) ،وهو الذي عين بزيج حممد بن موسى اخلوارزمي وحوله من السنني الفارسية إىل

السنني العربية (.)121

واثين املالحظات على علوم هذا العصر هي :مخول الدراسات الفلسفية ويعود سبب ذلك إىل مقاومة
احلاجب املنصور هلذه الدراسات ،من أجل إرضاء عامة الناس ،وكسب أتييد الفقهاء .ومن أبرز

أعماله يف هذا اجملال إحراقه لكتب الفلك واملنطق والفلسفة اليت كانت متتلئ هبا مكتبة احلكم

املستنصر ( .)122وهبذا مخدت روح البحث العلمي ،وقيدت احلرية الفكرية ،وهتيب الناس من
دراسة العلوم العقلية ،وقد ختفى بعض العلماء ،وهرب القسم اآلخر حنو املشرق للتخلص من

االضطهاد (.)123
واثلث املالحظات على علوم هذه الفرتة ،هي ازدهار الدراسات اللغوية ،واليت دفعت بعوامل من

صل يف هذه الفرتة اللغوي املشرقي األديب صاعد
املشرق اإلسالمي وليس بسبب ذايت ،حيث َو َ

البغدادي (أبو العالء صاعد بن أيب احلسن بن عيسى) إىل األندلس عام  380هـ يف أايم احلاجب

املنصور ،فاستقبله املنصور أحسن استقبال ( .)124ولقي صاعد البغدادي األم هرين يف األندلس،

وتصدى له بعض علمائها
_______

( )118ابن بشكوال ،الصلة ،ج  ،1ص  - 309ابلنثيا ،املرجع السابق ،ص .395
( )119ابن الفرضي ،اتريخ ترمجة رقم .1598

( )120احلجي ،احلضارة اإلسالمية ،ص  - 58ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .573

( )121صاعد ،طبقات ،ص  - 93ابن القفطي ،اتريخ احلكماء ،ص  - 326طوقان ،تراث
العرب العلمي ،ص  257هـ حكمت جنيب ،دراسات ،ص  - 211احلجي ،احلضارة اإلسالمية،
ص  - 51سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .210

( )122سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص  - 162ابلنثيا ،املرجع السابق ،ص .65
( )123ينظر :النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 79 - 77هيكل ،املرجع السابق ،ص .270

( )124املراكشي ،املعجب ،ص  19وما بعدها  -املقري ،نفح ،ج  ،2ص  86وما بعدها  -ابن
خلكان ،وفيات ،ج  ،1ص  - 229ابن بسام ،الذخرية ،ق  ،4م  ،1ص  8وما بعدها.
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ودخلوا معه يف حماورات علمية احندرت أحياانً إىل درجة املكائد ،إال أن هذه احملاورات وجهود صاعد
اللغوية أدت إىل تنشيط احلركة اللغوية يف فرتة احلجابة.

وكان كتاب الفصوص الذي ألفه صاعد ذا أثر كبري يف تغذية الدراسات اللغوية واألدبية يف األندلس
(.)125

وسار األدب يف فرتة احلجابة بقوة الدفع اليت كانت يف فرتة اخلالفة ،فظل على ما كان عليه من
أنواع .بل إن بعض الظواهر األدبية اجليدة اليت أينعت يف فرتة اخلالفة ،قد اختفت يف فرتة احلجابة،

وكان ذلك بسبب أتثر األدب ابلظروف السياسية االستبدادية واألوضاع الثقافية املقيدة .وأهم أنواع
الشعر اليت انلت حظاً كبرياً يف هذه الفرتة ،هو شعر اجملون الذي يعكس حالة اجملتمع املرتدية ،وشعر
املديح الذي كان مبثابة أبواق دعاية للحكم االستبدادي ،وشعر االستعطاف ،وشعر النقد السياسي

( .)126ومن أشهر شعراء الفرتة ابن دراج القسطلي ،الذي غلب طابع املدح على أغلب شعره
(.)127

أما النثر ،فقد توقف النوع التأليفي ،واستمر النثر اخلالص ،ولكن أهم ما يالحظ على أسلوب النثر
يف هذه الفرتة ،ظهور أثر طريقة ابن العميد (وزير عضد الدولة البويهي تويف عام  360هـ) (،)128
تلك الطريقة اليت متيل إىل اإلطناب ،وتعتمد على السجع واجلناس ،مع ذكر بعض األمثال أو

اإلشارات التارخيية ،مع تدعيم النثر ابلشعر .وليس من شك يف أن حياة الرتف ومظاهر الفخامة يف

فرتة احلجابة ،كانت من أسباب االستجابة إىل هذه الطريقة من أسلوب النثر خالل هذه الفرتة.

وكذلك آاثر ابن العميد ومن حنوا طريقته كالصاحب بن عباد الفارسي (من وزراء البويهيني أيضاً تويف

عام  385هـ ولقب ابلصاحب ألنه كان يصحب ابن العميد ،وكان إمساعيل بن عباد أديباً ابرعاً يف
فن الرتسل وله رسائل منشورة) ( ،)129قد وصلت إىل األندلس قبيل فرتة
_______

( )125املقري ،نفح ،ج  ،2ص  - 77هيكل ،املرجع السابق ،ص  - 272 - 271سامل،
قرطبة ،ج  ،2ص .164

( )126هيكل ،املرجع السابق ،ص  273وما بعدها.
( )127ينظر ،ابن دحية ،املطرب ،ص  - 156ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب ،ص  - 466ابن
تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج  ،4ص  - 272ديوان ابن دراج ،ص  37وما بعدها  -احلميدي،

جذوة رقم  - 186ابن بشكوال ،الصلة ،رقم  - 75الضيب ،بغية ،رقم .342
( )128العبادي ،ين التاريخ العباسي ،ص .172 - 171

( )129نشرت رسائل الصاحب بن عباد يف القاهرة عام  1947برعاية شوقي ضيف وعبد الوهاب
عزام ،ينظر ،العبادي ،يف التاريخ العباسي ،ص .172
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احلجابة ،فيما وصل من تراث املشرق خالل القرن الرابع اهلجري ،وخباصة يف فرتة اخلالفة ،ولكن أثر

هذه الطريقة قد ظهر يف فرتة احلجابة (.)130

أما فرتة الفتنة  422 - 399هـ ،فهي فرتة التفكك واالحنالل ،واليت أدهت إىل سقوط اخلالفة
األندلسية وقيام عصر الطوائف (.)131

وكان من نتائج هذه الفتنة ،أن تعطل النشاط الثقايف وخباصة يف قرطبة ،فأغلقت املدارس واحنلت
حلقات الدرس ،وقتل بعض العلماء وخاصة ابن الفرضي صاحب كتاب (اتريخ علماء األندلس) عام

 403هـ ،وهاجر البعض من قرطبة إىل شرقي األندلس كابن حزم حيث يلتمس شيئاً من األمن.

وعلى الرغم من كل ذلك مل ختمد أنفاس احلركة العلمية يف األندلس خالل هذه الفرتة ،فقد كانت
هناك بقية من العلماء األندلسيني الذين أدركوا اإلزدهار يف فرتة اخلالفة ،أو انتفعوا بقوة الدفع يف

فرتة احلجابة ،فحفظوا لألندلس كثرياً من علمها وثرائها على الرغم مما كان فيها من فتنة مبرية كما

يقال .ومن أشهر هؤالء العلماء :أبو عمر أْحد بن حممد بن اجلسور وكان أحد شيوخ احلديث

( ،)132وأبو حممد عبد هللا بن يوسف الرهوين وكان مؤدابً حمداثً جموداً للقرآن ( .)133كما كان
هناك بعض العلماء ممن وفدوا إىل األندلس من أقطار مشرقية ،وكان هلم فيها حينذاك دور علمي

كبري ،ومن أشهر الوافدين إىل األندلس يف هذه الفرتة أبو القاسم عبد الرْحن بن حممد بن أيب يزيد

املصري ،وكان أديباً نسابة ،حافظاً للحديث عاملاً ابألخبار ( .)134كذلك كان يف بعض األقاليم
األندلسية البعيدة عن مركز قرطبة ،حظ من النشاط العلمي ،وقد كان شرقي األندلس من تلك

فعرفت بعض املدن هناك يف هذه الفرتة حبياة علمية ال أبس هبا
األقاليم اليت نعمت ببعض األمنُ ،

( .)135وبرز يف األندلس خالل فرتة الفتنة عاملان جليالن هلما دور ابرز يف ثقافة األندلس مها :أبو
حممد بن حزم ( 456 - 384هـ) وأبو مروان بن حيان ( 469 - 377هـ) .فابن حزم انصرف إىل

العلم بعد سقوط اخلالفة األندلسية وجتول يف ربوع األندلس وخباصة يف شرقها انشراً مذهبهُ الظاهري،

ولقي

_______

( )130هيكل ،املرجع السابق ،ص .334
( )131ينظر ،السامرائي ،عالقات املرابطني ،ص  32وما بعدها.
( )132هيكل ،املرجع السابق ،ص .350

( )133ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .595
( )134أيضاً ،ترمجة رقم .758

( )135كرمي عجيل ،احلياة العلمية ،ص  - 123تشراكوا ،جماهد العامري ،ص .143
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األم هرين من علماء املالكية وابلذات من أيب الوليد الباجي داعية الوحدة يف األندلس.

أما ابن حيان فعلى الرغم من توليه بعض املناصب اإلدارية يف هذه الفرتة ،إال أنه انصرف إىل كتابة

األدب والتاريخ ،واشتهر بكتابه املقتبس ( .)136وأتثر األدب أبحداث الفتنة أتثراً كبرياً ،فنرى أوالً
انتشار أدب التلهي والنفاق والتفاهة ،أو ما يسمى أبدب اهلروب ،واثنياً ظهر أدب التأمل والنقد أو
ما يسمى أبدب املراجعة .وقد كان الشعر جمال النوع األول (أدب اهلروب) وكان النثر جمال النوع
الثاين (أدب املراجعة) ،ومن هنا خطا النثر خطوات واسعة حىت سبق الشعر ،فظهرت أنواع نثرية

جديدة وجادة ،أاتح هلا انطواء بعض األدابء وعكوفهم جواً مالئماً فيه أتمل وفيه مراجعة ،مما ساعد

على التخيل والنقد والتحليل (.)137

ومن أشهر شعراء هذه الفرتة أبو عامر بن ُشهيد ( 426 - 382هـ) ( )138وأبو حممد بن حزم
الذي سيعاصر الطوائف .ويف جمال النثر ،فقد اشتهر هذان العاملان أيضاً ،فإبن ُشهيد له رسالة

التوابع والزوابع وهي قصة خيالية حيكي فيها ابن ُشهيد رحلة يف عامل اجلن ( .)139أما أبو حممد بن
حزم فأشهر كتاب له يف هذا اجملال ،هو طوق احلمامة يف األلفة واألُالهف ،ويتناول فيه دراسة عاطفة
احلب بشكل مفصل واعتمد أسس التجربة والتحليل النفسي يف منهجه (.)140

أما عصر الطوائف  484 - 422هـ ،فعلى الرغم من الفرقة السياسية اليت ضربت أطناهبا ببلد
األندلس خالل هذه الفرتة ،لكن رافقها نشاط احلركة العلمية واألدبية وذلك لرعاية ملوك الطوائف

العلماء واألدابء ،وألن معظمهم كان من رجال األدب ،فبذلك غدت قصورهم منتدايت أدبية وجمامع
حقة للعلوم والفنون (.)141

ومبا أن األندلس مل تكن دولة موحدة يف هذه الفرتة .ونظراً لتعدد أمرائها وتفاوهتم يف رعاية احلركة
األدبية ،فسوف نشري إىل أهم ممالك الطوائف اليت رعت احلركة األدبية:

_______

( )136ينظر ،هيكل ،املرجع السابق ،ص .363 - 351
( )137هيكل ،املرجع السابق ،ص .364
( )138احلميدي ،جذوة ،رقم .232

( )139ينظر ،أْحد ضيف ،بالغة العرب يف األندلس ،ص  - 48زكي مبارك ،النثر الفين ،ج ،1
ص  - 261هيكل ،املرجع السابق ،ص  377وما بعدها.

( )140ينظر ،طوق احلمامة ،ص  2وما بعدها  -الطاهر أْحد مكي ،دراسات عن ابن حزم ،ص
.225
( )141عنان ،دول الطوائف ،ص .423
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يف املقدمة أتيت مملكة بين عباد يف إشبيلية فقد كان املعتضد وابنه املعتمد من رواد احلركة األدبية وهلم
أشعارهم املختارة وعاش يف ظلهما أشهر شعراء هذه الفرتة أبو بكر بن عمار وابن زيدون صاحب
والدة بنت اخلليفة املستكفي (هو حممد بن عبد هللا بن الناصر  416 - 414هـ) ( .)142وأييت

بعدمها شاعران مشهوران مها أبو بكر بن اللبانة وابن ْحديس الصقلي (.)143

ورعى بالط املرية احلركة األدبية ( ،)144فباإلضافة إىل نبوغ والة األمر فيها ابلشعر وهم أسرة بين
صمادح ،فعاصرهم ومدحهم أبو عبد هللا حممد بن عبادة املعروف اببن القزاز ،وأبو الفضل جعفر بن

شرف القريواين ،وأبو حفص بن الشهيد وغريهم ( .)145وكان ملوك بطليوس وهم بنو األفطس من
ْحاة األدب والشعر ،ومن أشهر الشعراء الذين عاشوا يف كنفهم ،الوزير الشاعر عبد اجمليد بن
عبدون ،الذي اشتهر مبرثيته لبين األفطس (القصيدة العبدونية) وبنو القبطرنة الثالثة ،ومن أشهر

كتاهبم أبو بكر بن قزمان (.)146

ورعت مملكة سرقسطة احلركة األدبية والعلمية والفلسفية ،وكان يف مقدمة الشعراء الذين احتضنتهم

هذه اململكة هو أبو عمر أْحد بن حممد بن دراج القسطلي (.)147

ورعى جماهد العامري أمري مملكة دانية واجلزائر الشرقية احلركة األدبية ،وأحاط نفسه بعدد ضخم من

األدابء والشعراء ،ومن أشهرهم ،أبو عامر أْحد بن شهيد ،وأْحد بن رشيق وأبو حفص أْحد بن برد

وغريهم ( )148أما املمالك األخرى فكانت رعايتها للحركة األدبية أقل مما ذكران عن هذه املمالك،
وبعضها مل يذكر هلا شهرة أدبية (.)149

لكن عموماً ميكن القول أن اجتاهات أدبية جديدة ظهرت يف هذا العصر -وخباصة يف الشعر -مثل:
شعر الراثء ،مثله عبد اجمليد بن عبدون ،والشعر الفلسفي الذي مثله

_______

( )142ينظر ،صالح خالص ،اشبيلية ،ص  135وبعدها.
( )143ينظر ،سعد إمساعيل شليب ،البيئة األندلسية ،ص  335وبعدها.
( )144أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص  34وبعدها.

( )145ينظر ،ابن بشكوال ،الصلة ،رقم  - 298ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،2ص  92وبعدها -
إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص .71

( )146ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 236املقري ،نفح ،ج  ،2ص  - 136عنان،
دول الطوائف ،ص .429 - 428

( )147الضيب ،بغية امللتمس ،رقم .342
( )148تشراكوا ،جماهد العامري ،ص  231وما بعدها  -حازم عبد هللا ،ابن شهيد األندلسي ،ص
 26وما بعدها.

( )149ينظر ،إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص  74وما بعدها.

()337/1

ابن حزم ،وعبد اجلليل بن وهبون املرسي ،وشعر الزهد ميثله ابن الريوايل الفقيه وأْحد اإلقليشي ،وأبو
بكر العبدري وغريهم .وشعر الغزل الذي شاع يف هذا العصر نظراً لضعف الوازع الديين ،والتحلل
من القيم اخللقية ،ومثل هذا اإلجتاه السراج املالقي شاعر بين ْحود ،وابن احلداد ،وابن زيدون

وغريهم ،والشعر الشعويب الذي مثله أبو عامر أْحد بن غرسية الذي عاش يف مملكة دانية .وشعر
النكبات ،والذي صور نكبة بربشرت بصورة خاصة يف منطقة الثغر األعلى عندما احتلها النورمان عام

 456هـ وعاثوا فيها فساداً (.)150

وجبانب احلركة األدبية ازدهرت العلوم الدينية وخباصة يف بالط بين صمادح حيث كان املعتصم بن

صمادح وغريه يعقدون جمالس الفقهاء يف كل مجعة ويتدارسون كتب التفسري واحلديث (،)151
ورعت مملكة دانية العلوم القرآنية وكان رائدها شيخ القراء أاب عمرو الداين ( ،)152وتزعم

الدراسات الفقهية العاملان أبو حممد علي بن حزم وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي داعياً توحيد

األندلس يف أايم الطوائف ( ،)153وكان من رواد الدراسات النحوية العالمة اللغوي أبو احلسن علي
بن سيده (تويف عام  458هـ) صاحب كتاب (احملكم) ( .)154واشتهرت الدراسات التارخيية
واجلغرافية يف األندلس خالل هذه الفرتة ،وكان من رواد احلركة التارخيية ابن حيان املعروف بكتاب

املقتبس ،والعامل ابن حزم صاحب كتاب (مجهرة أنساب العرب) و (كتاب نقط العروس) (،)155

والعامل أبو عمر يوسف بن عبد الرب الذي ألف كتاب (االستيعاب يف معرفة األصحاب) ،وكتاب
(الدرر يف اختصار املغازي والسري) .وكان رائد الدراسات اجلغرافية يف عصر الطوائف أاب عبيد

البكري (ت  487هـ) وهو صاحب كتاب (املسالك واملمالك) وكتاب (معجم ما استعجم)
(.)156

_______

( )150ينظر ،سعد إمساعيل شليب ،البيئة األندلسية ،ص  308وما بعدها ،ص  425وما بعدها،
ص  438وما بعدها ،ص  502وما بعدها  -إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص 117

وما بعدها  -حممد جميد السعيد ،الشعر يف ظل بين عباد ،ص  77وما بعدها.

( )151إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص  - 71أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص

.248
( )152تشراكوا ،جماهد العامري ،ص .239

( )153السامرائي " ،الدعوة إىل توحيد األندلس يف أايم الطوائف " ،ص  82وما بعدها.

( )154عنان ،دول الطوائف ،ص  - 434ينظر ،كرمي عجيل ،احلياة العلمية ،ص  401وما بعدها.
( )155ينظر ،احلميدي ،جذوة ،ترمجة (رقم  - )874كرمي عجيل ،احلياة العلمية ،ص  466وما

بعدها  -عمر فروخ ،ابن حزم الكبري ،ص  101وما بعدها.

( )156البكري ،جغرافية األندلس ،ص  29وما بعدها  -عنان ،دول الطوائف ،ص .430
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أما العلوم الصرفة فنالت اهتمام أمراء الطوائف ،وأييت يف مقدمتهم املقتدر بن هود وولده املؤمتن أمري
سرقسطة ،حيث كاان من العلماء البارزين يف الرايضيات والفلك والفلسفة ( .)157وكان العامل أبو

الفتوح اثبت بن حممد بن اجلرجاين مشرقي املنبت ،رحل إىل األندلس عام  406هـ وعاش يف ظالل
مملكة دانية ،واشرتك يف عملية فتح سردانية .اشتهر ابلفلسفة والفلك واملنطق ( .)158واشتهرت

بلنسية بطبيبها أيب حممد عبد هللا بن حممد املعروف اببن الذهيب (تويف عام  456هـ) ( .)159ويف
جمال الرايضيات وعلم الفلك ،فكان من أشهرهم أبو إسحاق بن إبراهيم بن حيىي الزرقايل صاحب
اجلداول الفلكية الشهرية (تويف عام  480هـ) ،وأبو القاسم أصبغ بن السمح الغرانطي (تويف عام

 438هـ) وكان ابرعاً يف اهلندسة والفلك ( .)160واشتهر أبو عبد هللا بن أْحد السرقسطي (تويف

عام  488هـ) بعلم األعداد واهلندسة والنجوم ( .)161أما إسحاق بن قسطار ،فكان يهودايً يعمل
يف خدمة جماهد العامري .فله خربة جيدة ابلطب وبعلم املنطق والفلسفة (.)162

ورافق ازدهار احلركة الفكرية يف األندلس يف عصر الطوائف ،ذيوع املكتبات العامة واخلاصة اليت
مشلت أنفس وأجود أنواع الكتب ،فقد رعت مملكة إشبيلية هذه الظاهرة وكذلك مملكة املرية ،ومملكة
بطليوس وطليطلة .وأشهر مكتبة خاصة كانت تعود إىل الوزير أْحد بن عباس وزير زهري العامري

( ،)163واشتهرت مكتبة أيب حممد عبد هللا بن حيان بن فرحون األروشي (تويف عام  487هـ) يف
مدينة بلنسية ،وكانت له مهة عالية يف اقتناء الكتب (.)164

ويبدو لنا تطور احلركة الفلسفية يف عصر الطوائف ،وخباصة بعد دخول رسائل إخوان الصفا على يد
أيب احلكم الكرماين (تويف عام  458هـ) فوجدت يف شبه اجلزيرة إقباالً كبرياً ( .)165ومن الذين كان
هلم حس فلسفي يف عصر الطوائف ابن حزم

_______

( )157املقري ،نفح ،ج  ،2ص  126وما بعدها.
( )158احلميدي ،جذوة ،رقم .344

( )159صاعد ،طبقات ،ص  - 109كرمي عجيل ،احلياة العلمية.478 ،
( )160عنان ،دول الطوائف ،ص .435
( )161صاعد ،طبقات األمم ،ص .94
( )162تشراكوا ،جماهد العامري ،ص .251

( )163عنان ،دول الطوائف ،ص .437 - 436
( )164ابن بشكوال ،الصلة ،رقم  - 634الضيب ،بغية ،رقم .920
( )165ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص .17
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الظاهري ،الذي أحدث يف األندلس دوايً علمياً هائالً مبذهبه الظاهري ومناظرته الفقهاء وأهل
األداين ،وكان كثري الوقيعة يف العلماء بلسانه وقلمه (.)166

إال أن علم الفلسفة كان من العلوم املمقوتة يف األندلس على أايم الطوائف ،وال يستطيع صاحب

إرضاء للمالكية
هذا العلم إظهاره ( .)167وقد أحرق املعتضد أمري إشبيلية كتب ابن حزم الظاهري
ً

وعلى رأسهم أبو الوليد الباجي ( .)168وكان البن حزم تالميذ عاشوا بعده وورثوا بعض علمه ،ومنه
احلس الفلسفي ،ومن أشهرهم ولده (أبو رافع الفضل) ،الذي اجتمع عنده خبط أبيه من أتليفه حنو

أربعمائة جملد ( )169ويبدو لنا من هذه الرواية أن املعتضد مل حيرق كتب ابن حزم كلها ألن أاب رافع
هذا كان من رجال ولده املعتمد واستشهد يف معركة الزالقة عام  479هـ ،وإن اضطهاد املعتضد هلذا

العامل مل يكن يف أغلب الظن علمياً بقدر ما هو اضطهاد سياسي ( .)170وهناك من الزم ابن حزم

وأكثر األخذ منه دون أن يتظاهر بذلك أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر احلميدي (تويف عام  488هـ)

صاحب كتاب (جذوة املقتبس) ،ومن تالميذه أيضاً الراضي بن املعتمد الذي أشرف على املذهب

الظاهري وبرع يف األصول ( ،)171ويبدو أن الفنت اليت عصفت مبلوك الطوائف شغلت ملوك قرطبة
عن تعقب الفالسفة وحماكمتهم ،ومع ذلك فقد بيعت املكتبات العامة واخلاصة اليت كانت تزين

قصور قرطبة أبخبس األمثان وتناوهلا الناس وقرأوا منها بعض حبوث الفلسفة .وملا أمن الناس أظهروا ما
لديهم يف الفلسفة من كتب وأخذوا يهتمون ابلعلم الرايضي وصناعة املنطق ،وكان املعتمد نفسه

يصدق ابلتنجيم (.)172

ويظهر أن مملكة سرقسطة ابلذات كانت مأوى وحامياً للفلسفة والفالسفة يف عهد املقتدر بن هود

( 473 - 438هـ) وابنه يوسف املؤمتن ( 477 - 473هـ) ( )173وإىل بالطهما
_______

( )166ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج 12؛ ص  - 92عمر فروخ ،ابن حزم ،ص  161وما بعدها.
( )167املقري ،نفح ،ج  ،6ص .168

( )168سعد إمساعيل شليب .البيئة األندلسية ،ص ( 47ح.)8 :
( )169ابن خلكان ،وفيات ،ج  ،3ص .13

( )170السامرائي ،عالقات ،ص .427 - 426
( )171ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،2ص  - 71معجم األدابء ،ج  ،18ص  282وما بعدها.

( )172عبد الوهاب عزام ،املعتمد بن عباد ،ص  - 277حممد عبد املنعم خفاجة ،قصة األدب يف
األندلس ،ج  ،1ص .160 - 159
( )173ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص .454
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جلأ أبو احلكم الكرماين ،وفيها استقر املقام ابلفيلسوف ابن ابجة ،ولقيت رسائل إخوان الصفا إقباالً
كبرياً من أهلها (.)174
وأصبحت األندلس والية مرابطية  540 - 484هـ ،فنتج عن ذلك االنفتاح الفكري األندلسي

على املغرب ،حيث انتقلت الثقافات األندلسية املتنوعة إىل املغرب ،كما انتقل أبناء املغرب من قادة
ورعية لينهلوا من علوم األندلس والتزود من معارفها (.)175

وعلى الرغم من إشارة بعض الرواايت إىل ضمور احلركة الفكرية األندلسية يف ظل دولة املرابطني عما

كانت عليه أايم ملوك الطوائف ( ،)176إال أن احلركة العلمية واألدبية يف األندلس لبثت خالل

العهد املرابطي حتتفظ بكثري مما كان هلا أايم الطوائف من قوة وحيوية ،كما درس أكثر عمال املرابطني
يف األندلس على أيدي أشهر العلماء (.)177

واعتمد أمراء املرابطني ووالهتم قادة الفكر األندلسي يف تسيري أعماهلم ،فنرى اعتماد يوسف بن
اتشفني على األديب األندلسي عبد الرْحن بن أسباط ،وملا تويف عام  487هـ ،استعان أمري املسلمني

يوسف بن اتشفني ابلعامل حممد بن سليمان الكالعي اإلشبيلي املعروف اببن القصرية ،الذي كان

استخدامه يف البالط املرابطي بداية الحتشاد أعالم الكتابة األندلسيني للخدمة فيه (.)178

واحتشد يف البالط املرابطي إىل جانب ابن القصرية عدد من أعالم الكتاب وأئمة البالغة ،منهم وزير
بين األفطس وصاحب املرثية املشهورة عبد اجمليد بن عبدون الذي كتب ليوسف بن اتشفني وقيل

البنه علي وتويف عام  520هـ ( )179إضافة إىل الكاتب أيب عبد هللا حممد بن مسعود بن أيب
اخلصال الذي كتب لعلي بن يوسف مث عزله فيما بعد وتويف عام  540هـ ( )180وال ننسى خدمات
الفتح بن خاقان اإلشبيلي الذي خدم يف قصور أمراء الطوائف ،مث التحق خبدمة أيب إسحاق إبراهيم

بن يوسف بن اتشفني الذي قتل
_______

( )174سعد شليب ،البيئة األندلسية ص .49

( )175كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،3ص  - 149السامرائي ،عالقات ،ص .410
( )176كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،1ص .74
( )177راجع على سبيل املثال ،ابن اآلابر ،املعجم ،ج  ،8ص  ،15ص  ،20ص  281وغري
ذلك.

( )178ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة (رقم  - )1253الفتح بن خاقان ،قالئد ،ج  ،5ص - 104
عنان ،عصر املرابطني ،ق  ،1ص .440

( )179ابن خاقان ،قالئد ،ص  - 35كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،1ص .87
( )180ابن بشكوال ،الصلة ،رقم  - 1294ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص .123

()341/1

عام  529هـ مبراكش (.)181

ونوى من خالل دراسة ترمجة هؤالء الكتاب وغريهم ،أهنم كانوا يتمتعون مبكانة مرموقة يف البالط
املرابطي وحيملون لقب (ذو الوزارتني) أمثال أيب بكر بن القصرية ،وأيب عبد هللا حممد بن أيب اخلصال

الغافقي (.)182

وخالل العصر املرابطي ظهر يف األندلس الكثري من أعالم احملدثني والفقهاء ،فقسم منهم تعاون مع
والة املرابطني يف األندلس ،وقسم آخر ذهب إىل مراكش ودخل يف خدمة املرابطني هناك ،ومن

أشهرهم :الفقيه أبو حممد عبد احلق بن غالب احملاريب (تويف  542هـ) من أهل غرانطة ،ويبدو أنه

تعاون مع املرابطني يف األندلس ومدحهم أبشعاره ( .)183والفقيه أبو العباس أْحد بن عبد الرْحن
األنصاري من أهل املرية ،ودخل يف خدمة املرابطني يف أواخر أايمهم ،مث احناز إىل دولة املوحدين إىل

أن تويف مبراكش عام  559هـ ( .)184ومنهم الفقيه عبد هللا بن حممد بن عبد هللا النفري املعروف
ابملرسي ( 538 - 453هـ) ولد ودرس مبرسية ،مث انتقل إىل مدينة سبتة وتوىل اخلطابة جبامعها،
ورجع إىل األندلس وتويف يف قرطبة (.)185

كما نبغ يف العصر املرابطي بعض أئمة اللغة يف األندلس ،ومنهم أْحد بن عبد اجلليل املعروف
ابلتدمريي ،نشأ يف املرية ،وسكن جباية يف ظل بين ْحاد مث تويف يف مدينة فاس عام  555هـ (.)186

وأما عن العلوم ،فقد حظيت األندلس بنهضة علمية يف هذه الفرتة ،واليت كانت امتداداً للنهضة

الفكرية اليت ظهرت يف عصر الطوائف .وكان يف مقدمة العلماء الذين ظهروا يف عصر السيطرة

املرابطية أبو بكر حممد بن حيىي بن الضائع التجييب املعروف اببن ابجة (تويف عام  533هـ) وأصله

من سرقسطة نشأ فيها يف أواخر مملكة بين هود ،ونبغ يف الرايضيات والفلك والفلسفة ،وملا ويل
األمري أبو بكر بن إبراهيم املسويف ،وهو ابن عم يوسف بن اتشفني وحكم سرقسطة عام  508هـ،

استوزر أاب بكر بن ابجة
_______

( )181ابن اآلابر ،املعجم ،ص .313
( )182السامرائي ،عالقات ،ص .414
( )183الضيب ،بغية ،ترمجة  - 1103ابن دحية ،املطرب ،ص .91
( )184ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .182
( )185ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .650
( )186ابن اآلابر ،التكملة ،رقم .175

()342/1

وأغدق عليه رعايته وعنايته ،ابلرغم مما كان ينسب إليه من اآلراء الفلسفية .وملا سقطت سرقسطة
بيد اإلسبان عام  512هـ غادرها ابن ابجة إىل إشبيلية مث إىل شاطبة ،ومنها نزح إىل املغرب وتويف يف
مدينة فاس عام  533هـ (.)187

واشتهرت أسرة بين زهر ابلطب ،وكان عميدها عبد امللك بن حممد بن زهر اإلايدي ،وخلفه يف املهنة

ولده زهر بن عبد امللك الذي أصبح عمدة عصره يف الطب وتويف عام  525هـ بقرطبة ودفن يف
إشبيلية ( .)188وجاء من بعده ولده عبد امللك بن زهر الذي ذاع صيته يف املغرب واألندلس،
واتصل ابملرابطني ،وصنف لألمري أيب إسحاق بن يوسف بن اتشفني كتابه املعروف (االقتصاد يف

صالح األجساد) ،كما له كتاب يف الطب مشهور ابسم (التيسري) ،تويف يف إشبيلية عام  557هـ
( ،)189وقد كتب وصفاً دقيقاً لبعض األمراض وخباصة التهاب غشاء القلب وأعراض السرطان
(.)190

وأشهر أطباء العصر أيضاً علي بن عبد الرْحن اخلزرجي ،من أهل طليطلة برع ابلطب إىل جانب

متكنه يف الفقه ،وملا استوىل اإلسبان على طليطلة عام  478هـ ،رحل يف بالد األندلس واستقر أخرياً
يف قرطبة وتويف فيها عام  499هـ ( .)191وشاركهُ يف االهتمام ابلطب أيضاً أمية بن عبد العزيز بن
أيب الصلت ( 529 - 460هـ) من أهل دانية ،إال أنه قضى معظم حياته متنقالً بني مصر وأفريقية

( .)192واشتهر ابلزراعة يف األندلس خالل هذه الفرتة العالمة الزراعي أبو عبد هللا حممد بن مالك
التغنري من قرية تغنر من أعمال غرانطة ،ودرس العلوم الزراعية على يد ابن البصال الطليطلي ،وله

كتاب (زهر البستان ونزهة األذهان) (.)193

أما النهضة األدبية يف األندلس فقد ارتفعت فوق مستوى االحنالل الذي شهده
_________

( )187القفطي ،أخبار العلماء ،ص  - 265السامرائي ،عالقات ،ص  417 - 416ينظر،
السامرائي ،دراسات ،ص  379 - 378هـ سليم طه التكرييت " ابن ابجة " جملة العريب ،العدد

 ،166ص  166وما بعدها.

( )188عنان ،عصر املرابطني ،ق  ،1ص .473

( )189ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء ،ص .517
( )190السامرائي ،دراسات يف اتريخ الفكر العريب ،ص  - 324أنور الرفاعي ،اإلنسان العريب
واحلضارة ،ص  - 456عز الدين فراج ،فضل علماء املسلمني ،ص .252
( )191عنان ،عصر املرابطني ،ق  ،1ص .471

( )192ابن خلكان ،وفيات ،ج  ،2ص  ،99القفطي ،أخبار العلماء ،ص .57
( )193عنان ،عصر املرابطني ،ق  ،1ص .474

()343/1

عصر الطوائف ،ألن دولة املرابطني اعتمدت الدين يف كثري من أمورها ،وأهنا وجهت نشاطها إىل
جماهدة اإلسبان ،وكذلك مرت األندلس بفرتة من اجلد وتركت احلياة اليت اعتادت عليها يف أايم

الطوائف ،مما أدى إىل تغري نوعي يف مستوى احلياة األندلسية ،وخباصة األدبية منها .فلم نر ذلك

التحرر واالنطالق يف نظم الشعر الذي ميثل التغزل ابلطبيعة ومجاهلا ،ووصف مجال املرأة ،وبعض
مظاهر احلياة اإلجتماعية املاجنة (.)194

وعلى هذا األساس وجهت اهتامات إىل املرابطني بعدم الذوق األديب ،وكسوف مشس األدب يف
عهدهم ،بل غويل ابألمر إىل حد اهتامهم بعدم معرفة اللسان العريب ( .)195إن مثل هذا االهتام ميثل

بعض وجوه العصبية األندلسية لتبيان حالة أهل املغرب أبهنم أقل حضارة وأقل نصيباً يف تقدير الشعر

من أهل األندلس ،فاألمر ال يعدو أكثر من نقمة األندلسيني على املرابطني ،أبكثر مما يدل على تغري
من حال األدابء والشعراء .فالشعراء الذين كانوا يف ظل أمراء الطوائف أكثرهم أدرك عصر املرابطني

وعاش الكثري من أحداثه ،وبذلك ميكن نفي مثل هذا االهتام ،واجلزم أبن الشعر األندلسي مل ميت يف
عصر املرابطني ،وأن كل ما حدث :أن الشعر كيهف نفسه مبا يالئم الظروف اجلديدة اليت أحاطت به

(.)196

لقد كان قدوم املرابطني إىل األندلس بداية عهد جديد يؤذن بتواري العاهل األندلسي وقيام عاهل

مرابطي لكل منهما ذوقه األديب ،وموقفه من الشعر والشعراء ،فال ينكر أن طبقة الشعراء أصبحت
يف الظل على عهد املرابطني وتقدمت عليها طبقة الفقهاء ( .)197فنرى نتيجة ذلك أن بعض شعراء
األندلس أمثال ابن خفاجة (تويف عام  533هـ) وابن أخته حيىي بن عطية بن الزقاق (تويف عام 529

هـ) مل يتأثروا كثرياً بقدوم املرابطني ،كما كان حاهلم يف عصر الطوائف ( ،)198وكذلك دفع األمر
بعض أدابء األندلس إىل مجع تراثهم األديب واحلفاظ عليه من الضياع فصنف ابن بسام (تويف عام

 542هـ) كتابه املشهور (الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة) وصنف الفتح بن خاقان (تويف عام 535
هـ) كتايب قالئد العقيان ومطمح األنفس .وقد أشار ابن بسام -بصورة خاصة-
_______

( )194حركات ،املغرب عرب التاريخ ،ص  - 394الطاهر أْحد مكي ،دراسات عن ابن حزم ،ص
 48وما بعدها.

( )195حممد عبد املنعم خفاجة ،قصة األدب يف األندلس ،ج  ،2ص .338
( )196إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص .79

( )197سعد إمساعيل شليب ،دراسات أدبية يف الشعر األندلسي ،ص .153
( )198سعد شليب ،دراسات أدبية ،ص .154

()344/1

إىل أن الكساد قد أصاب الشعر يف األندلس بعد انقراض عصر ملوك الطوائف ( .)199كما
نالحظ الكثري من شعراء األندلس يف هذا العهد تركوا البالد وهاجروا إىل اخلارج واستقر قسم منهم
يف اجلزائر الشرقية (البليار) وقسم يف تونس واجلزائر ،بعيداً عن سلطان املرابطني أمثال الشاعر ابن
اللبانة ،والشاعر ابن ْحديس الصقلي (.)200

وعندما وجد فريق من الشعراء نفسه مضطراً على البقاء يف األندلس ،اضطر إىل املداهنة ،وإىل توجيه

أشعاره إىل الفقهاء والكتاب األندلسيني الذين تولوا مناصب الوزارة والكتابة للمرابطني .ونظراً ألن

هؤالء مل يكونوا يف ثراء ملوك الطوائف أو هيبتهم األدبية ،فقد هبط الشعر الرمسي عن مستواه ،وصار

سلساً إىل درجة تقرب من الضعف ،كما كثر فيه االستعطاف ،والرتحيب ابلسادة اجلدد ،والتندر

بعيوب ملوك الطوائف (.)201

وإذا كان مقدم بن معاىف القربي (تويف عام  299هـ) قد ابتكر املوشحات األندلسية ،فإهنا تطورت يف
عصر الطوائف على يد الشاعر أيب بكر عبادة بن ماء السماء (تويف عام  422هـ) ( ،)202مث تبعه

الشاعر ابن اللبانة واألعمى التطيلي وغريمها ،يف عصر املرابطني مما يدل على غلبة ذوق العوام ،وإىل

التهاون يف استعمال اللغة العربية ( ،)203فمال هؤالء الشعراء الفحول إىل نظم هذه املوشحات
ألهنم كانوا يعيشون يف جمتمع مييل إىل كل ما هو شعيب (.)204
وقد أدى هذا األمر إىل ظهور شعر الزجل الذي اشتهر به حممد بن عبد هللا بن قزمان (تويف عام

 554هـ) ( ،)205وإذا رأينا املوشح يعتمد نظم القوايف ،فالزجل ميثل مظهراً من مظاهر ضعف اللغة
العربية وفقدان سلطاهنا الكامل على الشعراء (.)206

_______

( )199السامرائي ،عالقات ،ص .420
( )200سعد شليب ،دراسات أدبية ،ص .156 - 155

( )201راجع ،ديوان ابن خفاجة األندلسي ،ص  ،116ص .198
( )202حممد جميد السعيد ،الشعر يف ظل بين عباد ،ص .268 - 267

( )203حممد جميد السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص  - 395السامرائي ،عالقات،
ص .421

( )204السامرائي ،دراسات ،ص .405

( )205ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 100سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .100
( )206مناذج من موشحة ابن اللبانة:
للدموع إذ تقطر .يف اخلد أسطر .حتفظ اهلوى ظاهر .منها النواظر وأشهر منوذج للموشحات ،موشحة
ابن اخلطيب= :

()345/1

ولكن مع كل هذا فقد رعت دولة املرابطني احلركة األدبية ،وظللت على رجاهلا وأدخلهم سالطينها
يف خدمتهم ،فعلي بن يوسف استعان ابلوزير أيب القاسم ابن اجلد املعروف اببن األحدب ،وأبيب بكر
بن حممد املعروف اببن القبطرنة ،كما أن األديب والفيلسوف ابن ابجة خدم أمري سرقسطة املرابطي

أاب بكر إبراهيم املعروف اببن اتفلويت ونظم له املوشح املعروف مبطلعه:
جرر الذيل أميا جر  ...وصل الشكر منك ابلشكر

فطرب ابن اتفلويت هلذا املوشح الذي ختم بقوله:

عقد هللا راية النصر  ...ألمري العال أيب بكر ()207

وألمري سرقسطة قصة معروفة مع هذا األديب ( .)208كما أن الدولة املرابطية شجعت احلركة
األدبية ،ودل على ذلك املؤلفات العديدة اليت ظهرت يف هذه الفرتة مثل :قالئد ابن خاقان ،وذخرية
ابن بسام ،وصلة ابن بشكوال ومسهب احلجاري وغريها (.)209

هذه الرعاية اليت حظي هبا أدابء األندلس من قبل أمراء املرابطني ،أثرت يف األدب األندلسي أتثرياً
حمسوساً ،فظهر مبظهر القوة ،واختفت منه عناصر الضعف اليت كانت سائدة عليه أايم ملوك
الطوائف ،فانتحى الشعراء يف شعرهم مناحي اجلد والتوقر بدل ما كانوا منغمسني فيه من اجملون

والبطالة ،وذلك نتيجة ارتفاع معنوايت أهل األندلس عموماً مبا أحرزوه من نصر على أعدائهم بفضل
جهود املرابطني ،بعدما كانوا أذلة أمام

_______

= جادك الغيث إذا الغيث مهى  ...اي زمان الوصل ابألندلس

مل يكن وصلك إال حلما  ...يف الكرى أو خلسة املختلس

ينظر ،السعيد ،الشعر يف ظل بين عباد ،ص  - 258السامرائي ،دراسات ،ص  405ومن مناذج

الزجل.

ما أعجب حديثي  ...اشى هذا اجلنون

نطلب وندبر  ...أمراً ال يكون

وكم ذا هنون  ...أمراً ال يهون

ينظر ،حممد عبد املنعم خفاجة ،قصة األدب يف األندلس ،ج  ،1ص  .232كامل كيالين ،نظرات،
ص  - 289عنان ،عصر املرابطني ،ق  ،1ص .454 - 453

( )207سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص  ،98ص  184وما بعدها.

( )208ابن خاقان ،قالئد ،ص  - 4 - 3السامرائي ،عالقات ،ص .423

( )209ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 211ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،2ص 108
 -احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .451

()346/1

هجمات اإلسبان ( .)210ومن مميزات احلركة األدبية يف األندلس يف عصر املرابطني ظهور فن
املقامات ،وأول من أتثر مبقامات احلريري األديب أبو طاهر حممد التميمي السرقسطي (تويف بقرطبة

عام  538هـ) فله كتاب (اخلمسني مقامة اللزومية) وهي املعروفة ابملقامات السرقسطية وقد عارض

هبا مقامات احلريري ،كما وضع األديب حمارب بن حممد الوادي آشي مقامة يف مدح القاضي عياض
بن موسى السبيت (تويف عام  544هـ) ،كما أن األديب أاب عبد هللا حممد بن القرطيب وضع مقامة

مساها املقامة العياضية الغزلية (.)211

ومل تلق احلركة الفلسفية رواجاً وتقدماً يف األندلس يف العهد املرابطي وذلك العتماد هذه الدولة

املذهب املالكي أساساً لكل أمورها ،وبذلك ال متيل إىل اخلوض يف علوم الفلسفة ( ،)212ولكن مع

هذا وجد من درس هذا العلم خالل هذه الفرتة ،أمثال العامل أيب بكر بن ابجة املعروف ،والعامل أيب
احلجاج يوسف بن موسى الكليب الضرير ،من أهل سرقسطة الذي سكن مراكش ومات فيها عام

 520هـ ( .)213وتوجت دولة املرابطني موقفها من الفكر الفلسفي ،إبحراق كتب اإلمام الغزايل،
وأصدرت أوامرها إىل معظم مدن األندلس واملغرب يف عهد أمري املسلمني علي بن يوسف ،هبذا

األمر ،العتقاد أهل الفقه أبن كتبه مليئة آبراء املتكلمني ومذاهب الصوفية (.)214

كما ذهب ضحية سلوك الفقهاء هذا أبو احلسن علي بن جودي (تويف  530هـ) ،وهو تلميذ ابن
ابجة ،حيث اهتم بدينه فالحقته السلطات ،ففر وحتول إىل قاطع طريق مع عصابة تعمل بني اجلزيرة

اخلضراء وقلعة خوالن (.)215

وأصبحت األندلس والية موحدية  620 - 540هـ ،فبدأ عصر جديد للحركة الفكرية ،فقد أعطى
املوحدون احلرايت للنشاطات العلمية واألدبية ،سوى ما خيالف مبادئ فكرة التوحيد اليت يعتمدها

حممد بن تومرت ( )216فقدروا العلماء ،واستدعوهم إىل
_______

( )210كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،1ص .92
( )211ينظر ،إحسان عباس ،اتريخ األدب ،ص  - 195حازم عبد هللا ،النثر األندلسي ،ص

.324

( )212املراكشي ،املعجب ،ص  - 172فيليب حيت وآخرون ،اتريخ العرب (مطول) ،ج  ،2ص
.645

( )213السامرائي ،عالقات ،ص .429
( )214ينظر ،ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 15 - 14املراكشي ،املعجب ،ص - 173

بروفنسال ،اإلسالم ىف املغرب واألندلس ،ص  - 153السالوي ،اإلستقصا ،ج  ،2ص - 57
حممد جميد السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص  ،63ص .72

( )215ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،2ص  - 109السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني ،ص .72
( )216عبد هللا علي عالم ،الدعوة املوحدية ابملغرب ،ص  151وما بعدها.

()347/1

قصورهم وأحاطوهم ابلرعاية ،ومالوا إىل دراسة خمتلف العلوم مبا فيه الفلسفة ،وبذلك امتاز عصرهم
بسعة األفق وحرية الفكر (.)217
ومن املالحظ يف هذا العصر أن احلركة األدبية يف األندلس وخباصة الشعر والنثر قد تقدمت على
العلوم األخرى ،ومما دفعها يف هذا اجملال النكبات اليت حلقت أبهل األندلس ،خالل العصر

املوحدي ،وعصر االهنيار الذي أدى إىل قيام مملكة غرانطة ،فعربت النفوس امللتاعة ابملراثي البليغة،

من الشعر والنثر ،ما يدمي القلوب وحيرق النفوس (.)218

يف أايم املوحدين انكمش سلطان الفقهاء البتعاد والة األمر عن علم الفروع واهتمامهم بظاهر
النصوص من قرآن وحديث نبوي ،فنمت بدهلم طبقة من الصاحلني األتقياء ،الذين دفعوا العلوم

الدينية إىل اإلمام.

ودراستنا للعلوم الدينية يف األندلس من خالل تتبع تراجم رواد هذه العلوم ميكن أن نقسم هؤالء
العلماء إىل ثالثة أقسام:
 - 1األول:

الذين اشتهروا بعلوم القرآن واحلديث والفقه :العالمة احلافظ أبو الربيع بن سامل احلمريي (شهيد

معركة أنيشة عام  634هـ) برع يف احلديث والفقه ،وهو أستاذ ابن اآلابر ( .)219واألخوان عبد هللا
وداود أوالد حوط هللا األنصاري ،تويف عبد هللا عام  612هـ ،وتويف داود عام  621هـ ،اشتهرا بعلم

القراءات وعلم احلديث (.)220

ومن أشهر علماء احلديث أيضاً عبد هللا بن احلسن األنصاري ويعرف اببن القرطيب (تويف عام 611

هـ) ( .)221ومن أعظم فقهاء هذا العصر حممد بن عبد هللا بن اجلد الفهري ،الذي اشتهر بدراسة
الفقه واحلديث (تويف عام  586هـ) ( .)222أما ابن موجوال فاشتهر بدراسة القراءات واحلديث،
إىل جانب اشتهاره ابلورع والزهد تويف عام  566هـ ( .)223وغريهم كثري.
_______

( )217السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .65 - 64
( )218عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .649

( )219ابن اآلابر ،التكملة ،ترمجة (رقم .)1991
( )220أيضاً ،ترمجة رقم ( - )2099ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .503
( )221أيضاً ،ترمجة ،رقم (.)2097

( )222ابن اآلابر ،التكملة (رقم .)1496
( )223أيضاً ،ترمجة (رقم .)2050
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 - 2الثاين:
العلماء الذين مزجوا بني دراسة الفقه واحلديث ودراسة األدب ،ومن أشهرهم حممد بن خري بن عمر
( 575 - 502هـ) وهو صاحب كتاب الفهرسة ( .)224وعبد هللا بن حيىي احلضرمي النحوي

ويعرف اببن صاحب الصالة ( 578 - 517هـ) ،ومن شعره:

وعجل شييب أن ذا الفضل مبتلى  ...بدهر غدا ذو النقص فيه مؤمال
ومن نكد الدنيا على احلر أن يرى  ...هبا احلر يشقى واللئيم مموال ()225

واشتهر ابلشعر أيضاً الفقيه واحملدث مفوز بن طاهر املعاريف ( 590 - 517هـ).
ومن نظمه:

وقفت على الوادي املنعم دوحه  ...فأرسلت من دمعي هنالك واداي
وغنت به ورق احلمام عشية  ...فأذكر أايماً مضت ولياليا ()226
 - 3الثالث:

العلماء الذين غلبت عليهم صفة التصوف ،وأييت يف مقدمتهم املقرئ والزاهد الورع موسى بن حسني
بن عمران املريتلي( ،تويف عام  604هـ) ومن شعره يف الزهد:
سليخة وحصري  ...ليت مثلي كثري

وفيه ،شكراً لريب  ...خبز وماء منري

وفوق جسمي ثوب  ...من اهلواء ستري
قررت عينا بعيشي  ...فدون حايل األمري ()227

وقطب هذا القسم حميي الدين بن عريب ( 638 - 560هـ) فبجانب دراسته للحديث ،مال إىل

التصوف وشغف به حىت ملك عليه كل جوارحه ،إضافة إىل هذا كله كان شاعراً مبدعاً له قصائد يف
الشعر الرقيق اجليد ،يف العشق اإلهلي (.)228
_______

( )224ابن خري ،الفهرسة ،ص ي مقدمة الكتاب.
( )225ابن اآلابر ،التكملة رقم  - 2066عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .662
( )226ابن اآلابر ،التكملة ،ترمجة رقم .1844

( )227أيضاً ،ترمجة رقم  - 1731عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .666

( )228ينظر ،عبد اللطيف الطيباوي ،حماضرات يف اتريخ العرب واإلسالم ،ص  - 230عنان،
عصر املوحدين ،ق  ،2ص  - 680 - 679السامرائي ،دراسات ،ص  - 287ابلنثيا ،اتريخ
الفكر األندلسي ،ص  371وما بعدها.
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أما العلوم اللغوية والنحوية ،فقد ازدهرت يف األندلس يف هذا العصر ،ومما يلفت النظر يف عصر
املوحدين ،هو ظهور أعالم كبار يف النحو ،هلم اجتهادات وآراء جديدة يف هذا امليدان ( .)229ومن
أشهرهم أبو جعفر أْحد بن عبد الرْحن املعروف اببن مضاء القرطيب (تويف عام  592هـ) (،)230

وعلي بن حممد بن علي بن خروف احلضرمي (تويف عام  609هـ) ( ،)231ومن علماء اللغة والنحو

يف هذا العصر أيضاً ابن أيب ركب ،مصعب بن حممد اخلشين (تويف عام  604هـ) ( ،)232وكذلك
أبو علي عمر بن حممد اإلشبيلي الشلوبيين والذي يعترب إمام النحويني يف هذا العصر (- 562

 645هـ) (.)233
ومن أشهر رواد علم التاريخ وكتابه ورواته يف األندلس خالل هذه الفرتة حممد بن أيب خالد املري

اإللبريي ،من أهل غرانطة ( 602 - 533هـ) فكان عارفاً بتاريخ من نزل ابألندلس قدمياً من العرب

( .)234أما إمام املؤرخني ،وأعظم أقطاب الرواية والتاريخ من هذه الفرتة هو أبو عبد هللا حممد بن
عبد هللا القضاعي املعروف اببن اآلابر ( 658 - 595هـ) فقد عاصر أحداث األندلس خالل

العصر املوحدي وشارك يف جمرايت أمورها ،وترك لنا مؤلفات يف غاية األمهية منها (احللة السرياء -
التكملة لكتاب الصلة  -إعتاب الكتاب) وغريها ( .)235ورعت دولة املوحدين العلوم الصرفة.
ويف مقدمتها علوم الطب وتزعمت أسرة آل زهر األندلسية اإلشبيلية حركة الطب يف هذه الفرتة

فكان أبو العالء زهر بن عبد امللك بن زهر (تويف عام  525هـ) طبيباً خاصاً لعبد املؤمن بن علي

أول حاكم للموحدين ،وكان هذا احلاكم يكره األدوية وقد احتاج إىل مسهل فأعطاه هذا الطبيب مثار
العنب بعد أن سقى شجرة العنب مباء فيه دواء مسهل ( .)236مث
_______

( )229السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .68
( )230ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ج  ،1ص ( 2 - 8رقم  - )92أْحد أمني ،ظهر اإلسالم،

ج  ،3ص .98 - 95

( )231احلموي ،معجم األدابء ،ج  ،15ص  - 75ابن الزبري ،الصلة ،ترمجة (رقم - )245
املقري ،نفح ،ج  ،3ص .184

( )232ابن اآلابر ،التكملة رقم  - 1785عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .684
( )233ينظر ،القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،5ص  - 218املقري ،نفح ،ج  ،3ص - 490

ج  ،4ص  ،9ص .472

( )234ابن اآلابر ،التكملة ترمجة رقم  - 1530عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .655
( )235ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1مقدمة احملقق ص  13وما بعدها  -ينظر عنان ،عصر
املوحدين ،ق  ،2ص  ،704ص .708 - 705

( )236عمر فروخ ،اتريخ العلوم عند العرب ،ص  - 289جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص
.312

()350/1

اشتهر من بعده حفيده أبو بكر حممد بن عبد هللا بن زهر بن عبد امللك ،طبيباً خاصاً للخليفة

املوحدي املنصور ومن جاء بعده ،وملا تويف عام  595هـ دفن بروضة األمراء إكراماً له (.)237

ومن أشهر العشابني والنباتيني يف األندلس خالل العصر املوحدي أبو العباس أْحد بن حممد بن مفرج
األموري املعروف ابلعشاب واببن الرومية ( 637 - 561هـ) ( ،)238وخلفه من بعده تلميذه
ضياء الدين عبد هللا بن أْحد املالقي املشهور اببن البيطار (تويف عام  646هـ) (.)239
ومن أشهر علماء الرايضيات علي بن خلف األنصاري الشليب الذي كان حياً عام  565هـ (.)240
واشتهر أبو بكر حممد بن أْحد الرقوطي املرسي ابلرايضيات واهلندسة والطب ،ويتقن عدة لغات،

وقد بقي يف وطنه مرسية بعد تغلب اإلسبان عليها عام  664هـ ،ومل يغادرها .وبىن له ملك اإلسبان

(خامية األول) مدرسة علم فيها املسلمني واملسيحيني واليهود العلوم اليت برع هبا ،وحاول ملك

اإلسبان عبثاً أن يُغريه ابعتناق املسيحية ،مث غادر مرسية إىل مملكة غرانطة ودخل يف خدمتهم يعلم

أبناء املسلمني علومه اليت تفوق هبا ،تويف أواخر القرن السابع اهلجري ( .)241أما الفكر الفلسفي،

فدخل عصره الذهيب يف عهد املوحدين ،ومتتع الفالسفة مبكانة مرموقة يف بالط املوحدين ،وأعطيت
هلم احلرية املطلقة يف عملهم شريطة أال تنشر هذه التعاليم على العامة ،ألن املوحدين كانوا يعتربون

الفلسفة نوعاً من احلقائق الباطنية احملصورة يف فئة املتنورين (.)242

واشتهر هذا العصر أبعظم فالسفة األندلس ،وأييت يف مقدمتهم ابن طفيل (أبو بكر
_______

( )237ينظر ،ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء ،ج  ،2ص  - 67املراكشي ،املعجب ،ص  142وما
بعدها  -ابن اآلابر ،التكملة ،ترمجة (رقم  - )1499املقري ،نفح ،ج  ،2ص  - 247ج  ،3ص

 - 434ج  ،7ص .9

( )238ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  215وبعدها  -ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ج ،1
ص  191ترمجة رقم  - 69املقري ،نفح ،ج  ،3ص .185

( )239ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء ،ج  ،2ص .133
( )240ابن الزبري ،صلة الصلة ،ترمجة رقم .201
( )241عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .718
( )242أولربي ،الفكر العريب ،ص .212 - 211

()351/1

حممد بن عبد امللك تويف عام  581هـ) ( .)243مؤلف رواية (حي بن يقظان) ،وكان بطلها حي
يعيش يف جزيرة ال يسكنها أحد من الناس ،وليس له عالقة أبحد من أهل اجلزائر األخرى .حبث

بعقله حبثاً منطقياً متدرجاً من البسيط إىل املركب حىت وصل إىل االعتقاد ابهلل وغرضه من ذلك :أن
يبني أن الشرع يتفق مع العقل ( ،)244والفيلسوف اآلخر املشهور أبو الوليد حممد بن أْحد

املعروف اببن رشد شيخ الفالسفة يف األندلس (تويف عام  595هـ) ( .)245ودافع ابن رشد عن

الفلسفة يف كتابه هتافت التهافت ،ورد بعنف على اإلمام الغزايل (تويف عام  505هـ) ،ووضح ابن

رشد يف كتب أخرى أبن الفلسفة ال تتناىف مع الدين ،وألف كتاابً صغرياً مساه (فصل املقال فيما بني

الشريعة والفلسفة من االتصال) ( .)246وقد اهتم ابن رشد ابلزندقة لكثرة أحباثه ،فأحرقت كتبه
الفلسفية مجيعها يف عهد دولة املوحدين ،على عهد اخلليفة املنصور ،واحتفظ له ابلكتب الطبية
والرايضية ( .)247وكذلك الفيلسوف موسى بن ميمون القرطيب اليهودي األصل ،والذي اعتنق

اإلسالم ودخل يف خدمة املوحدين ،وبعدها غادر املغرب إىل مصر ودخل يف خدمة البالط األيويب يف

مصر إىل أن تويف عام  602هـ (.)248

أما احلركة األدبية فقد ازدهرت يف األندلس خالل عصر املوحدين ،وذلك بسبب تذوق اخللفاء

املوحدين للشعر اجليد ،مع تقديرهم لشعر املديح واإلشادة .وبلغ الشعر يف األندلس مستوى عالياً
من اإلزدهار والقوة ،وأظله املوحدون برعايتهم ،وتبارى الشعراء األندلسيون يف مدح اخلالفة املوحدية

ختب يف عصر االهنيار ،أواخر العهد املوحدي  -بل
واإلشادة هبا .حىت إن هذه النهضة الشعرية مل ُ

زادهتا احملنة قوة ،فنظم الشعراء قصائد الراثء والقصائد املبكية ،مما يشهد أبن الشعر األندلسي ،قد

بلغ

_______

( )243املراكشي ،املعجب ،ص  - 311أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص  - 500حممد عبد املنعم

خفاجة  -قصة األدب ج  ،1ص  - 147أولربي ،الفكر العريب ،ص .212

( )244السامرائي ،دراسات ،ص  - 258حممد أْحد املليجي " ابن طفيل " ،جملة العريب ،العدد
 ،145ص .127

( )245النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 111ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج  ،6ص - 154

أولربي ،الفكر العريب ،ص .213

( )246أْحد أمني ،اتريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص .158
( )247أنور الرفاعي ،اإلنسان العريب واحلضارة ،ص  - 516خودا خبش ،حضارة اإلسالم ،ص

 - 148أبو رميلة ،عالقات ،ص .392 - 391

( )248عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .724 - 723
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يف تلك الفرتة الصعبة من حياة األندلس ،ذروة قوته وروعته.
وملا كانت الرغبة لدى اخللفاء املوحدين يف مساع املديح ،فظهر يف الشعر األندلسي هذا الفن ،فلما

عرب عبد املؤمن بن علي إىل األندلس استدعى الشعراء ،ومسع من كثري منهم ،وكان ممن أنشده من
األندلسيني األصم املرواين وابن سيِد (اللص) والرصايف البلنسي وغريهم ،وكانت له مالحظات نقدية
على قصائدهم تدل على تذوقه للشعر ومعرفته الواسعة به ( .)249واخلليفة املوحدي املنصور ملا
انتصر على اإلسبان يف معركة االرك عام  591هـ اجتمع لديه عدد كبري من الشعراء ،فلم يكن

الوقت يسمح إللقاء كل شاعر قصيدته ،فألقى كل شاعر بيتني أو ثالثة من قصيدته ( .)250ولكن

بعد خالفة الناصر ( 610هـ) ،خبا هذا النوع من الشعر الضطراب أحوال الدولة وعدم تذوق والة
األمر شعر املديح ( .)251ويف هذا العصر عاجل شعراء كثريون فن الغزل ،فمنه الغزل العفيف،
كقصيدة الفيلسوف والشاعر ابن طفيل الذي زار حمبوبته ليالً بعد نوم الناس ،وعلى الرغم من
الشوق والتلهف مل ينسيا العفة واخللق الشريف (.)252

وشاركه يف هذا االجتاه الشاعر أبو الروح عيسى بن خليل (تويف عام  629هـ) (.)253

ولكن غزل ابن سعيد األندلسي وغريه ،يبتعد عن التحشم والوقار ( .)254وظهر يف هذا العصر يف

األندلس شواعر غزالت أمثال حفصة الركونية اليت توفيت عام  586هـ ( ،)255وميثل شعرها قصة

غرام جريء يف جمتمع إسالمي حيرص على سلوك معني وتقاليد وأعراف (.)256

وشعر الشكوى ظهر يف هذه الفرتة ،بسبب وقوع الشاعر يف األسر ،أو ينفى من بلده ألي سبب.
وممن امتحن ابلنفي والتغريب عن وطنه الشاعر أبو احلسن سهل بن حممد بن مالك الغرانطي (تويف

عام  639هـ) ،فيصور حالته البائسة وهو غريب بعيد عن
_______

( )249املراكشي ،املعجب ،ص  ،282ص  ،285ص .286

( )250املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 172ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص .127 - 126
( )251السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .88
( )252ينظر املراكشي ،املعجب ،ص .313
( )253املقري ،نفح ،ج  ،2ص .608
( )254السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .166
( )255ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  ،499ص .227
( )256السعيد ،نفس املرجع ،ص .183
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الوطن واألهل ( .)257واشتهر الشاعر ابن حزمون (تويف عام  614هـ) بشعر اهلجاء حىت وصف
أبنه :بذيء اللسان ( .)258وهناك بعض الشعراء الذين متيزوا ابهلجاء السياسي أمثال (أيب عبد هللا
مشوهاً ،هجا املستنصر
حممد بن الصفار القرطيب تويف عام  639هـ) فالربغم من كونه أعمى ه

املوحدي ،وختفى يف مدن املغرب من خطره (.)259

وبرز يف األندلس خالل هذا العصر شعراء الزهد وميثلهم أبو عمران موسى بن عمر املارتلي اإلشبيلي

( .)260وكذلك أبو جعفر بن الوكيل (تويف عام  551هـ) ،ومن شعره:
أسري اخلطااي عند اببك واقف  ...له عن طريق احلق قلب خمالف

قدمياً عصى عمداً وجهالً وعزة  ...ومل ينهه قلب من هللا خائف ()261

وضمن هذا الفن ظهرت القصائد النبوية الطويلة يف مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتعداد

معجزاته ،والتشوق إىل زايرة ضرحيه وإىل غري ذلك ،ومن أشهر شعراء هذا الفن ابن اجلنان (تويف عام

 640هـ) والشاعر علي بن إبراهيم األنصاري (تويف عام  571هـ) ،والشاعرة أم السعد بنت عصام
احلمريي املعروفة بـ (سعدونة) توفيت (عام  640هـ) (.)262

ويعترب العصر املوحدي يف األندلس عصر بزوغ الشعر الصويف ونضوجه ،وأحسن من ميثله حميي
الدين بن عريب (تويف عام  638هـ) املار ذكره (.)263
وبرز يف األندلس خالل العصر املوحدي ،ونتيجة اسرتداد اإلسبان ملعظم املدن األندلسية ،وما حلق

أهلها من األذى والضرر ،نوع من الشعر يسمى راثء املدن ،مع الصريخ إىل جندهتا ،وأحسن من مثل
ذلك عاملنا الشهري ابن اآلابر بقصيدته السينية املشهورة:
_______

( )257السعيد ،أيضاً ،ص .235

( )258املراكشي  -املعجب ،ص  - 373عبد امللك املراكشي ،الذيل والتكملة ،ج  ،5ص
.240
( )259السعيد ،املرجع السابق ،ص .252

( )260ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص .406
( )261املقري ،نفح ،ج  ،2ص .599

( )262ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،7ص  ،432ص  - 470 - 440أزهار الرايض ،ج  ،3ص
 - 282 - 226ينظر ،حمسن مجال الدين .احتفاالت املوالد النبوية ،ص  20وما بعدها -
السعيد ،املرجع السابق ،ص  269وما بعدها.

( )263ينظر ،ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج  ،6ص  - 339أْحد أمني ،ظهر اإلسالم ،ج
 ،3ص .73 - 72

()354/1

أدرك خبيلك خيل هللا أندلسا  ...إن السبيل إىل منجاهتا درسا ()264
ويشاركه يف ذلك أبو البقاء الرندي يف قصيدته النونية:

لكل شيء إذا ما مت نقصان  ...فال يغر بطيب العيش إنسان
هي األمور كما شاهدهتا دول  ...من سره زمن ساءته أزمان ()265

ومن أشهر كتاب األندلس يف هذا العصر الرحالة ابن جبري البلنسي صاحب كتاب الرحلة املشهور

(تويف عام  614هـ) ( .)266واشتهرت أسرة بين عياش األندلسية ابلكتابة ودخل أفرادها يف خدمة
خلفاء املوحدين ،أمثال أيب احلسن بن عياش ،وحممد بن عبد العزيز بن عياش وعلي بن عياش

( .)267ومن أشهر كتاب األندلس خالل هذا العصر أبو املطرف أْحد بن عبد هللا بن عمرية
املخزومي صاحب الرسائل املشهورة (.)268

واشتهرت األندلس أيضاً ابملكتبات ،مما حدا خبلفاء املوحدين أن جيلبوا من األندلس أشهر الكتب
ووضعوها يف اخلزانة العلمية مبدينة مراكش ( .)269وقد نقل اخلليفة املوحدي يوسف إحدى

املكتبات اخلاصة من مدينة إشبيلية إىل مكتبته بقصر اخلالفة مبراكش دون علم صاحب املكتبة أو

استئذانه ( .)270واستخدم املوحدون نساخني وخطاطني من أهل األندلس لنسخ املؤلفات العلمية،
فكان من أشهر هؤالء أبو العباس بن الصغرية من أهل املرية ،وقد عينه اخلليفة يوسف أميناً ملكتبته

العلمية (.)271

أما عصر مملكة غرانطة  897 - 635هـ ،فقد اختذت هذه اململكة العربية األخرية يف األندلس
مذهب اإلمام مالك أساساً لكل أمورها ( .)272وال شك كان للمذهب املالكي دوره الفعال يف

عملية تنظيم هذه الدولة ،وكان لرجال املذهب سلطان قوي يف اجلانب الفكري والسياسي (.)273
_______

( )264املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 457أزهار الرايض ،ج  ،3ص .207
( )265املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 487أزهار الرايض ،ج  ،1ص  - 47السعيد ،املرجع
السابق ،ص .323 - 322

( )266رحلة ابن جبري ،ص .23
( )267عنان ،عصر املوحدين ،ق  ،2ص .698

( )268القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،6ص .535 - 534
( )269ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 184أبو رميلة ،عالقات ،ص .397
( )270املراكشي ،املعجب ،ص .239 - 238
( )271أبو رميلة ،عالقات ،ص .399

( )272ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص .38
( )273فرحات ،غرانطة ،ص .154

()355/1

وكان أبرز علماء املذهب املالكي ،الفقيه أاب سعيد فرج بن لب ( 782 - 701هـ) وكان من أشهر
أساتذة املدرسة النصرية ومن تالميذه :إبراهيم بن موسى بن حممد الغرانطي (تويف عام  790هـ)

صاحب كتاب (أصول الفقه) ،وحممد بن سراج (تويف عام  848هـ) وعرف بفتاويه املتعددة ،وأبو
عبد هللا حممد بن علي الفخار اإللبريي ،والفقيه حممد بن حممد األنصاري السرقسطي (تويف عام
 861هـ) وكانت له شهرة واسعة ،وقد شارك السلطان النصري يف جنازته ملا كان يتمتع به من مسعة
وشهرة ( .)274وقد أفىت هذا الفقيه السرقسطي :أبن اإلسبان ال حيق هلم من حيث املبدأ بيع

أراضي املسلمني اليت انتزعوها منهم ،ألهنم يف األساس ليسوا أصحاهبا ،وإمنا هي أرض إسالمية،

ولكن أوضاع املسلمني الذين هم حتت رْحة اإلسبان (وهم املدجنون) هي أوضاع خاصة ،لذا جاز
هلم شراء تلك األراضي تلبية حلاجاهتم املعيشية (.)275
وشهد اجملتمع النصري حركة زهد قوية يف أوساط العامة واخلاصة ،فكثر الزهاد واملتصوفون.

فباإلضافة إىل أوضاع هذه الدولة اخلاصة ،ساعد على ازدهار حركة الزهد قدوم مهاجرين من اهلند

ومسرقند وتربيز وخراسان فاستقروا يف األندلس وسامهوا يف إبراز تيار الزهد ،وقد زارهم ابن بطوطة
خالل رحلته األندلسية ( 752 - 751هـ) (.)276

ويشري ابن اخلطيب إىل وجود رابطات املتصوفني يف حي البيازين بغرانطة إبشراف أيب أْحد جعفر

اخلزاعي الذي كان جيمع املصلني كل ليلة لقراءة القرآن ،وعقد حلقات الذكر ،ومساع أشعار املتصوفة
وال سيما أشعار احلالج ( .)277واشتهرت الزاهدة عائشة بنت عبد هللا األندلسي ،اليت أمضت
حياهتا داخل حجرة صغرية ،منصرفة لعبادهتا ،حىت اهتمت ابجلنون ( .)278وترك أبو عبد هللا حممد

بن احملروق أحد زعماء مدينة غرانطة الطيبات واعتزل يف رابط ابن احملروق ،ويف رابط العقاب

املشهور على سفح جبل مشرف على غرانطة قضى الزاهد ابن سبعني والششرتي قسماً من حياهتما

(.)279

ومن أقطاب التصوف يف مملكة غرانطة ،أبو احلسن علي بن فرحون القرشي
_______

( )274املقري ،نفح ،ج  ،2ص  ،52ص  - 699ج  ،3ص  - 617ج  ،5ص  ،355ص
.429

( )275فرحات ،غرانطة ،ص .155
( )276رحلة ابن بطوطة ،ج  ،2ص .769

( )277اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 463 - 461فرحات ،غرانطة ،ص .156
( )278املقري ،نفح ،ج  ،5ص .306
( )279فرحات ،غرانطة ،ص .157

()356/1

القرطيب (تويف عام  751هـ) ( )280وأبو إسحاق إبراهيم بن حيىي األنصاري املرسي (تويف عام
 751هـ أيضاً) وله كتاب (زهرة األكمام) يف قصة يوسف ،وأبو عبد هللا حممد األنصاري املالقي

( 754 - 649هـ) وله كتاب (بغية السالك يف أشرف املسالك) يف مراتب الصوفية وطرائق املريدين
(.)281

ومن خالل ما زودتنا به الرواايت نفهم أن املراكز الفكرية ودور التعليم املهمة كانت موجودة يف املدن

الرئيسية كغرانطة ومالقة واملرية ووادي آش ،وكانت الكتاتيب منتشرة يف القرى واألرايف ،وأعظم

مدرسة بنيت يف هذا العهد املدرسة اليوسفية بغرانطة عام  750هـ 1349/م بناها السلطان يوسف

األول ،كما عرفت ابسم املدرسة العلمية واملدرسة النصرية .بدأت أوالً تدرس العلوم الدينية ،مث

أصبحت هتتم أبكثر أنواع املعرفة والفكر ،وقصدها الطلبة من سائر مناطق مملكة غرانطة ،وانلت

شهرة واسعة حىت أوفد عليها طالب العلم من عدوة املغرب ،ابإلضافة إىل هذا كله وجد املؤدبون

اخلاصون ألوالد السالطني ( .)283وكتب على ابب املدرسة بعض األبيات:
اي طالب العلم هذا اببه فتحا  ...فادخل تشاهد سناه الح مشس ضحى
واشكر جميدك من حل ومرحتل  ...إذ قرب هللا من مرماك ما نزحا
وشرفت حضرة اإلسالم مدرسة  ...هبا سبيل اهلدى والعلم قد وضحا

أعمال يوسف موالان ونيته  ...قد طرزت صحفاً ميزاهنا رجحا ()284

وكانت املدرسة النصرية تعرض الئحة من الكتب مع أمساء األساتذة الذين يقومون بتدريسها :فالقرآن
الكرمي حيتل الصدارة ،مث أييت بعده كتاب املوطأ لإلمام مالك.

وبعد ذلك ظهر كتاب (حتفة احلكماء يف نقاط العقود واألحكام) للقاضي أيب بكر بن عاصم
الغرانطي .واهتمت مدرسة غرانطة بتعليم اللغة واألدب ،فاعتمدت كتاب سيبويه وكتاب األغاين

وآاثر اجلاحظ ومقامات اهلمذاين واحلريري ،كما اعتمدت شعر العرب فكان ديوان احلماسة وديوان
املتنيب من الكتب املفضلة .وال نعرف ابلتحديد عدد السنوات اليت كان يقضيها الطالب يف هذه

املدرسة قبل خترجهم ،إمنا املتفوقون منهم

_______

( )280املقري ،نفح ،ج  ،5ص .226

( )281عنان ،هناية األندلس ،ص .467
( )282فرحات ،غرانطة ،ص .158
( )283املقري ،نفح ،ج  ،5ص  - ،268ج  ،7ص  ،108ص  ،166ص .282
( )284املقري ،نفح ،ج  ،5ص  - 457فرحات ،غرانطة ،ص .160

()357/1

كانوا حيصلون على إجازة خطية مينحون مبوجبها حق تدريس مادة معينة أو كتاب معروف (.)285
وشهدت مملكة غرانطة هنضة علمية كان من روادها حممد بن الرقاح املرسي الذي اشتهر ابهلندسة

والرايضيات ،ومارس الطب أيضاً ،وتويف عام  715هـ .ونبغ أبو حيىي بن رضوان الوادي آشي وتويف
سنة  757هـ ،ووضع قصيدة يف علم الفلك بعنوان (املنظوم من علم النجوم) ووضع رسالة يف

االسطرالب (.)286

ومن أشهر أطباء هذا العصر حممد بن إبراهيم األنصاري املعروف اببن السراج

فكان طبيب السلطان حممد الثاين اخلاص ،وكان يداوي الفقراء جماانً ويوزع أمواله على احملتاجني.

وكذلك الطبيب حيىي بن هذيل التجييب حكيم غرانطة وفيلسوفها (تويف عام  753هـ) وكان استاذاً
البن اخلطيب ( .)287وكان حممد الشقوري طبيب دار اإلمارة أايم السلطان يوسف األول وله كتاب
(حتفة املتوسل وراحة املتأمل) .ويف املرية ملع اسم الطبيب والشاعر واملؤرخ أْحد بن علي بن حممد بن

خامتة األنصاري (تويف عام  770هـ) وله كتاب عن الوابء الذي عصف ابألندلس عام 749

هـ 1348/م بعنوان (حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد) ( .)288وال ننسى يف هذا

اجملال لسان الدين ابن اخلطيب ،الذي سنذكره فيما بعد ،وكان أيضاً من األطباء املشهورين وله عدة
كتب طبية منها( :رسالة تكوين اجلنني) و (مقنعة السائل يف املرض اهلائل) يصف فيه أعراض الوابء

الكبري ( .)289ومن االبتكارات الطبية اليت توصل إليها أطباء العصر النصري ،منها :ما توصل

الطبيب املالقي احلسن بن حممد بن احلسن القيسي حيث قدم دواء ضد مسوم احليات إىل السلطان

يوسف األول ( .)290واستعان الغرانطيون حبشائش معينة توضع فوق املكان امللتهب فتشفيه

وخباصة مرض النقرس .كما استعملوا الضماد يف مداواة عرق النسا .ويؤكد ابن اخلطيب يف كتابه

(مقنعة السائل) أن مرض الطاعون ينتقل ابلعدوى وخيتفي يف ثياب املريض ،حماوالً بذلك اإلشارة إىل

_______

( )285فرحات ،غرانطة ،ص .161 - 160
( )286فرحات ،غرانطة ،ص .162
( )287املقري ،نفح ،ج  ،3ص  ،52ص .258

( )288أيضاً ،ج  ،1ص ( ،24حاشية)  -ج  ،6ص .37 - 33
( )289فرحات ،غرانطة ،ص .163

( )290ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .467

()358/1

وجود اجلراثيم مما مل يكن معروفاً يف ذلك الوقت ( .)291ووضع الطبيبان ابن خامتة وابن اخلطيب

مجلة من اإلرشادات والنصائح الطبية ،من أجل إبعاد سكان مملكة غرانطة من خطر الوابء الكبري أو
الطاعون األسود .وتوجت مملكة غرانطة جهودها الطبية ببناء املستشفى (البيمارستان) يف مدينة

غرانطة على أايم السلطان حممد اخلامس ،وبناء دار للعجزة ومأوى للعميان يف عصر السلطان حممد
األول (.)292

وانلت احلركة اللغوية تقدماً كبرياً يف ظل مملكة غرانطة وكان من أشهر روادها :أبو بكر حممد بن

إدريس القضاعي (تويف عام  707هـ) وله كتاب (اخلتام املفضوض عن خالصة علم العروض) ،والعامل

أبو جعفر أْحد بن إبراهيم النحوي ( 708 - 626هـ) ،وكان عاملاً ابلقرآن واحلديث ،وكانت له
حظوة عند السلطان أيب عبيد هللا حممد بن األْحر ،وله كتاب (صلة الصلة) .ومن علماء اللغة

كذلك ،أبو عبد هللا حممد بن علي الفخار الذي كان شيخ النحاة األندلسيني يف عصره ،وعليه درس

ابن اخلطيب وابن زمرك وتويف بغرانطة عام  754هـ ( .)293وابن مالك األندلسي (686 - 640
هـ) صاحب األلفية املشهورة ،من أهل جيان ،الذي رحل إىل املشرق اتركاً األندلس املضطربة

(.)294

وانلت الدراسات التارخيية حظوة كبرية يف عهد هذه اململكة ،ومن الشخصيات املشهورة يف حقل

التاريخ أبو جعفر أْحد بن علي بن خامتة األنصاري (تويف عام  770هـ) وله كتاب (مزية املرية على

غريها من البالد األندلسية) .وكذلك القاضي املشهور أبو احلسن علي بن عبد هللا النباهي (- 713

بعد عام  793هـ) وكان من خصوم ابن اخلطيب ومن الساعني إىل هالكه ،وله كتاب (اتريخ قضاة
األندلس) وكتاب (نزهة البصائر واألبصار) يف اتريخ الدولة النصرية (.)295

وأما كتب لسان الدين ابن اخلطيب ( 776 - 713هـ) التارخيية فهي أكثر من أن تُعد ،وأييت يف
مقدمتها (اللمحة البدرية يف الدولة النصرية) وكتاب (اإلحاطة يف أخبار غرانطة) وكتاب (أعمال

األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم) وكتاب (نفاضة اجلراب) وكتاب (كناسة الدكان)

وغريها كثري.

_______

( )291فرحات ،غرانطة ،ص .163
( )292فرحات ،غرانطة ،ص  ،135ص .164
( )293املقري ،نفح ،ج  ،5ص .355

( )294عبد العال سامل مكرم " ابن مالك األندلسي " جملة العريب ،العدد  ،166ص  131وبعدها.
( )295املرقبة العليا ،ص ط املقدمة.
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أما احلركة األدبية يف جمال الشعر والنثر فقد ازدادت يف ظل مملكة بين األْحر وكان روادها لسان

الدين ابن اخلطيب وابن زمرك ،واستمر اإلزدهار مرافقاً للوجود العريب حىت سقوط غرانطة ،فكأن
القلم والسيف تعاهدا على اجلهاد ومواصلة الطريق حىت النفس األخري (.)296

واألعالم من األدابء الذين أوصلوا احلركة األدبية إىل هذا التفوق يف عهد مملكة غرانطة مها:

 - 1لسان الدين ابن اخلطيب (تويف عام  776هـ) ،الذي ترك لنا قصائد شعرية يف أغراض متنوعة
وال سيما يف املدح والسياسة ،وله موشحات مشهورة ،ومن أمهها:
جادك الغيث إذا الغيث مهى  ...اي زمان الوصل ابألندلس

ومن خالل مناصبه السياسية اليت تقلدها يف دولة بين األْحر ،وكان قريباً من األحداث ومشاركاً فيها،
فجاءت كتبه التارخيية مصادر أساسية لكل ما يتعلق بتلك املرحلة من الوجود العريب من األندلس،
وله رسائل مشهورة منها السلطانية ومنها الفلسفية ومنها اإلخوانيات (.)297

 - 2أبو عبد هللا حممد بن يوسف الصرحيي املعروف اببن زمرك ( 797 - 733هـ) تلميذ ابن

اخلطيب ،والساعي إىل قتل أستاذه عام  776هـ وقد ترك لنا ابن زمرك جمموعة قصائد يف املدح

والوصف والغزل ،كما برع يف املوشحات (.)298

ومن الشخصيات األدبية اليت عاصرت ابن اخلطيب أبو سعيد فرج بن لب (تويف عام  782هـ)،

وكان شاعراً يتسم شعره ابلرقة والسهولة ( .)299وخيتتم رواد احلركة األدبية األمري إمساعيل بن

يوسف بن حممد بن األْحر (تويف عام  807هـ) صاحب كتاب (نثري فرائد اجلمان يف نظم فحول
الزمان) وفيه تناول سري الكتاب والشعراء املشهورين يف القرن الثامن للهجرة ،كما له كتاب (نثري

اجلمان يف شعر من نظمين وإايه الزمان) وفيه يتحدث عن شعر امللوك من بين األْحر وبين مرين وبين

حفص وبين عبد الواد ،وكذلك عن شعر وزراء األندلس وقضاهتا (.)300

_______

( )296فرحات ،غرانطة ،ص .168

( )297عنان ،هناية األندلس ،ص  472وبعدها  -فرحات ،غرانطة ،ص  176وما بعدها.
( )298أيضاً ،ص  482وبعدها  -أيضاً ،ص  180وما بعدها.
( )299املقري ،نفح ،ج  ،5ص .511 - 509

( )300عنان ،هناية األندلس ،ص .486 - 485
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ص ُل الث ِ
هاين
ال َف ْ

النظم السياسية العربية يف األندلس
أهم النظم السياسية اليت سنتناول دراستها يف األندلس هي:

 - 1نظام اخلالفة.

 - 2نظام احلجابة والوزارة.
 - 3نظام اإلدارة.

 - 4نظام الشرطة.
 - 1نظام اخلالفة:

فتحت األندلس عام ( 95 - 92هـ) على عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك (96 - 86
هـ) فأصبحت والية اتبعة للخالفة األموية يف بالد الشام ،وملا سقطت اخلالفة األموية ابملشرق عام

 132هـ حاول وايل األندلس يوسف الفهري ( 138 - 129هـ) أن يكون أمرياً مستقالً ال يتبع
أحداً بعد سقوط خالفة األمويني .إال أن وصول عبد الرْحن ابن معاوية بن هشام بن عبد امللك

امللقب ابلداخل ،غري األمور وجعل األندلس إمارة أموية بدأ فيها عهد جديد يسمى عصر اإلمارة

األندلسية  316 - 138هـ ،وهي إمارة وراثية حكمتها األسرة األموية (أسرة عبد الرْحن الداخل)
وتوالها اإلبن عن والده ،أو األخ عن أخيه ،أو احلفيد عن جده كما هو معروف ،وعاصرت هذه
اإلمارة دول إسالمية ذات نظام خاليف ،وهي الدولة العباسية  656 - 132هـ ،ودولة األدارسة

 296 - 172هـ ودول اخلوارج وهي دولة بين مدرار يف سجلماسة  296 - 140هـ ودولة بين
رستم يف اتهرت  296 - 144هـ والدولة الفاطمية يف املغرب  362 - 296هـ.
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فالدولة العباسية حيكمها خليفة من ساللة العباس عم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو اخلليفة

الشرعي الذي يعرتف خبالفته عموم املسلمني ،قياساً إىل وحدة اخلالفة اإلسالمية من الناحية النظرية،
وبقيت اإلمارة األموية يف األندلس تقدر وحدة اخلالفة اإلسالمية ،إىل أن قامت الدولة الفاطمية من

منطقة املغرب عام  296هـ .وعلى الرغم من أن دول اخلوارج ودولة األدارسة تسمي حاكمها اإلمام

أوالً ،وعلى الرغم من أن بعض أئمة اخلوارج من سجلماسة أعلنوا والءهم للخالفة العباسية ،اثنياً
( .)1فإن اإلمارة األموية يف األندلس مل خترج من التقليد حىت قامت اخلالفة الفاطمية يف املغرب،
اليت أسقطت دول اخلوارج ودولة األدارسة ودولة األغالبة ( 296 - 184هـ) فأصبحت هذه

اخلالفة وجهاً لوجه مع اإلمارة األموية يف األندلس ال يفصلهما إال املضيق ،ودخلت هااتن الدولتان
يف صراعات مريرة ،من أشهر مظاهرها إعالن اخلالفة األندلسية عام  316هـ من قبل األمري عبد

الرْحن الناصر ( 350 - 300هـ) الذي لقب من هذا العام ولقب الذين جاء من بعده وإىل عام
 422هـ بلقب اخلليفة األندلسي  -وبذلك كسرت قاعدة وحدة اخلالفة اإلسالمية ،وأصبحت

للخالفة ثالثة نظم من العامل اإلسالمي ،وهي :اخلالفة العباسية واخلالفة الفاطمية واخلالفة األندلسية،
وبرر الفقهاء تعدد اخللفاء إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك ،واعرتفوا بشرعية خليفتني للمسلمني

يف آن واحد بشرط أن يكون بينهما مسافة كبرية ومسافة شاسعة ملنع االصطدام والفنت بني املسلمني

(.)2

من الناحية التارخيية الواقعية كانت اإلمارة األموية يف األندلس ،إمارة وراثية مستقلة سياسياً عن

خالفة املشرق العباسية ،وهلا عالقات ودية مع دول اخلوارج .إال أنه من الناحية الروحية فإن اإلمارة

األموية يف األندلس مل تعرتف ابخلالفة العباسية ،إال فرتة وجيزة ،تراوحت بني عدة أشهر ،وعدة

سنوات من حكم عبد الرْحن الداخل ( 172 - 138هـ) مث قطعت اخلطبة للخليفة العباسي (.)3
ويالحظ أن أمراء بين أمية الذين حكموا األندلس قبل الناصر ،وإن كانوا قد قطعوا

_______
( )1ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  6ص .130

( )2ينظر ،العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص .379
( )3ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 36 - 35ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص

 - 61 - 60ابن أيب دينار ،املؤنس ،ص  ،43 - 42ص  - .97املقري ،نفح ،ج  ،4ص - 59
العبادي ،دراسات ،ص .58 - 57
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الدعاء لبين العباس ،اال أهنم مل يلقبوا أنفسهم بلقب خليفة واكتفوا بلقب األمري أو بين اخلالئف أو
اإلمام (.)4

وهناك رواايت تذكر أن عبد الرْحن الداخل مل خيطب للعباسيني طيلة حياته ،ومل خيطب األمراء من
بعده كذلك لبين العباس (.)5

ويبدو لنا أن األمري عبد الرْحن الداخل مل خيطب لبين العباس ،ولكن يف الوقت نفسه ،نراه هو

واألمراء الذين تولوا األندلس من بعده مل يلقبوا بلقب خليفة املسلمني ،احرتاماً للخليفة الشرعي

حامي احلرمني الشريفني ،وهو اخلليفة العباسي ( .)6هذا هو األصل النظري للخالفة اإلسالمية ،غري
أن جمرايت األمور وتغريات الظروف حتمت كسر هذا األصل ،فقامت اخلالفة األندلسية عام 316

هـ وذلك لألسباب اآلتية:

 - 1قيام الدولة الفاطمية يف مشال أفريقية عام  296هـ ،وهي ذات أطماع مكشوفة جتاه األندلس.
 - 2ضعف اخلالفة العباسية يف املشرق أايم اخلليفة املقتدر ( 320 - 295هـ) واستبداد القواد
األتراك هبا وعبثهم يف شؤون اخلالفة.

 - 3االستجابة لرغبة األندلسيني يف أن يكون أمريهم خليفة للمسلمني ،وخباصة بعد قضائه على

أهم حركات التمرد ،فأصبح األمري حباجة إىل رفع مكانة األمري السياسية والدينية (.)7

هكذا لقب الناصر نفسه " ،الناصر لدين هللا أمري املؤمنني " وأصدر منشوراً يتضمن ذلك (.)8

وهكذا حتولت األندلس من إمارة إىل خالفة ،واستمر لقب خليفة يف ذرية عبد الرْحن الناصر من
بعده حىت سقوط الدولة األموية يف األندلس عام  422هـ (.)9
_______

( )4ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،58ص  ،64ص  - 65املقري ،نفح ،ج  ،1ص
.198

( )5ينظر ،املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،ص  - 332ابن أيب دينار ،املؤنس ،ص - 43 - 42
فريدة األنصاري ،اإلمارة األموية ،ص .85

( )6العبادي ،دراسات ،ص .58

( )7ينظر ،ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 228العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص 380
 -احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .300

( )8ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 198سامل ،اتريخ املسلمني ،ص .319
( )9العبادي ،دراسات ،ص .61
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ونظام اخلالفة يف األندلس يقوم على أساس التوريث أيضاً ،ويستند إىل السياسة أوالً مث إىل الدين

اثنياً ،عكس اخلالفة الراشدة اليت قامت على الشورى واالنتخاب.

ويف الوقت الذي جند فيه اخلليفة العباسي (حيكم بتفويض من هللا) كما قال اخلليفة املنصور " :إمنا أان
سلطان هللا يف أرضه " ،وإن اخلليفة الفاطمي يرى نفسه إماماً معصوماً من اخلطأ ،وال يسأل عما

يفعل ،نرى اخلليفة األندلسي يقدم نفسه للناس بصفة ،إنسان عادي خيطئ ويصيب ،والناس أحرار

يف نقده ،كما فعل قاضي قرطبة املنذر بن سعيد البلوطي ( .)10الذي أخذ ينتقد اخلليفة الناصر

على األموال الطائلة اليت صرفها يف بناء مدينة الزهراء ،وهو جالس يف مسجد الزهراء ،وكان رد فعل

اخلليفة األندلسي أنه أقسم أن ال يصلي وراء هذا القاضي ،ورفض اقرتاح عزله عن اخلطبة والقضاء
(.)11

من هذا نرى أن نشأة اخلالفة األندلسية ختالف نشأة اخلالفة يف املمالك اإلسالمية األخرى ،فهي

عبارة عن عقد بني احلاكم واحملكوم ،يف حني أن اخلالفة العباسية تقوم على أساس املرياث عن العباس

عم الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واخلالفة الفاطمية تقوم على احلق الطبيعي املوروث الذي أييت عن

طريق فاطمة الزهراء (.)12

استمرت اخلالفة األموية يف األندلس جتمع بني السلطتني الزمنية والروحية ،إىل أن جاء احلاجب

املنصور وأوالده من بعده ،فانتزعوا منها السلطة الزمنية اعتباراً من عام  366هـ ،فاستبدوا ابألمر

وأصبح حال اخلالفة األندلسية كحال اخلالفة العباسية أايم سيطرة البويهيني ( 447 - 334هـ)

وسيطرة السالجقة ( 590 - 447هـ) ،وكحال اخلالفة الفاطمية بعد سيطرة الوزراء عليها بعد وفاة
اخلليفة الفاطمي املستنصر عام  478هـ.

ومعروف اترخيياً أن فرتة احلجابة انتهت عام  399هـ ،وبدأت فتنة اخلالفة األندلسية وتسمى الفتنة
املبرية  422 - 399هـ ،اليت كانت مليئة ابلفنت واالضطراابت ،وتصارعت فيها عناصر الرببر

والصقالبة وأهل قرطبة ،وحكمها عدة خلفاء ضعفاء يتجاوز عددهم  14خليفة حكم بعضهم أكثر

من مرة (.)13

ويف سنة  422هـ سقطت الدولة األموية بعد عزل آخر خلفائها هشام الثالث املعتد
_______

( )10النباهي ،اتريخ قضاة األندلس (املرقبة العليا) ،ص .70 - 69
( )11العبادي ،دراسات ،ص .63

( )12العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص .382 - 381
( )13ينظر ،احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص  18وبعدها  -هيكل ،األدب األندلسي ،ص 342
(هامش .)2
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ابهلل ،وإجالء من تبقى من املروانية عن قرطبة ،وأعلن الوزير أبو احلزم بن جهور إلغاء اخلالفة وأصبح

األمر شورى فظهرت حكومة اجلماعة يف قرطبة ( ،)14مث قامت دويالت الطوائف يف سائر أحناء
األندلس.
ال ينكر أن معظم ملوك الطوائف كانوا يف قرارة أنفسهم يتطلعون إىل اخلالفة ،فقد كان كل واحد

منهم يود أن يصل إليها ( ،)15وأن تتجمع له الصفات املعنوية اليت كان يتمتع هبا اخللفاء األمويون،

إال أنه مل جيرأ أحدهم على ذلك ،ولو أهنم تلقبوا أبلقاب اخللفاء .فنرى جماهد العامري صاحب دانية

واجلزائر الشرقية ينصب (أاب عبد هللا بن عبد هللا بن الوليد ويعرف ابملعيطي وهو من بين أمية)
( .)16شبه خليفة ،ومساه أبمري املؤمنني املستنصر ابهلل (.)17

كما قام احلاجب إمساعيل بن عباد إبرسال الرسل إىل مجيع أحناء األندلس يطلب الدخول يف طاعة
اخلليفة املزعوم (هشام املؤيد) الذي اختلفت الرواايت يف مصريه.

وقد استجاب لذلك الكثري من ملوك الطوائف أمثال :جماهد العامري صاحب دانية واجلزائر الشرقية،
وعبد العزيز بن أيب عامر صاحب بلنسية ،وأيب احلزم جهور صاحب قرطبة ،وبين ذي النون ملوك

طليطلة (.)18

ولعل هذه الظاهرة اليت مستها بعض املراجع بـ (وهم اخلالفة) يقصد هبا وجود خليفة يتمتع ظاهرايً
بنوع من القوة والنفوذ وذلك إرضاء لعامة أهل األندلس الذين ما زالوا يذكرون األوقات الطيبة عن
اخلالفة األموية ،هذا إىل جانب املظاهر الروحانية والدينية اليت حتيط ابخلالفة .فقد كان للخليفة

وحده حق اإلمامة والزعامة الدينية ،لذلك مل يكن من السهل على أكثر أمراء الطوائف أن حيتلوا
مكان اخلليفة ،ألهنم كانوا جمرد حكام صغار ال ينحدرون من سالالت معروفة تتناسب مع وقار
اخلالفة وهيبتها (.)19

وقد وجهت انتقادات الذعة ألمراء الطوائف الذين اختذوا ألقاب اخللفاء استكماالً ملظاهر السلطان
والعظمة ( ،)20وقد أشار إىل ذلك الشاعر (أبو علي احلسن بن رشيق) بقوله:
_______

( )14عنان ،دول الطوائف.22 ،
( )15السامرائى ،عالقات 40 ،وما بعدها.

( )16ابن بشكوال ،الصلة ،ج  ،1ص  269ترمجة رقم (.)593
( )17ابن األثري ،الكامل ،ج  ،9ص .280

( )18ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 279 - 278عنان ،دولة الطوائف ،ص .99
( )19تشراكوا ،جماهد العامري ،ص  - 40السامرائي ،عالقات ،ص .47 - 46
( )20عنان ،دولة الطوائف ،ص .15 - 14

()365/1

مما يزهدين يف أرض أندلس  ...أمساء مقتدر فيها ومعتضد
ألقاب مملكة يف غري موضعها  ...كاهلر حيكي انتفاخاً صورة األسد ()21

انتهى عصر الطوائف ،بدخول األندلس ضمن أمالك الدولة املرابطية فأصبحت األندلس والية

مرابطية حيكمها أمراء مرابطيون اتبعون حلكام املرابطني يف مراكش ،إال أنه يالحظ أن الدولة املرابطية

أعلنت والءها املبكر للخالفة العباسية ،وابلذات اعتباراً من عام  450هـ ،وأرسل حكام املرابطني
السفارات إىل بغداد هلذا الغرض وأشهرها سفارة العامل أيب بكر عبد هللا بن حممد املعافري وولده

القاضي أيب بكر ( 493 - 485هـ) .كما اختذ املرابطون اللون األسود شعاراً هلم ،ومن املعروف أن
هذا اللون هو شعار العباسيني ،وضربوا على نقودهم لقب اخلليفة العباسي ،ولقب حاكم املرابطني

إمسه ابسم أمري املسلمني (.)22

مث خضعت األندلس لدولة املوحدين ،وحكمها والة اتبعون حلكام املوحدين يف املغرب .ورأى

املوحدون أهنم أحق الناس ابخلالفة ،وألهنم دون غريهم املوحدون املؤمنون ،فأقاموا ألنفسهم خالفة

شرعية خاصة ،ولقبوا أنفسهم أبمراء املؤمنني ،وعززوا ذلك ابنتمائهم إىل بيت رسول هللا عن طريق
األدارسة ،واختذوا اللون األخضر شعاراً هلم ( .)23وكان من أهداف اخللفاء املوحدين النزوح حنو

املشرق وفرض خالفتهم على مشرق العامل اإلسالمي ،ومعىن ذلك أن املوحدين ال يعرتفون ابخلالفة

العباسية (.)24

وملا اثر حممد بن هود على املوحدين عام  625هـ وأقام إمارة مستقلة له ،لقب نفسه أبمري املسلمني

مقلداً بذلك أمراء املرابطني ،فقطع اخلطبة للموحدين وخطب للخليفة العباسي ،ونشر الراايت السود

( .)25ويف عام  631هـ وصل إىل األندلس أبو علي حسن بن علي الكردي املقب ابلكمال قادماً
من بغداد رسوالً من قبل اخلليفة
_______

( )21ابن األثري ،الكامل ،ج  ،9ص  - 284ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 244احلموي،
معجم األدابء ،ج  ،19ص .38 - 37
( )22ينظر ،السامرائي ،عالقات ،ص  377وما بعدها.

( )23املراكشي ،املعجب ،ص  - 245ص  - 255العبادي ،دراسات ص  - 110عبد هللا علي
عالم ،الدعوة املوحدية ابملغرب ،ص .166

( )24العبادي ،دراسات ،ص  ،114ص .116
( )25أبو رميلة ،عالقات ،ص .196
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العباسي املستنصر ابهلل ( 640 - 623هـ) ،حامالً كتاب تقليد ابن هود والية األندلس ،ولقبه

املتوكل أمري املسلمني ،والراية السوداء ،واخللع واهلدااي ( .)26كذلك ملا اثر أبو مجيل زاين على
املوحدين عام  626هـ ،دعى للخليفة العباسي املستنصر ابهلل أيضاً (.)27

ومملكة غرانطة اليت حكمتها األسرة النصرية ابلوراثة ،فقد أعلن أمراء هذه األسرة والءهم للخالفة

العباسية حيناً ومللوك بالد عدوة املغرب حيناً آخر ،ولقب أمراؤهم بلقب السلطان وأمري املسلمني،
والزغل والزغييب .وعرف بعض سالطينهم
مع العلم أن ألقاابً أخرى غلبت على بعضهم كاملخلوع ُ
ابلقوة ،ووقع البعض اآلخر حتت سيطرة الوزراء (.)28

 - 2نظام احلجابة والوزراء:

أ  -احلجابة:

احلاجب منصب إداري مشرقي ،مهمته إدخال الناس على اخلليفة حسب مقامهم وأمهية أعماهلم

( .)29ولكن هذا املنصب يف األندلس الذي أوجده األمري عبد الرْحن الداخل ( 172 - 138هـ)
وقلده أخلص رجاله ،من أمثال :يوسف بن خبت وعبد الواحد ابن مغيث الرومي وغريهم ( ،)30هو
مبثابة رئيس الوزراء الذي يعترب حلقة الوصل بني األمري األموي وبني وزرائه (.)31

واعتمدت اإلمارة األموية على أسر معينة فولت رؤساءها احلجابة مثل أسرة أيب عبدة ،وأسرة ابن

ُشهيد وغريمها .ففي عهد األمري هشام  180 - 172هـ توىل احلجابة أبو أمية عبد الغافر بن أيب

عبدة ،وكان حاجب األمري احلكم بن هشام  206 - 180هـ أخاه أاب عبدة عبد العزيز (.)32

وخيربان ابن عذاري أبن حجاب األمري عبد الرْحن األوسط ( 238 - 206هـ) مها عيسى بن شهيد
وابن أيب عبدة (.)33
_______

( )26عنان ،عصر املوحدين ،ص .412 - 411
( )27أبو رميلة ،عالقات ،ص .208

( )28فرحات ،غرانطة ،ص  - 72 - 69أبو رميلة ،عالقات ،ص .216 - 215
( )29حسن إبراهيم حسن وآخر ،النظم اإلسالمية ،ص .186

( )30إبراهيم الدوري ،عبد الرْحن الداخل ،ص  230وما بعدها.
( )31ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 240ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،1ص .451 - 450

( )32ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 30عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .251
( )33البيان املغرب ،ج  ،2ص .93

()367/1

وتوىل عيسى بن احلسن بن أيب عبدة احلجابة لألمري حممد ( 273 - 238هـ) بعد وفاة احلاجب
عيسى بن ُشهيد .ووصفت لنا بعض الرواايت بساطة هذا احلاجب وسالمة نيته (.)34

وشغل أبو عثمان عبيد هللا بن حممد بن الغمر بن أيب عبدة حاجب األمري حممد يف عهد والده األمري

عبد هللا ( 300 - 275هـ) .ويبدو لنا أن هذا املنصب اإلداري (حاجب أوالد األمراء) ال يعطي

صالحيات احلاجب نفسها الذي يكون مبثابة رئيس الوزراء .ورمبا يعين الوزير اخلاص لألمري الولد يف

عهد والده .وقد استغىن األمري عبد هللا عن منصب احلجابة آخر أايمه مكتفياً بوصيفه بدر بن أْحد
الصقليب الذي كان ينظم أموره ( .)35وكان بدر موىل األمري الناصر من أشهر حجاب هذا األمري

( 350 - 300هـ) ،واشتهر احلاجب جعفر بن عثمان املصحفي بتويل هذه اخلطة على أايم اخلليفة
احلكم ( 366 - 350هـ) (.)36
وبعد وفاة احلكم عام  366هـ سيطر احلاجب املنصور على مقاليد األمور وعرفت هذه الفرتة 366
 399 -هـ بفرتة احلجابة توىل أمرها احلاجب املنصور وأوالده من بعده وقد أحاط احلاجب املنصور

نفسه هبالة من األهبة والفخامة حىت إن الوزراء وغريهم كانوا يقبلون يديه ،كما أنه حجر على اخلليفة
هشام وساواه يف املراتب (.)37

وملا سقطت اخلالفة األندلسية ،وقامت على أنقاضها دويالت الطوائف ،اختذ بعضهم لقب احلاجب
مثل سابور الفارسي ،وهو أول املستقلني يف منطقة بطليوس.

وابديس بن حبوس صاحب غرانطة ،وأْحد بن قاسم أمري البونت (.)38
وعندما أصبحت األندلس والية مرابطية ،مل نر يف نظم املرابطني من ْحل إسم احلاجب ،وكذلك احلال

ابلنسبة لدولة املوحدين .إال أن الوزير أحياانً يف دولة املوحدين يقوم مقام احلاجب ،أي إختصاصه

هنا رئيس تشريفات ،فهو الذي حيجب اخلليفة عن اخلاصة والعامة وأيذن للوفود ابلدخول عليه مع

تقدمي كل فرد بذكر إمسه
_______

( )34ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص .29 - 25

( )35ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص .4

( )36ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،158ص .251
( )37أيضاً ،ج  ،2ص  - 279العبادي ،دراسات ،ص .150

( )38احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 56العبادي ،دراسات ،ص .151 - 150

()368/1

ونسبه وبلده ( .)39ولكن وجد حجاب للمهدي بن تومرت وللخلفاء املوحدين اآلخرين ،ولكن
الذي يبدو أن هؤالء مل يكونوا مبثابة رئيس وزراء ،بل عملهم يقتصر على خدمة اخلليفة املوحدي
ومرافقته يف حله وترحاله (.)40

ووجد لقب احلاجب يف مملكة غرانطة أي مبعىن رئيس الوزراء ،وكان له نفوذ كبري ( .)41وكان
احلاجب يوجه اهليئة احلاكمة ويتوىل رائسة القصر امللكي ،والسلطان حممد الرابع هو أول من أوجد

هذا املنصب عام  729هـ/عندما عني أاب النعيم رضوان حاجباً له وسلمه إدارة اململكة السياسية

والعسكرية (.)42
ب  -الوزارة:

وجد نظام الوزارة يف األندلس منذ قيام اإلمارة األموية .وكانت وزارة متعددة املناصب ،هلا رئيس وزارة

يسمى احلاجب ،وهو حلقة اتصال بني الوزراء واألمري.

وهذا التعدد يف عدد الوزراء ال جنده يف املشرق ،حيث كانت السلطة مركزًة يف يد وزير واحد ،وقلما
وجد وزيران .أما يف األندلس فلكل انحية من نواحي اإلدارة العامة هلا وزير خيتص هبا ،وهناك بيت

خاص النعقاد جملس الوزراء يف قصر اإلمارة (.)43

وبعد أن توطدت األمور لألمري عبد الرْحن الداخل ( 172 - 138هـ) ،إستوزر عدة أشخاص من
رجاله األكفاء منهم :أبو عبده حسان بن مالك وابنه عبد الغافر؛ وشهيد بن عيسى بن ُشهيد ،وثعلبة
وعدل األمري عبد الرْحن األوسط ( 238 - 206هـ) نظام
بن عبيد اجلذامي وغريهم (َ .)44

الوزراء ،فقسمها إىل عدة وزارات خمتلفة ،وألزم وزراءه احلضور يومياً إىل بيت الوزارة الذي خصصه
هلم يف قصر اإلمارة ،وذلك من أجل مشاورهتم يف مجيع أمور الدولة ( .)45ومن أشهر وزراء هذا

األمري حسن بن عبد الغافر
_______

( )39ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص .457

( )40املراكشي ،املعجب ،ص  - 338العبادي ،دراسات ،ص .159 - 158
( )41العبادي ،دراسات ،ص .230
( )42فرحات ،غرانطة ،ص .74

( )43ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 40 - 239ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،1ص - 450
العبادي ،دراسات ،ص .146 - 144

( )44ينظر ،مؤلف جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 76ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص 246
 ،247 -ج  ،2ص  - 30ابن عذاري ،البيان املغرب ،ج  ،2ص  - 48إبراهيم الدوري ،عبد

الرْحن الداخل ،ص  236وبعدها.

( )45ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 80العبادي ،دراسات ،ص .143 - 142

()369/1

ابن أيب عبدة ( .)46وأقر األمري حممد بن عبد الرْحن  273 - 238هـ حاجب أبيه عيسى ابن
ُشهيد ومعظم الوزراء الذين كانوا يتولون خدمة أبيه (.)47

كما أن األمري حممد وضع نظاماً جديداً للوزارة ميتاز فيه الوزراء بنوع من التعظيم ،وقدم الوزراء
الشاميني على الوزراء البلديني وأعالهم يف اجللوس على كراسيهم ببيت الوزارة (.)48

ويف عهد األمري عبد هللا ( 300 - 275هـ) ازداد عدد الوزراء ،واحتلت أسرة أيب عبدة مكانة يف
هذا العصر حيث توىل مخسة أفراد منها الوزارة يف آن واحد (.)49
واستمر األمري عبد هللا على سياسة والده األمري حممد يف تقدمي الوزراء الشاميني على الوزراء

البلديني .فقد اجتمع يف عهده وزير شامي وهو موسى بن ُحدير ،ووزير بلدي وهو عيسى بن أْحد
بن حممد أيب عبدة .وأراد عيسى التقدم على صاحبه معتزاً مبكانة أبيه الوزير القائد أيب العباس

صاحب الفضل يف إنقاذ اإلمارة من الضياع ،لكن األمري عبد هللا آثر أن يظل األمر كما رمسه أبوه

للوزارة ،أي قرر أن يظل بنو حدير متقدمني على بين أيب عبدة (.)50
ويف عهد اخلليفة الناصر ( 350 - 300هـ) استمرت أسرة أيب عبدة تتوىل املناصب الوزارية وقد

اعتمد عليها الناصر اعتماداً كبرياً يف الشؤون اإلدارية واحلربية ( .)51ويف عهد هذا اخلليفة أطلق

لقب (ذو الوزارتني) على بعض الوزراء واحلجاب يف األندلس ،فقد أطلقه الناصر على وزيره أْحد بن

عبد امللك بن ُشهيد عام  327هـ ( ،)52وهو لقب تشريفي مثل لقب (ذو السيفني) الذي منحه
احلكم لقائده غالب بن عبد الرْحن ،بعد أن قلده سيفني عقب انتصاره على بقااي األدارسة عام

 364هـ (.)53
_______

( )46ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 29عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .274
( )47عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .290

( )48ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 137ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص - 120
.121

( )49ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص  - 6 - 5ابن القوطية ،اتريخ افتتاح األندلس ،ص - 104
ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  ،146ص  ،245ص .247

( )50ابن حيان؛ املقتبس ،ج  ،2ص  - 197 - 196ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص 120
 .121( )51ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،5ص  ،97ص  ،210ص  ،215ص  - 242ابن عذاري ،البيان
املغرب ،ج  ،2ص  ،158ص  ،160ص .164

( )52املقري ،نفح ،ج  ،1ص .334 - 333
( )53سامل ،دراسات ،ص Provençal, op. cit, 3, P: 21-22 - 149 - 148

()370/1

ويف فرتة احلجابة  399 - 366هـ قلت أمهية الوزير ،مما فرض عليه من اخلضوع للحاجب وتقبيل
يديه ،وبذلك ضعفت شخصية الوزير ،ومما يدل على ذلك أن زيري ابن عطية زعيم قبيلة مغراوة
الزانتية يف املغرب احتقر لقب وزير الذي أنعم عليه به احلاجب املنصور ،بعد مساعدته يف إمخاد
حركة احلسن بن كنون (.)54

وملا سقطت اخلالفة األندلسية وقام عصر الطوائف .احنطت مرتبة الوزير وصار هذا املنصب مينح
للطبقة الوسطى من املوظفني والكتاب وشيوخ القرى .كذلك زاد استعمال األلقاب التشريفية

املزدوجة مثل :ذو الوزارتني وذو الرايستني ،وذو اجملدين وذو السيادتني ( .)55ولكن مع هذا وجد
وزراء مشهورون يف هذه الفرتة أمثال أيب بكر بن عمار وزير املعتمد بن عباد ،والوزير ابن احلضرمي

وزير املتوكل بن األفطس صاحب بطليوس ،والوزير ابن احلديدي وزير املأمون بن ذنون صاحب
طليطلة .وغريهم كثري (.)56

وأصبحت األندلس والية مرابطية ،واحتل الوزير يف عهدهم مكاانً مرموقاً ،وكان الشخص املقرب من
السلطان ،وكان يستشريه يف كل األمور ( .)57ووجد يف دولة املرابطني نوعان من الوزراء:

 - 1وزراء عسكريون ،وهم من قرابة السلطان ،ومن قبائل ملتونة وصنهاجة.
 - 2وزراء كتاب وهم من الفقهاء.

ومن الوزراء األندلسيني الذين اعتمد عليهم السلطان املرابطي علي بن يوسف ،الوزير الفقيه مالك
بن وهيب اإلشبيلي ،وهو الذي أشار على هذا السلطان بقتل حممد ابن تومرت ملا استفحل أمره

( .)58واشتهر كذلك الوزير أبو بكر بن ابجة العامل املشهور (.)59

ويف عهد املوحدين ،اعتمدوا نظام الوزارة جبانب مشيخة املوحدين وعرفوا إبسم

_______

( )54السالوي ،االستقصاء ،ج  ،1ص  - 211العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص
.448

( )55العبادي ،دراسات ،ص .151
( )56ينظر ،عنان ،دول الطوائف ،ص  ،66ص  ،89ص .98

( )57حسن أْحد حممود ،قيام دولة املرابطني ،ص  - 362العبادي ،دراسات ،ص .151
( )58املراكشي ،املعجب ،ص .253 - 252
( )59السامرائي ،عالقات ،ص .417
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العشرة أو أهل اجلماعة ( .)60وكان منصب الوزير من املناصب املهمة ،وقد شغله عدد من أبناء

اخللفاء وإخوهتم ولذا مسوا ابلسادة أو األسياد ،وهؤالء الوزراء األسياد يتخذون غالباً وزراء يعاونوهم

(.)61

ومن الوزراء أصحاب األصول األندلسية الذين وزروا للخلفاء املوحدين ،أبو العالء إدريس بن

إبراهيم بن جامع وزير اخلليفة أيب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن ( 580 - 558هـ) ،وكان والده
إبراهيم بن جامع من مدينة شريش األندلسية وكان من أعوان ابن تومرت ،وأصبح أليب العالء مكانة

مرموقة يف البالط املوحدي ( .)62وكذلك الوزير أبو بكر حممد بن عبد امللك بن أيب العالء بن زهر
األايدي (تويف عام  595هـ) الذي كان وزيراً للخليفة يعقوب املنصور ( 595 - 580هـ) ،وكان

دائم الرتدد بني املغرب واألندلس (.)63

وكان وزير املوحدين أحياانً يقوم مبهمة اإلشراف على األندلس وتفقد أحواهلا ،وبعضهم شارك يف
معارك اجلهاد األندلسية اليت خاضتها القوات املوحدية واألندلسية ضد املمالك اإلسبانية،

واستشهدوا فيها (.)64

ونرى كذلك أن بعض حكام مدن األندلس املوحدين يُعني هلم وزير يساعده يف إدارة الوالية (.)65

أما نظام الوزارة يف عهد مملكة غرانطة ،فكان له مكانة عالية ،وكان الوزير دائماً ينوب عن السلطان،

وهو الذي يهيمن على شؤون الدولة املدنية والعسكرية ،ولذا كثرياً ما كان الوزير الغرانطي يلقب

أبلقاب تدل على قوة نفوذه مثل :لقب الرئيس وعماد الدولة ،وذي الوزارتني وغري ذلك (.)66

وتقلد منصب الوزارة يف مملكة غرانطة أشخاص من علية القوم ،وأشخاص عاديون ،وأحياانً من أرقاء

اإلسبان (.)67
_______

( )60القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،5ص  - 126عالم ،الدولة املوحدية ابملغرب ،ص .67
( )61العبادي ،دراسات ،ص .157

( )62املراكشي ،املعجب ،ص .316
( )63السالوي ،االستقصا ،ج  ،2ص .180 - 179
( )64املراكشي ،املعجب ،ص  - 359العبادي ،دراسات ،ص  ،166ص .168
( )65ابن عذاري ،البيان املوحدي ،ص .67
( )66ينظر ،العبادي ،دراسات ،ص .230
( )67ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية .ص  ،94ص  - 115فرحات ،غرانطة ،ص .75 - 74
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وكان لوزراء بين األْحر أدوار سياسية مهمة من خالل املهمات اليت أوكلت إىل بعضهم ،فالوزير ابن
اخلطيب ذهب سفرياً إىل فاس ،مث أرسل مرة أخرى إىل عدوة املغرب كي يطلب عون املرينيني لصد

اخلطر اإلسباين .والوزير ابن زمرك قام بتسع رحالت إىل بالد اإلسبان من أجل عقد معاهدات صلح،

وبعض الوزراء قاد بعض احلمالت العسكرية أمثال الوزير أيب النعيم رضوان (.)68

واكتفى بعض سالطني غرانطة بوزير واحد ،بينما جند يف عهد السالطني اآلخرين عدة وزراء ،ووصل
عددهم إىل مخسة وزراء ،واشتهرت بعض العائالت بتويل أبنائها مناصب الوزارة مثل عائلة آل األمني

وبين عبد الرب وبين سراج وغريهم (.)69
 - 3النظام اإلداري (والية األقاليم):

ترددت األندلس ،يف ارتباطها اإلداري ،بني والية الشمال األفريقي واإلشراف املباشر ملركز اخلالفة.
وعندما تكون األندلس اتبعة لوالية الشمال األفريقي يقوم وايل القريوان بتعيني والة األندلس ،مثل

احلر بن عبد الرْحن الثقفي (تويف عام  100هـ) ،وعنبسة بن سحيم الكليب (تويف عام  107هـ) .مث

اتبعت األندلس مركز اخلالفة األموية يف دمشق أايم اخلليفة عمر بن عبد العزيز ( 101 - 99هـ)

من أجل اإلسراع يف اإلجناز واإلشراف املباشر ،فعني السمح بن مالك والياً عليها (تويف عام 102

هـ) ( .)70لكنها عادت والية اتبعة ألفريقية يف والية عنبسة (استشهد عام  107هـ) ،ومن جاء
بعده (.)71
وهكذا ترددت تبعية األندلس بني اإلشراف املباشر للخالفة عليها ،وبوساطة والية الشمال
األفريقي ،حسب مقتضيات األمور (.)72

لكن قد تفرض ظروف األندلس أحياانً تعيني ٍ
وال بسرعة ،فيتفق أهل األندلس على شخص معني
يولونه أمر األندلس ،حىت أييت غريه ،ويؤيد اخلليفة أو وايل أفريقية هذا.

كما حدث بعد مقتل عبد العزيز بن موسى ،إذ عني أهل األندلس الوايل أيوب بن حبيب اللخمي
(رجب  -ذو احلجة  97هـ) .كذلك احلال عند استشهاد السمح (عام  102هـ).
_______

( )68أيضاً ،ص  - 122ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص .306

( )69ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  ،52ص  ،71 ،63ص  - 79فرحات ،غرانطة ،ص
.77
( )70ابن عذاري ،البيان ،ج .26 ،2

( )71ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .29
( )72احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  ،132ص .137
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ويف هذه احلال يكتب ابألمر إىل وايل الشمال األفريقي إلقراره أو تعيني غريه (.)73
وكانت األندلس ،أغلب فرتة الوالة ( 138 - 95هـ) اتبعة لوالية أفريقية ،وكانت مدينة أشبيلية
قاعدة الوالية ،مث انتقلت إىل مدينة قرطبة ذات املوقع املتوسط بني الساحل والداخل (.)74

استفاد عرب األندلس من النظام اإلداري الذي وجدوه ابألندلس ،فعدلوا به بعض الشيء ،يف عصر
الوالة ( 138 - 95هـ) ،حبسب ما اقتبسوه من النظم اإلدارية املشرقية ،ومال أهل األندلس يف
التنظيم اإلداري حنو األقسام اإلدارية الصغرية تسهيالً لتوفري األمن وتنظيم األمور املالية (.)75

ويبدو أن النظام اإلداري لألندلس مل تتضح معامله إال يف أواخر عصر الوالة ،وذلك عندما قسم

الوايل يوسف الفهري ( 138 - 129هـ) األندلس إىل مخس والايت وهي :والية األندلس (والية
ابطقة) وتقع بني هنر وادي اينة والبحر املتوسط ،وأشهر مدهنا قرطبة ،وقرمونة ،إشبيلية ،ومالقة،

والبرية ،وجيان ،وإستجة .ووالية طليطلة (والية قرطاجنة القدمية) ومتتد بني جبال قرطبة حىت هنر

دويرة ،وأشهر مدهنا :طليطلة ومرسية ولورقة وشاطبة ودانية وبلنسية ووادي احلجارة وقونقة .ووالية
ماردة (والية جليقية القدمية  -لوجدانيا) ومتتد فيما وراء هنر وادي اينة شرقاً حىت احمليط األطلسي

غرابً ،وأشهر مدهنا :ماردة وابجة وأشبونة وإسرتقة ومسورة وشلمنقة .ووالية سرقسطة (والية كانتربية
القدمية) ومتتد من ساحل البحر املتوسط عند طركونة وبرشلونة إىل جبال الربنية وبالد البشكنس،

وأشهر مدهنا :سرقسطة وطركونة وبرشلونة والردة وطرطوشة ووشقة .ووالية أربونة (والية الثغر) يف

األراضي الفرنسية وتشمل مصب هنر الرون ،وأشهر مدهنا :أربونة وقرقشونة ونيم وماجلونة (.)76

نالحظ من كل هذا أن الوايل الكبري يف قرطبة مسؤول عن الوالة اخلمسة هلذا التنظيم اإلداري ،وكل
ٍ
وال فرعي مسؤول عن واليته ،ألن كل والية تتبعها جمموعة مدن وهي الكور ،وكل كورة يتبعها عدة
أقاليم (قرى كبرية) ،وكل إقليم يتبعه عدة أجزاء

_______

( )73مؤلف جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 25ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،27ص .29
( )74احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  - 132سامل ،قرطبة ،ج  ،1ص .31 - 30
( )75مؤنس ،فجر األندلس ،ص  ،554ص .577
( )76عنان ،دولة اإلسالم ،ج  1ص .133 - 132
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(أرايف) ( .)77وقد أورد لنا العذري الكثري من أمساء األقاليم واألجزاء التابعة لكورة بلنسية ولكورة
سرقسطة ،وذكر لنا أقاليم البرية وأجزاءها ،وكدلك أقاليم إشبيلية ،وأقاليم قرطبة (.)78
يف عصر اإلمارة ( 316 - 138هـ) ،أصبحت األندلس إمارة مستقلة قاعدهتا قرطبة ،وتوىل أمرها

الداخل وذريته من بعده ،كما هو معروف .ويبدو لنا خالل هذه الفرتة أن النظام اإلداري يف األندلس
بقي على حاله السابق ،واعتمد الداخل واألمراء من بعده يف إدارة الثغور والوالايت والكور على
مجاعة خمتارة من األعوان املخلصني ،ومن أفراد البيت احلاكم ،مع االعتماد على أسر اشتهرت يف

األندلس ،مثل أسرة أيب عبدة ،وأسرة بين ُشهيد وأسرة مغيث الرومي وغريهم .فمثالً أعطى عبد

الرْحن الداخل والية إشبيلية إىل حسان بن مالك (أبو عبدة) ،وقضى هذا الوايل على حركات التمرد
هناك ،وضبط أحوال الوالية ،وأصبح هلذه األسرة (أسرة أيب عبدة) نفوذ كبري يف هذه الوالية (.)79

وخالل عصر اإلمارة هذا استجدت عدة ظواهر فيما يتعلق ابلنظام اإلداري:
 - 1الظاهرة األوىل:

فقدت األندلس والية أربونة (والية الثغر) ،حيث اسرتجعتها فرنسا ،كما زحفت عرب جبال الرباتت
وسيطرت على مدينة برشلونة عام  185هـ 801/م ،وجعلت هذه املدينة قاعدة لوالية فرنسية

تسمى ابلثغر القوطي أو املارك اإلسباين ويتألف من مدن جريونة وسولسونة وبرشلونة وأربونة وغريها.
وبذلك أصبحت هذه الوالية الفرنسية سداً حاجزاً بني املسلمني يف األندلس وبالد فرنسا ،وحاولت
إمارة األندلس اسرتجاع هذه املناطق فلم تلق جناحاً كبرياً ،ما عدا ْحالت عسكرية جهادية تكتفي

ابلنصر أحياانً على األعداء دون اسرتجاع املدن (.)80
_______

( )77مؤنس ،فجر األندلس ،ص  579وما بعدها.
( )78نصوص عن األندلس ،ص  ،17ص  ،20ص  ،24ص  ،90ص  ،109ص .124

( )79ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص  - 68مؤلف جمهول ،فتح األندلس ،ص  - 67ابن
اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 146ابن خلدون ،اتريخ  -ج  ،4ص .135
( )80ينظر ،النويري ،هناية األرب ،ج  ،22ص  - 21عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص 223

السامرائي ،الثغر األعلى ص  - .Provençal, op, cit, I, 128 - 241رينو ،غزوات،

ص .166 - 165
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 - 2الظاهرة الثانية:
يف أواخر عصر الوالة ،وبداية عصر اإلمارة بدأت الفلول اإلسبانية جتمع نفسها ،فأقامت هلا إمارات
صغرية يف الشمال اإلسباين مستغلة سوء األحوال يف األندلس ،فظهر املارك اإلسباين ،وقامت إمارة

النافار ،وإمارة أشتوريش (إمارة ليون) ( .)81فظهرت إمارات حدودية أندلسية مقابلة هلذه اإلمارات
اإلسبانية ،تسمى ابلثغور األندلسية ،وهذه الثغور ثالثة هي:
 - 1الثغر األعلى:

ويشمل يف اجلغرافية األندلسية والية سرقسطة وأعماهلا .وتعترب مدينة سرقسطة قاعدة هلذا الثغر،
ويواجه هذا الثغر املارك اإلسباين وإمارة النافار.

 - 2الثغر األوسط:

يشمل والية طليطلة ،وكانت قاعدته األوىل مدينة سامل مث أصبحت مدينة طليطلة ،ويواجه هذا الثغر
إمارة ليون ابلدرجة األوىل.

 - 3الثغر األدىن:
ويشمل املنطقة الواقعة بني هنر دويرة وهنر التاجة ،ومن أشهر مدن هذا الثغر مدينة قورية ومدينة

قلمرية ،وكانت مدينة قورية عموماً قاعدة هلذا الثغر .وأصبح مدلول مصطلح الثغور يف اجلغرافية
األندلسية يعين هذه الثغور الثالثة ( .)82ومن سكنها يطلق عليه لقب ثغري (.)83

وأتيت أمهية هذه الثغور من كوهنا أصبحت املراكز املهمة اليت تنطلق منها اجليوش األندلسية جملاهدة

اإلمارات اإلسبانية اليت ظهرت يف الشمال واليت أخذت تسرتجع املدن األندلسية تباعاً .كما

أصبحت هذه الثغور مركزاً مهماً حلركات التمرد ضد حكومة اإلمارة يف قرطبة ،وقد أحرجت مركزها
يف كثري من األحيان.
_______

( )81أرسالن ،احللل السندسية ،ج  ،2ص  - 113السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .159
( )82ينظر :ابن بشكوال ،الصلة ،ج  ،1ص .14
( )83السامرائي ،الثغر األعلى ،ص  39وما بعدها.
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 - 3الظاهرة الثالثة:
فتح اجلزائر الشرقية عام  290هـ 903/م بقيادة عصام اخلوالين وذلك يف عهد األمري عبد هللا
( 300 - 275هـ) .وأصبحت هذه اجلزائر اتبعة إدارايً إىل األندلس وعني عصام اخلوالين أول عامل
أندلسي عليها (.)84

ويبدو لنا أن النظام اإلداري أصيب ابإلرتباك خالل عصر األمري عبد هللا ،نظراً لقيام حركات التمرد
يف سائر أحناء األندلس ،ومل يبق حلكومة اإلمارة يف قرطبة سلطان حقيقي إال يف منطقة العاصمة

وأحوازها (.)85

وقد بذل هذا األمري قصارى جهده من أجل إعادة سلطان قرطبة على الوالايت ،وكذلك فعل األمري

عبد الرْحن الناصر ( 316 - 300هـ) قبل أن يعلن اخلالفة األندلسية ،وقد بدأ عصره بقمع هذه
الفنت وسار بنفسه يعاونه خرية قواده يف إمخاد حركات التمرد ،وقد أفلح يف ذلك ( .)86ولعل

القضاء على حركات التمرد هذه من األسباب اليت دفعت هذا األمري إىل إعالن اخلالفة (.)87

ويبدو خالل عصر اخلالفة ( 422 - 316هـ) أن النظام اإلداري هو استمرار هلذا النظام منذ عصر
اإلمارة ،ولكن الشيء اجلديد الذي استحدث خالل عصر اخلالفة ،هو إجياد إمارة الثغور إجياداً
مستقالً ،وأعطيت إمارة الثغر األعلى أمهية كبرية ( .)88وبعد اهلزمية املنكرة اليت حلقت ابخلليفة

الناصر وجيشه أمام جيوش مملكة ليون اإلسبانية عام  327هـ 939/م يف معركة اخلندق (،)89

اهتم الناصر أبمور الثغور األندلسية واستمر يف إعطاء إدارهتا إىل األسر املتنفذة فيها وهي أسرة بين

ُجتيب وأسرة بين ذي النون وبين الطويل وبين رزين ،وكان يغدق عليهم الصالت واهلدااي ،وكان
يزودهم كل عام ابلعدد والسالح من أجل االستمرار يف مدافعة ممالك اإلسبان (.)90

_______

( )84ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 164السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص .16
( )85عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .323

( )86ينظر ،هنلة شهاب أْحد " أسرة أيب عبدة ودورها يف اتريخ األندلس " حيث وضح دور هذه
األسرة يف قمع الفنت الداخلية خالل عصر اإلمارة.

( )87العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص .380
( )88احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .315

( )89املسعودي ،مروج ،ج  ،1ص  - 162جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 156ابن األثري،
الكامل ،ج  ،8ص  - 358ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 36املقري ،نفح ،ج  ،1ص .363
( )90عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .421
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ويف عام  335هـ 946/م عين الناصر بتجديد مدينة سامل وهي أقصى مدن األندلس الشمالية
الغربية على حدود مملكة ليون ،فحصنها وزودها ابلعتاد والرجال ،وكانت قد خربت من جراء غزوات
اإلسبان املتكررة (.)91

وسار عبد الرْحن الناصر على خطى جده الداخل يف االسرتابة من القبائل العربية ،وأقصى زعماءها

عن مناصب النفوذ واإلدارة ،فعهد اخلليفة الناصر املناصب املهمة إىل املوايل والصقالبة (،)92

ولكن يف عهد ولده اخلليفة احلكم املستنصر ( 366 - 350هـ) اعتمد على خرية الرجال يف اجليش
واإلدارة ،سواء من العرب أو الرببر ،وأييت يف مقدمتهم احلاجب املنصور واحلاجب جعفر بن عثمان
املصحفي .وكان القائد غالب بن عبد الرْحن الناصري وايل مدينة سامل من رجاالت احلكم املهمني،

وهو الذي قلده اخلليفة احلكم سيفني مذهبني من ذخائر سيوفه ومساه (ذا السيفني) ( .)93واعتمد
احلاجب املنصور على نظام إداري متني مما مكنه من مواصلة اجلهاد املستمر للممالك اإلسبانية

واالنتصار عليها دائماً ،ولذا وصف مبواصلة احلزم واحلذر ،ودائم السهر ،ملراقبة أحوال البالد
(.)94

واضطرب النظام اإلداري على ضوء اضطراب األندلس السياسي خالل عصر الفتنة 422 - 399
هـ ،كما هو معروف ،وأصبح والة املدن يف حل من تبعيتهم لقرطبة عاصمة اخلالفة ،واستقل كل ٍ
وال
وحاكم يف منطقته وبذلك قام عصر الطوائف .ويف هذا العصر مل يتوفر يف األندلس نظام إداري
موحد ،بل إن كل مملكة من ممالك الطوائف هلا نظامها اإلداري ،فهناك األمري املقيم يف قاعدة

اإلمارة ،ولديه جمموعة من العمال أو الوالة الذين يعينهم إلدارة املدن واحلصون التابعة إلمارته ،ومن
أجل ضمان السيطرة العسكرية على مجيع أحناء اإلمارة الطائفية ،نظراً حلرج هذه اإلمارات بعضها
أمام بعض ،وأمام املمالك اإلسبانية يف الشمال (.)95

لذا نرى أن ملوك الطوائف يعهدون إدارة املدن واحلصون املهمة إىل إخواهنم وأبنائهم وإىل أعواهنم

املخلصني .ولكن حب الزعامة أوالً وبعد العامل عن مراقبة سيده
_______

( )91احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .304
( )92عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .450
( )93ابن حيان ،املقتبس ،حتقيق احلجي ،ص .236

( )94ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  ،58ص .75 - 74
( )95حممد بن عبود ،التاريخ السياسي واالجتماعي إلشبيلية ،ص .107
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اثنياً ،وضحت لنا ظاهرة مترد العمال على أسيادهم يف عصر الطوائف ،كما هو احلال يف مملكة
غرانطة ومملكة إشبيلية ومملكة سرقسطة ومملكة بطليوس وغريها (.)96

وأصبحت األندلس والية مرابطية تتبع مراكش يف عدوة املغرب ،وعني هلا قائد أعلى وهو احلاكم

العام أو أمري األندلس ،وللمدن قادة آخرون خاضعون للقائد العام ،ومهمة هؤالء اإلشراف على
النواحي العسكرية واإلدارية ابلدرجة األوىل.

وكانت األندلس أايم املرابطني مقسمة إىل ست والايت هي :غرانطة وقرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية

وسرقسطة (سقطت عام  512هـ قبل انتهاء العصر املرابطي).

وكانت مدينة قرطبة عاصمة اإلمارة املرابطية مث انتقلت يف أوائل عهد علي بن يوسف إىل غرانطة،
ويف أواخر عهده أعاد العاصمة إىل قرطبة مرة أخرى (.)97
وكانت مناصب الوالية احمللية يف األندلس ،وقفاً على األمراء والقادة املرابطني ،وال سيما أقرابء

احلكام ،وكان يف مقدمة هؤالء األمري سري بن أيب بكر اللمتوين وايل إشبيلية ،وحممد بن احلاج وايل
بلنسية وسرقسطة واألمري أبو حممد مزديل وايل قرطبة ،واألمري وأنور بن بكر وايل اجلزائر الشرقية

( .)98وكان اختيار الوايل يقوم على أساس مكانته وعدالته وعلمه ،وإذا أظهر شيئاً من التقصري

يعزل أو ينقل إىل مكان آخر .وكان التأكيد والتوصية حبسن السرية والرفق ابلناس أمراً أساسياً ،سواء
ابلنسبة حلاكم الدولة املرابطية أم للوالة واحلكام احملليني (.)99

وأصبحت األندلس والية موحدية ،وكانت قاعدة احلكومة املوحدية يف األندلس مدينة إشبيلية ،ألهنا

كانت أول قاعدة أندلسية اندت بطاعة املوحدين ،وألهنا أول مدينة سيطر عليها املوحدون .إال أن
عبد املؤمن بن علي يف أواخر أايمه أمر ولده أاب يعقوب يوسف وايل إشبيلية ،أن ينتقل إىل قرطبة

ويتخذها قاعدة احلكم املوحدي يف األندلس ألهنا تقع يف وسط األندلس .وبعد فرتة قصرية رجعت
إشبيلية قاعدة للحكم طيلة العهد املوحدي ( .)100وإذا كانت نظم احلكم املرابطية لألندلس يغلب
عليها الطابع العسكري،
_______

( )96ينظر ،عنان ،دول الطوائف ،ص  ،64ص  ،88ص .272
( )97عنان ،عصر املرابطني ،ص  ،60ص  ،144ص .415
( )98أيضاً ،ص .415

( )99ينظر ،احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .449 - 448
( )100عنان ،عصر املوحدين ،ص  ،619 - 618ص .641
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فإن النظم املوحدية كانت أميل إىل الطابع املدين .وكانت والية األندلس يف العهد املوحدي تنقسم
إىل عدة والايت وهي :والية الغرب وتشمل شلب وايبره وابجة وماردة وبطليوس .ووالية إشبيلية

وتشمل شريش وشذونة وقرمونة وإستجة وقرطبة وجيان ،ووالية غرانطة وتشمل وادي آش واملنكب
واملرية ومالقة واجلزيرة اخلضراء .ووالية بلنسية وتشمل قسطلونة وشاطبة ودانية واجلزائر الشرقية.

ووالية مرسية وتشتمل على لقنت ولورقة وأريولة ( .)101وكان يتوىل حكم هذه الوالايت عادة أبناء
اخلليفة املوحدي وإخوته أو أقرابؤه وأصهاره .وكان يتوىل منصب احلاكم العام لألندلس على األغلب
واحد من أبناء اخلليفة أو إخوته ،وكان أول من توالها من أبناء اخلليفة السيد أاب يعقوب يوسف بن

عبد املؤمن وذلك يف عام  551هـ .وكان لكل والية أندلسية حكومتها احمللية اليت تضم إىل جانب
الوايل املوحدي ،الوزير والكاتب وصاحب اجلباية عدا املناصب الدينية (.)102

ومملكة غرانطة الواقعة يف الطرف اجلنويب من األندلس ،مشلت ثالث والايت كبرية والية غرانطة يف

الوسط وفيها العاصمة غرانطة ،ووالية املرية يف املشرق ،ووالية مالقة يف اجلنوب والغرب (.)103
وجمموع أقاليم هذه اململكة كما خيربان ابن اخلطيب ثالثة وثالثون إقليماً ( .)104وكانت هذه األقاليم
خاضعة لسلطة العمال والوالة الذين خيتارهم السلطان النصري من ثقات رجاله ،فيتخذ الوالة من

قصبة املدينة (قلعتها) مقراً لواليتهم .ولكن بعض الوالة كانوا حبكم نفوذهم وقوهتم يفرضون أنفسهم
على األقاليم ويتوارثون حكمها فيقرهم السلطان على مقاطعاهتم بعد أن يظهروا الطاعة ويؤدوا

األموال ( ،)105ولعب الكثري من حكام األقاليم دوراً كبرياً يف تقرير مصري احلكم خالل هذا

العصر ،كما حصل خالل حكم السلطان حممد الثاين الفقيه ( 701 - 672هـ) مثالً (.)106
_______

( )101عنان ،عصر املوحدين ،ص .641

( )102ينظر ،احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  ،498ص  - 500عنان ،عصر املوحدين ،ص

.642

( )103ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  - 119 - 115عنان ،هناية األندلس ،ص .55
( )104اللمحة البدرية ،ص .28

( )105فرحات ،غرانطة ،ص .84
( )106ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  58وبعدها .ينظر ،ص  ،67 - 66ص .75
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 - 4نظام الشرطة:
بدأت والية الشرطة يف األندلس منذ عصر األمري عبد الرْحن الداخل 172 - 138( ،هـ) بعدما
شعر خبطر اليمانية عليه بعد االنتصار يف معركة املسارة ،وذلك عندما منعهم من هنب قصور قرطبة

( .)107وأسند إدارهتا إىل عبد الرْحن بن نعيم ،ومن بعده للحصني بن الدجن العقيلي (.)108
وأول من توىل قيادة الشرطة من أسرة أيب عبدة هو عبد الغافر بن أيب عبدة ،حيث توالها لألمري
هشام ( 180 - 172هـ) (.)109

واألمري عبد الرْحن األوسط ( 238 - 206هـ) هو الذي ميز والية السوق عن أحكام الشرطة
املسماة بوالية املدينة ،فأفردها وقرر لواليها ثالثني ديناراً يف الشهر ،ولوايل املدينة مائة دينار (.)110
ويبدو أن صاحب املدينة كان يشرف على اخلدمات العامة يف العاصمة ،إضافة إىل صالحيات والية

الشرطة العليا ،ويستخدم سلطة جهاز الشرطة أيضاً يف التحقيقات املدنية ( .)111وقسمت والية
الشرطة إىل قسمني :والية الشرطة العليا (الكربى) وجعل لصاحبها احلكم على أهل املراتب

السلطانية والضرب على أيديهم يف الظالمات ،وعلى أيدي أقرابئهم من أهل اجلاه .وجعل لصاحبها
كرسياً بباب دار اإلمارة ،ويف خدمته عدة رجال ينفذون أوامره .ووالية الشرطة الصغرى.

وجعل لصاحبها احلكم على عامة الناس ( .)112وأخربتنا بعض الرواايت ،أنه يف عام 317

هـ 930/م استحدث منصب والية الشرطة الوسطى اليت أعطيت إىل سعيد بن سعيد ابن حدير
(.)113

ويف عهد األمري عبد هللا ( 300 - 275هـ) توىل والية الشرطة العليا (صاحب املدينة) أبو العباس
أْحد بن حممد بن أيب عبدة ،وكذلك أبو عثمان عبيد هللا بن حممد الغمر بن أيب عبدة ( .)114ويف

بداية عهد األمري عبد الرْحن الناصر (- 300
_______

( )107إبراهيم الدوري ،عبد الرْحن الداخل ،ص .251
( )108ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .355
( )109ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .61
( )110خالف " صاحب الشرطة " ص .63

( )111ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 252 - 251بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .165
( )112أيضاً ،ص  - 251خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص  ،64وجملة أوراق ،ص .73
( )113ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .202

( )114ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 104ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص .146
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 350هـ) حصرت والية الشرطة العليا يف أوالد الوزير القائد أيب العباس أْحد بن حممد ،فتوالها
أوالده الثالثة :عباس وعبد هللا وعيسى ،وتوالها كذلك حفيده أْحد ابن عيسى (.)115

وجند يف أحداث القرن الرابع اهلجري أن صاحب املدينة كان مستقالً عن صاحب الشرطة ،ونستدل

على ذلك مبا قاله ابن حيان يف أحداث عام  361هـ " :نظر الوزير صاحب املدينة بقرطبة جعفر بن
عثمان مع صاحب الشرطة والسوق أْحد بن نصر فيما عهد إليه اخلليفة املستنصر ابهلل " (.)116

واستمر كذلك أايم احلكم املستنصر ( 366 - 350هـ) األنواع الثالثة للشرطة ،العليا والوسطى
والصغرى (.)117

وأعطيت لصاحب الشرطة صالحيات واسعة يف األندلس ،تصل أحياانً إىل تنفيذ حكم اإلعدام دون
الرجوع إىل احلاكم (اخلليفة) ( .)118وقد أشار ابن عبدون هلذه اخلطة ومسى صاحبها احلاكم ،وذكر
لنا الصفات اجلليلة اليت جيب أن تتوفر فيه ( .)119ويبدو أن هذه الصفات كانت نظرية ،فوجد

عملياً من توىل أمر الشرطة من وصف ابلتأخر يف عقله وعلمه أمثال أمية بن أْحد بن ْحزة القرشي

األموي (تويف عام  393هـ) ( ،)120وحممد بن حيىي بن قاسم القيسي (تويف عام  411هـ) ،وحسن
بن حممد بن ذكوان (تويف عام  451هـ) (.)121

ووجدت لدينا رواايت تشري إىل أن صاحب الشرطة قد كلف أبعمال خارج اختصاصه ،فمثالً نرى

صاحب الشرطة أْحد بن نصر شارك مع غريه يف تشييد حمراب املسجد اجلامع على عهد اخلليفة

احلكم املستنصر ( .)122كما كلفه اخلليفة املستنصر  -بعد أن أعطاه والية السوق ،بتوسيع احملجة
العظمى بسوق قرطبة لضيقها وهدم
_______

( )115ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،5ص  ،97ص  ،107ص  ،210ص  - 215ابن
عذاري ،البيان املغرب ،ج  ،2ص  ،160 - 159ص  ،167ص  ،193ص .197 - 196

( )116ابن حيان ،املقتبس ،تح احلجي ،ص .66

( )117أيضاً ،ص  - 59خالف " ،صاحب الشرطة " ص  ،65وجملة أوراق ،ص .76 - 72
( )118ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص .54

( )119ثالث رسائل أندلسية يف احلسبة ،ص .11
( )120ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم .266

( )121ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة ( ،)312ترمجة رقم (.)1102
( )122ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم .167
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احلوانيت من أجل التوسيع ،وكذلك كلفه بنقل دار الربد من غريب قرطبة إىل دار الزوامل اليت

ابملصارة من طرف قرطبة .وكلف أيضاً بقضاء كورة جيان ( .)123وشارك أصحاب الشرطة أيضاً يف
عصر احلكم املستنصر يف عمليات اجلهاد حيث خرجوا عام  364هـ مع جيش الصائفة (.)124

وكان صاحب الشرطة أحياانً هو قائد اجليش يف بعض الوالايت األندلسية ،حيث يكلفه اخلليفة يف

بعض املهام ،كما هو حال صاحب الشرطة العليا وقائد بلنسية وطرطوشة هشام بن حممد بن عثمان

( .)125ويف عام  361هـ أعطى اخلليفة احلكم الشرطة الوسطى حملمد بن أيب عامر وجعله أيضاً
قاضي القضاة (.)126
وكان اخلليفة احلكم يعهد لصاحب الشرطة والسوق أبعمال الرب كتوزيع األموال على الفقراء
واملساكني (.)127

ومارس صاحب الشرطة بعض املهام الدبلوماسية ،ففي عام  360هـ كلف اخلليفة احلكم صاحب
الشرطة هشام بن حممد بن عثمان وقائد طرطوشة وبلنسية أن يصحب الوفود اإلسبانية الوافدة إىل

العاصمة ،ورمبا كان ذلك لقرب منطقة عمله من املمالك اإلسبانية (.)128

وختربان بعض النصوص أن وظيفة صاحب الشرطة وصاحب املدينة كانت جتمع يف وظيفة واحدة
أحياانً يف عهد اخلليفة هشام املؤيد ،حيث مجعت حملمد بن أيب عامر ( ،)129الذي عم يف زمنه

األمن يف مدينة قرطبة ( .)130وتوىل خطة الشرطة بعض العلماء والفقهاء يف فرتة احلجابة أمثال
سعيد بن أْحد بن حدير الذي توىل الشرطة يف بداية عهد هشام املؤيد ( .)131واألديب أْحد بن

أابن املتوىف عام ( 382هـ) ( ،)132وغريهم.
_______

( )123ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم  - 167ابن حيان ،املقتبس ،تح احلجي ،ص  ،66ص
.71

( )124ابن حيان ،املقتبس ،تح احلجي ،ص .216
( )125أيضاً ،ص .48 - 47

( )126ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .247
( )127ابن حيان ،املقتبس ،ص .77

( )128ابن حيان ،املقتبس ،ص  - 21 - 20خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص .70
( )129ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 266املقري ،نفح ،ج  ،4ص .88

( )130أيضاً ،ج  ،2ص  - 266خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص .71 - 70
( )131ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم .190

( )132أيضاً ترمجة رقم  - 531ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .6
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ونرى من خالل تراجم أصحاب الشرطة يف عصر احلكم املستنصر واحلاجب املنصور ،أن صاحب

الشرطة قام أبكثر من عمل إداري ودبلوماسي وعمراين وعسكري إىل جانب عمله الرئيسي (،)133

وذكرت بعض املصادر التارخيية ( ،)134بتلقب ابن حيان املؤرخ بصاحب الشرطة ،ويبدو أن هذا
اللقب كان لقباً فخرايً أو تشريفياً ليس إال (.)135

ويف عهد الفتنة  422 - 399هـ ،تعرض صاحب الشرطة للعزل والقتل نظراً لتعاقب اخللفاء يف

هذه الفرتة ،والذي كان كل خليفة جديد يعمل على تعيني صاحب شرطة من رجاله وعزل السابق

ورمبا يقتله ،حيث صلب اخلليفة حممد بن هشام حاكم املدينة عبد هللا بن عمر عندما سيطر على

قرطبة عام  399هـ ( .)136ويف أايم اخلليفة حممد املهدي توىل الفقيه أْحد بن عبد الرْحن بن

غالب بن حزم احلكم ابجلانب الغريب من قرطبة ( .)137ولعل هذه الرواية تدل على أن خلفاء الفتنة
رمبا قسموا قرطبة إىل مناطق وعينوا على كل منطقة منها صاحب شرطة ،أو أن كثرة احلوادث يف

اجلانب الغريب كانت مدعاة هلذا التعيني ،أو رمبا ألن اجلانب الغريب هو الذي تقع فيه بيوت األغنياء
فهي حباجة إىل ْحاية (.)138

وذكر لنا ابن بشكوال يف ترمجته حملمد بن قاسم بن حممد األموي (اجلالطي) أنه تقلد أحكام الشرطة

للخليفة هشام بن احلكم ،وكان حمموداً يف عمله ،وقتله الرببر يوم دخوهلم قرطبة عام  403هـ

( ،)139وكذلك قتلوا صاحب الشرطة اآلخر العامل عبد هللا بن حسني (ابن الغرابيل) (.)140
وممن ويل الشرطة يف عهد الفتنة وذكرهم ابن بشكوال دون أن نستطيع حتديد وقت عملهم يف هذه
اخلطة :حممد بن يونس (تويف عام  418هـ) ( ،)141وحممد بن

_______
( )133خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص .72

( )134ابن خري ،الفهرسة ،ص  - 326املقري ،نفح ،ج  ،2ص .102
( )135ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2مقدمة احملقق ،ص .44
( )136ابن عذاري ،ج  ،3ص .55 - 54

( )137ابن بشكوال ،الصلة ترمجة رقم .86
( )138خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص  - 74جملة أوراق ،ص .77
( )139الصلة  -ترمجة ،رقم .1060

( )140ابن اآلابر ،التكملة ،ترمجة رقم .1277
( )141الصلة ،ترمجة رقم .1109
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حيىي (ابن اخلفارية) تويف عام  411هـ ( .)142وأْحد بن احلسني ( ،)143وحممد بن حممد ابن
إبراهيم القبسي (.)144
ويف عصر الطوائف اتسمت خطة الشرطة ابالستقرار ،واعتمد كل أمري من أمراء الطوائف على

صاحب شرطة ،واختاروه من البيواتت األندلسية املعروفة ( .)145ففي مملكة غرانطة يف عهد أسرة

بين زيري شغل هذه الوظيفة بربر صنهاجة ،وأيضاً اليهود.

ويف قرطبة عهد أبو الوليد بن جهور إىل الفقيه حسن بن حممد بن ذكوان (تويف عام  451هـ) أحكام

الشرطة والسوق مث رفع إىل قاضي اجلماعة ( .)146وتوىل أيضاً يف هذا العهد الفقيه عبد الرْحن بن

خملد أحكام الشرطة والسوق حىت وفاته عام  437هـ (.)147

وتوالها أيضاً يف عهد اجلهاورة مضافة إىل خطة السوق الوزير أبو بكر حممد بن الليث ابن حريش،

والذي استمر ميارس هذه الوظيفة يف عهد الطوائف بعد سقوط إمارة اجلهاورة ،حيث نراه ميارس

أعماله يف عام  457هـ وعرضت عليه جمموعة قضااي يف مدينة قرطبة ،وعندما ختتلف عليه األمور
يشاور الفقهاء والقضاة وغريهم حلل اإلشكال (.)148

ويف مملكة بين عباد توىل أحكام الشرطة الفقيه حممد بن مكي (تويف عام  474هـ) ومجعت له مع

السوق واألحباس وأمانة اجلامع (.)149

وأصبحت األندلس والية مرابطية ،وتزودان الرواايت أبن عبد الرْحن بن حممد بن أْحد بن خملد توىل
األحكام بقرطبة مدة طويلة وتويف سنة  515هـ ( .)150وإذا أخذان بنظر االعتبار رسالة ابن عبدون
(تويف عام  520هـ) يف احلسبة ،وهو من الذين خدموا يف بالط علي بن يوسف ،واليت تشري إىل منع
طوائف احلشم والعبيد التابعني لوالة

_______

( )142أيضاً ترمجة رقم .1102
( )143أيضاً ترمجة رقم .127

( )144أيضاً ترمجة رقم .1142

( )145خالف " ،صاحب الشرطة " ،ص .75

( )146ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .312
( )147أيضاً ،ترمجة رقم .703

( )148ينظر ،خالف " ،صاحب الشرطة يف األندلس " ،جملة أوراق ،ص  78وما بعدها.
( )149أيضاً ،ترمجة رقم .1210

( )150ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة رقم .746
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األمر من التلثم -وهو شعار املرابطني -وأن ال يتلثم إال صنهاجي أو ملتوين أو ملطي ،فهذا يدل على
مراقبة املرابطني ألحوال الرعية ،ورمبا كلف ابألمر صاحب الشرطة أو صاحب السوق (.)151
وكان منصب صاحب الشرطة من املناصب اإلدارية املهمة يف الدولة املوحدية ،وتبدو أمهيته خاصة

عند اضطراب األمور ،وكان يشغل هذا املنصب رجال من ذوي املكانة الرفيعة يف الدولة ومن كابر
الوزراء.
ويبدو لنا من الرسالة اليت وجهها عبد املؤمن بن علي عام  543هـ إىل األعيان واملشيخة يف

األندلس ،واليت تنحصر يف مخسة أمور هي:

وجوب التزام الدقة يف تطبيق األحكام الشرعية ،ووجوب الكف عن أخذ أية مغارم أو مكوس ال

تبيحها الشريعة ،وال جيوز احلكم يف مواد احلدود ابإلعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إىل اخلليفة ،وجيب
حترمي اخلمور ومطاردهتا يف سائر أحناء الدولة ،وجيب ْحاية أموال الدولة وعدم التصرف هبا بدون حق
( ،)152يتبني لنا من هذا كله اإلشارة إىل بعض اختصاصات صاحب الشرطة واملدينة والسوق

وحتديدها ،على الرغم من عدم ورود امسهم .وقد سار خلفاء املوحدين على هذا النهج فيما بعد كما
فعل اخلليفة يوسف إبصدار رسالة مشاهبة يف عام  561هـ موجهة إىل أخيه وايل قرطبة (.)153

ويف مملكة غرانطة ،أعطيت صالحيات واسعة للقاضي .وكان يعاونه يف تصريف القضااي الثانوية قاض

مساعد يعرف بصاحب األحكام ،ولعله هو صاحب الشرطة (.)154

ويعاونه أيضاً صاحب السوق املسؤول عن أمور السوق بصورة عامة ،كما أنه مسؤول عن تطبيق
فروض الدين ،ومالحقة املنكرات ( .)155ومن أبرز رجال احلسبة والشرطة يف مملكة غرانطة

القاضي أبو بكر حممد بن فتح األنصاري اإلشبيلي (تويف عام  698هـ) ( .)156وكان صاحب

الشرطة يعرف يف مملكة غرانطة ابسم متويل الشرطة ،وصاحب املدينة وصاحب الليل .وكان يساعده
حراس جيوبون الشوارع ويراقبون
_______

( )151عنان ،عصر املرابطني ،ص .433 - 432
( )152عنان ،عصر املرابطني ،ص .401 - 400

( )153عنان ،عصر املوحدين ،ص .620 - 619
( )154النباهي ،اتريخ قضاة األندلس ،ص .5
( )155فرحات ،غرانطة ،ص .102 - 101

( )156النباهي ،اتريخ قضاة األندلس ،ص .126 - 125

()386/1

الطرقات ،وقد أطلق عليهم إسم الدرابني الذين كانوا حيملون السالح وتصحبهم الكالب (.)157
النظم العسكرية:
وندرس فيها اجليش والبحرية:

 - 1اجليش:

عندما بدأ طارق بن زايد بتنفيذ خطة فتح األندلس ،عام  91هـ 710/م أرسل ْحلة استطالعية

بقيادة أيب زرعة طريف بن مالك املعافري ،وكانت هذه القوة االستطالعية تتألف من أربعمائة راجل

ومئة فارس (.)158
ويف رجب من عام  92هـ 711/هـ عرب القائد طارق بن زايد على رأس جيش من العرب والرببر

قوامه سبعة آالف رجل ،مث أجندهم موسى بن نصري خبمسة آالف مقاتل من العرب والرببر ،وضمت

احلملة أيضاً سبعمئة رجل من السودان (.)159

ويف رمضان عام  93هـ 712/م عرب موسى بن نصري إىل األندلس يرافقه جيش عريب قوامه مثانية
عشر ألف رجل ،معظم هؤالء من القبائل اليمانية ،وبقية العشائر العربية األخرى اليت كانت موجودة
يف القريوان ،وضمت احلملة أعداداً كبرية من رجال قريش البارزين ،إضافة إىل اإلداريني ورجال الدين

( .)160ومعىن هذا أن اجليش اإلسالمي الذي قام بعملية فتح األندلس يتألف من العرب والرببر
وقليل من السودانيني.

فتحت جنوب ووسط األندلس خالل األعوام  94 - 92هـ 713 - 711/م ،ودارت معارك
عنيفة كمعركة وادي الربابط واملعارك اجلانبية اليت مت هبا فتح قرطبة أو إشبيلية وغريها من مدن
اجلنوب والوسط ( ،)161أما الشمال اإلسباين فتم فتحه يف فرتة ال تتجاوز مثانية أشهر من عام 95

هـ وإذا استعرضنا النصوص املتوفرة لدينا فيما خيص سري
_______

( )157فرحات ،غرانطة ،ص .90
( )158املقري ،نفح ،ج  ،1ص .254

( )159ينظر ،جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 7ابن األثري ،الكامل ،ج  ،4ص .563 - 561
( )160ذنون ،الفتح ،ص .162

( )161ينظر ،جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 15ابن عذاري ،ج  ،2ص  - 13املقري ،نفح ،ج
 ،1ص .277
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اجليش يف الشمال اإلسباين يتبني لنا أن معظمه قد فتح صلحاً ،وأن معاقله احلصينة فتحت أبواهبا

للمسلمني دون مقاومة ،ما عدا بعض املدن الواقعة على البحر قاومت الفتح ،وارتضوا دفع اجلزية

وعاشوا بسالم يف ظل احلكم العريب ،عكس ما رأيناه يف جنويب األندلس حيث بذل الفاحتون طاقات
كبرية يف فتح مدنه ،حيث بقي موسى بن نصري أكثر من عام يفتح أو يعيد فتح املدن يف جنويب

األندلس قبل أن يلتقي مع قائده طارق بن زايد قرب طليطلة (.)162

كما أن أراضي الشمال اإلسباين واليت حددت ابألراضي الواقعة مشايل هنر الوادي الكبري (،)163

فقد فتحت صلحاً ورضي أهلها بدفع اجلزية والعيش بسالم يف ظل حكم العرب كما بينا ،أما

األراضي اجلنوبية فتعترب أرض عنوة ،أي فتحت ابحلرب ،فوزعت على احملاربني وأعطيت هلم سجالت

بتمليكها ( .)164أما فيما خيص سكن املسلمني يف أراضي الشمال اإلسباين ،أرض الصلح ،فقد
أشار املقري بقوله " :وكان العرب والرببر كلما مر قوم منهم مبوضع استحسنوه حطوا به ونزلوه

قاطنني " ( ،)165ويعين هذا أهنم استقروا خاصة يف املناطق اليت تعد غري مأهولة ابلسكان ،وزاولوا
فيها الزراعة ،ويبدو أهنم كانوا يؤدون العشر إىل الدولة (.)166

ومنذ بداية عصر الوالة  138 - 95هـ تدخل اجليش يف أمر إدارة األندلس ،عندما قام قادة اجلند
بقتل وايل األندلس عبد العزيز بن موسى عام  97هـ ،وولوا مكانه أيوب ابن حبيب اللخمي
( .)167الذي مل ينعم ابلوالية طويالً ،فاستبدل ابحلر بن عبد الرْحن الثقفي ( 100 - 97هـ) الذي
وصل إىل قرطبة ومعه أربعمئة رجل ،وأول عمل قام به إصالح اجليش ومطاردة املعتدين من اجلند
واتبع معهم سياسة شديدة الوطأة (.)168

ويبدو أن عملية اصطحاب األتباع كلما أييت ٍ
وال إىل األندلس ،مع اهتمامه يف إصالح شؤون اجليش
أصبحت خطة اثبتة خالل عصر الوالة ،ألن بقاء املسلمني يف األندلس
_______

( )162السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .89
( )163مؤنس ،فجر األندلس ،ص .625

( )164ينظر ،نص الرسالة الشريفية ،ص  - 208 - 207الغساين ،رحلة الوزير ،ص .113
( )165نفح ،ج  ،1ص .276

( )166مؤنس ،فجر األندلس ،ص .628

( )167ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .24
( )168عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .73
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كان متوقفاً على قوة اجليش ومدى مقارعته لألعداء من اإلسبان يف الشمال ،أو املتمردين يف داخل

الوالية.

وبذلك أصبح االهتمام ابجليش -وهو جيش غري نظامي قائم على إمداد القبائل العربية والرببرية
حكومة الوايل ابلرجال عند اجلهاد -وتنظيم رجاله من أوىل األعمال املهمة اليت يقوم هبا وايل

األندلس ،فنرى مثالً اهتمام عبد الرْحن الغافقي يف واليته الثانية ابجليش ،وعين إبصالحه وتنظيمه،

وأنشأ فرقاً قوية خمتارة من فرسان الرببر إبشراف خنبة من ضباط العرب ( .)169وهذا ما مكنه من
قيادة اجليش عرب األراضي الفرنسية فكانت موقعة بالط الشهداء املعروفة عام  114هـ.

ومن األمور األخرى اليت ميكن مالحظتها خالل عصر الوالة ،أن الوالة الذين حكموا األندلس بعد

معركة بالط الشهداء عام  114هـ ،يصطحبون معهم جيشاً منتخباً من جند أفريقيا لتعزيز حكمهم

أوالً ،وإلمخاد حركات التمرد يف الشمال اإلسباين اثنياً.
والظاهرة األخرى اليت برزت يف عصر الوالة ،هو قيام الكور اجملندة ،وهي األماكن اليت وزع فيها

اجليش الشامي (جيش بلج بن بشر القشريي) ،بعد أن لعب الوايل بلج دوراً كبرياً يف أحداث والية

األندلس املعروفة ،ويف عهد الوايل أيب اخلطار حسام بن ضرار الكليب ( 127 - 125هـ) فرق اجلند
الشامي يف الكور مقابل أن يؤدوا خدمة عسكرية ( ،)170وقد حرص الوايل أبو اخلطار يف هذا
التوزيع على أن تكون الكور اليت ينزلون هبا مشاهبة إىل حد كبري لألماكن اليت جاءوا منها من

املشرق ،ولعل ذلك حماولة من هذا الوايل لبعثرة طاقاهتم بعد أن رأى خطرهم يكمن يف وجودهم
مبنطقة واحدة ( .)171فأنزل أهل ْحص يف مدينة إشبيلية ،وأهل دمشق أنزهلم غرانطة ،وأهل األردن
أنزهلم مالقة ،وأهل مصر أنزهلم مرسية (تدمري) ،وأهل قنسرين أنزهلم جيان ،وفرض على كل قبيلة أن

جتيب غلة تلك الناحية اليت نزلت فيها ،وأتخذ عطاءها منها والزايدة لبيت املال ( .)172وتعهدت

حكومة الوالية بعدم التدخل يف شؤوهنم أو شؤون اإلقليم (.)173

وما يالحظ كذلك يف عصر الوالة ،أن قادة جيوش الثغور زجوا أنفسهم يف
_______

( )169عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .85
( )170بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .59
( )171بيضون ،الدولة العربية ،ص .125

( )172ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 62 - 61ابن القوطية ،اتريخ ،ص - 45
احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 181ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .109
( )173مؤنس ،فجر األندلس ،ص  ،221ص .512 - 511
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اخلالفات الداخلية ،بدل أن يصرفوا طاقاهتم لصد خطر األعداء .فنرى عبد الرْحن بن علقمة عامل
أربونة أقصى ثغور األندلس يشارك جبيشه ضد جيش بلج القشريي والتقى اجليشان يف موقع (أقوة بر
طوره) من إقليم ولبه ،واستطاع عبد الرْحن بن علقمة من إصابة بلج مما أدى إىل موته يف اليوم التايل،

ولكن خسر عبد الرْحن العدد الكبري من جيشه ( ،)174فخسرت بذلك قاعدة أربونة خرية
اجملاهدين (.)175

رجع وايل أربونة إىل قاعدته يف عهد الوايل أيب اخلطار ،إال أن عامل أربونة مترد مرة اثنية على الوايل

يوسف الفهري ( 138 - 129هـ) مما أدى إىل مقتله ،ففقدت قاعدة أربونة واليها الشجاع،
وأصبحت عرضة هلجمات القوات الفرنسية اليت اسرتجعتها عام  141هـ (.)176

أما اجليش يف عصر اإلمارة  316 - 138هـ ،فبدأ األمري األول الداخل إبنشاء جيش يعتمد عليه
يف تثبيت حكمه وحشد له املتطوعة واملرتزقة من سائر الطوائف ،وبلغت قواته حنو مائة ألف مقاتل،

هذا عدا احلرس اخلاص الذي يتكون من املوايل والرببر والرقيق الصقالبة ،وقد بلغت قواته حنو أربعني

ألف ( .)177وبدأ الداخل ينظر بعني الريبة إىل اجلند العريب فأسقط ألويتهم بعد أن قامت ضده
ثورات عربية أشهرها اليت قادها العالء بن مغيث ( .)178واعتمد الداخل ابلدرجة األوىل على الرببر

بناء على مشورة أحد أقرابئه ،وأحسن استقبال من وفد إليه من بربر العدوة الذين اخنرطوا يف جيش
ً

الداخل.

فكانوا يده احلديدية اليت يضرب هبا أعداءه ( ،)179كما استعان بعنصر الصقالبة الذين كانوا

يشرتون ابملال ويدربون على أعمال الفروسية والقتال وعلى الطاعة العمياء للدولة واإلخالص هلا

(.)180

_______

( )174ينظر ،ابن عبد احلكم ،فتوح ،ص  - 100جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 44 - 141ابن
عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .33

( )175مؤنس ،فجر األندلس ،ص .287
( )176ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 38املقري ،نفح ،ج  ،3ص  - 26السامرائي،
الثغر األعلى ،ص .149

( )177ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،3ص  ،37ج  ،4ص  - 36عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص

.200

( )178احلمريي ،الروض ،ص .36
( )179ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 60إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص .21
( )180دوزي ،اتريخ مسلمي إسبانيا ،ج  ،1ص  - 235إبراهيم الدوري ،عصر عبد الرْحن
الداخل ،ص .250
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وإذا كان األمري هشام  180 - 172هـ قد اهتم ابجليش ،وهيأه ملعارك اجلهاد ،إال أنه يف الوقت
نفسه رتب يف ديوان اجلند أرزاقاً ألسر الشهداء ،كما افتدى أسرى املسلمني ومل يبق يف عهده منهم

أحد يف قبضة العدو ( .)181ولكن نرى األمري احلكم ( 206 - 180هـ) يستكثر املوايل واحلشم
يف اجليش ،وأنشأ احلرس اخلاص ،ويف عهده أكثر من جلب الصقالبة ،وكان هؤالء الصقالبة على

األغلب من الرقيق واخلصيان الذين يؤتى هبم من بالد الفرنج وحوض هنر الدانوب وغريها ،وكان
يؤتى هبم أطفاالً من اجلنسني ويربون تربية إسالمية ،مث يدربون على أعمال الفروسية واإلدارة ،وتولوا
مناصب مهمة ،وبلغ عددهم يف عهد احلكم زهاء مخسة آالف ( .)182وكان للحكم فرقة من

احلرس اخلاصة معظمهم من يفء أربونة ورثهم عن والده هشام ،وقد أبلوا يف الدفاع عنه يوم الربض

أحسن البالء .وكانت للحكم ألفا فرس من اجلياد الصافنات مرتبطة على شاطئ النهر جتاه القصر،

ويشرف عليها مجاعة من العرفاء اجليدين (.)183

ومعىن هذا أن األمري احلكم أسس فرقاً من اجليش النظامي وخاصة بعد فشل ثورة الربض عام 202

هـ اليت قام هبا الفقهاء ضده ،واليت كادت تطيح بعرشه ،فكون لنفسه فرقة من احلرس اخلاص عرفوا

ابسم الصقالبة ،ومسوا أيضاً اخلرس لعجمة ألسنتهم ( .)184واستمر أمراء األندلس من إكثار املوايل
والصقالبة وجعلهم حرساً خاصاً هلم ،فقد اصطفى األمري عبد الرْحن األوسط مثالً مخسة آالف

مملوك ،ثالثة آالف فارس يرابطون إزاء ابب القصر فوق الرصيف ،وألفا رجل على أبواب القصر

املختلفة ( .)185واهتم األمري حممد بتقوية اجليش وذلك نتيجة الظروف الصعبة اليت مرت هبا

األندلس يف عهده ،وتلقي األرقام عن عدد الفرسان الذين حيشدون يف خمتلف الكور واملدن لغزوات

الصوائف ،ضوءاً على مدى قوة اجليش األندلسي يف عهده ،فكورة غرانطة ( ،)2900وجيان

( ،)2200وقربه ( ،)1800وابغه ( ،)900مواتكران ( )269واجلزيرة ( )290وأستجة (،)1200

وقرمونة ( ،)185وشذونة ( ،)6790ورية ( ،)2607وشريش ( )342وفحص البلوط (،)400
ومورور ( ،)1403وتدمري ( ،)200أما قرطبة
_______

( )181جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 120عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .229
( )182ابن األثري ،الكامل ،ج  ،6ص  - 128املقري ،نفح ،ج  ،1ص .159

( )183جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 129ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .79
( )184ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 277السامرائي " التعبئة العسكرية " ،ص .40
( )185عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .277
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العاصمة فكانت ختتار الرقم قياساً لقدراهتا ،وحيشد أبناؤها بطريق التطوع خالفاً ألهل النواحي
األخرى .وكانت هذه الفرق تسمى بفرق الفرسان املستنفرين الذين جيري استنفارهم أوقات

الصوائف ،أو كلما بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور ،ويضاف إىل هذه الفرق حشود
املتطوعني يف سبيل هللا .وبذلك ندرك مدى حجم جيش األندلس خالل هذه الفرتة ،والذي كان هذا

األمري دائماً يقود اجليش إىل أرض العدو وميكث فيها أكثر من ستة أشهر (.)186

ويالحظ يف عصر اإلمارة أهنا اعتمدت على قادة عسكريني مشهورين ينتمون إىل أسر أندلسية

معروفة ،فكان هلم دور كبري يف قمع الفنت الداخلية أوالً ،وهلم الدور نفسه يف حماربة املمالك اإلسبانية

اثنياً .فمثالً أسرة ابن أيب عبدة ،اشتهر رجاهلا يف إمخاد حركات التمرد وخباصة يف عهد األمري عبد هللا

( 300 - 275هـ) اليت عجت األندلس حبركات املتمردين ،فتصدى رجاهلا هلذه احلركات اليت كان

من أشهرها حركة عمر بن حفصون وإبراهيم بن حجاج ،واشتهر يف هذه األسرة أبو العباس أْحد بن

حممد أيب عبدة الوزير وأوالده عباس وعيسى .فقد اعتمد هذا القائد ابلدرجة األوىل على خنبة خمتارة
من رجاله يبلغ عددهم ثالمثئة فارس يعتمد عليهم يف حروبه ،من جمموع جيشه الذي استكثر فيه
الرجال وشجعان أهل الثغور ،وابتاع العبيد حىت بلغ عدد جيشه مخسة آالف فارس عدا املشاة

(.)187

كما اشتهرت هذه األسرة يف جماهدة املمالك اإلسبانية ،وأحرز أفرادها النصر يف كثري من املعارك

( ،)188واستشهد بعض رجاهلا يف معارك اجلهاد أمثال الوزير أيب العباس أْحد بن حممد بن أيب عبدة
( .)189كما كان هلا دور ابرز يف صد هجوم النورمان على األندلس عام  245هـ يف أايم األمري
حممد بن عبد الرْحن ( 273 - 238هـ) (.)190
وأسرة مغيث الرومي أيضاً اشتهرت حبروب اجلهاد ضد املمالك اإلسبانية واشتهر
_______

( )186ينظر ،ابن عذاري ،ج  ،2ص  - 111عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .311

( )187ينظر ،ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 108 - 107ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص .129
( )188ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج ،ص  - 320 - 319ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص 98
 - 99 -النويري " هناية األرب ،ج  ،22ص .55

( )189ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،5ص  - 136 - 135السامرائي .الثغر األعلى ،ص
.222
( )190ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 308العذري ،نصوص عن األندلس ،ص .118
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من رجاهلا القائد عبد الكرمي بن عبد الواحد بن مغيث وخباصة يف عهد األمري احلكم واألمري عبد
الرْحن ،وأخيه القائد عبد امللك (.)191
كما اعتمدت حكومة اإلمارة على أسر عربية ومولدة وخباصة يف مناطق الثغور ،وكلفتها مهمة جماهدة

املمالك اإلسبانية القريبة من أراضيها ،أمثال أسرة بين ُجتيب العربية وأسرة بين الطويل وبين عمروس
وأسرة بين قسي املولدة يف منطقة الثغر األعلى ،وأسرة بين سامل الرببرية وأسرة بين ذي النون الرببرية

يف منطقة الثغر األوسط.

وعلى الرغم من وجود عالقات متشابكة بني هذه األسر أوالً وبينها وبني حكومة قرطبة وصفت

أحياانً ابلعداء ،إال أن هذه األسر وخباصة يف عصر اإلمارة كان هلا دور مشرف يف جماهدة املمالك

اإلسبانية اجملاورة هلا أحياانً مبفردها ،وأحياانً ابإلشرتاك مع قوات قرطبة الزاحفة إىل الشمال (.)192
ومما يالحظ أيضاً يف عصر اإلمارة أن األمري األندلسي أحياانً خيرج بنفسه إىل الشمال اإلسباين يف

ْحالت الصوائف من أجل أتديب املمالك اإلسبانية ،أو رد اعتدائها على األراضي األندلسية،

وأحياانً أيضاً يرسل ويل عهده يف قيادة اجليش مع صحبة خرية قواته .فمثالً األمري الناصر خرج عام

 311هـ إىل بالد النافار ومسيت هذه الغزوة بغزوة بنبلونة ،ورجع إىل قرطبة بعد أربعة أشهر ،بعد أن
دمر أهم مدن وحصون النافار ( .)193واألمري عبد الرْحن األوسط سار بنفسه عام  225هـ إىل

مملكة ليون وافتتح الكثري من حصوهنا ( .)194ويف عام  235هـ أرسل األمري عبد الرْحن األوسط
إبنه املنذر إىل مملكة ليون أيضاً ،وأحرز النصر هناك ( ،)195وهناك عشرات األمثلة هلذا األمر.
وبقيت هذه املظاهر العامة نفسها ،مستمرة يف عصر اخلالفة  422 - 316هـ .وقد بدأ اخلليفة

الناصر ( 350 - 300هـ) اهتمامه ابجليش الذي أصبح عماد الدولة وسياج امللك ،فسهر على

إصالح اجليش الذي أضناه الكفاح ضد حركات التمرد وضد املمالك اإلسبانية ،وحشد له اجلند من

سائر أحناء األندلس واملغرب ،واستكثر من
_______

( )191ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 82 - 81ابن اخلطيب ،أعمال ،ص - 19
السامرائي ،الثغر األعلى ،ص  ،166ص  ،168ص .201

( )192ينظر ،السامرائي ،الثغر األعلى ،ص  337وما بعدها.
( )193ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .189
( )194ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 85النويري ،هناية األرب ،ج  ،22ص .46
( )195ابن األثري ،الكامل ،ج  ،7ص .51
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األسلحة والذخائر .وقد صقلت احلروب والغزوات املستمرة كفاءة اجليش ودربته ،وأمدته بطائفة من
أمهر القادة وأشدهم أبساً يف احلروب ،وكان إقدام اخلليفة على تويل قيادة اجليش بنفسه جمدداً لعهد
احلماسة احلربية واالنتصارات الباهرة (.)196

واستمر اخلليفة الناصر يعتمد على الصقالبة يف جيشه وبوأهم مكانة مرموقة يف اجليش والقصر .وكان
هلذه السياسة اليت أسرف الناصر يف اتباعها ،أسوأ األثر يف نفوس الزعماء العرب ،ويف احنالل قوى
اجليش املعنوية .وهذه األمور من األسباب اليت أدت إىل هزمية الناصر يف معركة اخلندق عام 327

هـ 939/م اليت خاضها ضد مملكة ليون .واليت جنا منها وقليل من أتباعه أبعجوبة ( .)197وبعد

هذه املعركة مل خيرج الناصر إىل حماربة األعداء ،واكتفى بتزويد األسر املتنفذة يف منطقة الثغر األعلى

والثغر األوسط ابملال والعتاد والرجال لكي يقوموا بواجب اجلهاد سنوايً ضد املمالك اإلسبانية

اجملاورة (.)198

واستمر اخلليفة احلكم املستنصر  366 - 350هـ يعتمد على الصقالبة ،وأعطاهم قيادة اجليش

وأهم املناصب .وكان يف الوقت نفسه يراقب حتركات املمالك اإلسبانية بدقة ،على الرغم من ميل
هذه املمالك إىل املهادنة والسلم مع حكومة قرطبة (.)199

ومع هذا كان اخلليفة احلكم يقود أحياانً اجليوش بنفسه إىل الشمال اإلسباين ،كما حصل يف عام

 352هـ ،وأحياانً يعهد قيادة اجليش إىل القائد غالب بن عبد الرْحن ،وحيناً آخر يكلف قادة أسرة
بين جتيب العربية أمراء سرقسطة هبذه املهمة (.)200

ويف فرتة احلجابة  399 - 366هـ وعندما سيطر احلاجب املنصور على األمور ،قام بتنظيم اجليش،
فأنشأ فرقاً جديدة من الرببر وخباصة من زانتة وصنهاجة ،ومن اجلند اإلسبان من ليون والنافار

وقشتالة ،وبذل هلم األموال السخية ،واجتذب قلوهبم مباله وعدله .وغري احلاجب املنصور أنظمة
اجليش القدمية ،فقدم رجال الرببر ،وأخر زعماء العرب وأقصاهم من مناصبهم ،وفرق جند القبيلة

الواحدة يف صفوف خمتلفة ،وكانوا
_______

( )196عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .446

( )197ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،5ص .435
( )198عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .421

( )199عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص  ،512ص .514
( )200ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،236ص .241
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من قبل ينتظمون يف صف واحد .وإذا كان اخلليفة الناصر قد بدأ بسحق القبائل العربية وإضعاف
قوهتا ،فإن احلاجب املنصور كمل املهمة هنائياً (.)201

كما أنه عمل على تصفية الصقالبة ،وخصومه اآلخرين ،وملا تويف عام  392هـ كان عدد الفرسان

املرتزقة عنده ،والذين حارب هبم عشرة آالف ومخسمائة ،وفرسان الثغور مقارب من هذا العدد أيضاً
( .)202واشتهر احلاجب املنصور بغزواته املتكررة إىل الشمال اإلسباين ،وزودتنا الرواايت ابلكثري
من أمساء هذه الغزوات اليت اعتمد فيها على قوة جيشه املرتزق ،واليت مل يهزم يف أحدها (.)203

وكان عدد اجليش املرابط يتضاعف وقت الصوائف مبا ينضم إليه من صفوف املتطوعة ،وقد بلغ عدد
الفرسان يف بعض الصوائف ستة وأربعني ألفاً ،وكان عدد املشاة يتضاعف كذلك ،وقد يبلغ املائة

ألف أو يزيد .وكان املنصور يقتين اخليول الستخدامها يف اجلهاد ،ومطااي الركوب ،ودواب األْحال،
وقد بلغت وحدها أربعة آالف مجل خصصت حلمل األمتعة واألثقال .وأما عن عدة احلرب ،فقد كان
املنصور حيتفظ بكميات عظيمة من اخليام والسهام والدروع ،وعدد من اجملانيق وغريها من آالت

احلصار ( .)204ومما يؤثر عن عالقة املنصور جبيشه ،أنه كان لقوة ذاكرته ،يعرف كثرياً من جنده
ابإلسم ،أو يعرف على األقل كثرياً مما امتاز منهم خالل املعارك ابلشجاعة ،ويدعوهم إىل مائدته
ابستمرار عقب كل انتصار (.)205

خالل فرتة الفتنة  422 - 399هـ ،وقع الصراع بني جند األندلس الذين انقسموا إىل فريقني

متصارعني ،األندلسيون يف جانب ،والرببر يف جانب آخر .وقد حلق الرببر خالل هذه الفرتة أذى

كبري ،إال أهنم استعادوا قواهتم ودخلوا قرطبة وسيطروا عليها عام  403هـ .وهناك ظاهرة أخرى يف
هذه الفرتة هي استعانة بعض خلفاء هذه الفرتة ابجلند املرتزقة من نصارى الشمال اإلسباين ،الذين

لعبوا دوراً كبرياً يف أحداث هذه الفرتة (.)206
_______

( )201عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .531
( )202ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،286ص .301

( )203العذري ،نصوص عن األندلس؛ ص  74وما بعدها.
( )204ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  ،99ص  - 102 - 101عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص
.571

( )205عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .572
( )206السامرائي ،عالقات ،ص  34وما بعدها.
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مث قام عصر الطوائف ،وحتولت فيه األندلس إىل دويالت متنازعة .فهناك دويالت األندلسيني ،ومن
أشهرها بنو عباد يف إشبيلية وبنو جهور يف قرطبة وبنو هود يف سرقسطة ،وبنو صمادح يف املرية
والعامريون يف بلنسية واملرية ،ودويالت الصقالبة ،إمارة جماهد العامري يف دانية ،وإمارة خريان وزهري

يف املرية ومرسية ونبيل يف طرطوشة ،وهناك دويالت الرببر ،وهم بنو زيري يف غرانطة ،وبنو برزال يف
قرمونة ،وبنو يفرن يف رندة وبنو األفطس يف بطليوس ،وبنو ذي النون يف طليطلة (.)207

امتازت هذه الدويالت أبن كل جمموعة منها اعتمدت على عناصر عسكرية من بين جلدهتا .ومن مث

دخلت يف حروب داخلية ،ألن كل أمري يريد أن يوسع ملكه وميد سلطانه على حساب جريانه من

أمراء الطوائف سواء ابلقوة أو ابحليل السياسية .وهناك ظاهرة أخرى نراها يف هذا العصر هي استعانة
أكثر أمراء الطوائف ابملمالك اإلسبانية اليت كانت ترسل هلم فرق املرتزقة لكي تعني بعضهم على
البعض اآلخر ،ليس من أجل حتقيق هدف سامي ،بل من أجل العمل على متزيق وحدة الصف العريب

يف بلد األندلس وقد جنحوا ( .)208وكلنا يعرف اخلدمات اليت كان يقدمها الكمبيادور الفارس

القشتايل لبالط سرقسطة حىت استأسد على بعض ملوك الطوائف وسيطر على بلنسية وعاث فيها

فساداً وما جاورها من املمالك ( .)209وتوجت األحداث هذا العصر بسقوط طليطلة عام  478هـ
أبيدي قوات الفونسو السادس ملك قشتالة اإلسباين ،واختذها عاصمة لدولته ،حينها أدرك أمراء

الطوائف خطر التوسع اإلسباين ،فاستنجدوا ابإلخوة املرابطني فكانت معركة الزالقة عام  479هـ،

حيث بدأ دور اجلهاد املشرتك بني دولة املرابطني وملوك الطوائف ضد املمالك اإلسبانية (- 479

 483هـ) حيث قامت معركتان مهمتان مها معركة الزالقة عام  479هـ ومعركة حصن الييط عام
 481هـ (.)210

مث أصبحت األندلس والية مرابطية بعد عزل أمراء الطوائف من قبل أمري املسلمني يوسف بن اتشفني
املرابطي .وقد اعتمدت الدولة املرابطية على اجليش يف أتسيس كياهنا أوالً ،ويف اجلهاد املشرتك مع

أمراء الطوائف ضد املمالك اإلسبانية اثنياً ،ويف خلع ملوك الطوائف واإلنفراد يف جماهدة اإلسبان

اثلثاً .وملا كان اجلهاد أساس وجود

_______

( )207ينظر ،تشراكوا ،جماهد ،ص .55 - 52
( )208ينظر ،السامرائي ،عالقات ،ص  69وما بعدها.

( )209ينظر ،كرمي عجيل ،احلياة العلمية ،ص  128وما بعدها.
( )210السامرائي ،عالقات ،ص  170وما بعدها.
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القوات املرابطية ابألندلس ،فقد رابط يف األندلس سبعة عشر ألف فارس مرابطي ،سبعة آالف
إبشبيلية وقواعد الغرب ،وألف فارس بقرطبة ،وألف فارس كذلك بغرانطة ،وأربعة آالف فارس يف

الشرق ،واألربعة آالف الباقية موزعة على خمتلف القواعد والثغور لرد هجمات املمالك اإلسبانية.

وكان الفارس املرابطي يف األندلس يتقاضى مخسة داننري يف الشهر ،غري نفقته اخلاصة وعلف فرسه،

ومن أظهر منهم شجاعة وتفوق عهد إليه بوالية موضع ينتفع بفوائده (.)211

أما جند أهل األندلس يف اجليش املرابطي داخل األندلس ،فعبارة عن وحدات خاصة ،حتمل أعالم
املدن اليت تنتمي إليها ،مثل أشبيلية وقرطبة وغرانطة ومالقة وبلنسية ومرسية وغريها .إال أن القوات

األندلسية مل يكن هلا شأن كبري يف اجليش املرابطي الذي كان يعتمد على نفسه وقيادته بصورة خاصة
(.)212

وكان عماد اجليش املرابطي الفرسان الذين بلغوا يف عهد يوسف بن اتشفني حنو مئة ألف فارس من
خمتلف القبائل ،هذا غري املشاة من الرماة وغريهم .وأنشأ يوسف حرسه السود اخلاص من عبيد

الصحراء من غانة ويتألف من حنو ألفي مقاتل ،دربوا أحسن تدريب حىت غدوا قوة ضاربة ،وأبلوا

بالء حسناً يف معركة الزالقة ،وأنشأ يوسف بن اتشفني قوة كبرية خاصة من فرسان زانتة وملطة وجزولة
ً

عرفت ابسم احلشم ،كما أنشأ فرقة خاصة حلرسه من اإلسبان ،ومعظمهم من املعاهدين الذين اعتنقوا

اإلسالم ،وقد منت هذه الفرقة يف عهد ولده علي ،حىت غدت فرقة كبرية يف اجليش املرابطي،

ويقودها فارس قشتايل يسمى الربرتري ،واشرتكت هذه الفرقة (تسمى أيضاً اجلند الروم) مع اجليش
املرابطي يف معارك عديدة (.)213

ويف معارك اجلهاد اليت خاضتها القوات املرابطية ضد املمالك اإلسبانية اشرتكت معها عناصر من
عرب بين هالل -الذين جاؤوا إىل إفريقية ابألصل لتدمري مملكة بين مناد الصنهاجية مدفوعة من قبل

الدولة الفاطمية ،إال أن هذه القبائل وظفت من قبل املرابطني واملوحدين يف معارك اجلهاد)214( -

وقد استشهد الكثري منهم وخباصة يف
_______

( )211احللل املوشية ،ص  57وما بعدها  -عنان ،عصر املرابطني ،ص .420 - 419
( )212روض القرطاس ،ص  ،89عنان ،عصر املرابطني؛ ص .419
( )213عنان ،عصر املرابطني ،ص  - 418السامرائي ،عالقات ،ص  - 286ينظر ،حممد ولد
داده ،مفهوم امللك يف املغرب ،ص .120

( )214ينظر ،ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،2ص  - 21ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص - 13
السامرائي ،عالقات ،ص  358وما بعدها.
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معركة إقليش عام  501هـ اليت انتصر فيها اجليش املرابطي ضد مملكة ليون اإلسبانية (.)215
وعندما تقوم القوات املرابطية بواجب اجلهاد يف سبيل هللا يف األندلس ينضم إليها صفوف املتطوعة
من العلماء ومن عامة الناس ،وكان هلؤالء املتطوعة دور كبري يف بعض املعارك (.)216

كانت قيادة اجليش املرابطي يف األندلس تعهد إىل خرية قادة املرابطني ،والذين كان معظمهم من
أفراد البيت املرابطي ،وقد اشتهروا يف معارك اجلهاد األندلسية ،واستشهد بعضهم .ويف الوقت نفسه
يقوم أمري املسلمني املرابطي أو ويل عهده بتفقد القطعات املرابطية يف األندلس ويصلح من أحواهلا،

وأحياانً يقودها بنفسه يف بعض معارك اجلهاد .ونظراً لكل هذه األمور فقد فقدت دولة املرابطني خرية
رجاهلا الشجعان يف بلد األندلس أثناء قيامها بواجب اجلهاد ،وهذا من مجلة األسباب اليت أدت إىل

ضعف أمر هذه الدولة مبكراً (.)217

وبعد سقوط دولة املرابطني ،وقيام دولة املوحدين ،أصبحت األندلس والية موحدية ،وورث املوحدون
مهمة جماهدة املمالك اإلسبانية ببلد األندلس .ولذا نرى أن دولة املوحدين تعتمد على قبائل

مصمودة أوالً يف إعداد اجليش ،ومن مث استعانت بقبائل بين هالل اثنياً واليت استخدموها يف معارك

اجلهاد ابألندلس ( .)218وكذلك كانت القوات األندلسية تؤلف ابجليش املوحدي ابألندلس جناحاً
هاماً ،وتشرتك يف سائر الغزوات اليت قادهتا اجليوش املوحدية ضد املمالك اإلسبانية ،وكانت هذه

القوات األندلسية تشتهر بشجاعتها وتفانيها يف معارك اجلهاد يف سبيل هللا من أجل الدفاع عن بلدها

األندلس ،وكانت تقاتل يف طليعة اجليوش املوحدية خلربهتا يف قتال اإلسبان ،وكثرياً ما تكون سبباً يف

إحراز النصر ،ونرى كذلك أن القادة املوحدين يستمعون ابستمرار إىل مشورة القادة األندلسيني
العسكرية (.)219

واستعان املوحدون بفرق عسكرية من املرتزقة اإلسبان ،وكان من أشهر قادهتا

_______
( )215ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 10 - 9مؤنس " ،الثغر األعلى " ،ص .129
( )216السامرائي ،عالقات ،ص .280

( )217ينظر ،السامرائي ،عالقات ،ص  250وما بعدها.
( )218عنان ،عصر املوحدين ،ص .635
( )219عنان ،عصر املوحدين ،ص .636
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علي بن الربرتري (.)220
وكان اخللفاء املوحدون يعربون ابستمرار إىل األندلس لتفقد أحواهلا العسكرية ،وقد بنوا قواعد

عسكرية جديدة فيها مثل مدينة الفتح يف منطقة جبل طارق ،وقاد بعضهم احلمالت اجلهادية أو عهد
بقيادهتا إىل أحد أوالده ،وكان أفراد البيت املوحدي هم قادة اجليش املوحدي املرابط يف األندلس.

فقد رأينا قيادة اخلليفة املنصور املوحدي ملعركة األرك عام  591هـ الذي انتصر فيها على مملكة

قشتالة ( .)221واشرتك اخلليفة املوحدي الناصر يف معركة العقاب عام  609هـ ضد مملكة قشتالة،
فاندحر املسلمون فيها كما هو معروف (.)222

ومل تصمد مملكة غرانطة هذه الفرتة الطويلة أمام هجمات اإلسبان ،لو مل يكن هلا جيش منظم قوي

أوالً ،تسانده مجوع املتطوعة يف سبيل هللا اليت ترى أن بقاءها مقتصر على ْحلها للسالح اثنياً .وقوة

هذا اجليش النصري تعتمد على :جودة التحصينات النصرية يف مملكة غرانطة اليت تتألف من األبراج

واحلصون والقالع وخباصة أبراج الطالئع وهي أبراج للمراقبة (.)223
كان السلطان النصري قائداً للجيش أو يعهد بقيادته إىل أفراد األسرة احلاكمة ،أو أشهر رجاالت
الدولة ،وقد عين السالطني هبذا اجليش الذي يتوقف عليه بقاء اململكة ،وأنشأوا له ديواانً يرعى

مصاحله (.)224

وجبانب اجليش النصري توجد مشيخة الغزاة :وتتألف من اجملاهدين املغاربة الذين أرسلتهم الدولة

املرينية إىل مملكة غرانطة ملساعدهتا يف حروب اجلهاد ،وهلا رئيس من بين مرين يسمى بشيخ الغزاة،
ف يف معارك اجلهاد ابألندلس ( ،)225ومع هذا زجوا أنفسهم يف
وكان هلذه املشيخة دور مشر ٌ

اخلالفات الداخلية مع سالطني بين األْحر ( .)226ويف أواخر العصر النصري وبعد اشتداد الضغط

اإلسباين على مملكة
_______

( )220ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 96ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،2ص .193
( )221ينظر ،احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  - 490أبو رميلة ،عالقات ،ص  236وما بعدها.
( )222أبو رميلة ،عالقات ،ص  255وما بعدها.

( )223ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  ،115ص .125
( )224فرحات ،غرانطة ،ص .87

( )225ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص  - 771ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،2ص  ،16ص
 - 38املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 385عنان ،هناية األندلس ،ص .107

( )226ينظر ،ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،حيث يذكر شيخ الغزاة عند كالمه عن سالطني
غرانطة.
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غرانطة عمد رؤساء اجلند إىل إنشاء فرق صغرية هلا تنظيمها اخلاص وهي شبه مستقلة عن اجليش
النظامي ،تباغت معسكرات العدو وتلحق به الدمار ( .)227ويف أواخر العهد النصري أيضاً ظهر
سالح البارود يف مملكة غرانطة ،وعند اإلسبان ،فكانت املدن ختتزن منه كميات كبرية ،كما دخلت

املدفعية ميادين احلرب يف جمال الدفاع عن املدن (.)228

التعبئة العسكرية يف األندلس:

فتح املسلمون األندلس ( 95 - 92هـ) وأفادوا من وداين أهنارها املمتدة على هيئة خطوط
مستعرضة بني الشرق والغرب ،وجعلوا منها خطوطاً دفاعية حلماية دولتهم من أخطار الدول

اإلسبانية .فاختذوا من وادي هنر األبرو خطاً دفاعياً أول ومسوه ابلثغر األعلى ،كما اختذوا من وادي
هنر التاجة خطاً دفاعياً اثنياً ومسوه ابلثغر األوسط واألدىن ( .)229وقد كان الثغر األعلى أسبق

الثغور األندلسية يف الظهور ،وخباصة بعد انتهاء موسى بن نصري وطارق بن زايد من إمتام فتح

الشمال اإلسباين ،فظهر الثغر األعلى جماوراً ألرض العدو وهي بالد فرنسا ،وامتد هذا الثغر يف عصر

الوالة ( 138 - 95هـ) إىل مدينة أربونة اليت تعترب أقصى ثغر ابألندلس ( .)230أما الثغران

األوسط واألدىن فقد ظهر بعد قيام املمالك اإلسبانية من الركن الشمال الغريب من إسبانيا وبداية
توسعها على حساب أراضي األندلس وخباصة عند بداية عصر اإلمارة .وبذلك بدأ الصراع املستمر

بني املسلمني واإلسبان وهلذا اعتربت األندلس يف نظر املسلمني ثغراً للدولة اإلسالمية وأرضاً للجهاد
واملرابطة ،ولقد فرض هذا الوضع عليها أن جتند أبناءها منذ الصغر ليكونوا على أهبة االستعداد

( .)231وملا مل يكن يف األندلس ابدئ األمر جيش نظامي قائم بذاته فقد كانت القبائل العربية

والرببرية اليت سكنت األندلس متد الدولة ابجليوش الالزمة للجهاد .وقد استمر هذا النظام العسكري
إىل أايم األمري احلكم ( 206 - 180هـ) ،فقد رأى هذا األمري أن يؤسس فرقاً من اجليش النظامي

وخباصة بعد فشل حركة الربض عام  202هـ اليت قام هبا الفقهاء ،واليت كادت تطيح بعرشه ،فكون
_______

( )227فرحات ،غرانطة ،ص .90
( )228فرحات ،غرانطة ،ص .95
( )229البكري ،جغرافية األندلس ،ص ( 95هامش .)4
( )230تقومي البلدان ،ص .183

( )231السامرائي " ،التعبئة العسكرية " ،ص .40
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لنفسه فرقة من احلرس اخلاص عرفوا ابسم الصقالبة ،ومسوا أيضاً اخلرس لعجمة ألسنتهم (.)232
إن معظم احلمالت العسكرية اليت خرجت من قرطبة إىل الشمال اإلسباين كان هلا نظام خاص يف

التجمع والسري .فكان النفري العام يعلن يف مجيع أحناء البالد للخروج إىل اجلهاد ،فيتوافد اجلنود من
خمتلف والايت األندلس متجهني إىل العاصمة .ويف منطقة يف شرقي قرطبة كان يعسكر هذا احلشد
الكبري يف مكان متسع يسمى (ساحة العرض أو ساحة احلشد أو فحص السرادق) ( .)233وبعد أن

يكتمل مشل اجلنود خيرج إليهم األمري األموي من قصره وسط اهلتاف والتكبري فيعسكر مع جنده

ويستعرض أسلحتهم املختلفة ،ويعني قائد احلملة .وقبل الرحيل كان األمري أو اخلليفة وجنوده يقيمون

صالة عامة يف املسجد اجلامع بقرطبة ،يتبعها الدعاء ابلنصر ،مث خيرج اجليش براايته وأعالمه إىل اجلهة
املرسومة له .وخالل سريه ينضم إليه قواد وأمراء الثغور األندلسية وعمال املدن جبيوشهم وأتباعهم ،مث

يتقدم اجلميع ملالقاة العدو (.)234

وملا كانت املنطقة اليت يسري فيها اجليش من مناطق الثغور إىل املمالك اإلسبانية ،منطقة جبلية وعرة،

فكان من العادة أن يتقدم اجليش فرقة استطالعية ملعرفة أخبار العدو ومعرفة املسالك واملمرات
الصحيحة بني اجلبال الوعرة؛ وخيتار هلذه املهمة الرجال املوثوق أبمانتهم وإخالصهم لتهيئة املسالك

الصاحلة لسري اجليش وسط هذه اجلبال الوعرة  -وقد صادف خالل سري العمليات العسكرية إىل

الشمال اإلسباين ،أن اجليش األندلسي يف إحدى ْحالته ضل الطريق فأصابه كبري عناء ،ومات عدد
كبري من أفراده وذلك يف عام  178هـ (.)235

ويبدو ومن سري العمليات العسكرية أن املسلمني يف األندلس أثناء لقائهم العدو  -وعلى عادة

املسلمني يف حروب اجلهاد .يرددون شعارات إسالمية معينة حتفزهم على االستبسال يف اجلهاد.

فتذكر بعض الرواايت أن مسلمي األندلس كانوا يرددون شعار (اي حممد) صلى هللا عليه وسلم بينما
اإلسبان يرددون شعار (ايسنتياجو) ( ،)236وكانوا يتصاحيون ويولولون
_______

( )232ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 277العبادي ،الصقالبة يف إسبانيا ،ص .11 - 7
( )233ابن حيان ،املقتبس ،تح احلجي ،ص  - 43سامل ،اتريخ املسلمني ،ص .300
( )234السامرائي " ،التعبئة العسكرية " ،ص .40
( )235ابن األثري ،الكامل ،ج  ،6ص .144
( )236العبادي " ،صور حلياة احلرب واجلهاد " ،جملة البينة ،العدد  ،9ص .92
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ليضعفوا قلوب املسلمني ( .)237وسنتياجو هذا هو القديس يعقوب أحد أتباع السيد املسيح عليه
السالم ،الذي اخرتع اإلسبان وجوده يف أقصى مشال غريب إسبانيا لتعزيز مقاومتهم ضد املسلمني،
وقامت حول هذا املزار مدينة منت بسرعة هي مدينة شنت ايقب املقدسة ( ،)238وغدا هذا املزار
من أشهر املزارات اإلسبانية .وعندما يفكر اإلسباين يف سنتياجو فإن قلبه ينبض ابلعزة الوطنية

وتتملكه احلماسة الدينية ( .)239وقد أقسم أكثر من ملك أو قائد إسباين أبنه رأى سنتياجو رأي

العني قبل املعركة أو خالهلا ممتطياً جواداً أبيض وملوحاً بسيف براق ،مث أيخذ يف معاونتهم على قتال
املسلمني يف املعركة حىت يكتب هلم النصر ،وهلذا أطلقوا عليه إسم قاتل املسلمني (.)240

وقد زودتنا الرواايت مبعلومات جيدة عن تعبئة اجليش األندلسي عند لقاء العدو ،حيث يتقدم

الرجالة بدروعهم ورماحهم الطوال ،وخلفهم الرماة املهرة ،مث تليهم اخليالة .كما وصفت هذه الرواايت
التعبئة العسكرية اليت يتمسك هبا كل قسم من أقسام هذا اجليش ،وأشارت إىل وجود مبارزات فردية
قبل وقوع املعركة ( .)241وقد وضحت صور التعبئة العسكرية األندلسية عندما أصبحت األندلس

والية مرابطية ووالية موحدية.

كان ترتيب املعركة عند املرابطني يقوم على نظام مخاسي ،فيتقدم اجليش اجلند املشاة ووحدات
الفرسان اخلفيفة وْحلة القسي والرماة ،ويرتبون يف اجلناحني.

ويتكون القلب من وحدات الفرسان الثقيلة ،وهي اليت حتسم املعركة عموماً ،وكانت قوات املؤخرة

يقودها أمري املسلمني -إذا كان مصاحباً للجيش -أو قائده املكلف ،وتتألف من صفوة اجلند وقوى

احلرس اخلاصة ،وكان لكل قسم من القوات املقاتلة قائده اخلاص ( .)242وقد طبق هذا النظام أمري

املسلمني يوسف بن اتشفني يف معركة الزالقة .فقسم اجليش إىل مقدمة وعليها املعتمد بن عباد،

وميمنة وعليها املتوكل بن األفطس ،وميسرة وعليها أهل شرقي األندلس ومؤخرة وعليها سائر أهل
األندلس .أما املرابطون فجعلهم يف كمائن متفرقة خترج من كل جهة عند اللقاء ( .)243وقد قضى

الليل

_______
( )237ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .177
( )238احلمريي ،الروض املعطار ،ص .115

( )239لودر ،إسبانية شعبها وأرضها ،ص .61

( )240السامرائي " ،التعبئة العسكرية " ،ص .41
( )241الطرطوشي ،سراج امللوك ،ص  331وما بعدها.
( )242عنان ،عصر املرابطني ،ص .419 - 418
( )243احللل املوشية ،ص .47
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كله يرتب الصفوف ويعد العدة لكل احتمال حىت أنه غري مواضع قواته دون أن يشعر به أحد
( .)244وعندما تقدمت طالئع اإلسبان بقيادة الربهانس وهامجت القوات األندلسية من أجل
القضاء عليها لكي تتفرغ ملهامجة اجليش املرابطي والقضاء عليه ( .)245إال أن يوسف بن اتشفني

أنقذ اجليش األندلسي إبمداده بقوات مرابطية بقيادة داود بن عائشة ،وأردفها أبخرى بقيادة سري بن

أيب بكر ( ،)246وعمل يوسف بن اتشفني على تطويل املعركة من أجل إجبار اإلسبان على ترك
مواقعهم .وابلفعل تركت اجليوش اإلسبانية مواقعها وتتبعت قوات أهل األندلس ،فباغت أمري

املرابطني معسكر اإلسبان من اخللف واستوىل عليه وأضرم فيه النار ،فاضطرت القوات اإلسبانية إىل

الرتاجع إلنقاذ معسكرها .وما كاد جيش أهل األندلس يعلم بذلك حىت انقلب من الفرار إىل اهلجوم

وأطبق على اإلسبان من اخللف ،فأصبحوا بني القوات األندلسية والقوات املرابطية ( .)247وأردف

بطل املعركة هذه اخلطة ،خبطط عسكرية أخرى ألقت الرعب يف صفوف اإلسبان ،فقد نظم يوسف

بن اتشفني فرق من املشاة السودان املسلحني ابلسهام ودرق اللمط ( ،)248والذين طعنوا خيول
اإلسبان بسهامهم فجمحت بركاهبا وولت األدابر ،كما تتبع بعضهم الفونسو السادس وطعنه يف

إحدى ركبتيه ( .)249كما استعمل يوسف بن اتشفني اجلمال اليت أرعبت خيول اإلسبان ،واستعمل

الطبول اليت كان هلا دوي مرعب هتتز له األرض ،وترتعد له فرائص الفرسان (.)250

ومعىن هذا أنه طبق معظم اخلطط العسكرية املرابطية يف هذه املعركة اليت أحرز هبا املسلمون النصر

املبني على مملكة قشتالة عام  479هـ.

واهتمت الدولة املوحدية ابجليش وأوكلت شؤونه إىل ديوانني ،األول يسمى ديوان العسكر ويشرف
على كل ما يتعلق بشؤون اجليش ،والثاين ديوان التمييز ،وهو جهاز تطهري اخلصوم واملتخاذلني

وإبعادهم من اجليش .وكان اخلليفة املوحدي عندما يعتزم اجلهاد يقوم بزايرة قرب مهدي املوحدين،

وقبور آابئه يف منطقة تينملل ،يستمد من هذه

_______

( )244ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص .94
( )245حممود ،قيام دولة املرابطني ،ص .277

( )246ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص  - 138احلمريي ،الروض املعطار ،ص .92
( )247ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  - 96 - 95السامرائي ،عالقات ،ص .178
( )248ابن خلكان ،وفيات ،ج  ،2ص .367
( )249ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص .138
( )250السامرائي ،عالقات ،ص .179
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الزايرة الربكة والتشجيع ( .)251واعتمدت اجليوش املوحدية خطة املربع يف التعبئة العسكرية
وخالصتها :تصنع دارة مربعة يف بسيط املعركة ،يقف من جهاهتا األربع صف من الرجال أبيديهم
القنا الطوال ،ومن ورائهم أصحاب الدروق واحلراب صفاً اثنياً ،ومن ورائهم أصحاب املخايل اململوءة
ابحلجارة صفاً اثلثاً ،ومن وراء هؤالء الرماة رابعاً .ويف وسط املربعة ترابط قوى الفرسان .وكانت

صفوف الفرسان ختصص هلا أمكنة معينة يف مجيع جوانب املربع ،وتفتح هلا خماريج سريعة تستطيع أن

تنطلق منها مث تعود إىل أماكنها الداخلية دون أن ختل بنظام املشاة.

وعند املعركة يقوم ابهلجوم األول قوات املتطوعة اجملاهدة ،تؤازرها القوات اخلفيفة ،فإذا استطاع
العدو أن يرد هؤالء ،وأن يتقدم حىت مواقف اجلنود النظامية ،وقف ْحلة احلراب أمامه كالسد

احلديدي الذي ال خيرتق ،واستقبله الرماة من ْحلة القسي والنبال بسيل من احلجارة والسهام .وإذا
استطاع العدو أن خيرتق الصف األول وهم ْحلة احلراب استقبله ْحلة السيوف والدروع ،ويبادر

الفرسان إىل معاونتهم .وإذا استطاع العدو بعد كل ما تقدم ،أن يتغلب على القلب واجلناحني،

فعندئذ يقوم اجليش املوحدي ابلضربة األخرية ،وتتقدم قوات الضلع الرابع من املربع وهي االحتياطي
املكون من صفوة اجلند وال سيما احلرس اخلاص ويقودها اخلليفة بنفسه ،وهذه القوة االحتياطية

(الساقة) كثرياً ما حترز النصر للقوات املوحدية ،وكانت هذه القوة كثرياً ما متتنع داخل نطاق من
السالسل احلديدية ،تربز من خالهلا احلراب الطويلة ،فتتصدى للعدو يف حالة االقرتاب منها

( .)252وعندما يعبئ اخلليفة املوحدي جيشه للقتال تنصب له قبة ْحراء يرفع فوقها العلم املوحدي
األبيض ،وحتاط ابلسالسل احلديدية الضخمة ،وعادة تضرب هذه القبة يف مؤخرة اجليش ،وحيف هبا
احلرس اخلاص الذين حيملون الرماح الطويلة .وكان اخلليفة املوحدي مىت ما رأى قواته خالل املعركة

يف حاجة إىل العون يقود الساقة (املؤخرة) بنفسه ويشد أزر قواته ،ويعاوهنا بذلك على إحراز النصر.

وقد تقع الكارثة فيهلك اخلليفة كما حدث أليب يعقوب يوسف يف نكبة شنرتين ،أو يلجأ إىل الفرار،
كما حدث للناصر يف موقعة العقاب (.)253

واستعملت الطبول يف اجليش املوحدي ،وكانت تضرب عند الرحيل وعند بدء

_______

( )251ينظر ،عنان ،عصر املوحدين ،ص .638

( )252ينظر ،أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص  ،448عنان ،عصر املوحدين ،ص .634
( )253عنان ،عصر املوحدين ،ص  - 636ينظر ،روض القرطاس ،ص .239
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املعركة ( .)254واعتمد اجليش املوحدي على نظام التطوع أيضاً ،وتسمى مجوعهم ابملطوعة

(.)255

وأهم ما متتاز به اجليوش املوحدية تفوقها يف فن احلصار ،ومقدرهتا على اقتحام املدن املنيعة ،ورأينا

هلم أمثلة ابرزة يف حوادث حصار وهران واملهدية ابملغرب ،وحصار طرش وحصن القصر (قصر أيب

دانس) وشلب ابألندلس .ومما يلفت النظر أن املوحدين مل يقتصروا على استعمال اآلالت القدمية يف

احلصار ،بل استعملوا آالت جديدة قاذفة ،تقذف احلجارة والكرات احلديدية امللتهبة .فنراهم يف

حصار لبلة ابألندلس استخدموا آالت تقذف احلديد واحلجارة على القوات اإلسبانية ،وكان يصحبها

دوي كالرعد (.)256

ويف مملكة غرانطة ،يتألف اجليش النصري من أقسام أو جماميع .وكل جمموعة تتألف من مخسة آالف
حمارب هلا أمري ،وهلا راية كبرية متيزها ،واجملموعة تقسم إىل مخس وحدات ،وكل وحدة تتألف من ألف

حمارب هلا قائد ،وهلا علم أصغر حجماً من الراية .مث إن كل وحدة تقسم بدورها إىل مخس فرق ،وقوام
كل فرقة مئتا حمارب يقودها نقيب حيمل لواء الفرقة .والفرقة تقسم إىل مخسة أقسام صغرية ،كل

قسم يتألف من أربعني رجالً ،وعلى رأس كل قسم عريف حيمل بنداً مميزاً .والقسم يتفرع إىل

جمموعات أو زمر تتألف من مثانية جنود يرأسها نظري ،ويربط يف رأس رحمه قطعة قماش تسمى العقدة،

والتحرك العسكري هلذه األقسام جيري وفق أوامر تصل من األعلى إىل األدىن (.)257

ويلتحق ابجليش جمموعة األدالء الذين كانوا يف الغالب من سكان املناطق احلدودية ذوي اخلربة
مبسالك البالد .كما كان سالطني غرانطة يبثون العيون داخل املمالك اإلسبانية ملعرفة أخبارها

وخباصة العسكرية؛ ومينحون عيوهنم هؤالء املكافآت ويعفوهنم من الضرائب ألهنم يف الغالب ما
يكونون من التجار اليهود واإلسبان (.)258
وقد زودتنا بعض الرواايت مبالبس وأسلحة اجليش النصري وفرسان مشيخة الغزاة (.)259
_______

( )254احللل املوشية ،ص .115

( )255عنان ،عصر املوحدين ،ص .637

( )256عنان ،عصر املوحدين ،ص  ،493ص .640
( )257فرحات ،غرانطة ،ص .92 - 91
( )258أيضاً ،ص .91

( )259ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 23املقري ،نفح؛ ج  ،1ص .223
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وكانت خطة اهلجوم اليت تعتمدها القوات النصرية هي الغارات السريعة يف عمق أرض العدو مع
جتنب اللقاء ابجليش النظامي .ويف املعارك النظامية حافظ الفرسان املغاربة على األساليب التقليدية،

فاعتمدوا طريقة الكر والفر والدوران حول العدو ومباغتة نقاط الضعف فيه (.)260
البحرية:

ملا كان مضيق جبل طارق فاصالً بني عدوة املغرب وبالد األندلس ،فإن احلمالت االستطالعية

األوىل اليت قادها أبو زرعة طريف بن مالك ،وْحالت الفتح اليت قادها طارق بن زايد وموسى بن
نصري ،ومن مث تعاقب اجليوش من وإىل األندلس ،فإن كل هذه األمور حتتاج إىل أساطيل كبرية لنقل
اجملاهدين وخيوهلم وعتادهم ،ومل يقتصر األمر يف أداء هذه املهمة على مراكب يوليان حاكم سبتة

( ،)261وال على مراكب جتار الروم اليت كانت ختتلف إىل األندلس (.)262

بل كان االعتماد األول وقبل كل شيء على األساطيل العربية اليت كانت حتت إمرة موسى بن نصري

على طول الساحل املغريب ( .)263وقد قدمت دراسات مطولة حول هذا األمر وحول إحراق طارق
بن زايد للسفن ،وكل أبدى رأيه (.)264

وعندما أكمل املسلمون فتح األندلس ( 95 - 92هـ) وبدأ عصر الوالة  138 - 95هـ أطلت
جيوش املسلمني على سواحل أندلسية طويلة ،تشرف على البحر احمليط (األطلسي) وخليج

بسكاي ،وعلى البحر املتوسط ،مما جيعلها عرضة ألي هجوم حبري أورويب معادي .ولذا اعتمد

املسلمون على دور الصناعة القدمية اليت وجدوها يف طرطوشة وطركونة ودانية وإشبيلية واجلزيرة
اخلضراء ،كما استفادوا من خدمات اخلشب واحلديد الالزمة لبناء السفن ،فكان ذلك وال زال

موجوداً يف األندلس (.)265

ولدينا خرب يشري إىل توفر وجود السفن أو صناعتها يف األندلس بعد فتحها ،مفاده أن

_______

( )260ينظر ،ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 271فرحات ،غرانطة ،ص .94
( )261جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 6املقري ،نفح ،ج  ،1ص .238
( )262ابن عذاري ،البيان ،ج  ،1ص .8
( )263العبادي ،دراسات ،ص .17
( )264احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص  - 62السامرائي " ،طارق بن زايد بني اخلطبة وإحراق
السفن " جملة آفاق جامعية عام .1977

( )265ينظر ،احلمريي ،الروض املعطار ،ص  ،102ص  ،110ص .124
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عياش بن شراحيل " دخل األندلس وقدم ابلسفن منها إىل إفريقية سنة مئة " (.)266

وعندما أراد بلج بن بشر القشريي العبور إىل األندلس ،ورفض واليها ذلك صنع بلج قوارب ركبها
أتباعه ،فهامجوا دار الصناعة ابجلزيرة اخلضراء ،وأخذوا ما فيها من املراكب والسالح فرجعوا هبا إليه،
وبعد ذلك استخدمها يف عملية العبور إىل األندلس ،كما هو معروف (.)267

وخالل عصر الوالة ،عندما قررت جيوش الفرجنة اسرتجاع مدينة أربونة عام  120هـ ،وكان عاملها

عبد الرْحن بن علقمة القائد املشهور ،فلما وصلت هذه األنباء إىل وايل األندلس عقبة بن احلجاج

السلويل أرسل جيشاً حبرايً لنجدهتا بقيادة عامر بن الليث ( .)268وقدم هذا اجليش عن طريق

البحر نظراً لوجود قبائل البشكنس والقبائل اجلبلية األخرى على طول جبال الرباتت واليت تكون

حائالً أو خطراً على اجليش األندلسي الذاهب إىل فرنسا ( .)269فلما عرف جيش الفرجنة بقدوم

هذا اجليش هامجوه بغتة وقتلوا القائد واهنزم بعض املسلمني إىل أربونة ،والبعض اآلخر ركبوا سفنهم

وقد تعقبتهم بعض مراكب الفرجنة وأصابوا الكثري منهم ( .)270وعلى الرغم من أن األسطول

األندلسي مل يكن قوايً يف هذا العصر ،حيث ظهر االهتمام به يف عصر اإلمارة ،فمن املؤكد أن مدن
برشلونة وطركونة البحرية قد سامهت يف إرسال سفن النجدة لفك حصار أربونة ،هذا إذا علمنا أن

مثل هذه املدن كان يكمن عندها املسلمون عند " طلب الفرصة يف الغزو " (.)271

وأدرك الوايل يوسف الفهري ( 138 - 129هـ) خطورة وضع املسلمني يف أربونة احملاصرة من قبل
اجليوش الفرنسية ،فأرسل جيشاً بقيادة ابنه عبد الرْحن لضبط املدينة وما يليها ( .)272فلم يوفق

هذا اجليش يف مهمته وذلك بسبب املقاومة الشديدة اليت أبدهتا القبائل اإلسبانية على طول جبال

الرباتت ( ،)273ويبدو أن املسلمني مل يستخدموا
_______

( )266احلميدي ،جذوة ،ص ( 322رقم  - )742ابن الفرضي ،اتريخ ،رقم .1014
( )267ابن القوطية ،اتريخ ،ص .16
( )268رينو ،غزوات ،ص  - 138سامل ،اتريخ املسلمني ،ص  - 148مؤنس ،فجر األندلس ،ص

.283

( )269السامرائي؛ الثغر األعلى ،ص .144

( )270رينو ،غزوات ،ص  - 138مؤنس ،فجر األندلس ،ص .283
( )271احلمريي ،الروض املعطار ،ص .126
( )272سامل ،اتريخ املسلمني ،ص .150
( )273رينو ،غزوات ،ص .144
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البحر هذه املرة ،ألن الفرنسيني سيطروا على مدينة ماجلون اليت تعترب مرسى أميناً للسفن اإلسالمية

القادمة من إسبانيا ( ،)274وبعدها سقطت أربونة بيد الفرنسيني عام  141هـ ،كما هو معروف.

ويف عصر اإلمارة 316 - 138 ،هـ ،اهتم الداخل بثغر اجلزيرة اخلضراء وعهد إدارهتا إىل الرماحس
بن عبد الرْحن (وايل شرطة مروان بن حممد) ،واشتهر أفراد هذا البيت بقيادة األسطول األندلسي
على عهد األمويني ( .)275كما اعتمد األمويون ابألندلس على اليمنيني القضاعيني يف األمور

البحرية يف ابديء األمر ،وأنزلوهم يف املناطق الساحلية الشرقية وعهدوا إليهم حراسة ما يليهم من
البحر وحفظ السواحل ،وقد مسي هذا اإلقليم بـ (أرش اليمن أي أعطيتهم من األرض) وكانت جبانة

أهم قاعدة هلم يف هذا اإلقليم ( ،)276ولذا لقب أهلها ابلبحريني ( .)277وكان بيت بين األسود
من البيوت البحرية املشهورة يف مدينة جبانة ،وقد ظهر اسم خشخاش ووالده سعيد بن أسود ضمن
قادة األساطيل اليت قاتلت النورمان يف عهد األمري حممد األول ،وسوف نذكرهم فيما بعد .وازداد

النشاط البحري يف عهد األمري هشام األول ( 180 - 172هـ) على الساحل الشرقي لألندلس،
وكان قوام هذا النشاط ْحالت حبرية قام هبا مجاعات من البحارة واجملاهدين ،هامجوا فيها بعض الثغور

واجلزر القريبة ( .)278وقد زاد هذا النشاط أيضاً يف عهد األمري احلكم ( 206 - 180هـ) حيث

ذكرت بعض الرواايت؛ أبن احلكم األول وجه ْحلتني إىل اجلزائر الشرقية عام  182هـ وعام  200هـ
( ،)279مع نشاط حبري.

هاجم جزر كورسيكا وسردينية وإيطاليا يف عام  190هـ ،وعام  191هـ ،وعام  193هـ ( .)280ويف

عام  205هـ خرج أسطول أندلسي من ثغر طركونة وسار صوب جزيرة سردينية ،فتصدى له أسطول
فرنسي ،فتغلب عليه األسطول األندلسي وأغرق مثانية مراكب منه وأحرقوا مراكب أخرى (.)281

وملا فتح األغالبة جزيرة صقلية عام
_______

( )274طرخان ،املسلمون يف أورواب ،ص .163
( )275العذري ،نصوص عن األندلس ،ص .81

( )276احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 38 - 37العبادي ،دراسات ،ص .248
( )277العذري ،نصوص ،ص .86
( )278عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص  - 266السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص .157
( )279طرخان ،املسلمون يف أورواب ،ص .103

( )280حممود إمساعيل ،األغالبة سياستهم اخلارجية ،ص  - 155 - 154العدوي ،األساطيل

العربية ،ص .76

( )281رينو ،غزوات ،ص .191 - 190
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 212هـ ،بدأت األساطيل البيزنطية هتاجم القوات اإلسالمية فيها ،ففي عام  214هـ وجه األمري
عبد الرْحن األوسط ( 238 - 206هـ)ْ ،حلة حبرية خرجت من ميناء طرطوشة إىل صقلية لتعزيز
احلامية اإلسالمية فيها (.)282

ويف عام  221هـ خرج أسطول أندلسي من ثغر طركونة واجلزائر الشرقية ،وهاجم مرسيلية وما حوهلا
وأثخن فيها ،فكانت هذه احلملة مقدمة حلمالت أخرى متعاقبة أفلحت يف إقامة مراكز عربية يف

جنوب فرنسا ومشايل إيطاليا ( .)283ويبدو لنا أن اجلزائر الشرقية (البليار) عقدت عهداً مع حكومة
اإلمارة ،على األقل فيما يتعلق بشؤون البحر ،ودليلنا على ذلك أن األمري عبد الرْحن األوسط سري

أسطوالً من ثلثمائة مركب عام  234هـ إىل أهل اجلزائر الشرقية لنقضهم العهد ،وإضرارهم مبن مير
هبم من مراكب املسلمني ( .)284ويبدو أهنا كانت ْحلة أتديبية وليست فتحاً منظماً بدليل قدوم

رسالة من أهل اجلزائر إىل األمري يف عام  235هـ يستعطفون فيها األمري ويطلبون السماح ،فاستجاب

هلم (.)285

مع كل هذا ،فإن البحرية األندلسية كانت ال تزال حمدودة يف إمكانياهتا ووسائلها ،فلم تكن لديها
القواعد واحملارس والسفن الكافية حلماية مجيع سواحلها وال سيما الغربية منها ،وهلذا عجزت عن

ْحايتها عندما هامجتها أساطيل النورمان عام  229هـ وعاثت فساداً يف السواحل الغربية ،ويف مدينة

إشبيلية ( .)286وملا كان األسطول األندلسي مرابطاً على الساحل الشرقي ،فقد اعتمدت حكومة
اإلمارة يف صد خطر النورمان على جيوشها الربية ،واستعانت بقوات من الثغر األعلى املدربة على

حرب العصاابت (.)287

وكان هلذا اهلجوم النورماين أثر كبري على األندلس ،حيث أدى إىل االهتمام ابلسواحل الغربية

لألندلس وبناء التحصينات فيها ،حيث بين سور إشبيلية ( ،)288كما
_______

( )282ابن األثري ،الكامل ،ج  ،6ص  - 238ابن عذاري ،البيان ،ج  ،1ص  - 104مؤنس،
املسلمون يف حوض البحر املتوسط ،ص .100

( )283عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .266
( )284ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،1ص  - 89ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص .18
( )285ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 4ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .89

( )286العذري ،نصوص عن األندلس ،ص  - 98ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 87ابن
سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 49مؤنس ،غارات ،ص .31

( )287السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .273

( )288البكري ،جغرافية األندلس ،ص  - 112احلمريي ،الروض ،ص .20
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أنشأوا الرابطات على السواحل وأصبحت مركزاً للجهاد ( ،)289وكانت النتيجة املهمة هي إنشاء
دار صناعة إشبيلية ،وإنشاء املراكب ،وزودها ابآلالت وقوارير النفط ،ووسع على رجال البحر

املدربني (.)290

ويف عهد األمري حممد األول ( 273 - 238هـ) عاد النورمان مرة أخرى وهامجوا ساحل األندلس يف
( )62مركباً عام  245هـ ،فوجدوا هذه السواحل قد حرست ابلسفن احلربية ،وحاولوا اخرتاق هنر
إشبيلية فلم يفلحوا ،مث واصلوا سريهم إىل اجلزيرة اخلضراء وأحرقوا مسجد الراايت فيها ،مث عاثوا

فساداً يف الساحل اإلفريقي ،مث توجهوا صوب الساحل الشرقي لألندلس ،فاشتبكوا مع القوات

األندلسية يف عدة معارك حبرية وبرية ،مث ساروا إىل بالد فرنسا ،وأمضوا فصل الشتاء هناك ،مث رجعوا

إىل اجلنوب مبحاذاة الساحل الشرقي لألندلس ( .)291وأثناء رجوع سفن النورمان هذه هامجتها
األساطيل األندلسية عند مدينة شذونة ،وأسرت مركبني من مراكبهم ( ،)292وأحرقت مركبني

آخرين ،واستشهد مجاعة من املسلمني ( .)293مث سارت مراكب النورمان مشاالً وهامجت بنبلونة

عاصمة النافار وأسرت ملكها غرسية بن ونقة ،والذي افتدى نفسه ابملال ( .)294مث ظهر النورمان
مرة اثنية يف عهد هذا األمري عام  247هـ قرب شواطئ األندلس ،لكنهم وجدوا هذه السواحل قد
حرست ابلسفن احلربية ،كما أن أمواج البحر دمرت هلم  14مركباً ومل يظفروا بشيء ورجعوا إىل

بالدهم (.)295

ويف عهد األمري عبد هللا ( 300 - 275هـ) قام مجاعة من اجملاهدين األندلسيني يقدرون حبوايل

عشرين شخصاً يف عام  276هـ ،ونزلوا الساحل الفرنسي ،وجلأوا إىل غابة كثيفة ،مث سيطروا على

املناطق اجملاورة واستقروا هبا ،ودعوا إخواهنم من الثغور البحرية للقدوم إليهم ،وأرسلوا يف طلب العون

والتأييد من حكومات املغرب
_______

( )289مؤنس ،غارات ،ص  - 41العبادي ،دراسات ،ص  296وما بعدها.
( )290ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 88العبادي ،دراسات ،ص .263

( )291ينظر ،العذري ،نصوص ،ص  - 119ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 308ابن
عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 97ابن اخلطيب ،اتريخ املغرب العريب  -ص .174 - 173
( )292النويري ،هناية األرب ،ج  ،22ص .54
( )293ابن األثري ،الكامل ،ج  ،7ص .90

( )294ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 309العذري ،نصوص ،ص  - 119السامرائي ،الثغر
األعلى ،ص .280

( )295ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 311العذري ،نصوص ،ص .119
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واألندلس ( .)296وعلى مر الزمن أنشأوا هلم سلسلة من املعاقل واحلصون أشهرها قلعة فراكسنتيوم
الواقعة مشايل مدينة طولون ( ،)297واليت يسميها اجلغرافيون املسلمون ابسم دويلة جبل القالل
( .)298واستمرت هذه الدويلة إىل عام  365هـ ،وسيطرت على مناطق مهمة من فرنسا وسويسرة

ومشايل إيطاليا (.)299

ويف عهد هذا األمري سري قوة حبرية عام  290هـ إىل جزيرة ميورقة بقيادة عصام اخلوالين ،اخلبري

بشؤون هذه اجلزيرة ،فحاصرها أايماً وفتحها ،وبذلك أصبحت هذه اجلزائر والية جديدة اتبعة
لألندلس وتوىل أمرها عصام اخلوالين  300 - 290هـ (.)300

ويف عصر اخلالفة  422 - 300هـ ،نرى أن اإلمرباطور البيزنطي ابلتعاون مع هوجو ملك إيطاليا

وبروفانس ،حاولوا اسرتجاع قلعة جبل القالل عام  331هـ ،فهامجوها براً وحبراً ،إال أن االضطراابت
الداخلية يف مملكة إيطاليا أجربت هوجو على االنسحاب ومهادنة املسلمني فيها (.)301

ويفهم من رواية العذري أن أسطوالً أندلسياً كبرياً بقيادة حممد بن رماحس ومعه غالب بن عبد الرْحن

وسهل بن أسيد خرج من ثغر املرية وغزا سواحل إفرجنة يف عام  331هـ ،إال أن عاصفة هوجاء

قذفت به بعيداً عن تلك السواحل ( .)302ويعتقد أن هذه العمليات البحرية اليت قام هبا األسطول
األندلسي ،كانت هتدف إىل معاونة قاعدة جبل القالل ( .)303وقد جرت مراسالت وسفارات

طويلة بني حكومة الناصر ابألندلس وبني أوتو األكرب إمرباطور الدولة الرومانية املقدسة حول أمر
هذه القاعدة .على أية حال فإن أمر هذه السفارة استمر إىل سنة  344هـ ،حلصول مشكلة

دبلوماسية (.)304
_______

( )296ينظر ،السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .263
( )297احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .313

( )298ابن حوقل ،صورة األرض ،ص  - 185احلموي ،معجم البلدان ،ج  ،1ص .273
( )299ينظر ،رينو ،غزوات ،ص  208وما بعدها  -عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص  425وما

بعدها .El-Hajji, Andalusian, p: 207-227 -

( )300ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 164السامرائي " اجلزائر الشرقية " ،ص .162
( )301العبادي ،دراسات ،ص .271

( )302نصوص ،ص .81

( )303العبادي ،دراسات ،ص .272
( )304رينو ،غزوات ،ص  228وما بعدها  -عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .415
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وبني اخلليفة الناصر للسفري األورويب أبن حكومته ليست هلا أية عالقة وال أية سلطة على جبل
القالل ،وأهنا ال تتحمل تبعة أعماهلا .وبذلك أعطت خالفة قرطبة للسلطات األملانية مطلق احلرية يف
اختيار السبل املناسبة لعالج هذه املشكلة (.)305

ويف عهد اخلليفة الناصر توىل عبد هللا بن عصام اخلوالين حكم اجلزائر الشرقية  350 - 300هـ

( .)306ويبدو أن هناك عماالً تولوا إمارة اجلزائر الشرقية خالل هذه الفرتة ،ومن أشهرهم ،رشيق

موىل الناصر (مات غريقاً عام  343هـ) ،وكذلك جعفر بن عثمان املصحفي الذي توىل أمر اجلزائر

عام  333هـ (.)307

وأمر اخلليفة الناصر عام  344هـ بتأسيس مدينة املرية لتكون القاعدة البحرية املهمة يف شرق
األندلس ،وأصبحت هي وجبانة ابيب الشرق كما يقول ايقوت ( .)308ونظم اخلليفة الناصر شؤون

البحرية فأنشأ عدداً كبرياً من دور الصناعة يف مدن األندلس :املرية  -طرطوشة  -اجلزيرة اخلضراء -
مالقة وشلب وغريها (.)309

وجنح األسطول األندلسي يف عصر اخلالفة إبحباط حماوالت املهدي الفاطمي ودعم حركة عمر بن

حفصون عام  301هـ ،مث متكن األسطول األموي من االستيالء على مدينة مليلة سنة  314هـ
ومدينة سبتة عام  319هـ ،وكذلك مدينة طنجة .وكرر هذا األسطوال هجومه البحري على بالد

عدوة املغرب عدة مرات يف عام  333هـ ويف عام  345هـ (.)310

ويف عهد اخلليفة احلكم  366 - 350هـ فقد أكد على انحيتني :األوىل االحتفاظ بسيطرة األندلس
على مضيق جبل طارق ،والثانية صد اخلطر النورماندي.

وعندما مترد احلسن بن كنون (من بقااي األدارسة) عام  361هـ ضد اخلليفة احلكم سري إليه اجليوش
بقيادة وزيره حممد بن القاسم بن طلمس ،مث حلقت به األساطيل األندلسية بقيادة قائد البحر عبد

الرْحن بن رماحس .ويف البداية أحرزت القوات
_______

( )305السامرائى ،الثغر األعلى ،ص .264

( )306ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص .164
( )307ينظر ،ابن اآلابر ،التكملة ،ج  ،1ص  13ترمجة (رقم  - )16احللة السرياء ،ج  ،1ص

 - 257ابن عبد امللك املراكشي ،الذيل والتكملة ،ج  ،1ص  116ترمجة رقم (.)154
( )308معجم البلدان ،ج  ،5ص .119
( )309ينظر ،أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص .57 - 56
( )310ينظر ،العبادي ،دراسات ،ص  - 73أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص .63
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األندلسية النصر ،إال أن اهلزمية حلقت هبا عام  362هـ وقتل الوزير القائد حممد بن القاسم ،فاستاء
احلكم لذلك فأرسل قوات الثغور إىل املغرب بقيادة الوزير القائد غالب ابن عبد الرْحن ،عام 362

هـ ،مث كتب إىل قائد أسطوله املرابط يف طنجة عبد الرْحن ابن رماحس ومعاونيه سعد وقيصر ،وغريهم

من القواد الدخول حتت إمرة القائد غالب.
وعندما أحبر غالب جبيوشه من اجلزيرة اخلضراء هبت عاصفة شديدة فرجع إىل ساحل اجلزيرة وبعد

أايم حتسن اجلو فعرب القائد ابألسطول إىل عدوة املغرب ،ويف الوقت نفسه اجته قائد البحر ابن

رماحس أبسطوله من طنجة إىل أصيال كي يتعاون مع األسطول األندلسي املرابط هناك ،ولكي يكون

قريباً من القائد األعلى غالب ،وقد امتدح اخلليفة احلكم هذه اخلطة .وبتعاون اجليوش املشرتكة

فشلت حركة احلسن بن كنون عام  363هـ ،واستمرت األندلس تفرض سيطرهتا على مضيق جبل

طارق (.)311

ويف عهد احلكم املستنصر هاجم النورمان األندلس عام  355هـ ،فعاثوا فساداً يف منطقة قصر أيب

دانس ،ودارت معارك حبرية بني الطرفني قتل فيها الكثري .وبعدها متكن أسطول إشبيلية من اللحاق

ابألسطول النورماندي عند مصب وادي شلب فحطم معظمه ،واسرتد أسرى املسلمني ( .)312أما
الغارات النورماندية األخرى يف عام  360هـ وعام  361هـ فيبدو أهنا مل تستطع النزول إىل الشواطئ
األندلسية بفضل يقظة األسطول األندلسي الذي استطاع أن يبدد مشلها بسهولة ( .)313ويف سنة

 364هـ اسرتد الفرجنة حصن فراكسنتيوم (جبل القالل) (.)314

أما اجلزائر الشرقية فتوىل أمرها املوفق موىل اخلليفة الناصر  359 - 350هـ وجاء من بعده كوثر

موىل اخلليفة احلكم ( 389 - 359هـ) مث مقاتل موىل احلاجب املنصور  403 - 389هـ (.)315

اهتم احلاجب املنصور ابألسطول ،واستخدمه يف تثبيت احلكم األموي األندلسي يف عدوة املغرب،

فبواسطة هذا األسطول نقل القوات األندلسية إىل املغرب واليت قضت على حركة احلسن بن كنون

عام  375هـ ،وعلى حركة الزعيم املغريب زيري بن
_______

( )311ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 244العبادي ،دراسات ،ص  279وما بعدها.
( )312ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .239

( )313أيضاً ،ج  ،2ص  - 239ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 314العبادي ،دراسات ،ص

.286

( )314العبادي ،دراسات ،ص .305 - 304
( )315السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص .163
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عطية عام  389هـ .وكانت مدينة سبتة هي القاعدة البحرية الرئيسية للعمليات احلربية األندلسية يف
املغرب ،فقد اهتم املنصور بتحصينها وتزويدها ابلرجال والسالح (.)316
واستخدم احلاجب املنصور بعض وحدات األسطول يف ْحالته على ساحل قطلونية عام  374هـ،

ويف نقل املشاة من جنوده يف احمليط األطلسي يف ْحلته على جليقية عام  387هـ وهي احلملة اليت

دمرت مدينة شنت ايقب ( .)317ويف عام  387هـ أنشأ املنصور أسطوالً كبرياً يف املوضع املعروف
بقصر أيب دانس وْحل األقوات واألسلحة إليه وجهزه ابلبحارة املشهورين ( .)318وبعد أن ختلص
املنصور من قادة البحر املشهورين عبد الرْحن بن رماحس ،وغالب بن عبد الرْحن ،مل يتول إمرة

البحر من بعدهم ممن ميلك كفاءهتم ،فبدأ األسطول األندلسي ابألفول (.)319

وجاء عصر الطوائف ،وتقاسم ملوكه ورثة األسطول األندلسي واقتصر النشاط البحري على مراكز
املرية ودانية واجلزائر الشرقية يف الشرق ،وإشبيلية يف الغرب.
استمرت املرية يف رعايتها لألسطول سواء يف ظل الزعيم الصقلي خريان العامري وأخيه زهري أو يف

ظل بين صمادح ،ولكن هذا األسطول مل يقم بعمل عسكري حبري كبري كما قام به أسطول دانية

واجلزائر الشرقية ،ما عدا استخدامه للهروب إىل عدوة املغرب من قبل حاكم املرية معز الدولة بن

املعتصم بن صمادح عام  484هـ.

استهوى البحر األمري جماهد العامري ( 436 - 400هـ) ،وقرر أن ميد نفوذه البحري وراء هذه
اجلزائر ،وكان نظره يصبو إىل سردينية .فجدد دار الصناعة القدمية .واستكثر السفن واملعدات

احلربية .وبدأ مشروعه عام  406هـ ،حيث سار أبسطول مؤلف من  120مركباً أبحجام خمتلفة،

وأعطى قيادته ألمري البحر (أيب خروب) .وكانت املسافة بني دانية واجلزائر الشرقية وبني سردينية

تستغرق مثانية أايم ( .)320وعندما وصل األسطول األندلسي لقي مقاومة من أهل اجلزيرة ،إال أن

القوات األندلسية استطاعت فتح اجلزيرة ( .)321ومت ذلك يف ربيع الثاين عام  406هـ وبدأ جماهد

بتأسيس مدينة فيها،
_______

( )316أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص .73
( )317ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .295
( )318العبادي ،دراسات ،ص .289
( )319ينظر ،العذري ،نصوص ،ص .82

( )320ينظر ،ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 219عنان ،دول الطوائف ،ص .190
( )321جذوة املقتبس ،ص .353
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وانتقل إليها أبهله وولده وبقي جماهد وجيشه يف سردينية ما يقارب سنة ( .)322وبعدها بدأ جماهد
العامري مبهامجة سواحل إيطاليا القريبة ،فقررت املدن اإليطالية إحباط هذا املشروع وحتالفت مع
البااب لتحقيق األمر .فسارت األساطيل اإليطالية واألوروبية فحاصرت اجلزيرة .ومما أحرج مركز

املسلمني فيها مترد اجلند املرتزقة اإلسبان يف أسطول جماهد ،مع هبوب العواصف العاتية .فحلت

اهلزمية املنكرة ابألسطول األندلسي عام  407هـ وقتل معظم رجاله ،وأسر بعضهم ومنهم ولده علي
وأمه (جود) اإلسبانية ،وأخوه وبعض نسائه ( ،)323ففشل هذا املشروع الكبري ،وذكرت بعض

الرواايت أن جماهداً العامري هاجم سردينية يف عام  410هـ وعام  441هـ وأنه وقع أسرياً يف أيدي
األعداء ،وهذه رواايت ال سند هلا ،ألن جماهد تويف عام ( 436هـ) ،إال أهنا تدل على مقدار الفزع
الذي أاثره هذا البحار املغامر يف سواحل البحر املتوسط الغربية والشمالية بعد ْحلة سردينية

( .)324ومن الطريف ،أن جماهد العامري كان حيتفل جبزيرة ميورقة يف صيف كل عام بعيد املهرجان

(عيد العنصرة) يف  24حزيران ،فيقوم األسطول بعرض ومناورات وألعاب حيضرها جماهد نفسه وأمراء
اجلزيرة فيما بعد ،وقد امتدح الشاعر أبو بكر الداين املعروف اببن اللبانة هذا االحتفال (.)325

يف الفرتة املبكرة من عهد املرابطني سامهت اخلدمات البحرية اليت قدمتها األندلس وخباصة إشبيلية
إىل يوسف بن اتشفني هي اليت مكنته يف القضاء على إمارة سقوت الربغواطي صاحب األسطول
القوي .بعد أن متت سيطرة املرابطني على سبتة وطنجة أفادوا من دور الصناعة القدمية فيها وأصلحوا

سفنها ( .)326وقبيل عبور املرابطني إىل األندلس لنجدهتا تنازل املعتمد بن عباد عن ميناء اجلزيرة
اخلضراء إىل يوسف بن اتشفني ،وبذلك حتكم املرابطون يف مضيق جبل طارق ( .)327وبعد خلع
أمراء الطوائف ،أصبحت األندلس والية مرابطية ،فأفاد املرابطون من إمكانياهتا املادية والبشرية

واالسرتاتيجية يف تقوية أسطوهلم البحري سواء فيما يتعلق بوجود املوانئ والربط ودور الصناعة واملواد

األولية الالزمة لصناعة السفن ،أو توظيف قدرات األسر
_______
( )322السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص .169

( )323جذوة املقتبس ،ص  - 353عنان ،دول الطوائف ،ص .193
( )324ينظر ،عنان ،دول الطوائف ،ص .194

( )325املراكشي ،املعجب ،ص  - 215العبادي ،دراسات ،ص .316 - 315
( )326ينظر ،العبادي ،دراسات ،ص .220 - 218
( )327ابن اخلطيب ،أعمال ،ص .282
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األندلسية اليت كان عاملها املفضل البحر مثل أسرة بين ميمون املشهورة (.)328

وعندما ضم يوسف بن اتشفني األندلس إىل دولته ،مل يتعرض بسوء ألمري اجلزائر الشرقية (مبشر بن

سليمان  508 - 486هـ) ألن هذه اإلمارة تقف حائالً أمام هجمات األساطيل األوروبية ضد

األندلس.

مل تصمد اجلزائر الشرقية طويالً أمام هجمات احلملة األوروبية البحرية الكبرية عام  508هـ ،وأثناء

احلصار تويف أمري اجلزائر مبشر ،فتوىل أمرها أبو الربيع سليمان بن ليون الذي واصل املقاومة ،وحاول

مغادرة اجلزيرة لطلب العون من املرابطني ،إال أنه وقع أسرياً أبيدي األعداء ،فدخلت القوات

األوروبية اجلزائر الشرقية عام  508هـ وعاثت فيها فساداً (.)329

إال أن األسطول املرابطي مل يصل إىل اجلزائر الشرقية ،إال بعد سيطرة العدو عليها ( ،)330وكان

األسطول املرابطي بقيادة أمري البحر (ابن اتقرطاس) ،فلما علم اإليطاليون وحلفاؤهم ابقرتاب هذا

األسطول ،انسحبوا من اجلزيرة مثقلني ابلسيب والغنائم ،بعد أن أدركوا أهنم سيخوضون معركة غري
مأمونة العواقب ،وبعدها دخل املرابطون اجلزيرة وشرعوا يف تعمريها وذلك من عام  509هـ (.)331
وبذلك تصبح اجلزائر الشرقية والية مرابطية يديرها (وانور بن أيب بكر اللمتوين) الذي حكمها إىل

سنة  520هـ ،مث حكمها من بعده بنو غانية وأقاموا فيها إمارة مستقلة (.)332

وملا سيطر روجار األول على صقلية عام  485هـ ،أخذ النورمان يشنون هجماهتم البحرية على
املهدية قاعدة بين زيري يف تونس ،فاستنجد الزيريون أببناء عمومتهم املرابطني ،فأرسل إليهم أمري

املسلمني علي بن يوسف أسطوله البحري بقيادة أيب عبد هللا بن ميمون فهاجم صقلية وفتح بعض
املدن فيها وسىب الكثري من نسائها وأطفاهلا انتقاماً ألبناء جلدته يف أفريقية .وكان ملوك النورمان يف
صقلية يتوجسون خيفة
_______

( )328ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص  - 279ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص - 123
العبادي ،دراسات ،ص .321

( )329ينظر ،ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص  - 123احلمريي ،الروض املعطار ،ص .188
( )330القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،5ص .257
( )331السامرائي " ،اجلزائر الشرقية " ،ص .181

( )332ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  - 165احلمريي ،الروض املعطار ،ص - 188
حممود علي مكي " ،واثئق اترخيية جديدة " ،ص .162 - 161
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من األسطول املرابطي ،ولذا نراهم مل حيتلوا املهدية إال بعد سنة  543هـ أي بعد سقوط دولة
املرابطني بقليل (.)333
ورث املوحدون األندلس من املرابطني ،مبا يف ذلك األسطول ،وقد خضعت األجزاء الغربية والوسطى

للموحدين بسهولة ،وبقي شرقي األندلس يعارض االنضمام إىل املغرب .فقامت فيه إمارات حبرية
مستقلة :أوالها إمارة املرية واليت أصبحت قاعدة حبرية ملهامجة شواطئ إسبانيا الشمالية وإيطاليا

وفرنسا ،ونظراً خلطورهتا هذه سيطرت عليها األساطيل واجليوش اإلسبانية واألوروبية عام  542هـ

وأصبحت حتت سيطرة الفونسو السابع (السليطني) ،إال أن املوحدين أعادوا املرية إىل حوزهتم عام

 552هـ ( .)334واثنيهما إمارة بين غانية املرابطية اليت استقلت يف اجلزائر الشرقية ،وبقيت تقاوم
احلكم املوحدي يف األندلس ومشايل إفريقية فرتة طويلة كما وضحنا ذلك .ومع هذا فكثرياً ما قامت
هذه اإلمارة مبهامجة سواحل قطلونية وجنويب فرنسا ،كما كانت تربطهم مبدن جنوه وبيزا عالقات

جتارية طيبة ،ويف الوقت نفسه كانوا يهادون املوحدين دفعاً خلطرهم ،إىل أن خضعت هذه اجلزر
لسلطة املوحدين عام  599هـ (.)335

وعزز اخلليفة املوحدي األول عبد املؤمن بن علي ( 558 - 524هـ) سيطرة أسطوله على مضيق
جبل طارق من أجل أتمني عبور أساطيله ابستمرار بني املغرب واألندلس ،فبىن مدينة الفتح على

سفح جبل طارق عام  555هـ ( .)336واهتم هذا اخلليفة بتدريب شباب املغرب واألندلس على
أعمال الفروسية ،وتعلم السباحة وخوض املعارك البحرية ،وأوىل اهتماماً كبرياً بتدريبهم على ركوب

السفن وكيفية قيادهتا واستخدامها أثناء القتال ( .)337واهتم ابألسطول كذلك اخلليفة املوحدي أبو

يعقوب يوسف ( 580 - 558هـ) وأواله عنايته ،واستخدمه يف ضرب أوكار القراصنة يف غريب

األندلس أوالً ،كما شاركت أساطيله يف معارك اجلهاد ضد مملكة الربتغال اإلسبانية وقاد
_______

( )333ينظر :ابن عذاري؛ البيان ،ج  ،4ص  - 68ابن أيب دينار؛ املؤنس ،ص  - 92العدوي،
اجملتمع املغريب ،ص  - 284السامرائي ،عالقات ،ص .376 - 375

( )334أشباخ ،اتريخ األندلس ،ج  ،1ص .234

( )335املراكشي ،املعجب ،ص  - 344العبادي ،دراسات ،ص .322 - 321
( )336املراكشي ،املعجب ،ص  - 282ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  129وما بعدها.
( )337العبادي ،دراسات ،ص .343
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األسطول املوحدي غامن بن مردنيش ودمر بعض سفن الربتغاليني وذلك يف عام  575هـ .وتبادل
الطرفان النصر واهلزمية يف حروب البحر ،وقد أسر يف إحداها غامن وأخوه أبو العال وأطلقا بفدية كبرية
( .)338وأراد هذا اخلليفة أن يقود اجليوش بنفسه لتأديب مملكة الربتغال فعرب إىل األندلس وحاصر
مدينة لشبونة براً وحبراً ،مث حاصر مدينة شنرتين ،إال أنه أصيب هبزمية منكرة ،واستشهد على أثرها

عام  580هـ ( .)339ومن أشهر قادة أساطيله أمري البحر أبو العباس الصقلي ،وعلي بن الربرتري
اللذان قادا أساطيله يف معارك اجلهاد هذه ( .)340ويف عهد اخلليفة يعقوب املنصور (- 580

 595هـ) بدأ األسطول الربتغايل ابلتعاون مع األساطيل الصليبية األخرى الفرنسية واألملانية ،مبهامجة
ثغور األندلس الغربية وخباصة مدينة شلب فسيطروا عليها عام  585هـ ،مما زاد يف حراجة أمر

األسطول املوحدي .واستطاع هذا اخلليفة الرد على هذا اهلجوم الصلييب أبن عرب بقواته إىل األندلس

وهاجم أساطيل الربتغال يف غريب األندلس وانتصر عليها وذلك يف عام  586هـ ،فاسرتد مدينة شلب

وقصر أيب دانس (.)341

ويف عهد اخلليفة الناصر ( 611 - 595هـ) سيطرت الدولة املوحدية على اجلزائر الشرقية عام
 599هـ بعد إعداد ْحلة حبرية كبرية خرجت من دانية بقيادة ابن عمه أيب العالء إدريس بن يوسف
بن عبد املؤمن ،واليت أفلحت يف هذه املهمة ( .)342كما هاجم األسطول املوحدي مملكة أرغون
وأحرز على أساطيلها النصر وذلك عام  607هـ (.)343

وبعد هزمية هذا اخلليفة يف معركة العقاب عام  609هـ ،بدأت املدن األندلسية تتساقط أبيدي
املمالك اإلسبانية ،وبدأ بعض زعماء األندلس ابالستقالل أمثال حممد بن يوسف بن هود يف مرسية،

وحممد بن يوسف بن نصر بن األْحر يف أرجونة وغرانطة.

وقد اعتمد ابن هود على األسطول األندلسي يف هذه الفرتة ،وقد وضحنا كيف سيطر على سبتة

ورابط الفتح وسال يف عدوة املغرب بعض الوقت .وبعد اغتيال ابن هود عام  635هـ ،بدأت مملكة

غرانطة يف الظهور على مسرح األحداث.

أما املمالك اإلسبانية فقد سيطرت على قرطبة عام  633هـ ،وعلى إشبيلية وقادس
_______

( )338ينظر ،ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  - 232العبادي ،دراسات ،ص  347وما
بعدها.

( )339ابن أيب زرع ،روض القرطاس ،ص  - 141أشباخ ،اتريخ األندلس ،ج  ،2ص .74
( )340ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 96العبادي ،دراسات ،ص .355 - 354
( )341املراكشي ،املعجب ،ص  - 356العبادي ،دراسات ،ص .364 - 362

( )342املراكشي ،املعجب ،ص .394
( )343العبادي ،دراسات ،ص .369
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عام  646هـ ،فصار هلم منفذ إىل مضيق جبل طارق ،كما سقطت بلنسية عام  636هـ ،وجزيرة
ميورقة عام  627هـ وجزيرة ايبسة عام  633هـ وجزيرة منورقة عام  686هـ ( ،)344وبقيت مملكة
غرانطة فرتة من الزمن جتاهد اإلسبان إىل أن سقطت.

وملكت مملكة غرانطة ساحالً طويالً ميتد من املرية إىل مضيق جبل طارق واجلزيرة اخلضراء ،مما جعلها
تعتمد على أسطول قوي يف جماهدة اإلسبان ،كما جاهدهتم يف الرب .ومن قادة األسطول الغرانطي

املشهورين أسرة بين الرنداحي ،وكذلك القائد الوزير أبو احلسن بن كماشة ( .)345ويف أعوام 706
هـ 707 ،هـ 708 ،هـ عمد السلطان حممد الثالث النصري ( 708 - 701هـ) إىل مهامجة جزر
البليار ،كما ضربت أساطيله سواحل مملكة أرغون اإلسبانية ( .)346وأولت هذه الدولة رجال

األسطول برعايتها وأعطتهم أجوراً عالية ( .)347وحرصت مملكة غرانطة ابستمرار على أن يكون
مضيق جبل طارق مفتوحاً أمام النجدات املغربية ،وبعيداً عن سيطرة اإلسبان ،كي يضل اتصاهلا

ابلعدوة املغربية مستمراً .وقد أضطرت غرانطة إزاء هذا األمر إىل التنازل للمغرب عن بعض قواعدها
اجلنوبية املطلة على املضيق مثل جبل طارق واجلزيرة اخلضراء وطريف ،ويتوىل املغرب مهمة الدفاع
عن هذه القواعد .وقد أدركت املمالك اإلسبانية أمهية هذا األمر فحاولت فرض سيطرهتا على

املضيق واحتالل قواعده كي حتول دون وصول اإلمدادات املغربية إىل األندلس (.)348
النظم االجتماعية:

خالل وبعد إمتام فتح األندلس هاجرت أعداد كبرية من املسلمني إليها ،وكان أكثرهم من مشال

إفريقية واستقروا يف سائر أحناء األندلس .وليس من الصحيح أن املسلمني العرب استأثروا أبحسن

النواحي يف األندلس ( .)349وإذا وجد أبن بعض مسلمي الرببر قد سكنوا بعض النواحي اجلبلية،
فإن هذا يتناسب مع ما اعتادوا عليه من
_______

( )344ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 319 - 318ابن اخلطيب ،أعمال
األعالم ،ص  - 277 - 275العبادي ،دراسات ،ص .375 - 373

( )345ابن خلدون ،العرب ،ج  ،7ص  - 247ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .200
( )346فرحات ،غرانطة ،ص .96

( )347العبادي ،دراسات ،ص .399

( )348ينظر ،فرحات ،غرانطة - 96 ،العبادي ،دراسات ،ص .401 - 400
( )349عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص  - 71مؤنس ،فجر األندلس ،ص .388 ،128
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الشمال اإلفريقي ( .)350مع العلم أبن هناك نواحي سهلة خصبة سكنها مسلمون من الرببر
( ،)351مع غريهم من املسلمني مثل كورة فحص البلوط الواقعة مشايل قرطبة ومدينتها غافق ،وكورة
السهلة وحاضرهتا شنتمرية (شنتمرية الشرق) ،واليت كان بنو رزين الرببر من سكاهنا (.)352

وسكنها كذلك قبائل هوارة ومديونة الرببرية ،وتقع هذه الكورة بني سرقسطة وطليطلة واليت وصفت

ابخلصب ( .)353كما كان من رجاالت الرببر الداخلني األندلس يف ْحلة طارق بن زايد ومنهم
(رزين الربنسي) كانت له أر ٍ
اض زراعية جبوار قرطبة اشتهرت بزراعة الزيتون ،وقد اشرتاها عبد الرْحن
الداخل من ورثته (.)354

هذا مع األخذ بنظر االعتبار أن هناك أر ٍ
اض يف الشمال اإلسباين كانت توصف ابخلصب ووفرة

اخلريات (.)355

وخالصة القول :أن سكىن املسلمني يف األندلس من عرب وبربر كانت حسب الرغبة قياساً لنوع

احلياة السابقة وطبيعة األرض اليت اعتادوا عليها قبل العبور .فقد كانت األرض اجلبلية تناسب الرببر
ألهنم يرغبون سكىن اجلبال والصحاري ( .)356كما يالحظ أن بعض العرب سكنوا اجلبال ،وبعض

الرببر سكنوا السهول .وهذا حسب ما يرغب كل فريق دون إجبار أو إكراه ( .)357ومسي

املسلمون األوائل الذين عربوا مع موسى بطالعة موسى أو البلديني ،وأغلبهم من القبائل اليمانية

أصحاب امليل إىل التعمري واالستقرار ،فقويت الصالت بينهم وبني األرض وأهلها ( .)358مث تبعتهم

هجرات عربية أخرى بقيادة بلج بن بشر القشريي ودخلت األندلس عام  123هـ مبا يقارب عشرة
آالف وعرفوا بطالعة بلج أو الشاميني ( .)359مث الطالعة الثانية أو املسماة عسكر العافية اليت
رافقت الوايل أاب اخلطار ( 127 - 125هـ) ( .)360وقد وزع هذا الوايل طالعة بلج على
_______

( )350بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .50 - 49

( )351ينظر ،ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب ،ص .502 - 499
( )352ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،2ص  - 427ابن حزم ،مجهرة ،ص .500

( )353ابن اآلابر ،احللة ،ج  ،2ص  - 108ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص .181
( )354ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 234املقري ،نفح ،ج  ،1ص .468 - 446
( )355مؤنس ،رحلة األندلس.351 ،

( )356ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  ،7ص .23
( )357مؤنس ،فجر األندلس ،ص  370وما بعدها ،ص  - 387احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص

.139

( )358مؤنس ،فجر ،ص  - 215ذنون ،التنظيم اإلجتماعي يف األندلس ،ص .2
( )359جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 37ابن األثري ،الكامل ،ج  ،5ص .251
( )360ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .34

()420/1

الكور واليت مسيت ابلكور اجملندة (.)361
وإذا عرفنا أبن والة األندلس اهتموا إبدارة البالد وتنظيمها مع حسن السياسة ابلرعية ،فال بد أهنم

اهتموا بنشر اإلسالم والدعوة له بني اإلسبان .وجيد الباحث أخباراً ملثل هذا األمر يف عملية فتح

الشمال اإلفريقي حيث يرسل الدعاة والفقهاء جبانب اجليش الفاتح لشرح مبادئ اإلسالم (.)362
ورمبا نستدل من ذلك أن ْحلة طارق بن زايد إىل األندلس ضمت عدداً من الفقهاء مهمتهم تفقيه

اجلند ونشر اإلسالم بني سكان املدن املفتوحة جبانب اجلهاد يف سبيل هللا .ولعل اإلثين عشر رجالً من
العرب يف جيش طارق بن زايد هم الفقهاء ( .)363كما أن جيش موسى الذي عرب به إىل األندلس

أبعداده ( 18ألف) مقاتل فيهم صحايب واحد وهو املنيذر اإلفريقي ،وعدد من التابعني ( .)364إن
دور هؤالء الفقهاء من التابعني -ما عدا احلريب -يدور حول تفقيه الناس أمور اإلسالم وشرحه بيسر
لإلسبان الذين بدأوا يعتنقون اإلسالم الذي أزال عنهم احلالة السيئة اليت كانوا يعيشون هبا قبل

الفتح .وجبانب هدا الدور بنيت املساجد ،فنرى موسى بن نصري يبين أول مسجد يف اجلزيرة اخلضراء
عرف مبسجد الراايت (.)365

كما أسس حنش بن عبد هللا الضعاين -مهندس املساجد يف األندلس -مساجد مدن البرية وقرطبة

وسرقسطة وغريها ( .)366ومعروف لدينا يف العصر األول دور املسجد ،الذي يتجاوز مراسيم
العبادة ،إىل دوِره العلمي والثقايف يف نشر تعاليم اإلسالم قبل ظهور املدارس.

كما وردت إشارة إىل املعلمني يف عصر الوالة الذين يعلمون الصبيان قراءة القرآن ،مما يدل على

اهتمام واسع بنشر اإلسالم ( .)367وختربان الرواايت عن انتشار
_______

( )361ينظر ،ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 20جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 46ابن اآلابر ،احللة،
ج  ،1ص  - 62 - 61ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  104 - 102 ،1ذنون ،التنظيم اإلجتماعي،
ص .3

( )362احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .145
( )363املقري ،نفح ،ج  ،1ص .239

( )364ينظر ،ابن اآلابر ،التكملة ترمجة رقم  - 1847ابن الفرضي ،اتريخ ،ترمجة رقم  ،383رقم
 ،391رقم  ،633رقم  - 915ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص .49

( )365العذري ،نصوص ،ص  - 118احلمريي ،الروض املعطار ،ص .75
( )366ينظر ،جذوة املقتبس ترمجة رقم  - 403بغية امللتمس ترمجة رقم  - 687العذري،
نصوص ،ص  - 23 - 22ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .92

( )367ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص .68

()421/1

اإلسالم املبكر يف األندلس وكثر اتباعه ،فلما رغب اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز (- 99
 101هـ) يف نقل املسلمني من األندلس ،وشاور بذلك وايل األندلس السمح بن مالك اخلوالين،

ختلى عن هذه الفكرة عندما عرف أبن املسلمني قد كثروا يف األندلس وأهنم يف قوة ومنعة (.)368

كما تشري الرواايت إىل أن الوايل عقبة بن احلجاج السلويل ( 121 - 116هـ) كان عندما يؤسر
األعداء يعرض عليهم اإلسالم ،فأسلم على يديه ألفا رجل (.)369

ونظراً لسماحة تعاليم اإلسالم ،وعدالة رجاله ،أقبل اإلسبان على الدخول يف اإلسالم ،وقد رجحنا
إسالم يوليان املبكر حاكم سبتة ،كما أن الرواية العربية تشري إىل إسالم قسي الزعيم البشكنسي

الذي ذهب إىل الشام وأسلم على يدي الوليد بن عبد امللك ( .)370ومهدي بن مسلم ،وهو من
قدماء قضاة قرطبة ،ومن أبناء املساملة (اإلسبان الذين دخلوا اإلسالم ،وأطلق على أوالدهم لقب

املولدين) أايم وايل األندلس عقبة بن احلجاج السلويل ،وكان من أهل العلم والورع ( .)371كما كان
اختالط اإلسبان ابملسلمني أبساليب خمتلفة ساعد على نشر اإلسالم بني اإلسبان ،ومن هذه

األساليب :املصاهرات واليت بدأت مبكرة يف عصر الوالة ،ولدينا بعض األمثلة تدل على هذه
الظاهرة ،فتخربان الرواايت أنه ملا اختلفت سارة القوطية بنت املند بن غيطشة (ملك القوط قبل

لذريق) مع عمها أرطباس ( ،)372ذهبت إىل اخلليفة هشام بن عبد امللك تشكو ظالمتها من عمها
فأنصفها .والظاهر أهنا أسلمت مث تزوجت يف الشام من عيسى ابن مزاحم وقدما إىل األندلس وسكنا

مدينة إشبيلية ( .)373وقد أجنبت سارة من عيسى :إبراهيم وإسحاق ،وملا تويف عيسى عام  138هـ
تزوجها ُعمري بن سعيد فولدت له حبيب ( )374كما تزوج وايل األندلس األول عبد العزيز بن

موسى من أيلة (  )Egilionaأرملة لذريق آخر ملوك القوط ،وتسميها الرواية العربية أم عاصم

( .)375وبعض الرواايت
_______

( )368ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 26ابن القوطية ،اتريخ ،ص .39
( )369أيضاً ،ج  ،2ص  - 29املقري ،نفح ،ج  ،3ص .19

( )370ابن حزم ،مجهرة ،ص  - 502احلجي ،أندلسيات ،ج  ،2ص .11
( )371اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  - 9النباهي ،املرقبة العليا ،ص .42
( )372ينظر ،مؤنس ،فجر األندلس ،ص .504

( )373املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 267احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .160 - 159
( )374ابن القوطية ،اتريخ ،ص .32 - 30

( )375جمهول ،أخبار جمموعة ،ص  - 20ابن القوطية ،اتريخ ،ص  - 37ابن عذاري ،البيان ،ج
 ،2ص  - 23املقري ،نفح ،ج  ،1ص .281
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جتعلها ابنة لذريق ،ويفهم من رواية ابن عذاري أهنا بقيت على دينها ( .)376ولكن يستبعد أن تبقى
أم عاصم غري مسلمة ،واألكثر قبوالً -إذا كان أمر هذا الزواج موثوقاً -أن زواجه أبرملة لذريق قد مت

بعد إسالمها ( .)377كما أشارت الرواايت إىل أن أحد قواد الوايل وهو زايد بن انبغة التميمي تزوج

إحدى بنات أمراء اإلسبان أيضاً ( .)378ورمبا حصل لكثري من رجاالت األندلس يف هذا العصر
أمثال هذه املصاهرات ،إذا عرفنا أن فاحتي األندلس دخلوها رجاالً دون نساء على العموم.

وحني بدأ عصر اإلمارة عام  138هـ كان اإلسالم قد تثبتت أركانه بعد أن دخل اإلسبان فيه ،كما
رأوا من مساحة اإلسالم وحسن خلق أهله ،ومن بقي على دينه (العجم أو املستعربون من النصارى)
ارتضى حكم املسلمني ،وقد أشاد الكثري من الباحثني الغربيني بسياسة الفتح العريب إلسبانيا وآاثرها
االجتماعية اليت حطمت سلطة األشراف والطبقات العليا ،وحسنت أحوال الطبقات الفقرية

(.)379

ومعىن هذا أن اجملتمع األندلسي يف عصر الوالة أصبح يتألف من العرب (البلديون والشاميون)
والرببر ،واملساملة املولدون واملوايل (وهم موايل بين أمية من العرب والرببر وغريهم) العجم أو

املستعربون واليهود ( .)380وقد عاشت مجيع هذه الفئات حتت ظل راية اإلسالم وجتمعها مساحة
العرب يف احلكم والنظم ببلد األندلس ،وسامهت يف تطور نظمه االجتماعية.

ومن املالحظ أن اهلجرات العربية إىل األندلس انتهت بنهاية عصر الوالة ،فلم يفد منهم إىل األندلس

بعد ذلك إال أفراد أو بيوت أو مجاعات قليلة .أما الرببر فقد كان تيار هجرهتم متصالً ،حبكم اجلوار

أوالً ،وحبكم اجلاذبية اخلاصة اليت كانت لألندلس على بربر الشمال اإلفريقي اثنياً ،وألسباب سياسية

وعسكرية اثلثاً (.)381
_______

( )376ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .24

( )377احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص .159
( )378ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .23

( )379ينظر ،عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص  63وما بعدها  -احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص
 - 171سامل ،اتريخ املسلمني ،ص .130
( )380عن هذه العناصر وتكويناهتا ينظر ،سامل ،اتريخ املسلمني 119 ،وما بعدها  -ذنون ،التنظيم
االجتماعي  2وما بعدها.

( )381مؤنس ،فجر األندلس ،ص .379
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أما عصر اإلمارة  316 - 138هـ ،فقد حدثت فيه تطورات اجتماعية مهمة ،ففرتة التأسيس 138
  172هـ (عصر الداخل) وفرتة التوطيد  206 - 172هـ (عصر هشام واحلكم) ،متيزت بعدةظواهر اجتماعية منها :كسر شوكة األرستقراطية العربية ،اليت بدأ هبا األمري الداخل ،وأحل حملها

وحدة اجتماعية تشمل عصبية القبائل ،وقد استخدم أمراء هذه الفرتة املوايل بكثرة ،واستعانوا أبقوام
أعجمية يف اجليش وخباصة الصقالبة الذين أكثر منهم األمري احلكم كما وضحنا .ويف هذه الفرتة أيضاً
برزت فئة املولدين وأصبح هلا كياهنا ومكانتها يف اجملتمع األندلسي .وال شك أن وجود مثل هذه الفئة
قد زاد من األكثرية امللمة ابألندلس ،وصبغ احلياة اإلسبانية بصبغة أكثر إسالمية وعروبة (.)382

ولكن يف الوقت نفسه زاد مترد املولدين يف هذه الفرتة مما أحرج مركز اإلمارة وكلفها الكثري ،فتمردوا

يف مدينة ماردة عام  190 -هـ ويف مدينة طليطلة عام  181هـ ،أي إهنم متركزوا يف مناطق الثغور

ملناعتها العسكرية ،وقد اجتمعت هذه احلركات على التخلص من حكم قرطبة مع إمجاعها على كره

العرب ( ،)383كتيار شعويب.

ومن مظاهر هذا العصر ظهور شخصية املرأة يف جمال الفن ،وهذا بداية التأثري احلجازي على
األندلس .فقد استقدم الداخل بعض اجلواري املدنيات وأسس هلن ابلقصر داراً عرفت بدار

املدنيات ،ألن أغلبهن كن يف املدينة اليت اشتهرت بفنون املوسيقى والغناء .وكان من هؤالء املغنيات
املدنيات :فضل وعلم والعجفاء .كما كانت اجلارية قلم وأصلها إسبانية من سيب البشكنس ،ولكنها

أُدبت يف املدينة ،هلا دور مميز يف هذه الفرتة وعملت يف دار املغنيات مع صواحبها ( .)384وأييت
بعدمها الثنائي الغنائي احلجازي (علون وزرقون) يف عهد األمري احلكم (.)385

وشهدت األندلس يف هذه الفرتة بداية الرتف االجتماعي املتمثل يف بناء املنيات (قصور ريفية) خارج

قرطبة كقصر الرصافة الذي بناه الداخل على سفح جبل قرطبة ،وكذلك القصر الذي بناه ابنه عبد
هللا يف مدينة بلنسية وأطلق عليه إسم الرصافة أيضاً ( .)386وقد حرص الداخل على جعل قرطبة
صورة من دمشق يف منازهلا البيضاء

_______
( )382هيكل ،األدب األندلسي ،ص .76

( )383بدر ،دراسات ،ج  ،1ص  130وما بعدها.
( )384املقري ،نفح ،ج  ،2ص  - 118كحالة ،أعالم النساء ،ج  ،4ص .219
( )385أيضاً ،ج  ،3ص  - 130سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص .86
( )386بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .158
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ذات األحواش الداخلية املزينة ابألزهار والورد وانفورات املياه ،واشتهر الداخل أبنه كان يرسل بعض
رجاله إىل املشرق جللب أشجار الفاكهة من بالد الشام ( .)387وقد أدى هذا االستقرار االجتماعي
إىل أن يفتح اجملتمع األندلسي عيونه على بواكري احلضارة املشرقية (.)388

ويف فرتة االزدهار  273 - 206هـ ،تقدمت األندلس يف جمال الرقي االجتماعي واحلضاري ،وقد
ساعد على هذا رغبة أمراء هذه الفرتة يف اإلصالح واالنفتاح أوالً ،كما ساعد عليه كذلك ازدهار

اقتصادايت األندلس اثنياً .وقد أدى هذا االزدهار االقتصادي إىل بروز مظاهر الرتف والرفاه يف حياة
األمراء وأقراهنم من أثرايء اجملتمع األندلسي على األقل .ويتمثل هذا الرتف يف فتح أبواب األندلس

لتجارة العراق ،فدخلته البضائع العراقية كاملالبس وأدوات الزينة ،وتذكر لنا بعض الرواايت أن األمري

عبد الرْحن األوسط اشرتى من أحد التجار عقداً كان للسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد مببلغ عشرة
آالف دينار ،وأهداه إىل زوجته ( .)389وابإلضافة إىل مظاهر العيش الواسع لألمراء وكبار رجال

الدولة الذي وفرته األموال اليت حصل عليها أفراد اجملتمع األندلسي ،وانعكس هذا على شراء

اجلواري املشرقيات احلاذقات ابألدب وفنون الغناء كجواري األمري عبد الرْحن األوسط اللوايت
جلبهن من بغداد ( .)390وانعكس أيضاً على بناء عدة مىن (مجع منية) وهي عبارة عن قصر ريفي
يف ضواحي املدينة ضمن حدائق غناء ( .)391كما جاءت هجرة زرايب إىل األندلس عام  206هـ

فأحدث يف جمتمعها تغيرياً كبرياً مبا أدخله من عادات جديدة ،ومبا أشاعه من تقاليد راقية ،ومبا بعثه يف
اجملتمع األندلسي من روح التأنق والتجمل ،ابإلضافة إىل إشاعة املوسيقى والغناء وأتسيس أول

مدرسة أندلسية هلذين الفنني (.)392
_______

( )387ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 37ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص - 60
العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص .318

( )388هيكل ،األدب األندلسي ،ص .77

( )389ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .91

( )390املقري ،نفح ،ج  - 136 ،1ج  ،4ص .136
( )391السامرائي " ،أثر العراق احلضاري " ،ص .13
( )392ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،2ص  - 87املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 118بروفنسال،

حضارة العرب يف األندلس ،ص  48وما بعدها  -لني بول ،قصة العرب يف إسبانيا ،ص - 79
احلجي ،اتريخ املوسيقى األندلسية ،ص  33وما بعدها.
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ولقد كان من نتائج وفود زرايب وانتشار مستحداثته االجتماعية والفنية أن شاع يف اجملتمع األندلسي
حب الرتف والتأنق واألخذ مبتع احلياة ،كما شاع كذلك الشغف ابملوسيقى والتعلق ابلغناء ،والتورط
أحياانً يف اللهو واجملون .وقد ساعد على ذلك حترر بعض األمراء يف هذه الفرتة ،مع وفرة األموال،

وانتشار الكروم والرتخص يف عصر األنبذة وشرهبا ،مث كثرة القيان من مشرقيات وإسبانيات ،مع وفرة

الغلمان وخاصة من الصقالبة ( .)393ومما ال شك فيه أن هذا األمر قد أدى إىل نوع من التحلل
االجتماعي وبعض الشرور اليت أصابت اإلمارة يف هذه الفرتة.

نتيجة االنفتاح الفكري واالجتماعي األندلسي على املشرق يف هذه الفرتة ،هبت التيارات املشرقية

إىل األندلس وأثرت يف عقلية شعبها .ونرى هناك ظاهرة إقبال اإلسبان يف هذه الفرتة على تعلم اللغة
العربية وآداهبا وتقليد عرب األندلس يف عاداهتم من مأكل وملبس وأمور اجتماعية أخرى .إزاء هذا
موقف م ٍ
عاد هلذا التيار ،أطنبت الرواايت الغربية يف ذكرها.
األمر كان لبعض رجال الدين اإلسبان
ٌ ُ
هذا املوقف تصفه هذه الرواايت بظاهرة االستشهاد أو االنتحار الديين ،واحنصرت أهداف هذه
الظاهرة اليت قامت منذ عام  235هـ وإىل عام  244هـ يف حمورين :األول  -حماولة إعادة بعض من

أسلم حديثاً إىل دينه القدمي من جديد ،والثاين :الطعن ابإلسالم ومبادئه وشتم رسول هللا علناً يف

املساجد والساحات العامة .وقد عاجلت حكومة قرطبة هذه الظاهرة حبكمة وحنكة فزال خطرها بعد

حني (.)394

ويف فرتة احلرب األهلية  300 - 275هـ ،ساد اجملتمع األندلسي نوع من االضطراب بسبب اشتعال
نواحي األندلس حبركات التمرد واليت قاد معظمها املولدون -الذين حيملون عناصر الكره للعرب

ابستمرار ،وكان زعيمهم عمر بن حفصون -وغريهم ،والذين تعاونوا مع املمالك اإلسبانية من أجل
إسقاط احلكم العريب ابألندلس ،فظهرت يف اجملتمع األندلسي خالل هذه الفرتة ظاهرة الزهد،
وتزعمها بعض العلماء والفقهاء وحىت بعض أفراد البيت األموي أمثال الزاهد أْحد بن معاوية امللقب

ابلقط ،فرابطوا يف الثغور احتجاجاً على روح التحلل والفساد اليت سادت
_______

( )393هيكل ،األدب األندلسي ،ص  - 122 - 121ينظر ،خالد الصويف ،اتريخ العرب يف
األندلس (منشورات اجلامعة الليبية)؛ ص  221وما بعدها.

( )394ينظر ،لني بول ،العرب يف إسبانيا ،ص  28وما بعدها  -بيضون ،الدولة العربية ،ص 244

وما بعدها  -سامل ،اتريخ املسلمني ،ص Provençal, op. cit; p: .242 - 241
255-239
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اجملتمع األندلسي ( .)395كما أن حالة الفوضى اليت عمت بلد األندلس خالل هذه الفرتة دفعت
بعض النفوس إىل طلب الطمأنينة والبحث عن األُنس يف جملس غناء أو حلقة مساع أو مجاعة ندمان،

هروابً من احلالة املرتدية اليت يعيشها اجملتمع األندلسي (.)396

ابإلضافة إىل أن حالة التحضر االجتماعي بقيت مستمرة يف اجملتمع األندلسي خالل هذه الفرتة،
حىت يف حالة اضطراب احلالة السياسية .وكان من املظاهر االجتماعية هلذه الفرتة متزق اجملتمع

األندلسي وانفصام عرى الوحدة بني أبنائه فنرى تكتل العرب يف جهة ،واإلسبان تكتلوا أيضاً وكذلك
الرببر واملولدون ،فربزت فيهم زعامات تؤيد الفرقة وتذكي انر العنصرية (.)397

إال أن هذا األمر حسم يف عصر اخلالفة  422 - 300هـ فقد استطاع عبد الرْحن الناصر أن يعيد
إىل العرب يف األندلس وحدهتم ،فقضى على كل الزعامات ،وبرزت بصورة واضحة ظاهرة القومية

األندلسية.

فإذن الظاهرة االجتماعية األوىل اليت ميكن مالحظتها هي وحدة اجملتمع العريب يف األندلس ،ومن مث
انصراف سكانه إىل العمل جبد ونشاط ،فتكاثرت األموال سواء للدولة أو لألفراد .مما أدى إىل أن

يتأنق األندلسيون حكاماً وشعباً يف البناء .فبىن الناصر مدينة الزهراء ومدينة املرية وغريها ،وقد

أطنبت الرواايت التارخيية يف وصف هذه املدن ( .)398كما وصلت العاصمة قرطبة يف هذه الفرتة

إىل أوج مجاهلا وأانقتها فازدْحت ابلقصور واحلدائق الغناء والنافورات الكثرية واحلمامات الوفرية
وغريها (.)399

ومما يشري إىل الرخاء االقتصادي يف عصر اخلالفة ،تلك اهلدااي الثمينة اليت قدمها الوزراء إىل الناصر

واحلكم املستنصر ،فهدية الوزير أْحد بن عبد امللك بن شهيد عام  327هـ إىل اخلليفة الناصر

وهدية احلاجب جعفر املصحفي إىل اخلليفة احلكم املستنصر ،تعتربان من أشهر احلوادث االجتماعية

يف هذا العصر ،وتدالن على رفاء اجملتمع األندلسي أيضاً ( ،)400على الرغم من وضوح ظاهرة
االستغالل يف مجعها.
_______

( )395ينظر ،بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .263 - 262
( )396ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3اخلاص بعصر األمري عبد هللا ،ففيه مناذج مبثل هذه
األمور.

( )397هيكل ،األدب األندلسي ،ص .182 - 181 ،122
( )398ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 231جنلة العزي ،مدينة الزهراء.

( )399سامل ،قرطبة ،ج  ،2ص  19وما بعدها  -سامل ،اتريخ املسلمني ،ص  292وما بعدها.
( )400ينظر ،ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص  ،138ص  - 144عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص
 ،460ص .512
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ويالحظ يف فرتة اخلالفة أيضاً عالقات املصاهرة مع اإلسبان ويروى أن اخلليفة الناصر كان حفيد

سيدة انفارية ،وكان هو نفسه ابن جارية إسبانية تسمى مزنة ( .)401وأطرف ما يف األمر أن طوطة (

 )Todaامللكة الوصية على عرش النافار (توفيت عام  349هـ) كانت عمة الناصر من جهة

األمومة كما تذكر بعض الرواايت الالتينية ( .)402واخلليفة احلكم املستنصر تزوج من امرأة انفارية

وهي صبح (أم اخلليفة هشام املؤيد) ،وهي اليت ساعدت احلاجب املنصور على متكنه من السلطة من
األندلس (.)403

كما كانت هناك عالقات مصاهرة بني أسرة بين قسي املولدة حكام الثغر األعلى وبني حكام النافار

يف الشمال اإلسباين ( .)404وبطبيعة احلال فإن األمر ينعكس على عامة الشعب ،وخباصة إذا
أخذان بنظر االعتبار حالة اجلهاد املستمرة يف هذه الفرتة مع املمالك اإلسبانية فيقع الكثري من

األسرى بيد املسلمني.
ويف فرتة احلجابة تزوج احلاجب املنصور من تريسا إبنة برمودة الثاين ملك ليون ( .)405ومن مث تزوج

من إبنة شاجنة الثاين بن غرسية ملك النافار واملسماة عبدة ،وكانت من خرية نسائه ديناً ومجاالً وكان

ولده عبد الرْحن (شنجول) لقب على هذا األساس تصغرياً إلسم جده ألمه شاجنة (.)406

وحفل عصر احلجابة ابملنشآت العمرانية كمدينة الزاهرة ذات القصور املنيفة واحلدائق الغناء .ومن مث

ابتىن إىل جانبها مدينة مجيلة ذات قصر وحدائق رائعة وكان يراتدها للنزهة ومساها العامرية ،كما
اشتهر ببناء القناطر وغريها (.)407

كما عرف عصره مبجالس األنس والراحة ،وكان للحاجب املنصور مثل هذه اجملالس ،وكان يشاركه

وزرائه يف رحالت أنس يف هنر الوادي الكبري ( .)408ووصف
_______

( )401ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .156
( )402احلجي ،أندلسيات ،ج  ،1ص Provençal, op. cit, I, P: 392 - 84 - 83
( )403ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 253ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص .194
( )404ينظر ،السامرائي ،الثغر األعلى ،ص  340وما بعدها.
( )405احلجي ،أندلسيات ،ج  ،1ص .79

( )406ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 38ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  ،66ص - 73
عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .583

( )407ينظر ،البيان ،ج  ،2ص  ،288 - 287ص  - 299عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص
.575
( )408ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .299
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مبعاقرة اخلمر ،والزمته هذه الصفة طوال حياته ( .)409ورمبا منيل إىل أهنا من التهم اليت ألصقت به.
وبسبب ْحالت اجلهاد الكثرية اليت قادها احلاجب املنصور واليت تكلل معظمها ابلنصر ،فقد امتألت
األندلس يف عصره ابلغنائم والسيب من بنات اإلسبان ،فأقبل الناس على الزواج من اإلسبانيات

اتركني بنات األحرار ،فكان الرجل صاحب البنت يغايل يف جتهيز بنته من أجل اإلقبال على الزواج

منها (.)410
وهكذا عادت إىل اجملتمع األندلسي يف فرتة احلجابة بعض األمراض االجتماعية اليت كان قد برئ منها
يف عصر اخلالفة .فقد أدى استخدام احلاجب املنصور للمرتزقة من الرببر والصقالبة ومسيحيي

اإلسبان ،إىل نوع من االنفصال بني الشعب واجليش ،وأحياانً إىل وجود الكراهية بينهما .كما أن

سلوك احلاجب املنصور يف الوصول إىل السلطة ،قد أدى إىل تفشي روح الطمع ،وشيوع التطلع إىل
الغلبة ،هذا ابإلضافة إىل جمالس اللهو والشرب اليت ولع هبا احلاجب املنصور مع ظهوره مبظهر

املتعصب للدين واحلامي ملبادئه (.)411

وازداد تفكك اجملتمع األندلسي خالل فرتة الفتنة  422 - 399هـ ،وساد االضطراب والقلق عامة
الناس بسبب الصراعات السياسية املريرة ،واختلف الناس يف مشارهبم من أجل التخلص من هذا
الوضع املضطرب ،فمنهم من غرق يف امللذات أمثال حممد بن هشام بن عبد اجلبار الذي وصف

ابخلالعة واجملون (.)412

ومنهم من مييل إىل العزلة ،ومنهم من جارى األحداث ودخل يف معرتك الفتنة وذاق خريها وشرها

(.)413

مث سقطت اخلالفة األندلسية عام  422هـ وقام ابألندلس عصر الطوائف فاهتز اجملتمع األندلسي

املتعدد األجناس والذي يتألف من العرب والرببر والصقالبة واملستعربني وغريهم .فمع انتشار القلق

االجتماعي وشيوع االضطراب والعنف ،تشكلت التكتالت العرقية فأصبحت الوسيلة الوحيدة
للحصول على األمن ،فقامت
_______

( )409عنان ،دولة اإلسالم؛ ج  ،2ص  - 578هيكل ،األدب األندلسي -ص .268
( )410ينظر ،املراكشي ،املعجب ،ص .84

( )411ينظر ،هيكل ،األدب األندلسي ،ص .269 - 268
( )412ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص .80 - 79
( )413ينظر ،هيكل ،األدب األندلسي ،ص .349 - 348
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إمارات الطوائف املعروفة .وامتاز هذا العصر ابحلروب املستمرة بني أمراء الطوائف ،وحىت بني
اإلمارات ذات األصل الواحد ( .)414وكان اجلشع الفردي واحلرص على الكسب وإيثار املصلحة
الشخصية عوامل تطغى أحياانً على مجيع االعتبارات األخرى يف هذه الفرتة ،وأحياانً داخل اإلمارة

نفسها (.)415

وأفرز هذا الوضع السياسي لألندلس ،وجود طبقة اخلاصة اليت كربت وتنوعت يف كل بالط من

بالطات أمراء الطوائف ،وهناك الطبقة العامة .وختلل هذا العصر وجود طبقة واعية أدركت مصري

األندلس وما وصل إليه من تفكك ،فجابت بالد األندلس تدعو إىل الوحدة ومل الشمل ومن أبرز
زعماء هذه الطبقة ابن حزم وأبو الوليد الباجي (.)416

وقد قاسى الشعب األندلسي يف ظل حكم أمراء الطوائف األمرين .فبجانب الفنت الداخلية ،قاسى
الشعب من جشع ملوك الطوائف الذين جعلوا من إماراهتم ضياعاً خاصة وجعلوا رعاايهم عبيداً،
إرضاء لشهواهتم يف إنشاء القصور الباذخة ،واقتناء اجلواري والعبيد،
ينهبون أمواهلم ،ومثار كدهم،
ً

واالهنماك يف حياة الرتف ،هذا ابإلضافة إىل دفع اإلاتوات إىل ملوك اإلسبان واالرمتاء يف أحضاهنم
من أجل البقاء واحملافظة على كرسي مهزوز ،فأصيب الشعب خبيبة أمل مريرة ( ،)417وساد التمزق

النفسي يف اجملتمع األندلسي وعلت أصوات الرحيل عن األندلس ،وخباصة بعد سيطرة النورمان على
مدينة بربشرت عام  456هـ ،وسيطرة ألفونسو السادس على طليطلة عام  478هـ ( .)418وبرزت

يف هذا العصر عصاابت األشرار اليت قادها الكمبيادور وغريه واليت عاثت يف بلد األندلس فساداً،
كما ظهرت جمموعة من الشخصيات القلقة املغامرة اليت قدمت خدماهتا ألي أمري تلقى عنده العون
والتأييد ،أمثال شخصية الشاعر ابن عمار وزير املعتمد بن عباد ،وبعض الفقهاء الذين أوقع عليهم

بعض املؤرخني مسؤولية تضييع األندلس (.)419

وكان أكثر ملوك الطوائف يتسمون بضعف اإلميان والعقيدة ،واالستهتار أبحكام

_______

( )414ينظر ،حممد بن عبود ،التاريخ السياسي ،ص .30
( )415ينظر ،كتاب التبيان ،ص  ،90ص  ،95ص  106وما بعدها.

( )416ينظر ،السامرائي " الدعوة إىل توحيد األندلس " ،ص  82وما بعدها.
( )417إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص  ،39ص .41
( )418ينظر ،السامرائي ،عالقات ،ص .48 - 47

( )419إحسان عباس ،األدب األندلسي ،ص  ،34ص .37
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الدين ،وهو ما سجله عليهم ابن حزم يف كتاابته ،وكانت قصورهم املرتفة األنيقة تزدان مبجالس
الشعر واألدب ،وحتفل يف الوقت نفسه مبجالس األنس والطرب ،والنساء والغلمان واخلمر (،)420

وهذه أمور شغلت حيزاً كبرياً يف آداب هذا العصر وشعره.

وكانت جمتمعات الطوائف املرهقة املنحلة تتأثر هبذه الروح اإلابحية ،ومتيل إىل اقتناء املتعة املادية
واللذة احلسية مبختلف ضروهبا ،وكان هذا االحنالل الشامل جيتاح يومئذ سائر طبقات اجملتمع

األندلسي ( .)421ومع كل هذا فقد احتلت املرأة األندلسية مكانة حمرتمة يف عصر الطوائف ،وألف
فيها األندلسيون الكتب مثل كتاب (طوق احلمامة يف األلفة واألُالف) البن حزم ( .)422كما انلت
نصيبها الوافر من العلوم والفنون واآلداب ( ،)423كوالدة بنت اخلليفة املستكفي مثالً (.)424

ومتتعت األندلس منذ انضوائها حتت سيادة املرابطني ابستقرار سياسي وهدوء إجتماعي ،فتحررت يف

ظل هذا العهد من كثري من املكوس واملغارم الظاملة اليت فرضها ملوك الطوائف إلرضاء جشع ملوك
اإلسبان من جانب ،ولإلنفاق على قصورهم املرتفة اليت شهدت أنواع البذخ واإلسراف (.)425

وقد شعر عامة الشعب األندلسي يف هذا العهد بنوع من التحسن املادي يف حياته ألهنم انصرفوا إىل

األعمال السلمية ،وإىل حتصيل أقواهتم يف هدوء وسالم بينما ْحل املرابطون مسؤولية اجلهاد ابلدرجة
األوىل ،وبذلك عم الرخاء والعيش الرغيد بلد األندلس يف عهد يوسف وإبنه علي (.)426
وليس من السهل مبكان تصور املكانة االجتماعية للمرأة األندلسية يف العصر املرابطي ،إذ أن

الرواايت اليت أشارت هلذا املوضوع اهتمت فقط مبنزلة املرأة الصنهاجية واليت متتعت بنصيب كبري من
احلرية مسح هلا ابلتدخل يف مناحي احلياة
_______

( )420ينظر ابن عبدون ،يف القضاء واحلسبة ،ص .47
( )421عنان ،عصر الطوائف ،ص .424

( )422ينظر ،الطاهر مكي ،دراسات عن ابن حزم ،ص  224وما بعدها.
( )423سعد شليب ،البيئة األندلسية ،ص .58

( )424املقري ،نفح ،ج  ،5ص  336وما بعدها  -السامرائي ،عالقات ،ص .459
( )425جرجي زيدان ،اتريخ التمدن اإلسالمي ،ج  ،5ص  - 161 - 159سعد شليب ،البيئة
األندلسية ،ص .55 - 54
( )426ينظر ،احللل املوشية ،ص .59
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املختلفة ( .)427وليس يف هذه الرواايت ما يوضح مقدار انعكاس ذلك على املرأة األندلسية،
فانتقال التقاليد والقيم االجتماعية ال يتم بصورة سريعة ،وإمنا يتطلب وقتاً طويالً لتقبل تلك األمور

واستساغتها ( .)428ولكن ميكننا أن نستنتج من هذه الرواايت منزلة املرأة وقيمتها االجتماعية يف

األندلس خالل هذه الفرتة ،فالقصائد املدجبة مبدحهن أو راثئهن تشري بال شك إىل ما يكنه الرجل

إجتاههن من ود واحرتام ،وتدل على ما كان هلن من سلطة واسعة يف احلياة اإلدارية ( .)429مث حنس
ابرتفاع صوهتا األديب وحريتها يف التعبري عن مشاعرها بصراحة يف جمالس تعقدها مع شعراء العصر

كاجملالس الين ذكرهتا املصادر للشاعرة (نزهون الكالعية) مع الشاعر األعمى املخزومي (.)430

وكان األندلسيون حيرتمون املرأة ويقدروهنا ،سواء كانت زوجة أو جارية .فنستدل من تشددهم يف بيع

اجلواري  -حبيث يتطلب شرائهن حضور كاتب العقود وتبيان األسباب املقنعة اليت تطلب اجلارية من

أجلها بكل دقة ( ،)431على مدى تقديرهم للمرأة ،وقد قوى املرابطون يف األندلس الشعور ابحرتام
املرأة ربة الدار وحماربة الكثري من وسائل اللهو واجملون اليت سادت يف عصر الطوائف ،وذلك طبقاً ملا

يقتضيه املثل األعلى الرببري الذي ظل متعلقاً بنظام إجتماعي أويل يقوم على األمومة أوالً ،وتشدد

املرابطون يف تطبيق مبادئ اإلسالم اثنياً (.)432

كما أن بعض األحداث السياسية دفعت يوسف بن اتشفني أن يتبع سياسة مشددة ضد اليهود يف

األندلس ،وخباصة يهود اليسانه ( ،)433ولكن هذا مل مينع من استخدام اليهود يف أعمال الكتابة يف

األندلس .فتشري بعض املصادر إىل أن وايل غرانطة املرابطي (أبو عمر ينالة اللمتوين) كان له كاتب

يهودي ( .)434كما وجدت طائفة من اليهود يف املغرب تزاول أعماهلا هناراً يف املدن املغربية ،وقد
حرم عليهم أمري
_______

( )427بروفنسال ،اإلسالم يف املغرب واألندلس ،ص .299

( )428السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .49
( )429إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص .31
( )430ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .426 - 424

( )431حسن إبراهيم حسن ،اتريخ اإلسالم ،ج  ،4ص .643
( )432السامرائى ،عالقات ،ص .461

( )433أشباخ ،اتريخ األندلس ،ص .482
( )434ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص .77
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املسلمني علي بن يوسف املبيت فيها ليالً ،وذلك كإجراء وقائي من خطر اليهود (.)435

كما شهدت منطقة املغرب العريب يف ظل املرابطني وفود طائفة جديدة من النصارى املعاهدين الذين
غُ ِربوا من األندلس عام  520هـ ،وذلك نتيجة تعاون هؤالء مع ألفونسو األول احملارب ملك أرغون
أثناء ْحلته املدمرة على األندلس  519هـ ،وقد أفىت قاضي اجلماعة أبو الوليد حممد بن رشد

بتغريبهم ونفيهم إىل املغرب (.)436

وال ينكر أن هذا التغريب مل يشمل مجيع املعاهدين ،كما أن أمراء املرابطني حرصوا على حسن

الرعاية هلؤالء سواء يف األندلس أو املغرب .فقد حصل أن معاهدي غرانطة رفعوا عريضة إىل علي بن
يوسف ضد عاملها املرابطي (أبو عمر حفيد يوسف بن اتشفني) حيتجون فيها على سوء سريته معهم،

فاستدعاه علي إىل مراكش وأحاله إىل جلسة حتقيقية انتهت ابحلكم عليه ابلسجن (.)437

إزاء هذه األحداث ،أشارت بعض املراجع إىل أن أهل الذمة عاشوا مضطهدين يف دولة املرابطني

( .)438ولكن األمر ال يعدو ،وكما بيناه أعاله ،إال احتياطات ضرورية لألمن ،إضافة إىل أن اليهود
واملسيحيني عملوا يف جباية األموال يف ظل دولة املرابطني (.)439
مث مال املرابطون إىل ألوان الرتف بعد اختالطهم ابألندلسيني واطالعهم على أساليب احلياة يف املدن
األندلسية ،وخباصة وأن عهد الطوائف عرف صوراً كثرية من اجملون واخلالعة ( ،)440مما جعلهم

يتأثرون حبياة الرفاهية واملتعة اليت كان حيياها أبناء األندلس ( .)441وقد استنكر حممد بن تومرت

هذه األحوال على املرابطني وحارهبا بشىت الوسائل (.)442

وملا كان اللثام شعار املرابطني ،فقد اختذ بعض العامة وخباصة يف األندلس اللثام
_______

( )435عبد العواد ،احلياة اإلدارية ،ص .414
( )436ابن اآلابر ،املعجم ،ص  - 160سامل ،قرطبة ،ج  ،1ص .144
( )437مرياندة " ،علي بن يوسف " ،ص .175 - 174

( )438ينظر ،حيت ،اتريخ العرب ،ج  ،2ص  - 646بروكلمان ،اتريخ الشعوب اإلسالمية ،ج ،2
ص  - 188عبد البديع ،اإلسالم يف إسبانية ،ص .35 - 34

( )439أشباخ ،اتريخ األندلس ،ج  ،2ص .238
( )440أْحد ضيف ،بالغة العرب يف األندلس ،ص .43

( )441حسن أْحد حممود ،قيام دولة املرابطني ،ص .423 - 422
( )442السامرائي ،عالقات ،ص .464
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زايً هلم تطاوالً على الناس وترفعاً ( ،)443ومن هنا حتم ابن عبدون أبن اللثام ال بد أن يكون خاصاً
ابلصنهاجي أو اللمتوين أو اللمطي ابألندلس (.)444
وخالل احلكم املرابطي لألندلس تلوح لنا ظاهرة اجتماعية جديرة ابإلشارة وهي ظاهرة املدجنني ،أي
األندلسيني الذين بقوا يف مدهنم حتت سيطرة املمالك اإلسبانية.

هذه املمالك اليت بدأت تسيطر على أهم قواعد األندلس اعتباراً من عام  478هـ حيث سيطر

ألفونسو السادس على مدينة طليطلة واختذها عاصمة ململكته .وتال هذا التاريخ سيطرة اإلسبان على
قواعد أندلسية خالل احلكم املرابطي .وقد تعرض هؤالء املدجنون إىل االضطهاد والتنصري واإلفناء

بعد انتصار املرابطني يف معركة الزالقة عام  479هـ .ومبرور الزمن تعرضت هذه اجلماعات إىل

االحنالل واالنقراض بتوايل األجيال ،وانقطاع الصلة مبواطن العروبة واإلسالم ،فأخذوا يفقدون الكثري
من أخالقهم وتقاليدهم ولغتهم .ومع ذلك فقد ظلت بقااي قليلة منهم ،رغم اإلرهاب ،حمتفظة

بعروبتها حىت أواخر القرن السادس عشر امليالدي (.)445

وانضوت األندلس حتت احلكم املوحدي القائم على الدين أيضاً ،فسادت حياة اجلهاد واخلشونة على
البالد يف البداية ،وكرس خلفاء املوحدين جهودهم يف إشاعة األمن واالستقرار يف والايهتم .وملا بلغ

اخلليفة عبد املؤمن عودة بعض الناس إىل جمالس الغناء والطرب أصدر مرسوماً عام  556هـ إىل والته

مبطاردة هؤالء وإزالة املنكرات ( .)446وسار على هنجه ولده أبو يعقوب يوسف (580 - 558
هـ) فنعمت األندلس يف عهده ابالستقرار واهلدوء ،ووصف هذا اخلليفة ابلتدين ورغبته يف اجلهاد

( ،)447وتويف متأثراً جبراحه كما هو معروف .ويف عهد اخلليفة املنصور ( 595 - 580هـ) جاهر
ابملذهب الظاهري وجعله املذهب الرمسي .وطارد علم الفروع ،وحارب املذهب املالكي وعمل على

إزالته من املغرب واألندلس ( .)448وهذا األمر رغم كونه عقائدايً ،إال أن له صفة إجتماعية تتعلق

مبعتقدات الناس اليومية.

كما نشط هذا اخلليفة مبطاردة مظاهر الفساد والفجور حىت أنه منع صنع الثياب

_______

( )443إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي ،ص .46
( )444ثالث رسائل أندلسية ،ص .28

( )445ابلنثيا ،اتريخ الفكر األندلسي ،ص  507وما بعدها.
( )446أبو رميلة ،عالقات ،ص .430

( )447السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،ص .31
( )448املراكشي ،املعجب ،ص .355 - 354
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احلريرية ( .)449وقد انل هذا اخلليفة إعجاب عامة الناس وأنزلوه منزلة األولياء وحاكوا حوله
األساطري ،اليت تعرب عن خيال العامة اليت ازداد تعلقها هبذا اخلليفة ( .)450وبعد موت هذا اخلليفة
أخذت دولة املوحدين ابألفول ،وال سيما بعد معركة العقاب عام  609هـ .وتوىل بعد الناصر ملوك

ضعفاء لعبت هبم األهواء وجتاسرت عليهم العامة ،فأوجدت هذه احلالة نوعاً من القلق والتمزق

النفسي يف بلد األندلس ،فأكثر الشعراء من الشكوى ،الشكوى من الدهر ومن الظلم ومن الفقر

ومن الفساد ( .)451هذا ابإلضافة إىل ميل والة األمر إىل شراء اجلواري وتعليمهن الغناء ،فقد كان
لدى (أبو علي بن يبقى) وايل مالقة جارية علمها الغناء فطلبها منه أبو العالء املأمون فلم يستجب

لطلبه ،فلما تويل املأمون اخلالفة عام  626هـ أحضر إليه أاب علي وضرب عنقه يف إشبيلية (.)452
وكان للمرأة مكانة مرموقة ابألندلس يف عصر املوحدين ،وهو استمرار للعصر السابق ،ونستدل من

آراء ابن رشد فيلسوف املوحدين علو املكانة اليت وصلت إليها املرأة .فإبن رشد يرى أنه ال اختالف
بني الرجال والنساء يف الطبع وإمنا هو اختالف يف الكم ،أي أن طبيعة النساء تشبه طبيعة الرجال،

ولكن النساء أضعف من الرجال يف األعمال .فطالب إبفساح اجملال للنساء ابلعمل وإعطائهن حرية

التفكري ( .)453ولعل هذه النظرة هي اليت شجعت الشعراء على راثء زوجاهتم دون أي خجل،

وخري مثال راثء ابن جبري زوجته أم اجملد بديوان شعر كامل ( .)454ويف عصر املوحدين يلمع إسم
الشاعرة حفصة الركونية ،وأخرايت غريها ( ،)455كن يقلن غزالً صرحياً دون حرج أو خوف من

عرف إجتماعي (.)456

وتزوج اخللفاء املوحدون من سبااي اإلسبان ،واعتباراً من عهد اخلليفة أيب يعقوب يوسف ،وهلذا كان
بعض أوالده وأوالد أوالده من هؤالء اإلسبانيات ( .)457ومتيز هذا

_______

( )449عنان ،عصر املوحدين ،ص  - 142ينظر ،أبو رميلة ،عالقات ،ص .431
( )450املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 382السعيد ،الشعر يف عهد املرابطني ،ص .33
( )451السعيد ،الشعر ،ص  217وما بعدها.
( )452أبو رميلة  -عالقات ،ص .431
( )453أْحد أمني ،ظهر اإلسالم ،ج  ،3ص .257

( )454عبد هللا املراكشي ،الذيل والتكملة ،ج  ،5ص .608
( )455ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص  491وما بعدها  -املقري ،نفح ،ج  ،1ص .292
( )456السعيد ،الشعر ،ص .51

( )457املراكشي ،املعجب ،ص  ،336ص .404
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العصر أيضاً إبسالم بعض أمراء اإلسبان ،وخباصة من مملكة قشتالة ،حيث جلأ إىل املوحدين وأعلن

إسالمه وتسمى ابسم (أبو زكراي) وأصبح قائداً يف اجليش املوحدي.

ووجد ابملقابل أن أحد أمراء املوحدين اعتنق املسيحية ( .)458واضطهد خلفاء املوحدين يهود
األندلس ،وخريهم عبد املؤمن بن علي بني املوت أو اهلجرة إىل الشمال اإلسباين أو اإلسالم .فأسلم

منهم طائفة وحلقت أخرى بدار احلرب (الشمال اإلسباين) ،ومشل األمر املسيحيني كذلك (.)459

وهذا يدل على سياسة متعصبة تنايف مساحة تعاليم اإلسالم وموقفه من أهل الذمة .كما أجرب اخلليفة
أبو يوسف يعقوب ( 595 - 580هـ) يهود املغرب على التحلي بزي خاص ،مييزهم عن غريهم

( .)460ومن الطبيعي أن ينسحب هذا األمر على والية األندلس املوحدية.

وعلى كل حال فإن النصارى يف األندلس كانوا أكثر حرية من اليهود ،فلم مييزوا بلباس معني ،كما أن
الشعب األندلسي حيس جتاههم بروابط عريقة ال ميكن أن يقارن مبوقفه من اليهود (.)461

ويف عصر مملكة غرانطة ،فإن العناصر السكانية يف اجملتمع النصري تتألف من العرب والرببر وبعض
اجلاليات اإلسالمية اليت وصلت األندلس قادمة من اهلند وخراسان وإيران وسكنت ضواحي غرانطة
( .)462وهذه العناصر تشكل طائفة املسلمني ابململكة.

وسادت يف هذه اململكة موجة االعتزاز ابلعروبة وابالنتماء إىل قبائلها وخصائصها (.)463

وحظي املسيحيون برعاية هذه اململكة وْحت الكثري من سكان الشمال اإلسباين الذين جلأوا إليها
قسم منهم اإلسالم .كما سهلت هذه اململكة للمسيحيني اإلسبان حرية التجارة (.)464
واعتنق ٌ

وابإلضافة إىل هؤالء وجد األسرى الذين كثر وجودهم يف مملكة غرانطة بسبب حروب اجلهاد .وقسم

من هؤالء األسرى اعتنق اإلسالم فعرف هؤالء ابملرتدين ،وقد القوا األمرين بعد سيطرة اإلسبان على
مدن هذه الدولة (.)465
_______

( )458أبو رميلة ،عالقات ،ص .464 - 463
( )459ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج  ،5ص .281
( )460املراكشي ،املعجب ،ص .383

( )461السعيد ،الشعر ،ص  ،53ص .58

( )462ينظر ،ابن بطوطة ،الرحلة ،ج  ،2ص .769
( )463ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 447ج  ،5ص  ،7ص  ،16ص .479
( )464فرحات ،غرانطة ،ص  ،108ص .110
( )465أيضاً ،ص .112
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ووجدت طائفة يف مملكة غرانطة تسمى (الفكاكني) ومهمتها تسهيل تبادل األسرى بني مملكة غرانطة
واملمالك اإلسبانية ،وقد عرف الفكاكون ابالستقامة والصدق ومتتعوا بثقة الطرفني ،وانلوا أجوراً عالية

بدل أتعاهبم (.)466

ويف الوقت الذي استقبل فيه السلطان حممد اخلامس عام  766هـ ثالث مائة عائلة يهودية هربت

من اضطهاد القشتاليني ،مع جلوء يهود البليار وقطلونية إىل مملكة بين األْحر ،إال أن بعض سالطني

بين األْحر أجربوا اليهود على وضع شارة متيزهم عن املسلمني ،ومنعوا من ركوب اجلياد (،)467
ولقي هؤالء اليهود االضطهاد عندما سقطت مملكة غرانطة بيد اإلسبان.
وكانت للمرأة مركز جيد يف جمتمع غرانطة ،وقد عرف هذا اجملتمع عدداً منهن اشتهرن يف ميادين

األدب والعلم والسياسة ،ومثال على ذلك :مرمي أم إمساعيل اليت كانت حمظية لدى يوسف األول،

وكان هلا الدور البارز يف خلع حممد اخلامس.

وتزعمت الصراع على السلطة عائشة احلرة زوجة أيب احلسن علي بن األْحر وخليلته ثراي ،وهذا ما

دفع مبلك بين األْحر إىل اهلاوية .ومن النساء اللوايت اشتهرن يف اللغة واألدب ْحدونة بنت زايد

وحفصة بنت احلاج الركونية ،وأم احلسن بنت أيب جعفر الطنجايل اليت ملع إمسها يف حقلي الطب

واألدب (.)468

وعلى الرغم من عدم االستقرار السياسي يف هذه اململكة فقد ظهرت فيها جمالس اللهو والرتف
حيث الشراب والرقص والغناء .ومعىن هذا أن اجملتمع الغرانطي مل ينس حياة املرح حىت يف أايم احملن،

ومل تغمره الكآبة إال عندما دق اإلسبان أبواب غرانطة (.)469

وكان الطاعون األسود الذي انطلق من آسيا الوسطى عام  735هـ ووصل إىل أورواب ماراً ببالد

إيطاليا وفرنسا ومنها إىل إسكندانفيا يف عام  748هـ ،وصلت رايحه إىل البليار وبرشلونة وبلنسية
واملرية يف عام  749هـ ،مث انتقل إىل مالقة ،فحصد آالف الناس من سكان مملكة غرانطة ،وخباصة
مدن غرانطة وبلش ومالقة .كما عرف اجملتمع النصري
_______
( )466فرحات ،غرانطة ،ص .114 - 113

( )467ينظر ،ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 84املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 223فرحات،
غرانطة ،ص .116 - 115

( )468ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 318فرحات ،غرانطة ،ص .122
( )469فرحات ،غرانطة ،ص .139 - 138
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االهتمام ابلصحة العامة ،واشتهر املارستان يف غرانطة والذي بين يف عهد السلطان حممد اخلامس،
وكان هذا البناء مؤلفاً من جناحني واحد للرجال وآخر للنساء وكل جناح يتألف من طبقتني .بينهما
هبو كبري يف وسطه بركة ماء تصب فيها النافورات (.)470

كما كانت رايضة الصيد وسباق اخليل ورمي اجلريد من أهم أعمال التسلية يف اجملتمع النصري،
ولعلها متارين عسكرية مبسطة يتدرب عليها أفراد اجملتمع الذي تتطلب ظروفه اليقظة واحلذر والبسالة

على الدوام (.)471
النظم القضائية:

تعترب خطة القضاء ابألندلس من أعظم اخلطط عند اخلاصة والعامة وذلك لتعلقها أبمور الدين ،مع

احرتام والة األمر فيها هلذه اخلطة وتطبيقها على أنفسهم وحاشيتهم إذا اقتضى األمر ذلك (.)472
وخالل عصر الوالة  138 - 95هـ كانت األندلس يف فرتة قلقة تعتمد اجلهاد يف سبيل هللا يف

الشمال اإلسباين أو وراء جبال الرباتت ،ابإلضافة إىل بعض الصراعات الداخلية .ومعىن هذا أن صفة

اجلندية كانت غالبة على أهلها .وهلذا مسي القاضي يف هذه الفرتة بقاضي اجلند ( .)473وهذا تقليد
قضائي موجود يف مشال إفريقية خالل هذه الفرتة (.)474

وأشهر قضاة اجلند املسلمني يف األندلس خالل عصر الوالة ثالثة هم :القاضي مهدي بن أسلم،

وهو من أبناء املساملة ،والقاضي عنرتة بن فالح والقاضي حيىي بن زيد التجييب ( .)475ومن خالل

تراجم هؤالء القضاة يتبني لنا ما يلي:

 - 1إن بعضهم ،القاضي حيىي بن زيد ،على رواية إنه توىل قضاء األندلس أبمر من اخلليفة األموي

عمر بن عبد العزيز ( 101 - 99هـ) ( .)476ويف رواية أخرى إن وايل
_______
( )470ينظر ،فرحات ،غرانطة ،ص .135 - 134

( )471ينظر ،ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 90املقري ،نفح ،ج  ،7ص .174
( )472ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 217احلجي ،القضاء.211 ،
( )473اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .14

( )474ينظر ،املالكي ،رايض النفوس ،ج  ،1ص  - 57الدابغ ،معامل اإلميان ،ج  ،1ص .202
( )475ينظر ،اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  - 14 - 8النباهي ،املرقبة العليا ،ص - 43 - 42
ابن اآلابر ،التكملة ،ج  ،2ص .731

( )476النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 43اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .14
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إفريقية حنظلة بن صفوان الكليب إىل األندلس الوايل أبو اخلطار حسام بن ضرار الكليب (- 125
 128هـ) ووجه معه حيىي بن يزيد التجييب قاضياً (.)477

 - 2وايل األندلس هو الذي يعني قاضي اجلند ،كما هو حال القاضي مهدي بن أسلم الذي واله
هذا املنصب وايل األندلس عقبة بن احلجاج السلويل ( 121 - 116هـ) (.)478

 - 3وصف مجيع هؤالء القضاة ابلورع والتقوى ،مع متيزهم ابلتحري عن احلق ،وإرجاعه إىل أهله،
مع براعتهم يف البالغة واخلطابة (.)479

 - 4كان هؤالء القضاة يتقبلون النقد من الناس ،ويصلحون أمورهم على ضوء هذا النقد ،ألن

القاضي جيب أن يكون صايف السريرة كورعه وتقواه يف الظاهر ،كما حصل للقاضي عنرتة بن فالح

(.)480
 - 5وجد تقليد قضائي أندلسي خالل هذه الفرتة بكتابة عهد تولية القاضي من قبل الوايل ،ووجد
أيضاً من ابب إكرام القاضي أن القاضي نفسه كتب عهد التولية لنفسه كما حصل للقاضي مهدي

بن أسلم ( .)481ومن خالل هذا العهد نرى:

أ  -التلطف مع اخلصوم واالستماع لكل ما يقولون ،وهذا تقليد إسالمي منذ فجر اإلسالم.
ب  -تعقد جمالس القضاء يف املسجد.

ج  -وردت يف العهد وظائف اتبعة ملنصب القضاء وهي:
 - 1وظيفة الفتيا واملشورة وأعوان القاضي (املعينون).
 - 2الشهود واملزكون (الذين يزكون حجج اخلصوم).

 - 3االستعانة ابلقاضي إبراهيم بن حرب .وال توجد لدينا معلومات عن هذا القاضي ( ،)482لكن
يبدو لنا أن هذا القاضي كان قاضي اجلماعة يف قرطبة ،وأن مهدي
_______

( )477اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .14
( )478النباهي ،املرقبة العليا ،ص .42

( )479اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  - 9النباهي ،املرقبة العليا ،ص .43
( )480أيضاً ،ص .13

( )481ينظر ،اخلشين ،ص  9وما بعدها.
( )482مؤنس ،فجر األندلس ،ص .648
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ابن أسلم والقضاة اآلخرين كانوا قضاة اجلند الذين يفصلون يف أمر اجلند يف العاصمة أو عندما
خيرجوا معهم يف معارك اجلهاد ،ودليلنا على ذلك ،أنه على الرغم من وضوح منصب قاضي اجلماعة

بقرطبة يف عصر اإلمارة ( ،)483لكن بقي منصب قاضي اجلند بقرطبة وتواله حممد بن بشري (تويف

عام  198هـ) (.)484

 - 6واحرتم احلكم العريب يف األندلس خالل هذه الفرتة أهل الذمة من اليهود واملسيحيني ،وجعل
هلم احلرية الكاملة يف اختيار قضائهم وفض املنازعات اليت تقع بينهم مبوجب قوانينهم اخلاصة وال
تتدخل الدولة يف أمورهم ،وهلذا وجد اسم قاضي العجم أو القومس .ويف احلاالت اليت يقع فيها
اخلصام بني مسلم وذمي يقوم القاضي املسلم بفض املنازعات ،ولذا جيلس هذا القاضي يف رحبة

املسجد لكي يتمكن أهل الذمة الوصول إليه بيسر (.)485

ويف عصر اإلمارة  316 - 138هـ ،استقرت الدولة العربية يف األندلس وبدأت نظمها تظهر أكثر
وضوحاً مما كانت عليه يف عصر الوالة .ولذا نرى يف هذا العصر االهتمام بنظم القضاء ،وقد سار

عبد الرْحن الداخل وأوالدهُ وأحفادهُ الذين حكموا األندلس من بعده على اختيار القضاة اجليدين
الذين ال أتخذهم يف احلق لومة الئم.

وهلذا نرى من خالل كتب التاريخ اليت ترتجم حياة كل أمري أموي تشري إىل أهم قضاته (،)486
ونرى من خالل الكتب األندلسية اليت اهتمت ابلقضاء أهنا تروي حياة القاضي مشرية إىل اسم األمري

الذي واله القضاء (.)487

ولنظام القضاء يف هذا العصر عدة مميزات أمهها:

 - 1قاضي العاصمة قرطبة يسمى قاضي القضاة أو قاضي اجلماعة وكانت سلطته ال تتجاوز حدود
اإلقليم أو املدينة نفسها .وكان للمدن واألقاليم األندلسية األخرى قضاة ال عالقة هلم بقاضي
اجلماعة ،ولكن أحياانً كان األمري يستشري قاضي اجلماعة يف تعيني
_______

( )483اخلشين ،قضاة قرطبة (املقدمة ز).
( )484النباهي ،املرقبة العليا ،ص .21

( )485ينظر ،مؤنس ،فجر األندلس ،ص  ،447ص  - 526احلجي ،التاريخ األندلسي ،ص
 ،141ص .158

( )486ينظر ،ابن عذاري ،ج  ،2ص  48وما بعدها  -اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  15وما بعدها.
( )487ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  43وما بعدها  -اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  15وما

بعدها.
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قضاة األقاليم ،وأحياانً يقوم مبهمة التحقيق مع قضاة اإلقليم عندما يكلفه األمري بذلك (.)488

وقاضي اجلماعة يقيم يف العاصمة ،وبقي منصب قاضي اجلند الذي يرافق اجليوش يف حلها وترحاهلا،
ورمبا مجع املنصبان يف شخص واحد كالقاضي حيىي بن زيد التجييب فإنه كان قاضي اجلماعة وقاضي

العسكر خلروجه مع األمري يف الغزوات (.)489
 - 2ومن خالل دراسة نظام القضاء يف عصر اإلمارة ،نرى إحجام عدد كبري من الفقهاء والعلماء

على تويل خطة القضاء ،وقد تذرعوا حبجج كثرية للتخلص من تويل هذا املنصب ،فمنهم من هرب
بعد إجباره على تويل القضاء ،ومنهم من تعرض للخطر بسبب امتناعه ،ألن هذا االمتناع كان يغضب

األمري األموي ،الذي يوشك أن يفتك هبذا الرجل ،ومنهم من مد عنقه لضربه ابلسيف حتدايً لسلطة

األمري وامتناعاً عن قبول هذا املنصب .وأكثر األحيان خيضع األمري األموي لرغبة املمتنع ،ولكن
يرتجاه أن يشري عليه مبن يصلح أن يتوىل هذا األمر (.)490

 - 3من املعروف أن للقاضي راتباً حددته له الدولة من بيت املال ( ،)491ولكن نرى يف األندلس

أن بعض القضاة أمثال حممد بن إسحاق بن السليم كان يصيد السمك يف هنر قرطبة ويقتات من

مثنها وال يؤخذ رزقاً من الدولة ( .)492ووجد من قضاة األندلس من امتنع عن أخذ األجور عن يوم
العطل واجلمع ،وعن األايم اليت مل ينظر فيها للقضاء بسبب انشغاله أبمور أخرى أمثال القاضي

سليمان بن أسود الغافقي ،وعمر بن شراحيل املعافري وغريهم ،ومنهم من بقي على حاله مل يغريه
املنصب أمثال القاضي حممد بن سلمة الذي بقي يسكن داراً لإلجيار (.)493

 - 4وجد يف نظام القضاء األندلسي خالل عصر اإلمارة ،نظام املناوبة على منصب
_______

( )488اخلشين ،قضاة قرطبة ،املقدمة ح.

( )489مؤنس ،فجر األندلس ،ص  - 645إبراهيم الدوري ،عبد الرْحن الداخل ،ص .244
( )490ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا؛ ص  12وما بعدها.
( )491ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،1ص .218

( )492ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص ( 214هذا منوذج يف عصر اخلالفة ضربناه مثالً للتدليل).
( )493ينظر ،اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  ،73 - 22ص .95
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قاضي اجلماعة بقرطبة ،فيعطى عاماً لقاضي ،وعاماً لقاضي آخر ،وقد تناوب على هذا املنصب

القاضي معاوية بن صاحل احلضرمي والقاضي عمر بن شراحيل املعافري ،وإذا نسي األمري (وخباصة يف

عصر الداخل) عملية املناوبة يذكره القاضي صاحب الدور هبذا األمر (.)494

 - 5وعهد إىل القاضي جبانب منصبه الرمسي أعماالً أخرى ،فاألمري عبد الرْحن الداخل كلف

القاضي معاوية بن صاحل احلضرمي أبن يذهب إىل بالد الشام جللب أخته أم األصبغ ،وهو الذي

جلب لألندلس بعض حتف أهل الشام منها الرمان والذي عرف فيما بعد ابلرمان السفري (.)495

وجبانب القضاء توىل هذا القاضي أيضاً الصالة يف املسجد اجلامع وكذلك اخلروج يف اجليش للجهاد
يف سبيل هللا ،حيث خرج هذا القاضي مع األمري الداخل يف غزوة سرقسطة اليت حارب هبا ابن

األعرايب .والقاضي الفرج بن كنانة الذي خرج مع القائد عبد الكرمي بن عبد الواحد بن مغيث إىل
الشمال اإلسباين ميارس اجلهاد ورابط هناك (.)496

 - 6ونرى من خالل دراستنا لنظام القضاء األندلسي يف عصر اإلمارة ،متيز القضاة بصفة الورع
والتقوى والصالبة اليت تصل أحياانً إىل حتدي األمري وحاشيته .فنرى مثالً القاضي نصر بن طريف

اليحصيب يقف بصالبة أمام األمري عبد الرْحن الداخل حول قضية حبيب القرشي ( .)497وكذلك

القاضي املصعب بن عمران قاضي األمري احلكم الذي حكم عدالً يف قضية ضيعة أحد أهايل جيان

متحدايً األمري وقريبه العباس بن عبد امللك الذي اغتصب هذه الضيعة ( .)498وكذلك القاضي
حممد بن بشري املعافري الذي توىل القضاء لألمري احلكم على شروط منها :أن أحكامه تطبق على

اجلميع من األمري إىل حارس السوق .وابلفعل نفذ أحكامه على األمري احلكم حول رحى القنطرة،
ورفض كذلك شهادة األمري احلكم يف قضية سعيد اخلري بن األمري عبد الرْحن الداخل (عم
_______

( )494أيضاً ،ص .22
( )495أيضاً ،ص .17

( )496ينظر ،اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  ،18 - 17ص  - 91املرقبة العليا ،ص .54
( )497النباهي ،املرقبة العليا ،ص .44
( )498أيضاً ،ص  - 46اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .26
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األمري احلكم) (.)499
وكان املوقف الصلب الذي وقفه القاضي سليمان بن األسود الغافقي يف وجه األمري حممد وايل
ماردة ،يف عهد أبيه األمري عبد الرْحن ،يف قضية اجلارية اليت تعود لليهودي ،هذا املوقف هو الذي

دفع األمري حممد عندما توىل احلكم أن يعني هذا القاضي ،قاضياً للجماعة بقرطبة (.)500

أمر قضائي أو فقهي ،استعانوا
 - 7كان قضاة األندلس ،وابلذات قاضي اجلماعة ،إذا أشكل عليهم ٌ

برأي زمالئهم قضاة املشرق ،وهذا يدل بوضوح على الصالت الفكرية املتصلة اليت تتجاوز اخلالفات

أمر كتب
السياسية .فنرى القاضي حيىي بن معمر قاضي األمري عبد الرْحن الداخل إذا أشكل عليه ٌ

به إىل القاضي أصبغ بن الفرج وزمالئه يف مصر .وكذلك القاضي حممد بن بشري املعافري قاضي

األمري احلكم إذا أشكل عليه األمر كتب إىل القاضي عبد الرْحن بن القاسم .هذا ابإلضافة إىل رحلة
بعضهم إىل املشرق بنفسه كرحلة القاضي عامر بن معاوية قاضي األمري املنذر (.)501

 - 8من املعروف لدينا ،أن علماء األندلس عموماً كانوا يشدون الرحال إىل املشرق للتزود ابلعلوم
ومن مث الرجوع إىل األندلس لينشروها يف ربوع بالدهم .ولكن وجد لدينا ومن خالل دراسة نظام

القضاء يف عصر اإلمارة ،ونظراً للمكانة اجلليلة اليت وصل إليها قاضي اجلماعة يف قرطبة ،أن علماء

من املشرق رحلوا على األندلس ،وأخذوا منه العلم ،أمثال القاضي معاوية بن صاحل احلضرمي الذي
رحل إليه زيد بن احلباب من الكوفة فسمع منه ابألندلس حديثاً كثرياً (.)502

 - 9وجد خالل دراستنا للقضاء يف هذا العصر هتاون بعض القضاة يف أحكامهم مما دفع األمراء إىل
عزهلم واالستغناء عن خدماهتم ،وهذا التهاون تراوح بني االستعجال يف األحكام مثل القاضي معاذ بن
عثمان الشعباين ( ،)503أو التهاون يف إقامة حد شرعي ،كتهاون القاضي حممد بن زايد اللخمي يف
سفك دم ابن أخ عجب حظية
_______

( )499النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 49 - 48اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .29
( )500ينظر ،أيضاً ،ص  - 57 - 56أيضاً ،ص .73

( )501ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  ،45ص  - 48اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  ،35ص
.90

( )502النباهي ،املرقبة العليا ،ص .43
( )503النباهي ،املرقبة العليا ،ص .55
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األمري احلكم الذي اهتم ابلزندقة (.)504
 - 10ويبدو كذلك ،أن نظام القضاء يف األندلس واعتباراً من عصر اإلمارة كان مكتمل اجلوانب،
فهناك جملس الشورى أو املشاورة الذي جيمعه األمري يف أمر جلل ،ويشمل قاضي اجلماعة وفقهاء

األندلس ومسي هذا اجمللس ابألندلس بـ (جملس النشمة) ،هذا اجمللس هو الذي نظر يف قضية ابن أخ
عجب املارة الذكر ( .)505وكان كذلك للقاضي أعوان يسمون بـ (أعوان القاضي) وهم الذين
يستدعون اخلصوم إىل جملس القضاء يف املسجد اجلامع (.)506

وهم الذين يسمون أيضاً بـ (ال َق َومة) ،وهناك األمناء الذين يعتمد عليهم القاضي وهم الذين يشرفون

على الرتكات والودائع ( .)507كما كان للقاضي كاتب ،كما وجد السجن ملعاقبة املخالفني .وهناك
صاحب الواثئق الذي يقدم واثئق الدعاوى لكي ينظر فيها القاضي (.)508
ويف عصر اخلالفة  422 - 316هـ ،استمرت هذه القواعد العامة للقضاء اثبتة األركان ،تنمو

وتزدهر حتت رعاية خلفاء قدروا أمهية القضاء فاختاروا هلذا املنصب أفقه الناس وأكثرهم علماً
وتديناً .فنرى القاضي الصلب الذي ال خيشى يف احلق لومة الئم أمثال املنذر بن سعيد البلوطي الذي
تعرض للناصر علناً وانتقده على إسرافه يف بناء مدينة الزهراء ،وكان رد فعل الناصر أنه أقسم أن ال
يصلي وراءه يف مسجد الزهراء.

وكان يذهب إىل قرطبة ويصلي يف مسجدها ( .)509وجند كذلك الصالحيات الواسعة اليت أعطيت

للقاضي ،فكان الناصر إذا خرج من العاصمة استخلف على قصره القاضي أسلم ابن عبد العزيز،
ابإلضافة إىل تكليف القاضي مبهمات أخرى مثل السفارات إىل كبار األمراء ،واإلشراف على الثغور،
وقيادة اجليوش إىل الشمال اإلسباين أمثال القاضي حممد بن عبد هللا بن أيب عيسى ،والقاضي احلسن

بن عبد هللا اجلذامي (.)510
_______

( )504اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  59وما بعدها.
( )505ينظر ،اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  ،59ص  ،92ص .101

( )506النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 57اخلشين ،قضاة ،ص .108
( )507ينظر ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،2ص  ،417ص - 42 -اخلشين ،قضاة ،ص

.110

( )508اخلشين ،قضاة ،ص .115 - 114

( )509النباهي ،املرقبة العليا ،ص  66وما بعدها  -ص .83
( )510أيضاً ،ص  - 60ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،2ص .294
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من املميزات املهمة اليت ظهرت يف النظام القضائي خالل عصر اخلالفة هي - 1 :أسرف بعض
القضاة أمثال القاضي أسلم بن عبد العزيز يف ضرب اجلناة واملخالفني ابلسياط ( ،)511ويبدو أن
هذه الظاهرة أصبحت مكروهة لدى القضاة اآلخرين ،فلهذا نرى القاضي أْحد بن بقي بن خملد

والقاضي حممد بن يبقى بن ُزرب ،مل يضراب أحداً ابلسياط ،إال من استحق ذلك من الفسقة واملارقني

(.)512

 - 2توىل القاضي مهمات جديدة خالل هذه الفرتة ،وهي مطاردة املذاهب الفلسفية ابألندلس،
وخباصة مطاردة أتباع مدرسة ابن مسرة الفلسفية املشهورة ،فتوىل هذه املهمة القاضي حممد بن يبقى

بن زرب مبطاردة أتباع هذه املدرسة ،ومقارعتها فكرايً كذلك بوضع كتاب يرد فيه على آراء ابن

مسرة ( .)513كما توىل بعض قضاة قرطبة حماربة املالهي وجمالس الطرب ،وأيمر أتباعه بكسر
أدواهتم (.)514

 - 3يف عصر اخلالفة وابلذات يف فرتة احلجابة ،مسي قاضي اجلماعة بقرطبة بقاضي القضاة وأول من
تسمى به القاضي أبو العباس أْحد بن عبد هللا بن ذكوان ،وهو الذي شارك املنصور يف معظم

غزواته ،وأفرد له بيتاً خاصاً داخل القصر لكي يكون قريباً من احلاجب املنصور حىت يشاوره يف معظم
األمور (.)515

 - 4ضمت إىل قاضي القضاة مناصب أخرى مهمة كمنصب الوزارة الذي أضيف إىل ابن ذكوان

( ،)516وصاحب املظامل (والية املظامل) اليت أعطيت إىل القاضي أيب املطرف عبد الرْحن بن حممد
بن فطيس ،مع خطة الوزارة أيضاً والصالة ( ،)517وهي صالحيات واسعة جداً كما نرى.

وخالل فرتة الفتنة  422 - 399هـ نرى أن نظام القضاء أصابه اخللل الذي عم سائر نظم
األندلس ،ومن املميزات اجلديدة اليت ظهرت يف هذه الفرتة:
_______

( )511اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص  - 108ص .113
( )512النباهي ،املرقبة العليا ،ص  ،63ص  - 78الديباج املذهب ،ج  ،2ص.

( )513أيضاً ،ص .78

( )514اخلشين ،قضاة قرطبة ،ص .119
( )515النباهي ،املرقبة العليا ،ص .84
( )516أيضاً ،ص .86

( )517أيضاً ،ص  - 87ظافر القامسي ،نظام احلكم ،ج  ،2ص .577
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 - 1انتهاك حرمة القضاء ،وإهانة القاضي الذي أصبح أضحوكة وألعوبة بيد الغوغاء ،كما حصل
للقاضي حيىي بن وافد اللخمي الذي ختلص من الصلب أبعجوبة ،إال أنه سجن ومات يف سجنه عام

 404هـ (.)518

 - 2تعطيل خطة القضاء أكثر من ثالث سنوات خالل هذه الفرتة وابلذات يف عهد حكم سليمان

بن احلكم (املستعني  407 - 403هـ) وقد أعادها بنو ْحود مرة أخرى وعهدوا هبا إىل القاضي عبد

الرْحن بن بشر (.)519
وملا سقطت اخلالفة األندلسية عام  422هـ كان للقضاة نصيب وافر من تركتها ،فأبو احلزم بن جهور
قاضي اجلماعة يف قرطبة أسس دولة اجلهاورة فيها ( .)520والقاضي إمساعيل بن عباد قاضي
إشبيلية ،أسس هبا إمارته فقامت إمارة بين عباد فيها (.)521

والقاضي حممد بن احلسن اجلذامي النباهي الوزير القاضي يف إمارة بلقني بن ابديس يف غرانطة
ومالقة ،حيث توىل خطة القضاء والوزارة يف مجيع كورة رية ( )522ونرى خالل عصر الطوائف عدة
مظاهر فيما يتعلق ابلقضاء:

 - 1جرف تيار الفتنة بعض القضاة ،وركضوا وراء أهوائهم فأيدوا الفرقة واالنقسام ،وكانوا أكرب
عضد ألمراء الطوائف يف تربير طغياهنم وظلمهم وتزكية تصرفاهتم (.)523

 - 2تزعم صاحل العلماء وخرية القضاة الدعوة إىل توحيد األندلس يف أايم الطوائف ،مدفوعني للقيام
سواء حسبة هلل تعاىل ،أو بتكليف من بعض أمراء األندلس وأييت يف مقدمة هؤالء القضاة
هبذا العمل ً

الصاحلني :القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ( .)524وشاركه يف هذه املهمة ابن حزم
األندلسي من خالل نقده الالذع مللوك الطوائف ،وكذلك ابن حيان (.)525

_______

( )518النباهي ،املرقبة العليا ،ص .89 - 88
( )519أيضاً ،ص .89

( )520عنان ،دولة الطوائف ،ص  21وما بعدها.

( )521حممد ابن عبود ،التاريخ السياسي ،ص  44وما بعدها.
( )522النباهي ،املرقبة العليا ،ص .92
( )523ينظر ،عنان ،دولة الطوائف ،ص .421 - 420

( )524السامرائي " ،الدعوة إىل توحيد األندلس " ،ص  82وما بعدها.
( )525ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 254املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 453احلجي،
التاريخ األندلسي ،ص .345
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 - 3تزعم بعض القضاة ثورة بعض املدن األندلسية ضد حكامها اخلاضعني مللوك اإلسبان .وأتيت يف
مقدمة هذه املدن ،مدينة بلنسية اليت اثر أهلها على حاكمها القادر ابن ذي النون بقيادة قاضيها أبو
أْحد جعفر بن عبد هللا بن جحاف املعافري ،فقتلوه عام  485هـ ،وتوىل أمرها هذا القاضي

(.)526

حاصر الكمبيادور بلنسية على أثر هذه الثورة واستمر حصاره هلا من عام  485هـ إىل عام  487هـ

فدخلها غاضباً ،وأهان أهلها ،وأحرق علمائها ،وأول من وقع عليه احلرق قاضيها ابن جحاف

املعافري وذلك يف عام  488هـ (.)527

 - 4ساهم الفقهاء والعلماء والقضاة يف هتيئة األمور لعبور املرابطني إىل األندلس خالل عصر

الطوائف .سواء أولئك الفقهاء الذين عربوا إىل عدوة املغرب يطلبون العون من أمري املرابطني ،أم

أولئك القضاة الذين أرسلهم بعض أمراء الطوائف إىل املغرب وهم :قاضي بطليوس أبو إسحاق بن

مقنا ،وقاضي غرانطة القليعي ،وقاضي إشبيلية أبو بكر بن أدهم ،إىل يوسف بن اتشفني لالتفاق معه

على خطة العبور إىل األندلس (.)528
وأصبحت األندلس والية مرابطية ،واعتمدت الدولة املرابطية الدين يف مجيع أحكامها واعتمدت كثرياً
على العلماء والفقهاء .ومن مميزات قضاء األندلس خالل هذه الفرتة:
 - 1اشرتاك القضاة يف حروب اجلهاد ضد املمالك اإلسبانية اليت دخلت حرابً ضروساً ضد املرابطني

يف األندلس .فلما اهنزمت القوات املرابطية أمام قوات ألفونسو األول احملارب ملك أرغون عام 514

هـ يف معركة قتندة ،استشهد كثري من املسلمني يف هذه املعركة ومن بينهم العديد من العلماء والفقهاء
منهم القاضي أبو على الصديف ( 514 - 452هـ) والقاضي أبو عبد هللا حممد بن حيىي املعروف

اببن الفراء قاضي املرية ( .)529وممن حضر هذه املعركة أيضاً القاضي اإلشبيلي أبو بكر بن العريب

(.)530

_______

( )526ينظر ،ابن الكردبوس ،اتريخ األندلس ،ص  - 103ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص - 31
 - 32ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،ص  ،179ص  ،182ص The cid and - 203

his Spain, P: 295-300

( )527ينظر ،كرمي عجيل ،احلياة العلمية ،ص  135وما بعدها.

( )528ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 99 - 98السامرائي  -عالقات ،ص  ،157ص
.168 - 167
( )529ينظر ،ابن بشكوال ،الصلة ،ترمجة (رقم  )330وترمجة رقم ( - )1261املقري ،نفح ،ج
 ،2ص  - 93 - 90أزهار الرايض ،ج  ،3ص .154 - 153

( )530املقري ،نفح ،ج  ،4ص  - 461أزهار الرايض ،ج  ،3ص .154
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 - 2مشاركة القضاة يف هذا العصر يف أحداثه السياسية املهمة ،وأفتوا أبمور خطرية أقرهتا دولة
املرابطني .يتمثل هذا بدور قاضي اجلماعة بقرطبة أبو الوليد حممد بن أْحد ابن رشد الذي عرب إىل

األندلس وقابل أمري املسلمني علي بن يوسف بن اتشفني ،وشرح له أحوال األندلس ،وما أصاهبا من

ْحلة ألفونسو احملارب املدمرة عام  519هـ بسبب استدعاء املعاهدين له ،فأفىت بتغريبهم وإجالئهم

من أوطاهنم عقاابً هلم على هذا التآمر (.)531

أخذ علي بن يوسف هبذه الفتوى ،وصدر عهده إىل مجيع بالد األندلس بتغريب املعاهدين إىل عدوة
املغرب ،فنفيت منهم مجوع غفرية يف رمضان عام  521هـ (.)532

 - 3يف عام  503هـ صدرت أوامر علي بن يوسف حبرق كتب الغزايل وخباصة كتاب إحياء علوم
الدين ،فتم إحراقها يف املغرب واألندلس ،واستمرت دولة املرابطني يف سياستها هذه إىل آخر عهدها،

حيث وجهت رسالة يف عام  538هـ من قبل اتشفني ابن علي إىل أهل بلنسية ،حيدد فيها مناط الفتيا
ومصدر األحكام وهو مذهب مالك ،وحماربة البدع وكتبها وخباصة كتب الغزايل ( .)533وقد استند

الفقهاء يف تربير ذلك إىل احتواء كتاب اإلحياء على علم الكالم والفلسفة .وهذا األمر يدل على أن
الدولة كانت خاضعة لسلطة الفقهاء ،ويدل أيضاً على أن املذهب املالكي كانت له السيطرة على

اجلميع ( .)534ورمبا كان ذلك بسبب ما وجد يف كتاب اإلحياء من هجوم على طبقة العلماء

والفقهاء الذين يتخذون من العلم والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه .وقد عارض
بعض قضاة األندلس عملية اإلحراق هذه ،وأييت يف مقدمتهم قاضي املرية أبو احلسن الربجي

(.)535

 - 4كلفت الدولة املرابطية بعض قضاة األندلس مبهمات سياسية ودبلوماسية كبرية .فقد أرسل أمري
املسلمني يوسف بن اتشفني عب َد هللا بن حممد العريب املعافري
_______

( )531ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،4ص  - 73 - 72النباهي ،املرقبة العليا ،ص 99 - 98
 -ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ج  ،2ص  248ترمجة (رقم .)72

( )532ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .114

( )533ابن القطان ،نظم اجلمان ،ص  - 15 - 14السامرائي ،عالقات ،ص .431 - 430
( )534كنون ،النبوغ املغريب ،ج  ،1ص .76
( )535السامرائي ،عالقات ،ص .431
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وولده حممد امللقب أبو بكر قاضي إشبيلية يف سفارة إىل بغداد ( 493 - 485هـ) من أجل إحضار
تفويض اخلالفة العباسية بصحة والية يوسف بن اتشفني ،ووجوب طاعته ،وإحضار فتوى من اإلمام

الغزايل هبذا املعىن ( .)536وقد أفلحت هذه السفارة يف مهمتها (.)537

 - 5تزعم الفقهاء والقضاة ثورة أهل األندلس على املرابطني يف السنوات األخرية من احلكم املرابطي
ابألندلس .وكان من الزعماء الفقيه حممد بن املنذر الذي سيطر على مدينة ابجة ( .)538وكذلك

القاضي ْحدين بن حممد بن ْحدين التغليب الذي سيطر على قرطبة ولقبوه أمري املسلمني املنصور

ابهلل ( .)539وتزعم قاضي غرانطة الثورة ضد املرابطني وهو (أبو احلسن علي بن عمر بن أضحى)

( .)540ويف مدينة مالقة اثر قاضيها (أبو احلكم بن حسون) على املرابطني ودعا لنفسه وحاصر

املرابطني يف املدينة حىت أخرجهم منها ( .)541وكذلك اثر يف جيان قاضيها يوسف بن عبد الرْحن
بن جزي وأنشأ هبا حكومة مستقلة ( .)542ويف بلنسية جتمع الثوار حتت زعامة قاضيها أيب عبد

امللك مروان بن عبد العزيز الذي قبل األمر مكرهاً (.)543

ومن املالحظ أن أكثر ثوار األندلس ضد املرابطني هم من الفقهاء والقضاة وأعالم األدب ،وهذا
يعود إىل املركز والنفوذ الذي متتعوا به يف ظل دولة املرابطني حىت تركزت فيهم عناصر الزعامة احمللية،
فلما بدأ سلطان املرابطني ابألفول قام هؤالء الفقهاء والقضاة بزعامة مدهنم من أجل اسرتداد

سلطاهنم القومي .إال أن معظم هذه الثورات مت القضاء عليها إما بواسطة القوات املرابطية املتواجدة

يف والية األندلس ،أو ابنضواء قادهتا حتت لواء الدولة املوحدية اجلديدة (.)544
_______

( )536ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  105وما بعدها.
( )537ينظر ،السامرائي ،عالقات ،ص  389وما بعدها.
( )538ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .203

( )539النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 103عالم ،الدولة املوحدية ،ص .154
( )540ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص .212 - 211
( )541السامرائي ،عالقات ،ص .332 - 331

( )542ابن اخلطيب ،أعمال ،ص  - 259عنان ،عصر املرابطني ،ص .321
( )543ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،2ص  - 219عالم ،الدولة املوحدية ،ص .166
( )544عنان ،عصر املرابطني ،ص  - 318إحسان عباس ،اتريخ األدب األندلسي.39 ،
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مث أصبحت األندلس والية موحدية ،ومتيز النظام القضائي فيها بعدة مميزات وأمهها:
 - 1يقوم اخلليفة املوحدي بتعيني قضاة اجلماعة يف سائر املدن الكربى ،دون تدخل والة هذه املدن.
ومشل هذا اإلجراء األندلس اليت يعني هلا قضاة من أبنائها ،إال أن الدولة املوحدية أحياانً تويل القضاء
ببعض املدن األندلسية بعض املشهورين من قضاة املغرب ،ومثال على ذلك أن أاب عبد هللا حممد بن

خيلفتني التلمساين ويل قضاء مرسية مث قضاء قرطبة ،وأن ابن جبل اهلمداين من أهل وهران ويل قضاء

إشبيلية عام  592هـ ( .)545ويف الوقت نفسه كان اخلليفة املوحدي خيتار لقضاء اجلماعة مبراكش
بعض القضاة البارزين من أهل األندلس أمثال أْحد بن يزيد بن عبد الرْحن بن أْحد ابن بقي بن

خملد قاضي القضاة ابملغرب وهو من أهل قرطبة ،وغريه ( .)546وهذا يعود إىل تفوق القضاة
األندلسيني يف الفقه املالكي ،ويف ممارسة األحكام وتطبيقها (.)547

 - 2عانت األندلس خالل حكم املوحدين من خطر املمالك اإلسبانية ،ودارت رحى احلرب بني
الطرفني على أراضيها ،وقد شارك الكثري من قضاة األندلس خالل هذه الفرتة يف معارك اجلهاد أمثال
القاضي حممد بن حسن صاحب الصالة الذي استشهد يف وقعة العقاب عام  609هـ ،وكذلك

القاضي إبراهيم بن أْحد األنصاري الذي استشهد يف جزيرة ميورقة عام  627هـ عندما هامجتها

األساطيل األوروبية واإلسبانية ،والقاضي أبو الربيع سليمان بن موسى احلمريي الكالعي الذي
استشهد عام  634هـ يف معركة أنيشة قرب بلنسية (.)548

 - 3يف هذه الفرتة اليت شهدت ثورات ابن هود وابن غانية على املوحدين .فإن هؤالء األمراء اهتموا
ابلقضاء وولوه خرية القضاة يف مناطق نفوذهم .فاألمري حممد بن يوسف بن هود عهد بقضاء مالقة
إىل القاضي حممد بن احلسن بن حممد بن احلسن النباهي ،وكذلك وىل قضاء قرطبة للقاضي ربيع بن

عبد الرْحن األشعري ( )549أما األمري
_______

( )545ينظر ،ابن اآلابر ،التكملة ،ترمجة رقم  ،1616ورقم .1719
( )546النباهي ،املرقبة العليا ،ص .117
( )547عنان ،عصر املوحدين ،ص .628

( )548ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  ،115ص  ،117ص .119
( )549النباهي ،املرقبة العليا ،ص  ،112ص .118
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إسحق بن حممد بن غانية أمري ميورقة ،فعهد بقضاء اجلزيرة إىل إبراهيم بن أْحد األنصاري الشهيد
(.)550

 - 4أعطيت صالحيات واسعة لبعض القضاة ابألندلس ،فأضيفت إىل أعماهلم أيضاً النظر يف

احلسبة والنظر يف أمر الشرطة وغريها من األعمال .ومن القضاة الذين تولوا مثل هذه األمور القاضي

عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي امللقب اببن الفرس ( 597 - 524هـ) (.)551

ويف عصر مملكة غرانطة كان يطلق على رئيس القضاة اسم قاضي اجلماعة وقاضي احلضرة وقاضي
غرانطة .ويليه مرتبة قضاة مالقة واملرية ووادي أش ورندة وبسطة وسواها من املدن الكربى يف
اململكة ،ولقاضي اجلماعة سلطة على سائر القضاة فيشرف على أعماهلم ويرشدهم ،ويراقب

سلوكهم ،ويتأكد من صحة األحكام اليت تصدر عنهم .إال أن تلك السلطة كانت مبدئية ألن
السلطان النصري كان يصدر مرسوماً يعرف ابسم (ظهري ملكي) يعني مبوجبه قضاة األقاليم دون

الرجوع إىل قاضي اجلماعة (.)552

ومن أشهر قضاة اجلماعة بغرانطة يف هذه الفرتة القاضي حيىي بن عبد الرْحن األشعري (تويف عام

 639هـ) ،والقاضي أبو بكر حممد األشربون ،الذي توىل أيضاً السوق والشرطة (تويف عام  671هـ)
( .)553ومن أشهر قضاة اململكة والذين تولوا القضاء يف مدينة مالقة القاضي احلسن بن حممد بن
احلسن اجلذامي النباهي ،وكان صلباً يف احلق ،ال أتخذه يف هللا لومة الئم ،وكان ال يقبل شهادة من
أيكل احلرام (.)554

وشارك القضاة يف معارك اجلهاد اليت خاضتها مملكة غرانطة ضد املمالك اإلسبانية اليت كانت هتدف
إىل ابتالع هذه اململكة .ففي عهد السلطان حممد الرابع ( 733 - 725هـ) توىل منصب قاضي

اجلماعة الشيخ الفقيه أبو عبد هللا حممد بن حيىي األشعري املالقي والذي استشهد يف عهد السلطان

يوسف األول ( 755 - 733هـ) يف معركة طريف (.)555
_______
( )550أيضاً ،ص .117 - 116
( )551أيضاً ،ص .110

( )552فرحات ،غرانطة ،ص .97

( )553ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  ،124ص .125
( )554أيضاً ،ص .128

( )555ينظر ،ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية (سرية أمراء بين نصر).
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وقام قاضي اجلماعة يف مملكة غرانطة مبهام دبلوماسية ،فالسلطان حممد اخلامس أرسل القاضي أاب
الربكات احلاج إىل بالط فاس يف مهمة سياسية .وعندما كانت اململكة يف آخر أايمها انتقل قاضي
اجلماعة ابن األزرق إىل مصر ليطلب النجدة من املماليك يف عهد السلطان قايتباي ،وكذلك بعثة

القاضي أيب بكر حيىي بن مسعود احملاريب إىل املغرب (.)556
النظم االقتصادية:

عندما مت لقاء موسى بن نصري وطارق بن زايد عام  94هـ 713/م ،وسارا سوية صوب طليطلة

ينتظران انتهاء فصل الشتاء ،من أجل استكمال فتح الشمال اإلسباين ،ضرب موسى بن نصري أول
عملة ذهبية ليدفع منها رواتب جنده .ومعروف أن ضرب العملة كان من حق اخلليفة نفسه ،لكن

الذي يبدو أن موسى قد خول هبذا األمر من قبل اخلليفة ،سواء يف أفريقية أو يف األندلس .وقد كان
املسلمون يتعاملون خالل عام  92وإىل عام  94هـ إبسبانيا ابلعملة اإلفريقية اليت ضرهبا موسى يف

عام  90هـ .وقد رمست هذه الداننري األندلسية اجلديدة على هيئة العملة اإلفريقية وكانت التينية
عربية ،ففي انحية منها كتب (حممد رسول هللا) حييط به نص التيين على هيئة دائرة ،ويف الناحية

األخرى جنمة ذات مثان أذرع حوهلا كتاابت التينية ،ويلي ذلك اتريخ سكها وهو عام  97هـ ،وكذلك

ضرب موسى عملة برونزية صغرية التينية الكتابة ( .)557ولعلنا ال منيل إىل وجود الكتابة الالتينية
على النقود ألن الدولة األموية عربت نقودها زمن اخلليفة عبد امللك بن مروان ( 86 - 65هـ)

( .)558وقد وضحت لنا بعض الدراسات ،أبن موسى ضرب أول النقود اإلسالمية يف األندلس،
وكانت نسخاً لشكل نقود البالد القدمية سواء من انحية النوعية أو من انحية الكتابة عليها أبحرف
التينية واالحتفاظ ابلرسوم اليت كانت عليها قبالً .والشيء اجلديد فيها استبدال التعابري املسيحية

أبخرى إسالمية ووضع التاريخ اهلجري عليها (.)559
وإذا استثنينا وجود ٍ
وال لألندلسٍ ،
وقاض إىل جانبه يسمى قاضي اجلند ،جند
_______

( )556ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص  - 140ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص - 95
فرحات ،غرانطة ،ص .100

( )557مؤنس ،فجر األندلس ،ص .101
( )558ينظر ،حسن إبراهيم حسن وأخر ،النظم اإلسالمية ،ص .221
( )559ينظر ،بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .26
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بعض الوظائف اليت ميكن أن نعتربها وظائف مالية ،مثل :صاحب أزمة األرض واخلراج ،وصاحب
الغنائم ( .)560إال إننا مل نعثر على إشارة تدل على إرسال أموال من هذا البلد الغين سواء إىل وايل
إفريقية أو إىل خليفة دمشق ( .)561ما عدا الغنائم اليت أخذها موسى وطارق عند رجوعهما إىل

الشام .فالغالب أن عامل األندلس كان ينفق أموال األندلس على اجلند واحلمالت العسكرية واملرافق
العامة (.)562

جاء يف نص الرسالة التشريفية " :وأما سائر النصارى الذين كانوا يف املعاقل املنيعة ،واجلبال الشاخمة،
فأقرهم موسى بن نصري على أمواهلم ودينهم أبداء اجلزية ،وهم الذين بقوا على ما حيز من أمواهلم

أبرض الشمال ،ألهنم صاحلوا على جزاء منها مع أداء اجلزية  .)563( " ...كما جاء يف النص أيضاً:
"  ...وإنه ملا هزم لذريق مل يقف املسلمون بعد ذلك ببلد إال أذعنوا إىل الصلح .ولذلك بقي الروم
فيها على أرضهم وأمواهلم يبيعون ويباع منهم " ( .)564كما يذكر لنا املقري بعد وصول موسى إىل

الشمال اإلسباين فيقول ... " :وأطاعت األعاجم فالذوا ابلسلم وبذل اجلزية " ( .)565ومعىن هذا

أن أراضي الشمال اإلسباين اليت ذكرهتا هذه املصادر ،واليت حددت ابألراضي الواقعة مشايل هنر

الوادي الكبري ( ،)566قد فتحت صلحاً ورضي أهلها بدفع اجلزية والعيش بسالم يف ظل احلكم

العريب اإلسالمي .أما األراضي اجلنوبية ،أي اليت تقع جنويب هنر الوادي الكبري ،فتعترب أرض عنوة أي

فتحت بقوة السيف فوزعت على احملاربني وأعطيت هلم سجالت بتمليكها ( .)567وقد مخس
السمح هذه األرض ،أي مسحها وقرر عليها اخلراج بنسبة اخلمس (.)568
وكانت مصادر األموال :الغنائم عن طريق اجلهاد ،واجلزية اليت يدفعها أهل الذمة

_______

( )560مؤنس ،فجر األندلس ،ص .639 - 638
( )561بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .34

( )562مؤنس ،فجر األندلس ،ص .610
( )563الرسالة الشريفية ،ص  - 205ينظر ملحق رقم Dozy, I, h, vol, P: 71- ،1

111

( )564أيضاً ،ص  - 206الغساين ،رحلة الوزير ،ص .113
( )565نفح ،ج  ،1ص  ،273ص .276
( )566مؤنس ،فجر األندلس ،ص .625

( )567ينظر ،نص الرسالة الشريفية ،ص  - 208 - 207الغساين ،رحلة الوزير ،ص - 113

حممود علي مكي " ،رواد الثقافة الدينية األوىل ابألندلس " جملة البينة ،عدد ( 6الرابط،)1962 :

ص  - 56ملحق رقم .Dozy, I, h .1
( )568عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .74
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بواسطة القومس ( ،)569واملوارد اليت يدفعها أهل البالد مبوجب معاهدات الصلح ،وموارد الزراعة
من قبل الفاحتني العرب أبراضيهم اليت متلكوها وسكنوها ،كما كان املزارعون القوط الذين يشتغلون
بزرع األرض ،يدفعون للمالك أو للقبيلة املالكة ثلثي أو ثالثة أمخاس احملصول .فكان من أثر ذلك

أن حتسنت أحوال املزارعني ،كما أدى يف الوقت نفسه إىل تقسيم امللكية ومتزيق امللكيات الكبرية،

كذلك حتسنت حال العبيد ألن املسلمني كانوا يعاملوهنم أبفضل مما كان القوط يعاملوهنم (،)570

هذا ابإلضافة إىل موارد الزكاة اليت يدفعها أغنياء املسلمني ابألندلس .فتح املسلمون أرض األندلس

أبشكال خمتلفة ،فبعضها فتح عنوة (أرض اجلنوب) وبعضها وجده املسلمون خالياً فاستوطنوه،

وبعضها نزل أهله على الصلح فاحتفظوا أبراضيهم وجرى التعامل بينهم وبني الفاحتني مبوجب شروط
معاهدة معقودة بني الطرفني .وهذه الشروط بصورة عامة مشلت أمرين :األول أن يدفع هؤالء جزية

على رؤوسهم ،والثاين خراجاً على أراضيهم ،وكان على األغلب جزءاً من غلة األرض يعادل الثلث
أحياانً والربع حيناً آخر حسب طيب األرض وغلتها ( .)571وما عدا ذلك ،فإن مجيع األراضي

األخرى اليت وقعت بيد املسلمني سواء منها املفتوحة عنوة ،أو اخلالية اليت هرب منها أصحاهبا من

النبالء ورجال الكنيسة .فتقامسه الفاحتون على أساس نزول كل قوم فيما طاب له من األرض
(.)572

كل حسب
أما حق بيت املال يف هذه األراضي ،فلم حياول موسى بن نصري أن يقتطعه من األراضي ٌ

طريقة فتحها ،أي أن يعامل قسماً منها كفيء ،ويعامل القسم اآلخر كغنيمة ،بل عاملها كلها معاملة

الغنيمة ،ومل حياول موسى أن أيخذ من األراضي والسيب إال اخلمس ،وبعد أن أخذ من مخس السيب ما

اختاره حلمله إىل دمشق وترك بقيته (أي السيب) على أرض اخلمس كي يثلث مال املسلمني ،وعرف

هؤالء ابسم األمخاس وأطلق على أبنائها بنو األمخاس (أوالد األمخاس) ( .)573ونظراً لضيق الوقت

وسرعة استدعاء موسى إىل الشام بقيت بعض األراضي دون ختميس ،وقد تعلل

_______

( )569مؤنس ،فجر األندلس ،ص .597
( )570صالح خالص ،إشبيلية ،ص  47وما بعدها  -عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .75

( )571ينظر ،رواية الرازي يف الرسالة الشريفية ،افتتاح األندلس ،ص  - 211بدر ،دراسات ،ج
 ،1ص .41
( )572املقري ،نفح ،ج  ،1ص .258

( )573نص الرسالة الشريفية ،افتتاح األندلس ،ص  - 205 - 204مؤنس ،فجر األندلس ،ص
.624
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الفاحتون برغبتهم ابلعودة إىل املشرق ،فأرضاهم اخلليفة الوليد إبقرارهم على ما أبيديهم من األراضي،

معترباً هذه األراضي ثغراً ،وتوجد دالئل على قيامه إبقطاع أراضي لغريهم تشجيعاً على اإلقامة يف
األندلس (.)574

ويف عهد الوايل السمح بن مالك اخلوالين الذي كلف إبكمال التخميس ومتييز أرض العنوة عن أرض

الصلح ليصح التخميس .ومن هذا نستدل أبن اخلليفة عمر بن عبد العزيز ( 101 - 99هـ) كان
يرى أن بعض أراضي األمخاس كانت يف أيدي الفاحتني ،كما أن بعض أراضي اخلراج  -أي أراضي

الصلح ،اختلطت بغريها ورمبا اشرتاها الفاحتون من أصحاهبا فانقلبت من أرض خراجية تدفع نسبة

عالية من الضرائب (مثالثة أو مرابعة) إىل أرض عشرية ،وقد منع عمر بن عبد العزيز هذا العمل يف
املشرق ،ورمبا أراد أن يطبقه يف املغرب .ويف كال احلالتني ما يعرض مصاحل النازلني يف األندلس،

فأعلنوا عن رغبتهم ابلرجوع إىل املشرق ،فأقرهم عمر على ما أبيديهم وعلى ما سجله هلم الوليد

وموسى وأمر واليه السمح أبن يقر القرى أبيدي أصحاهبا .وأن يقطع اجلند املرافقني له (عددهم ما

يقارب  500رجل) من أراضي األمخاس (.)575

وهذه الطريقة يف تقسيم أراضي األندلس جعلت بعض الفقهاء يعتربون أن أرض األندلس مل تقسم
تقسيماً شرعياً ،وجند هذا الرأي عند ابن حزم القرطيب وغريه ،وبلغ من شيوع فكرة الالشرعية من

متلك أرض األندلس أن أحد الباحثني يف الفالحة علل خصب أراضي تدمري (مرسية) وطيب مثرها
ألن أهلها صاحلوا موسى فلم ميلك منها شيء إال عن حق ( ،)576ومعىن هذا أن كثريين كانوا يرون

أن تقسيم أرض األندلس حتكمت فيه الغلبة وليس الشرع ،ومن الطبيعي أن حيصل النزاع حول

ملكيتها ،وأن حتاول األطراف املختلفة من عناصر وقبائل الفاحتني أن تقتطع أكرب قسم منها ،وهبذا
كانت قضية توزيع األراضي عامالً يف كل نزاع بني فاحتي األندلس (.)577

عرفت األندلس ابلغىن وخصبة األرض ووفرة املوارد االقتصادية حىت وصفت جبنة

_______
( )574نص الرسالة الشريفية ،ص .207 - 206
( )575بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .43 - 42

( )576ينظر ،الزهري ،كتاب اجلغرافية ،ص .101 - 100
( )577بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .44
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اخللد حيث قال الشاعر ابن خفاجة:
اي أهل أندلس! هلل دركم  ...ماء وظل وأهنار وأشجار
ما جنة اخللد إال يف دايركم  ...ولو ختريت هذي كنت أختار ()578

وهلذا نرى بلج ومجاعته الشاميني رغبوا ببالد األندلس عندما دخلوها واستطيبوا مواردها ،فأحدثوا
الفنت املعروفة واليت ذهب بلج ضحيتها ،فوزع الوايل اجلديد أبو اخلطار أتباع بلج على الكور فأنزهلم

على ثلث أموال أهل الذمة مقابل أن يؤدوا اخلدمة العسكرية ،فسميت هذه الكور ابلكور اجملندة
(.)579

وكان من أغراض التقسيم اإلداري يف األندلس ،ضبط الضرائب ،ويعين ذلك أن األقليم يعترب وحدة

مالية يف نظر الدولة ،وكل إقليم يضم عدداً من القرى .فهناك قرى تدفع العشور ،وهي قرى احلبوب
والزراعات ،وقرى تؤدي جباايت حتدد حبسب طبيعة إنتاجها وهي نواحي الثمار واألشجار والزيتون
والغاابت .وأحسن مثال لذلك أقاليم سرقسطة عند العذري ( ،)580حيث يتضح منها أبهنا

حتديدات زراعية تعىن ابلري واألهنار والعيون وما تسقيه .والتقسيم الزراعي يف أساسه مايل ،ألن الذين
يرمسونه ينظرون إىل ما يغله كل قسم وما يؤديه من جباية (.)581

وقد عمل الوايل يوسف الفهري  138 - 129هـ على تعديل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل
من كل والية ،ولكنه أمر مبراجعة السجالت القدمية ،واستبعاد األموات منها ،وكانت الضرائب ما

تزال جتىب طبقاً لإلحصاء القدمي ،فكان يف ذلك إرهاق للسكان ،فقرر يوسف أن جتىب الضرائب من
األحياء فقط ،وأسقطها عمن توفوا ،واكتسب بذلك عطف كثري من اإلسبان املسيحيني بصورة

خاصة (.)582

كما كانت بعض الدالئل تشري إىل غىن بعض والة األندلس وكبار زعمائها ،فكان الصميل بن حامت

ميتلك داراً كبرية وتقع خلف هذا الدار عقدة الزيتون املشهورة اليت تضم مائة ألف شجرة ،وكانت
أمواله كثرية ( .)583وهناك قناة عامر املنسوبة إىل عامر بن
_______

( )578ديوان ابن خفاجة ،ص .86

( )579ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص .62 - 61
( )580نصوص عن األندلس ،ص .24 - 23
( )581مؤنس ،فجر األندلس ،ص .585

( )582عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .132
( )583ابن القوطية ،افتتاح ،ص .29
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عدي من أشراف بين عبد الدار ابألندلس وتقع غريب قرطبة ( .)584وكان لبين غافق قرية كاملة

بشرق إشبيلية وهي مرنيانة (مرجانة الغافقيني) ( .)585وهناك الضياع الواسعة اليت تضم القصور

الكبرية واليت تسمى ابلبالط مثل :بالط مغيث الرومي وبالط احلر (.)586
وكان أبو عثمان شيخ موايل بين أمية ميتلك إقطاعاً كبرياً بقرية طُرش من كورة قرطبة ( .)587وهناك
أمالك أرطباس الواسعة اليت وزع بعضها على زعماء األندلس أمثال الصميل (عقدة الزيتون ابملدور)

وأيب عثمان (طُرش) وعبد هللا بن خالد (الفنتني قرب لوشة) .وأيب عبدة (حسان بن مالك) غريب
األندلس (منطقة إشبيلية) (.)588

ويف عصر اإلمارة  316 - 138هـ
حرص أمراء األندلس على تنمية املواد الزراعية ،وذلك ابالهتمام ببعض الثمار والبذور .فنرى األمري

الداخل حيرص على جعل قرطبة صورة من دمشق يف منازهلا البيضاء ذات األحواش الداخلية املزينة

ابألزهار والورد وانفورات املياه .واشتهر األمري الداخل أبنه كان يرسل بعض رجاله إىل املشرق جللب

أشجار الفاكهة من بالد الشام ،فنسمع عن أحد رجاله املدعو سفر بن عبيد الكاليب والذي تنسب

إليه أمساء بعض الفواكه اليت غرسها يف جنانه بكوره رية وأمثرت مثل التني السفري والرمان السفري،
مث اهتم هبا األمري الداخل وغرسها يف منيته ،وانتشرت بذلك زراعتها يف سائر أحناء األندلس

( .)589وبلغ من اهتمام األندلسيني ابلزراعة أنه عندما حل املذهب املالكي ابألندلس حمل مذهب
األوزاعي -هذا املذهب اجلديد ال يقر زراعة األشجار ابملساجد عكس مذهب األوزاعي -بقي أهل
األندلس مقلدين مذهب األوزاعي يف جمال الزراعة ( .)590عدا هذه اإلشارات تعوزان املعلومات
الدالة بدقة على مدى التقدم الزراعي يف األندلس حىت عهد عبد الرْحن األوسط .إمنا تكثر لدينا

الشواهد نسبياً عن قيام
_______

( )584جمهول ،أخبار جمموعة ،ص .63

( )585ذنون ،الفتح ،ص .220 - 219
( )586ينظر ،مؤنس ،فجر األندلس ،ص .633
( )587جمهول ،أخبار جمموعة ،ص .24

( )588ينظر ،ابن القوطية ،افتتاح ،ص  - 30 - 28املقري ،نفح ،ج  ،3ص - 269 - 267
ذنون ،الفتح ،ص .417

( )589ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص  - 37ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص - 60
العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص  - 318بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .148
( )590احلميدي ،املصدر السابق ،ص ( 244ترمجة رقم .)510
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نشاط جتاري واسع النطاق ،وعن ازدايد يف الثروة وعن تضاعف يف واردات الدولة زمن األمري عبد

الرْحن األوسط دون فرض ضرائب جديدة ( .)591حيث فتح هذا األمري أبواب األندلس للتجار
املشارقة والبضائع املشرقية كاملالبس وأدوات الزينة اليت سرعان ما انتشرت بني أفراد اجملتمع

األندلسي ( .)592ومبا أن الزراعة يف هذه الفرتة كانت أهم منبع للثروة ،ونظراً الستحالة قيام نشاط
جتاري واسع يف تلك األايم دون االعتماد على زراعة مزدهرة ،لذلك ميكن القول :أبن الزراعة يف

األندلس استمرت يف االزدهار منذ بداية عهد اإلمارة ،وأهنا وصلت إىل مرحلة متقدمة خالل فرتة

االزدهار .كما أنه يستنتج من بعض األعمال اليت قام هبا عبد الرْحن األوسط ،أن الصناعة كانت
متقدمة إىل احلد الذي مت فيه إنشاء دا ٍر خاصة للطراز تصنع فيها مالبس خاصة لرجال الدولة
(.)593

وبدا على أهل األندلس االهتمام ابألسطول ،وازداد هذا االهتمام يف عصر اإلمارة وخباصة بعد

هجوم النورمان على األندلس ،فكان من نتيجة قيام هذا األسطول أنه شارك بصورة فعالة يف معارك
اجلهاد ضد املمالك اإلسبانية ،وقام بفتح بعض املناطق اجلديدة (البليار) .وتركزت فعاليات األسطول

األندلسي يف سواحل البحر املتوسط حىت أنه ساعد األسطول األغليب يف إمتام فتح صقلية ،أما

النشاط التجاري لألندلس يف عصر اإلمارة فكان مقتصراً على العموم مع العامل اإلسالمي ،ألن

الغارات البحرية األندلسية املتبادلة مع الشواطئ اإليطالية والفرنسية كانت تسود هذه الفرتة .ومعىن

جزءا من الشاطئ الشرقي لألندلس وهو اجلزء
هذا كان مركز النشاط التجاري األندلسي يشمل ً

املمتد من قرطاجنة مشاالً إىل اجلزيرة اخلضراء جنوابً .وهذا اجلزء يقابل الشاطئ األفريقي املمتد من

سبتة غرابً إىل جباية شرقاً (.)594

وقامت على هذا الساحل الشرقي األندلسي موانئ مهمة تقوم فيها دور الصناعة مثل دانية ولقنت

( ،)595واملرية مركز مجاعة البحريني الذين امتهنوا التجارة أوالً ومهامجة السواحل األوروبية اثنياً
( .)596وكان األندلسيون حيملون إىل بالد املغرب منتجاهتم
_______

( )591ينظر ،ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص .46
( )592ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص  - 91العبادي ،يف التاريخ ،ص .340
( )593بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .149

( )594ينظر ،بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .153 - 152
( )595احلمريي ،الروض املعطار ،ص  ،76ص .170

( )596أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص  38وما بعدها.
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الصناعية الراقية ابإلضافة إىل منتجاهتم الزراعية اليت ال توجد ابملغرب ،وكذلك ما يرد من األندلس
إىل املشرق كان يصرف عموماً يف األسواق األفريقية ،وحيمل من مث إىل هناك ،كما هو حال بضاعة

العبيد البيض (الصقالبة) الذين يشري إليهم ابن حوقل بقوله " :ومجيع من على وجه األرض من

الصقالبة اخلصيان فمن جلب األندلس " ( .)597أما أهم األشياء اليت كانت أتيت من املغرب إىل
األندلس هي احلبوب والفستق (من مدينة قفصة) وكذلك العبيد السود يؤتى هبم إىل األندلس وإىل
سائر بالد اإلسالم ،ألن سوق جتمعهم كان يف مدينة زويلة أقصى جنوب ليبيا (.)598

وكانت حركة النقل التجارية انشطة جداً بني األندلس وشواطئ املغرب ،وبصورة خاصة شواطئ

املغرب األوسط واألقصى املمتدة من جباية حىت سبتة ألهنا مقابلة للمراسي األندلسية .وكانت دول
اخلوارج يف املغرب تُنظم حركة التجارة مع األندلس خالل هذه الفرتة ،وابلذات الدولة الرستمية يف
اجلزائر ،والدولة املدرارية يف سجلماسة ( .)599ونظراً هلذا النشاط التجاري وجدت جاليات

أندلسية أقامت يف مدن املغرب الساحلية إما بصورة مؤقتة ،كما هو احلال يف مدينة أصيلة ،حيث
كانت تقام سوق جامعة ثالث مرات يف السنة :يف عاشوراء والعيدين ،أو بصورة دائمة وخيتلطون مع
سكان املغرب وكانوا يلتمسون ْحايتهم مقابل حصة معينة من األرابح أو كمية من املال ،كما هو

احلال يف مدينة مليلة (.)600
وكثرياً ما تقوم اجلاليات األندلسية ببناء مدن جديدة ابالشرتاك مع غريها حيناً كما هو احلال يف مدينة
أصيلة ،أو وحدها حيناً آخر كما هو احلال يف مدن تنس (بني وهران واجلزائر ،اليت أنشأها أهل البرية

وتدمري عام  262هـ ومدينة وهران اليت أنشأها األندلسيون البحريون عام  290هـ (.)601

ويالحظ أن غالبية املراكز األندلسية ،أقيمت على شواطئ املغرب األوسط ،وهو أمر يعود إىل قرب

سواحله من األندلس ،وإىل احلماية اليت وفرهتا هلم الدولة الرستمية
_______

( )597صورة األرض ،ص .106
( )598ينظر ،البكري ،ص  - 11بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .154
( )599ينظر ،حممود إمساعيل ،اخلوارج يف املغرب اإلسالمي.

( )600البكري ،املصدر السابق ،ص  - 88ينظر ،ليلى أْحد جنار ،العالقات بني املغرب واألندلس
يف عهد عبد الرْحن الناصر ،ص .49
( )601ينظر ،ابن حوقل ،صورة األرض ،ص  - 79البكري ،املصدر السابق ،ص  ،62ص .112
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بسبب عالقتها الودية مع اإلمارة األموية ابألندلس ( .)602أدى النشاط االقتصادي الذي ذكرانه
إىل بروز مظاهر الرتف والرفاه يف اجملتمع األندلسي ،فانعكس ذلك على ازدايد الواردات اليت وصلت
إىل مليون دينار أحياانً فظهرت مظاهر الرتف يف بالطات األمراء وقصور الطبقة العليا ،متمثالً يف بناء
القصور (املنية) ويف اقتناء اجلواري والعبيد البيض (الصقالبة) ،ويف منح اهلدااي واهلبات للشعراء

واملغنني ،فمثالً كان املغين املشرقي زرايب يقبض خمصصات شهرية قدرها مائتا دينار ،كما أن كالً من

أبنائه األربعة كان أيخذ عشرين دينار شهرايً ،وقد تسلم زرايب يف إحدى املناسبات هدية قدرها ثالثة
آالف دينار (.)603

وانعكس هذا الرخاء أيضاً يف األعمال العمرانية اليت قام هبا األمراء ،املتمثلة يف بناء املساجد اجلديدة
أو توسيع املساجد القدمية ،ويف بناء األسوار ،ويف بناء مدن الثغور وغريها.

كما أحدث النشاط االقتصادي تطوراً إدارايً وعسكرايً يف األندلس ،ففي عهد األمري عبد الرْحن

األوسط أسس دار السكة ونتيجة لذلك تضاعف عدد النقود املتداولة وخباصة ذات القيم املتوسطة

والدنيا ،ويالحظ من بقااي النقود الباقية حتسن مفاجئ ابتداء من عام  229هـ يف إتقان الضرب
( .)604وانعكس هذا األمر أيضاً على وزراء الدولة وكبار رجاهلا سواء من حيث طبقاهتم أو من
حيث أرزاقهم ،حيث وصل راتب الوزير إىل  350دينار شهرايً (.)605

وكان من نتائج التطور االقتصادي توسع مدينة قرطبة اليت غصت بسكاهنا ،حىت أخذ الناس يبنون

خارجها وجتاوزوا على املقابر ،مما جعل قاضي قرطبة يف عهد األمري عبد الرْحن األوسط إىل إصدار

حكم يثبت فيه حدود مقربة الربض ( .)606واضطر األمري األوسط ملواجهة املشاكل النامجة عن
هذا التضخم إىل إسناد مهمة مراقبة املوازين واملكاييل واملبيعات إىل احملتسب ،واخلدمات العامة
تركت إىل صاحب املدينة ،ومشكالت األمن عهد هبا إىل صاحب الشرطة (.)607

_______

( )602ينظر ،بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .156
( )603ينظر ،صالح خالص ،إشبيلية ،ص .59 - 58
( )604ينظر ،بدر ،دراسات ،ج  ،1ص  ،159 - 158ص .163
( )605ينظر ،ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص .124 - 123

( )606ينظر ،سامل ،قرطبة ،ج  ،1ص  - 168 - 163بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .165
( )607ابن سعيد ،املغرب ،ج  ،1ص  - 46بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .165
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كما أدت زايدة واردات الدولة بسبب هذا النشاط االقتصادي إىل اإلكثار من شراء العبيد السود
والبيض ،فأكثر األمري احلكم من شرائهم وزاد عليه األمري عبد الرْحن األوسط حىت وصل عددهم يف
حرسه اخلاص إىل مخسة آالف شخص .كما أن عدد أفراد اجليش النظامي زاد لقدرة األمري على

استخدام عنصر جديد هو عنصر املرتزقة الذين خيدمون مقابل رزق معني وحيرتفون اخلدمة العسكرية
(.)608

اعتباراً من عصر اإلمارة وما بعده ،وجدت ظاهرة جديدة هلا عالقة ابالقتصاد األندلسي ،وهي ظاهرة
إحراق املزارع من قبل اإلسبان عندما يغريون على األراضي اإلسالمية ،أو من قبل املتمردين على

حكومة اإلمارة والذين زاد أمرهم يف فرتة احلروب األهلية .وابملقابل تقوم جيوش اإلمارة حبرق زروع
املتمردين عندما حتاصرهم كوسيلة من وسائل إضعاف مقاومتهم وإجبارهم على الطاعة (.)609
ووجدت يف عصر اإلمارة ظاهرة فرض الضرائب املرهقة على الشعب من قبل بعض األمراء ،مع

حصول اجملاعات وسنوات القحط يف األندلس ،فاألمري احلكم سخطت عليه العامة بسبب ما فرضه

هذا األمري من عشور مرهقة على املواد الغذائية ،وكان العامة جياهرون بذم األمري والطعن يف سريته،

مما مهد قيام حركة الربض املشهورة (.)610

ومن عهد األمري حممد بن عبد الرْحن فقد أبدى تشدداً يف مجع العشور وقد نصحه الوزير عبد

الرْحن بن غامن صاحب املدينة أبن يسقط العشور مىت عدمت الغالت ،ألن العشور تفرض على

الغالت إذا وهبها هللا ،وإذا مل يزرع بذر ومل يستغل زرع وجب إسقاطها ،فلم يستمع األمري لنصحه
فعزله ،وعني مكانه ْحدون بن بسيل وكان ظلوماً فاشتط يف مجع العشور فأرهق الشعب وتذمروا

فوصل تذمرهم إىل األمري ،وتوالت أيضاً يف نفس الوقت أعوام القحط واجلدب ،فاضطر األمري أن

يسقط عن الشعب جزءاً من العشور حىت يستطيعوا مواجهة أعباء احلياة ومواصلة نشاطهم العمراين،

فلهج الناس والشعراء مدحاً لألمري .وكان األمري حممد ابرعاً يف األمور املالية ،دقيقاً يف مراجعة الدخل

واخلرج ،وقد ساعده ذلك يف ضبط شؤون اخلزانة
_______

( )608بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .165
( )609ينظر على سبيل املثال :ابن حيان ،املقتبس ،ج  ،3ص  - 143ابن عذاري ،البيان ،ج ،2
ص  - 143صالح خالص ،إشبيلية ،ص .48

( )610عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .243
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العامة ( .)611ويف عهده أصيبت األندلس ابلقحط واجملاعة يف األعوام  251هـ  255 -هـ -
 260هـ وكان قحطاً شديداً استمر بضعة أعوام ،وكثر بسببه الغالء واملوت ،ولكن األندلس
استطاعت أن تصمد للمحنة وأن تتغلب عليها (.)612

ويف عهد األمري عبد هللا ،عصر احلرب األهلية ،متردت معظم مدن األندلس على حكومة قرطبة،

وصار األمري يف البداية يكتفي أبي شكل من أشكال اخلضوع حلكومة قرطبة حىت ولو كان إمسياً.
ولعل أقصى تعبري عن الطاعة طمح له األمري عبد هللا أن يؤدي له أولئك املتمردون مبقاطعاهتم قطيعاً
معيناً من العشور (أي كمية من املال يتم االتفاق عليها) وهلذا اشتهر يف عهده ديوان يسمى ديوان

القطع ( .)613كما أن احلمالت الكثرية واملستمرة اليت أرسلها األمري عبد هللا إلخضاع املتمردين
أدت إىل نضوب موارد الدولة.

ويف عصر اخلالفة  422 - 316هـ ،بلغت األندلس مبلغاً كبرياً من الرخاء ،وتضاعفت مواردها من
الدخل القومي ،فبلغت حصيلة اجلباية من املكوس وحدها زهاء مليون دينار يف السنة ،وبلغت يف
عهد اخلليفة الناصر من الكور والقرى مخسة آالف وأربعمائة ألف ومثانني ألف دينار ،وبلغت من
املستخلص (وهي األمالك السلطانية) سبعمائة ألف ومخسة وستني ألف دينار .وعندما مات الناصر

عام  350هـ خلف يف بيت املال عشرين مليون دينار من الذهب .ويف أايم احلاجب املنصور حققت
موارد الدخل زايدة عظيمة ،ووصل حمصل اجلباية وحده إىل أربعة ماليني دينار سوى رسوم املواريث

وسوى مال السيب والغنائم ،واستمرت هذه الزايدة يف عهد ولده احلاجب عبد امللك (.)614
فانعكس هذا الرخاء يف األندلس يف هذه الفرتة على:

 - 1بناء املدن امللوكية وصرف املاليني يف بنائها ،وأشهرها مدينة الزهراء اليت بناها اخلليفة الناصر،
ويبدو لنا كمية األموال الطائلة اليت صرفت على هذه املدينة ،إذا عرفنا أن مقدار النفقة السنوية

عليها  300ألف دينار طوال عهد الناصر ( 325هـ بدأ البناء ،ومات الناصر عام  350هـ) أي
مدى مخسة وعشرين عاماً ،هذا عدا ما أنفق عليها يف
_______

( )611ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ص  ،2ص .107
( )612عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،1ص .312

( )613بدر ،دراسات ،ج  ،1ص .251
( )614عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص  ،690ص .574
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عهد ولده احلكم ( .)615وهذا اإلسراف هو الذي حدى ابلقاضي منذر بن سعيد البلوطي أن
ينتقد الناصر ويتصدى هلذا التبذير ( .)616وبناء مدينة الزاهرة يف عهد احلاجب املنصور حيث بدأ
العمل هبا عام  368هـ وملدة عامني .مث ابتىن إىل جانبها مدينة مجيلة ذات قصر وحدائق للراحة مساها

العامرية (.)617

 - 2االهتمام ابحلركة العلمية واإلغداق على العلماء وشراء نفائس الكتب أبمثان عالية ،وقد اهتم
اخلليفة احلكم املستنصر هبذا األمر حيث كان يبعث إىل أكابر العلماء املسلمني من كل قطر

ابلصالت اجلزيلة ،للحصول على النسخ األوىل من مؤلفاهتم ،فرتاه يرسل إىل أيب الفرج األصفهاين

ألف دينار من الذهب ليحصل على نسخة كتابه األغاين ،قبل أن حيصل عليه أحد يف العراق .كما

أرسل إليه األصفهاين كتاابً ألفه يف أنساب بين أمية فجدد له احلكم الصالت واهلدااي ( .)618وفعل
احلكم كذلك مع القاضي أيب بكر األهبري املالكي ،إذ بعث إليه مببلغ كبري ليحصل على النسخة

األوىل من شرحه ملختصر ابن عبد احلكم .وأسبغ احلكم رعايته على اللغوي أيب علي القايل الذي

وفد من العراق على أبيه الناصر كما هو معروف .وأهدى إليه أبو عبد هللا اخلشين بعض كتبه ومنها

كتاب قضاة قرطبة ( .)619وأهدى إليه مطرف بن عيسى الغساين كتابه املعروف أخبار كورة رية.
وكان للحكم طائفة من مهرة الوراقني بسائر البالد اإلسالمية ينقبون له عن الكتب وحيصلون منها

على النفيس والنادر .كما كانت له يف بالطه طائفة من البارعني يف نسخ الكتب وحتقيقها وجتليدها،

وبذل هلم األموال الكبرية ( .)620كما شغف احلاجب املنصور يف مجع الكتب مقلداً بذلك اخلليفة
احلكم املستنصر ومن ذلك أن صاعداً البغدادي أهدى إليه كتاب الفصوص فأاثبه احلاجب املنصور

خبمسة آالف دينار ( ،)621وعني له راتباً شهرايً قدره ثالثون دينار.

 - 3كما أن هذا الرخاء شجع األندلس على اتباع سياسة أفريقية جديدة وخباصة منذ
_______

( )615ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،1ص .265
( )616ينظر ،النباهي ،املرقبة العليا ،ص .70 - 69

( )617عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص  ،535ص .575

( )618ابن اآلابر ،احللة السرياء ،ج  ،1ص .202 - 201
( )619اخلشين ،قضاة قرطبة (املقدمة) ،ص .2 - 1

( )620عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .506 - 505
( )621ابن بشكوال ،الصلة ،ص ( 238ترمجة رقم .)541
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إعالن اخلالفة األندلسية عام  316هـ للتصدي للدولة الفاطمية يف مشال أفريقية وأعواهنا وبدأت من
هذا العصر سياسة أندلسية جديدة للتدخل يف إاثرة بعض احلركات ضد الفاطميني ،إىل جانب

السيطرة على بعض مدن الساحل اإلفريقي ،وإىل إمخاد بعض الفنت املغربية أمثال حركة احلسن بن

كنون الذي ميثل بقااي األدارسة .فكان هذا األمر يتطلب أموال طائلة إلمخاد مثل هذه احلركات،

إضافة إىل بذل األموال من أجل استمالة بعض القبائل املغربية (.)622

وشهدت األندلس خالل عصر اخلالفة جماعات متعددة أصابت األندلس ابلقحط واجملاعات ،ففي
عهد اخلليفة الناصر ( 350 - 300هـ) ،حل قحط شديد ابألندلس عام  303 - 302هـ

فنقصت األقوات وارتفعت األسعار وبلغ قفيز القمح يف قرطبة بثالثة داننري ،وبلغت الشدة ابلناس

مبلغاً عظيماً ،وانتشر الوابء مع القحط ،وكثر املوت ،وهلك كثري من الرؤساء والوجهاء .قام اخلليفة
الناصر ببذل األموال وتوزيع املؤن لشعبه وشاركهُ يف األمر كثري من رجاالت الدولة ،فكان جملهودهم
أثر كبري يف التخفيف من آاثر هذه احملنة ( .)623ويف عام  317هـ حلت جماعة جديدة ابألندلس
نتيجة احتباس املطر ،فغلت األسعار على حنو ما حدث يف عام  303هـ ،فخرجت كتب اخلليفة

الناصر إىل مجيع العمال على الكور ابألمر بصالة االستسقاء ،ويف عام  324هـ وقع حمل جديد

ابألندلس فاحتبس املطر وجفت الزروع ،وبذل الناصر األموال ملعاجلة األزمة وبذلك قال الشاعر:
نعم الشفيع إىل الرْحن يف املطر  ...مستنزل الغيث ابألعذار والنذر ()624

وعاد احملل والقحط يعصف ابألندلس عام  329هـ فعم اجلفاف البالد .وأصيب النظام االقتصادي
وخباصة التجاري يف قرطبة هببوط كبري نتيجة احلريق الكبري الذي دمر أسواق قرطبة يف عام  324هـ

( .)625ويف عهد احلكم املستنصر ( 366 - 350هـ) وقعت
_______

( )622ينظر التفاصيل ،العبادي ،يف التاريخ العباسي واألندلسي ،ص  - 393ص  398وما بعدها
 -ص  423وما بعدها  -ص  444وما بعدها  -ليلى أْحد جنار ،العالقات بني املغرب واألندلس،

ص  54وما بعدها.

( )623ابن عذاري ،البيان ،ص  ،2ص .166
( )624ينظر ،ابن حيان ،املقتبس ،ج  5اخلاص بعصر اخلليفة عبد الرْحن الناصر  -ابن عذاري،
البيان ،ج  ،2ص .199
( )625عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .425
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ابلعاصمة اخلالفية جماعة عظيمة ،فبذل احلكم للفقراء واملعوزين يف سائر أرابض قرطبة والزهراء من
األموال ما يكفل أقواهتم ويسد عوزهم ( .)626وجبانب ثراء الدولة الذي متثل يف البناء واهليئات،
نرى ثراء كبار رجاالت الدولة ،الذي اخرتع بعضهم تقدمي اهلدااي الكبرية والثمينة إىل خلفاء هذا

العصر ،يف الوقت الذي كان فيه عامة الناس يف عوز شديد بسبب احتباس املطر وظهور اجملاعات
املستمر وبسبب غالء األسعار وقلة األجور للعامل البسيط .فتذكر بعض الرواايت أن أجور العمال

الذين كانوا يشتغلون يف بناء مدينة الزهراء كانت ترتاوح بني الدرهم والنصف وثالثة دراهم تبعاً
ملقدرهتم احلرفية ،يف حني كان راتب أْحد بن عبد امللك بن شهيد وزير الناصر مخسمائة دينار يف

الشهر ،وقد رفعه اخلليفة إىل ألف دينار فيما بعد ،هذا مع العلم أن الدينار كان يعادل على العموم

عشرة دراهم ( .)627وأول من ابتدع تقدمي اهلدااي إىل اخلليفة الوزير أْحد بن عبد امللك بن شهيد،
وكان منها مخسمائة ألف مثقال من الذهب ،ومائتا أوقية من املسك والعنرب ،وثالثون شقة من احلرير

املرقوم ابلذهب ،ومائة فرس مسرجة ،وعشرون بغالً عالية الركاب ،وأربعون وصيفاً ،وعشرون جارية،

وغريها ،وذلك يف عام  327هـ ،وهذا مما يدل على مدى ثراء الوزراء ورجاالت الدولة األموية

ابألندلس (.)628

كما أهدى احلاجب جعفر بن عثمان بن نصر املصحفي هديته الكبرية إىل اخلليفة احلكم املستنصر
مقلداً هبا هدية ابن شهيد للخليفة الناصر ( .)629كما كانت بداية حياة احلاجب املنصور الوظيفية

اإلشراف على عبد الرْحن وهشام أوالد اخلليفة احلكم مث توىل إدارة اخلزانة العامة وأمانة دار السكة.
فاستغل هذه املناصب املالية ،فقدم هديته املشهورة إىل األمرية صبح زوجة اخلليفة احلكم وأم اخلليفة

هشام الثاين ،فبدد أموال اخلزينة فاهتمه اخلليفة احلكم ابلتبذير ،فسد احلاجب املنصور هذا العجز

ابالستدانة من صديقه الوزير ابن ُحدير (.)630

ويف هذا العصر أمر اخلليفة الناصر بتنظيم العملة وتثبيتها .فأمر يف عام  316هـ ابختاذ دار السكة

داخل مدينة قرطبة لضرب الداننري والدراهم ،ووىل أمرها أْحد بن حممد بن ُحدير الذي بذل جهده
يف االحرتاس من املدلسني وكان هلذا أثره يف تثبيت

_______

( )626ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .236
( )627ينظر ،صالح خالص ،إشبيلية ،ص  - 55ص .58
( )628ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص .138

( )629أيضاً ،ج  ،4ص  - 144عنان ،دولة اإلسالم ،ج  ،2ص .512 - 511
( )630ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .252 - 251
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العملة واستقرار التعامل ( .)631ومن هذا التاريخ وما بعد أصبحت والية السكة من الوظائف
املالية املهمة يف الدولة يعهد إبدارهتا إىل خالص الرجال ( ،)632إىل جانب والية السوق ووالية
اخلزانة والضياع ( .)633وقد ساعد االستقرار السياسي عموماً يف عصر اخلالفة على تنشيط حركة
الصناعة والتجارة ،وقد اشتهرت موانئ األندلس الشرقية مبوانئها التجارية وخباصة بعد بناء مدينة
املرية قاعدة األسطول األندلسي يف عام  344هـ ،واليت أصبحت مدينة جتارية وصناعية مهمة.
وأصبحت مركزاً للحط واإلقالع ( .)634وبدأت األوضاع االقتصادية يف االضطراب عندما بدأ

عصر الفتنة  422 - 399هـ ،فمرت بالد األندلس يف فرتة احلروب األهلية أدت إىل إلغاء اخلالفة
وقيام عصر الطوائف.

عرفت األندلس بوفرة خصبها وكثرة مواردها الزراعية واليت كانت مناطق األرايف أهم مصادر هذه
الثروة املتمثلة يف الزيتون واللوز والرمان والتني واحلبوب .وأما املعادن فهي من أهم الثروات الطبيعية
اليت جاءت هبا أرض األندلس ،وبتنوعها تعددت مناطق استخراجها ،وخباصة اشتهرت األندلس

ابلرخام والذهب ( .)635كما اشتهرت الصناعات يف خمتلف أحناء األندلس حيث ختصصت كل
انحية يف إنتاج صناعة معينة.

فعلى سبيل املثال ختصصت مرسية يف صناعة الطرز الذهبية واألساور املذهبة والسكاكني واألسلحة،

أما املرية ومالقة فقد اشتهرات بصناعة اخلزف واألواين الزجاجية واألقمشة .واشتهرت غرانطة بصناعة
البلد وهو ثوب حريري ملون .ومن إشبيلية شاعت صناعة األقواس والرماح والسهام ابإلضافة إىل

صناعة السرج املزينة وغريها (.)636

إن الوصف العام للحياة االقتصادية يف األندلس كما أورده ابن سعيد ونقله املقري ،جاء يف مصادر
متأخرة عن القرن اخلامس اهلجري/عصر الطوائف ،إال أن هذا الوصف يطابق أحوال هذا القرن

وذلك:

 - 1إن النبااتت واحليواانت اليت وجدت يف األندلس خالل هذه الفرتة كانت
_______

( )631ابن حيان ،املقتبس ،ج  5عصر الناصر.

( )632ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،2ص .208
( )633أيضاً ،ج  ،2ص  ،199ص .205

( )634ينظر ،احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 183سامل ،اتريخ مدينة املرية ،ص  - 18عنان،
اآلاثر األندلسية الباقية ،ص .265

( )635ينظر ،املقري ،نفح ،ج  ،1ص .187
( )636املقري ،نفح ،ج  ،1ص .188
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معروفة يف البالد منذ أربعة قرون ،وذلك أن أحوال املناخ مل تتغري ،كما إن البالد مل تشهد أية ظاهرة
طبيعية كربى ،ما عدا سنوات القحط واجملاعة واليت سرعان ما تزول.
 - 2إن املعادن واملنتوجات الصناعية األخرى املذكورة يف هذا املصدر كانت تستغل على نطاق

واسع خالل فرتة الطوائف وقبلها أي يف عهد اإلمارة واخلالفة األموية .وابإلضافة إىل ذلك شهد
عصر الطوائف تشييد أفخم القصور وأمجل املنشآت ،واليت كانت تتطلب استهالك قسط وفري من

الذهب والفضة واملواد األخرى املستعملة يف التزيني والزخرفة (.)637

ومع ذلك فقد اختص عصر الطوائف ابزدهار الزراعة حيث شغف ملوك الطوائف إبنشاء احلدائق
والبساتني .وقد ظهر يف هذا العصر عدة من علماء النبات والزراعة وال سيما يف طليطلة وإشبيلية

حيث كانت حدائق بين ذي النون وحدائق بين عباد تشغل مساحات واسعة وتتطلب عناية اخلرباء.

وكان من أشهر علماء النبات والفالحة يف طليطلة ابن وافد الذي أشرف على حدائق بين ذنون.

وكذلك العامل أبو عبد هللا بن بصال املشهور بتجاربه العلمية الناجحة من توليد الغراس ،ومكافحة

اآلفات الزراعية ،وخلف لنا كتابه املشهور الفالحة .وعامل إشبيلية الزراعي أبو عمر أْحد بن حممد بن
حجاج صاحب كتاب (املقنع) ،وكذلك أبو عبد هللا حممد بن مالك الطغنري من أهل غرانطة وتلميذ
ابن بصال وصاحب كتاب (زهر البستان ونزهة األذهان) ( .)638وأما عن الصناعات يف عصر

الطوائف فقد كانت رائجة ،ومن أشهرها صناعة احلديد والنحاس والزجاج والنسيج ،وكانت صناعة
النسيج على األخص من أهم الصناعات يف أايم الطوائف ،وكان مبدينة املرية وحدها مخسة آالف

منسج ،تنتج أفخم وأمجل أنواع األقمشة ( .)639وكانت دول الطوائف ذات الثغور مثل إشبيلية
واملرية وبلنسية ودانية وسرقسطة جتين من التجارة اخلارجية أرابحاً كبرية (.)640

ومما يدلل على وفرة خريات األندلس ونشاط جتارهتا خالل هذه الفرتة أن أمري دانية واجلزائر الشرقية
علي بن جماهد العامري بعث مركباً كبرياً حممالً ابملؤن واألطعمة
_______

( )637حممد بن عبود ،التاريخ السياسي ،ص .167 - 166
( )638ينظر ،عنان ،دول الطوائف ،ص .442 - 441

( )639ينظر أبو الفضل ،اتريخ مدينة املرية ،ص  209وما بعدها.
( )640عنان ،دولة الطوائف ،ص .442
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عام  447هـ وأرسله إىل اإلسكندرية مغيثاً أهل مصر اليت كانت متر أبزمة اقتصادية وهي أايم الشدة
العظمى ( .)641ولكن يف الوقت نفسه يف عام  448هـ حصلت جماعة كربى يف إشبيلية لدرجة
اضطر فيها الناس إىل دفن كل ثالثة أو أربعة أشخاص يف قرب واحد ،وأن املساجد خلت من

املصلني .كما إن قفيز احلنطة (ثالثني كيلوغراماً) وصلت قيمته يف قرطبة يف إحدى فرتات القحط

ثالثة داننري (.)642

كان معظم أمراء الطوائف ميثلون أصحاب النفوذ واألموال الكثرية ،وقد أدى استقالهلم يف مدهنم إىل

زايدة ثرواهتم .فمثالً كان بنو عباد حكام إشبيلية -قبل توليهم احلكم -ميتلكون ثلث كورة إشبيلية،

وإن بين طاهر الذين تولوا حكم مدينة مرسية كانوا ميتلكون نصف املدينة ،وأما أاب احلزم بن جهور

الذي توىل أمر قرطبة فقد كان من أغىن أهلها وأفحشهم ثراء .وينطبق األمر كذلك على أمراء بين
األفطس يف بطليوس وأمراء بين ذنون يف طليطلة ،وأمراء بين هود يف سرقسطة وغريهم (.)643

وعندما تسلط هؤالء األمراء بدأوا بشىت السبل يف زايدة أمواهلم وثرواهتم وذلك عن طريق :مصادرة

ممتلكات منافسيهم من أغنياء املدينة الكبار بعد اهتامهم بشىت التهم ،كما فعل بنو عباد أمراء إشبيلية
( .)644وكذلك عن طريق مصادرة أراضي املالكني الصغار ،وإرهاق كاهل املزارعني ابلضرائب

العالية ،كما فعل مظفر ومبارك العامراين حكام بلنسية ابلفالحني حىت أهنم لبسوا اجللود واحلصر

وأكلوا احلشيش ،وفر أكثر الفالحني من قراهم ( .)645واألسلوب اآلخر الذي اتبعه ملوك

الطوائف يف مجع الثروة ،هو إثقال كاهل الشعب ابلضرائب الباهظة أو توسيع رقعة اإلمارة ابلوسائل

العسكرية ،فاشتط جامعو الضرائب يف ظلم الناس (.)646

وهذه األموال الطائلة اليت مجعها األمراء مل ينفقوها يف سبيل الشعب ورفاهيته بل استغلت يف بناء
القصور واملنتزهات ،والصرف على جمالس الطرب واللهو ،وشراء اجلواري ،فمثالً أمري السهلة ابن
رزين يدفع ثالثة آالف دينار ليشرتي مغنية حسناء (.)647

_______

( )641ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص  - 228ابن اخلطيب ،أعمال ،ص .221
( )642صالح خالص ،إشبيلية ،ص .54

( )643ينظر ،ابن بسام ،الذخرية ،قسم  ،2جملد  ،1ص  - 7صالح خالص ،إشبيلية ،ص - 42
.43

( )644ينظر ،عنان ،دول الطوائف ،ص .35 - 34
( )645ينظر ،ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص .162
( )646ابن عبدون ،رسالة يف احلسبة ،ص .169
( )647ابن عذاري ،البيان ،ج  ،3ص .308
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ْْابإلضافة إىل دفع اإلاتوات إىل ملوك اإلسبان من أجل احلفاظ على عروشهم املهزوزة (.)648

وابلرغم من القوة االقتصادية اليت كانت تتمتع هبا بالد األندلس فإن عدم االستقرار السياسي الذي

متيز به عصر الطوائف كان له أثر سيء على األوضاع االقتصادية وذلك يف جمالني:

 - 1إن التقسيمات السياسية عرقلت التعاون االقتصادي ،كما أن عمق وحدة النزاع السياسي بني
دول الطوائف زاد من اضطراب األوضاع .هذا مع العلم أن كل إمارة استقلت اقتصادايً عن األخرى

وهلا وسائلها يف مجع األموال واستغالهلا ،فمعىن ذلك ظهور التمزق االقتصادي لبلد األندلس إىل
جانب التمزق السياسي.
 - 2استغل ألفونسو السادس بصورة خاصة األوضاع السياسية املتدهورة ببلد األندلس ففرض

شروطهُ املالية على أمرائها من أجل االستحواذ بثمار األندلس االقتصادية والعمل على إضعافها
وابلتايل ابلسيطرة عليها ابلتدريج ،ولذا رأينا الغرامات الباهظة اليت فرضها على أمراء الطوائف

( .)649فمثالً طلب ألفونسو من األمري عبد هللا بن بلقني عشرين ألف مثقال .كما وعد ابن عمار
وزير املعتمد بن عباد بتسليم ألفونسو السادس مخسني ألف مثقال مقابل مساعدته العسكرية ضد

األمري عبد هللا حاكم غرانطة ( ،)650كما فرض ألفونسو السادس على ابن ذي النون مبلغ مائة

ومخسني ألف مثقال تضاف إليها مخسمائة أوقية من القمح تدفع لعساكره مقابل أن يعيده إىل حكم
طليطلة (.)651

وأصبحت األندلس والية مرابطية ،وكانت نقطة االنطالق يف السياسة املالية املرابطية تتمثل يف حماولة
تطبيق الكتاب والسنة يف ميدان السياسة اجلبائية ،وهي االعتماد على موارد الزكاة واألعشار واجلزية

وأمخاس غنائم املشركني .ومع هذا وجد يف بيت مال يوسف بن اتشفني بعد وفاته ثالثة عشر ألف

ربع من الورق ،ومخسة آالف وأربعني ربعاً من داننري الذهب املطبوعة ( .)652ولكن توسع الدولة

وازدايد مسؤولياهتا
_______

( )648ينظر ،صالح خالص ،إشبيلية ،ص .46 - 43

( )649ينظر ،حممد بن عبود ،التاريخ السياسي ،ص .168 - 167
( )650املقري ،نفح ،ج  ،1ص .69
( )651أيضاً ،ج  ،1ص  - 77حممد بن عبود ،املرجع السابق ،ص .175

( )652ينظر ،احلبيب اجلنحاين " ،السياسة املالية للدولة املرابطية " ،جملة املؤرخ العريب ،العدد ،13
ص .15
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العسكرية دفعت والة األمر إىل فرض اإلاتوات على أهل املغرب واألندلس ،فنرى يوسف بن اتشفني
يفرض أمواالً كثرية على يهود اليسانة ابألندلس ( ،)653وجلأ علي بن يوسف إىل فرض اإلاتوات
على خمتلف الصنائع والسلع وخباصة على الصابون والعطور والنحاس واملغازل ،كما أنه استخدم

املسيحيني اإلسبان يف حتصيل اجلباايت (.)654

ازدهرت الصناعة يف بالد املغرب يف ظل املرابطني بعد أن أصبحت األندلس والية اتبعة هلا ،وذلك
ألن والة األمر املرابطني استفادوا من خربات أهل األندلس يف الصناعة ( .)655فزايدة على استعانة
والة األمر من املرابطني بصناع ومهرة األندلس ،كانت السفن تسري يف قوافل منتظمة حتمل البضائع

املختلفة بني املغرب واألندلس .وكان املغرب ميد األندلس ابلغالت وأنواع الطعام املختلفة يف العصور

السابقة لعهد املرابطني ( ،)656وقد استمر هذا األمر عندما أصبحت األندلس والية مرابطية .ومن
انحية أخرى ،فإن األندلس كان يصدر إىل املغرب كثرياً من البضائع ومنها الفواكه ،وكذلك القطن
اجليد املزروع أبرض إشبيلية ( ،)657وكان معدن الزئبق أيضاً مما يصدرهُ األندلس إىل املغرب

( ،)658أما احلصى امللون فإن األمراء مبراكش كانوا يستوردونه من املرية ليزينوا به بعض أدوات
الطعام ( .)659وقد وصف اإلدريسي مدينة املرية يف عهد املرابطني ابزدهار الصناعات احلريرية

واملنسوجات األخرى ( .)660وكانت األندلس كذلك تصدر األدوات اخلشبية إىل املغرب ،وكذلك
املنسوجات اليت اشتهرت هبا مدينة بلنسية (.)661

متيز عهد املرابطني سواء يف املغرب أو يف األندلس برفاهٍ اقتصادي يف ميداين الزراعة والصناعة،
إضافة إىل أهنم كانوا يسيطرون على سجلماسة وهي هناية طريق مهم للقوافل اليت تتاجر بذهب بالد
السنغال .وقد استمر فيضان الذهب عرب هذا الطريق بعد
_______

( )653عنان ،عصر املرابطني ،ص .421

( )654ابن األثري ،الكامل ،ج  ،8ص  - 296النويري ،هناية األرب ،ج  ،22ص .85
( )655السامرائي ،عالقات ،ص .479
( )656ينظر ابن حوقل ،صورة األرض ،ص .82
( )657احلمريي ،الروض املعطار ،ص .21
( )658املراكشي ،املعجب ،ص .448

( )659املقري ،نفح ،ج  ،4ص .206
( )660وصف املغرب واألندلس ،ص  - 197مورينو ،الفن اإلسالمي يف إسبانيا ،ص .419
( )661احلمريي ،الروض املعطار ،ص  - 165املقري ،نفح ،ج  ،4ص .207
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أن انقطع وروده عن طريق املسالك الصحراوية الغربية ،وظل الدينار املرابطي الذهيب الذي يزن أربع
غرامات ونصف ( ،)662مستخدماً لعدة قرون كأهم عملة ذهبية يف املغرب (.)663

وقد عثر على كميات كبرية من الداننري املرابطية يف مشال البالد اإلسبانية ويف غرب فرنسا ،مما يدل

على نشاط التجارة بني ممتلكات املرابطني وبني سائر بالد أرواب ( ،)664وحىت يروى أن هذه العملة
وصلت إىل القسطنطينية (.)665

ونظراً لضراوة معارك اجلهاد اليت خاضتها دولة املرابطني ضد املمالك اإلسبانية ،فقد كثرت غنائم
املرابطني من سالح وحيواانت وأموال وأسرى .وأدى ذلك إىل نشاط جتارة هذه املواد يف أسواق

األندلس واملغرب ،وال سيما جتارة الرقيق ابلذات (.)666

وعموماً وصف النظام االقتصادي يف األندلس واملغرب يف ظل املرابطني ابلرفاء واالستقرار ورخص
األسعار ،إال أن هذا األمر تبدل يف أواخر عهد املرابطني ،عندما اضطربت األوضاع بظهور حركة

املهدي بن تومرت ،وبتمرد أهل األندلس على احلكم املرابطي (.)667

وأصبحت األندلس والية موحدية ،واتبعت احلكومة املوحدية يف شؤون اجلباية ،سياسة االلتزام
أبحكام الشرع على ما جييزه من الزكاة والعشر .فقد نوهت رسالة عبد املؤمن اليت وجهها إىل الطلبة

واملشيخة واألعيان ابألندلس يف عام  543هـ إىل املغارم واملكوس والقباالت وحتجري املراسي وغريها
من املظامل ،ووجوب القضاء عليها وإجراء العدل يف شأهنا ( .)668إال أن هذه املوارد مل تكن كافية
لسد متطلبات الدولة املوحدية اليت حتملت أمر اجلهاد يف األندلس ،فاضطرت هذه الدولة إىل

البحث عن
_______

( )662حركات ،املغرب عرب التاريخ ،ص  - 203عبد العزيز بن عبد هللا ،مظاهر احلياة املغربية ،ج
 ،1ص .75

( )663أرشيبالد ،القوى البحرية ،ص .387
( )664احلبيب اجلنحاين ،املرجع السابق ،ص .20

( )665حركات ،املرجع السابق ،ص Barbour, Morocco P. 59 - 231
( )666الصديق بن العريب ،طوائف وشخصيات مسيحية ابملغرب ،ص  - 155السامرائي،
عالقات ،ص .484

( )667عنان ،عصر املرابطني ،ص .437
( )668عنان ،عصر املوحدين ،ص .625 - 624
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وجوه جديدة جلمع األموال .فقام عبد املؤمن عام  554هـ مبسح بالد املغرب من برقة إىل السوس
األقصى ،وأسقط مقدار الثلث من مساحتها -مقابل اجلبال واألهنار والطرقات -وفرض اخلراج على
األراضي الصاحلة للزرع ،وألزم كل قبيلة أن تؤدي قسطها من الزرع واملال ( .)669ومن جهة

أخرى ،فإن الدولة املوحدية كانت إىل جانب ما يدخل خزائنها من غنائم وأموال املصادرات ،إال أهنا
مل حتجم عن فرض الضرائب واملكوس على خمتلف أنواع املعامالت من البيع والشراء ،والصادر

والوارد ،إضافة إىل ما كانت تستويل عليه من أموال اليهود واملسيحيني الذين بقوا يف أراضي الدولة،

وال سيما خالل حركات االضطهاد واملطاردة (.)670

وكان من اإلجراءات املالية اهلامة اليت قامت هبا اخلالفة املوحدية مضاعفة وزن الدينار املوحدي،
وكان له أثره يف حتسني األمور االقتصادية وتوفري الثقة يف التعامل االقتصادي (.)671
واستمرت العالقات االقتصادية بني املغرب واألندلس قائمة ،وقد متثل ذلك يف نشاط التبادل

التجاري .فقد اشتهرت املرية وقرطبة أبسواقها وتصدر إىل املغرب األخشاب واحلبوب واملصنوعات
والكتان .كما ْحلت املراكب من املغرب إىل األندلس أنواع الغالت واحلبوب والطعام وتعود ابلتني
والعنب والقطن وزيت الزيتون.

أما املنسوجات فكان أهل مراكش يستوردوهنا من بلنسية ،ومما ساعد على النشاط التجاري ،قيام
املغرب األقصى بدور الوسيط بني إقليم السودان يف اجلنوب واألندلس يف الشمال ،فكان التجار

حيملون الذهب والصمغ إىل األندلس ،مث يعودون ابحملاصيل الزراعية واملنتجات الصناعية إىل بالد

السودان (.)672

ومن مظاهر عناية املوحدين ابلزراعة يف األندلس هو تنفيذ أوامر اخلليفة عبد املؤمن ابستصالح

أراضي جبل طارق ،وغرسها مبختلف أنواع الفاكهة كالتني والعنب والتفاح والسفرجل واملشمش
وغريها .كذلك مت استصالح أر ٍ
بناء على أوامر اخلليفة أيب يعقوب يوسف
اض واسعة يف مدينة إشبيلية ً

مث غرسها أبشجار الزيتون ،مث عين
_______

( )669روض القرطاس ،ص  - 129وطبعة أخرى ،ص  - 199 - 198حممد ولد دادة ،مفهوم
امللك يف املغرب ،ص .168 - 167

( )670عنان ،عصر املوحدين ،ص .626

( )671جوليان ،اتريخ أفريقيا الشمالية ،ج  ،2ص .160
( )672أبو رميلة ،عالقات ،ص .474
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جبلب املاء إليها من الوادي بواسطة قنوات حتت األرض (.)673
واستمرت األندلس تنعم ابلرخاء واالستقرار االقتصادي منذ عهد عبد املؤمن إىل أواخر عهد

املنصور ،شأهنا شأن املغرب .فإذا عكر صفو األمن يف بالد املغرب هجمات القبائل العربية،

وهجمات أمراء بين غانية ،فإن األندلس اضطربت سياسياً واقتصادايً بسبب فنت وحركات ابن هود

وابن مردنيش وما جرى بينهم من حروب مدمرة أوالً وبسبب هجمات املمالك اإلسبانية على املدن

األندلسية اليت أسقطت كثرياً من هذه املدن بيد اإلسبان بسبب احلصار االقتصادي وأوشك أهلها

على املوت جوعاً اثنياً.
فحلت بذلك احملن والنوائب ببلد األندلس ،وقامت األزمات االقتصادية وشاع القحط واجملاعة وعم
الغالء (.)674

ومن اجلانب اآلخر ،فإن املعاهدات التجارية اليت عقدهتا دولة املوحدين مع مجهورية جنوة وبيزا ومع
صقلية ،مسحت لسفن هذه الدول الرتدد أبمان يف موانئ األندلس ،وابلذات يف ميناء املرية ،وموانئ
املغرب ،فنشطت بذلك التجارة بني الطرفني ( .)675ويصعب على الباحث إجياد دراسة كاملة عن

التنظيم املايل يف مملكة غرانطة ،إال أنه ميكن حتديد أسس النظم املالية فيها كما يلي:

 - 1كان هناك وظيفة املشرف على ممتلكات السلطان اخلاصة ،وقد أطلق عليه إسم الوكيل.

فمحمد بن احملروق كان وكيالً على ممتلكات السلطان إمساعيل األول قبل تسلمه منصب الوزارة

(.)676

 - 2أبعد سالطني غرانطة اليهود واملسيحيني عن وظيفة اجلباية ،عكس دولة املرابطني وغريها اليت

اعتمدت عليهم (.)677

 - 3كان سالطني غرانطة يدفعون األموال الكثرية إىل ملوك اإلسبان فريوى أن السلطان حممد األول

كان يدفع ربع ما يف بيت ماله وقيل أبنه كان يدفع نصف ما موجود يف بيت املال ،ويف عام  709هـ

رفع فرديناند الرابع احلصار عن اجلزيرة
_______

( )673ينظر ،ابن صاحب الصالة ،املن ابإلمامة ،ص  - 133أبو رميلة ،عالقات ،ص .480
( )674ينظر ،عنان ،عصر املوحدين ،ص .627
( )675حممد ولد دادة ،مفهوم امللك يف املغرب ،ص .176 - 174

( )676ينظر ،ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 242فرحات ،غرانطة ،ص .79
( )677فرحات ،غرانطة ،ص .79
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اخلضراء مقابل مخسني ألف قطعة ذهبية دفعها السلطان أبو اجليوش نصر من بيت املال ،كما أن

ألفونسو العاشر احلكيم فرض على ابن األْحر مبلغ مخسني ألف قطعة ذهبية أي ما يعادل سدس ما
حوته خزينة الدولة النصرية (.)678
 - 4كانت أهم واردات بيت املال يف الدولة النصرية ،اجلزية اليت تؤخذ من أهل الذمة ،وصدقات

املسلمني وهي الزكاة والعشور على املاشية واحملصوالت الزراعية ،والضرائب على التجارة ،أما ضريبة

التجارة البحرية والصيد فمقصورة على ميناء مالقة ومربلة ( .)679ومن موارد بيت املال ضريبة
املواريث وغنائم احلروب (.)680

 - 5كانت نقود بين األْحر يف غرانطة من الصنف املمتاز ،وكانت نقودهم من أفضل النقود
( .)681ومما يذكر يف هذا اجملال أن فريقاً من مسيحيي أرغون عمدوا أايم ملكهم بطرة الرابع إىل

ضرب عملة مزيفة شبيهة بنقود املسلمني واتجروا هبا مدة مع الغرانطيني ،إال أن هذه النقود املزيفة

قد اكتشفت ( .)682وكانت داننريهم تتألف من الذهب والفضة والنحاس ،وكان الدينار الذهيب
يساوي عشرة دراهم فضية ،وهناك عملة القرياط وهي نصف الدرهم (.)683

 - 6ازدهرت الزراعة يف مملكة غرانطة ،وساعد على هذا االزدهار طبيعة األرض وما حوته األهنار
والوداين والسهول اخلصبة واهتموا بقنوات الري .وأهم احملاصيل الزراعية ،الكروم الذي يعصرونه يف

عيد اشتهرت به مملكة غرانطة ( ،)684وكذلك الزيتون والربتقال واحلبوب على أنواعها (.)685
واشتهرت مملكة غرانطة بصناعة األسلحة كالسيوف واخلناجر والدروع والرماح وهذا أمر يتطلبه

وضعهم اجلهادي ضد املمالك اإلسبانية .ابإلضافة إىل شهرهتم يف

_______

( )678ينظر ،ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص  - 74فرحات ،غرانطة ،ص .80
( )679ينظر ،أيضاً ،ص  - 40أيضاً ،ص .81
( )680فرحات ،غرانطة ،ص .81

( )681ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص .40
( )682فرحات ،غرانطة ،ص .81

( )683ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،ج  ،1ص .138 - 137
( )684ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،ص .40

( )685ينظر ،فرحات ،غرانطة ،ص  141وما بعدها.
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صناعة الصوف واحلرير واألقمشة امللونة ،كما أتقن الغرانطيون صناعة اخلزف وغريها (.)686
أما جتارة الدولة فكانت نشطة مع مصر وبالد الشام ومشايل أفريقية ،وكذلك مع مملكيت قشتالة

وأرغون وبعض مجهورايت إيطاليا وخباصة مع مجهورية جنوة ( ،)687وساعدها على ذلك موقعها
البحري .وتشري الرواايت إىل رخص األسعار يف مملكة غرانطة ،فرطل اللحم يباع بدرهم (،)688
ومثانية أرطال من العنب بدرهم أو بدرمهني.

وكانت املواد الغذائية يف العاصمة غرانطة أغلى من سائر املناطق ،ويعود ذلك إىل ازدايد عدد سكاهنا
بعد نزوح أبناء املدن والقرى اليت وقعت يف أيدي اإلسبان إليها (.)689
_______

( )686املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 163فرحات ،غرانطة ،ص .146 - 144
( )687فرحات ،غرانطة ،ص .151 - 150

( )688املقري ،نفح ،ج  ،1ص  - 144 - 143ص  ،211ص .218
( )689ينظر ،ابن خلدون ،املقدمة ،ص  - 364فرحات ،غرانطة ،ص .146
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ص ُل الثهالِث
ال َف ْ

أثر احلضارة العربية يف األندلس على أورواب

لسنا حباجة إىل ذكر التفاصيل من أجل التدليل على عصر التخلف الذي ساد أورواب عندما كانت

أمة العرب واإلسالم يف عصر ازدهارها الفكري ،فقد يكفينا يف هذا اجملال شهادة بعض العلماء
األوروبيني الذين كتبوا عن حضارة العرب وأثرها يف تكوين الفكر األرويب (.)1

بدأ أتثري احلضارة األندلسية يف أورواب منذ القرن الثامن امليالدي ،ولقد اختذ هذا التأثري صوراً
وأشكاالً متعددة نظراً للحالة اليت كانت عليها أورواب حينئذ .وميكن متييز ثالث مراحل ألثر احلضارة
ابتداء من بدايتها األوىل وحىت عصر النهضة وهي:
األندلسية يف أورواب
ً
 - 1عصر التأثري غري املباشر:

استقر العرب يف األندلس ما يقارب مثانية قرون بلغت فيها احلضارة العربية الذروة ،وكانت هذه

احلضارة تشع من حواضر قرطبة وغرانطة وإشبيلية وسرقسطة وطليطلة وغريها .وكان حمبو العلم يف

أورواب يهرعون إىل مراكز احلضارة األندلسية ويقضون السنوات الطوال يف الدراسة والتتبع ،واإلطالع
على كتب العرب فيها .ويف مقدمة هؤالء الراهب الفرنسي (جربرت دي أورايك) الذي وفد إىل

األندلس على عصر احلكم املستنصر ( 366 - 350هـ) ،واهتم بصورة خاصة بدراسة العلوم

الرايضية وبرع
_______

( )1ينظر ،هونكة ،مشس العرب ،ص  359وما بعدها ،لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص - 11
لوبون ،حضارة العرب ،ص  675وما بعدها.
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فيها حىت خيل لعامة فرنسا -بعد رجوعه -آنذاك أبنه ساحر ( ،)2وأصبح فيما بعد اباب روما ابسم
البااب سلفسرت الثاين ( 394 - 390هـ) وله دوره البارز يف نشر علوم العرب يف أورواب (.)3
كما وجدت نسخة التينية من حكم بقراط كانت تستخدم يف التدريس يف مدينة شارتر بفرنسا عام

 382هـ 991/م ،فعللت هذه الظاهرة بوجود نفوذ عريب مبكر يف فرنسا ،ألن هذه النسخة كانت
عن أصل عريب ،ذلك ألن الغرب الالتيين كان جيهل يف هذا العصر جهالً اتماً أي شيء من األصول

اليواننية ألعمال اليوانن القدماء (.)4

ونستنتج افرتاضاً من ظروف هرمان الكسيح ( 1034 - 1013م) وهو ابن أمري داملاسيا من أصل
سويسري وقد كتب يف الرايضيات والتنجيم عن أتثري احلضارة العربية األندلسية .فهذا األمري لظروفه

املرضية مل يزر األندلس ،إال أنه استفاد أوالً من ترمجات ألعمال عربية كاليت وجدت يف شارتر أو اليت

عملت جلربرت ،واستفاد اثنياً من الطالب األوروبيني العائدين من األندلس والذين كانوا ميرون بدير

(رخيناو) الذي يقيم به هرمان ويقضون فيه فرتة قبل رجوعهم إىل بالدهم .وعن هؤالء نقل هرمان كل

ما جلبوه من اآلالت الفلكية العربية ويف مقدمتها االسطرالب (.)5

وإذا كانت هذه الظواهر جهوداً فردية قام هبا بعض األفراد أو بعض األديرة ،فإن بعثات علمية
أرسلت إىل األندلس ذات طابع رمسي من قبل حكومات بعض الدول األروبية.

أخذت البعثات األوروبية تتواىل ترتى على األندلس أبعداد متزايدة سنة بعد أخرى حىت بلغت سنة

 312هـ يف عهد اخلليفة الناصر زهاء سبعمائة طالب وطالبة .وكانت إحدى هذه البعثات من فرنسا
برائسة األمرية (اليزابث) ابنة خال امللك لويس السادس ملك فرنسا .وبعث فيليب ملك ابفاراي إىل
اخلليفة هشام الثاين (تويف حوايل عام
_______

( )2ينظر ،جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص  396وما بعدها  -عبد الرْحن بدوي ،دور العرب
يف تكوين الفكر األورويب ،ص  - 6 - 5رينو ،غزوات العرب ،ص .296

( )3حيدر ابمات ،دور املسلمني يف بناء املدنية الغربية ،ص  - 33السامرائي ،الثغر األعلى ،ص 8
 -دراسات يف اتريخ الفكر العريب ،ص .385

( )4جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص .502 - 501
( )5هونكه ،مشس العرب ،ص  - 140سليم طه التكرييت " :أورواب ترسل بعثاهتا إىل األندلس "
جملة الوعي اإلسالمي ،العدد ( 37الكويت ،)1968 :ص .92
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 403هـ) بكتاب يطلب إليه أن أيذن له إبرسال بعثة من بالده إىل األندلس لإلطالع على مظاهر
التقدم احلضاري فيها واالستفادة منها .فوافق اخلليفة هشام ،وجاءت بعثة هذا امللك برائسة وزيره
املدعو (ويلمبني) ،الذي يسميه العرب (وليم األمني) (.)6

وسار ملوك آخرون من أورواب على هذا النهج ،فقد أوفد ملك ويلز بعثة برائسة ابنة أخيه كانت تضم
مثاين عشرة فتاة من بنات األشراف واألعيان ،وقد وصلت هذه البعثة مدينة إشبيلية برفقة النبيل

(سفيلك) رئيس موظفي القصر يف ويلز الذي ْحل رسالة من ملكه إىل اخلليفة هشام الثالث (ويبدو

أنه هشام املعتد ابهلل الذي خلع عام  422هـ) ،وكان هدف هذه البعثة كما تقول الرسالة " :فقد

مسعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصايف معاهد العلم والصناعات يف بالدكم العامرة فأردان
وألبنائنا اقتباس مناذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم يف بالدان

اليت يسودها اجلهل من أربعة أركان  .)7( " ...وقد استقبل خليفة األندلس البعثة أحسن استقبال،
ورد على رسالة ملك ويلز ،وقد حظيت هذه البعثة ابهتمام رجال الدولة الذين قرروا أن يتم اإلنفاق

على هذه البعثة من بيت مال املسلمني (.)8

وقد كانت بعثة ملك ابفاراي اليت ترأسها وليم األمني تتألف من ( )215طالباً وطالبة وزعوا على مجيع
معاهد األندلس لينهلوا من مواردها الثقافية .وختربان الرواايت أبن مثانية من أفراد هذه البعثة اعتنقوا

الدين اإلسالمي ومكثوا يف األندلس ورفضوا العودة إىل بالدهم .ومن هؤالء الثمانية ثالث فتيات
تزوجن مبشاهري من رجال األندلس يف ذلك الوقت وأجننب عدداً من العلماء كان منهم عباس بن

مرداس الفلكي (.)9

ويف الوقت نفسه عمد بعض ملوك أورواب إىل استقدام علماء األندلس لتأسيس املدارس ونشر ألوية
العلم والعمران .ففي خالل القرن التاسع امليالدي وما بعده وقعت حكومات هولنده وسكسونيا

وإنكلرتا على عقود مع حوايل تسعني من األساتذة العرب يف األندلس مبختلف العلوم ،وقد اختري
هؤالء من بني أشهر العلماء الذين كانوا حيسنون اللغتني اإلسبانية والالتينية إىل جانب اللغة العربية،

ووقعت تلك احلكومات
_______

( )6السامرائي ،دراسات ،ص .386
( )7سليم طه التكرييت " :أورواب ترسل بعثاهتا إىل األندلس " ،ص .90
( )8السامرائي ،دراسات ،ص .387 - 386
( )9سليم طه التكرييت " :أورواب ترسل بعثاهتا إىل األندلس " ،ص  90وما بعدها.
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عقوداً أخرى مع حوايل مائيت خبري عريب يف خمتلف الصناعات وال سيما إنشاء السفن وصناعة

النسيج والزجاج والبناء وفنون الزراعة .ولقد أقام بعض املهندسني العرب أكرب جسر على هنر

التاميس يف بريطانية عرف ابسم (جسر هليشم  )Helichemوهذه الكلمة حتريف لكلمة هشام

خليفة األندلس الذي أطلق اإلنكليز إمسه على هذا اجلسر عرفاانً بفضله ألن أرسل إليهم أولئك

املهندسني العرب .وكذلك كان املهندسون العرب هم الذين شيدوا قباب الكنائس يف ابفاراي ،وال
تزال توجد إبحدى املدن األملانية (شتوتغارت) حىت اليوم سقاية ماء تدعى (أميديو )Amedeo

وهو حتريف لكلمة أْحد املهندس العريب الذي بناها (.)10

واستمرت عملية التأثري غري املباشر زهاء ثالثة قرون ،وقد عملت على وضع أول خطوة يف طريق

تغري العقلية األوروبية.

 - 2عصر الرتمجة من العربية إىل الالتينية:

يبدأ هذا العصر من منتصف القرن احلادي عشر امليالدي إىل أواخر القرن الثالث عشر ،وأول ما

اهتم به املرتمجون ،هو ترمجة العلوم العربية املنقولة عن العلوم اليواننية أوالً ،ومن مث ترمجة العلوم

العربية اإلسالمية اثنياً.
بعد أن اسرتد اإلسبان مدينة طليطلة عام  478هـ 1085/م أصبحت على احلدود بني دولة العرب
يف األندلس وبني املمالك اإلسبانية وأورواب .ولقد امتازت هذه املدينة بكثرة مكتباهتا خصوصاً وقد

انتقل إليها آالف اجمللدات من املشرق ،وبقيت الثقافة العربية فيها حىت بعد سقوطها بيد اإلسبان.
وقامت فيها حركة ترمجة من قبل هيئة من املرتمجني نقلوا فيها كتب العرب إىل الالتينية.
ويف عهد مطران طليطلة (رميوندو  1152 - 1126م) أسس معهداً للرتمجة وعهد برائسته إىل

(دومنجو غنصالفة) الذي برز نشاطه ما بني عام  1130وإىل عام  1180م ،والذي يعد أشهر
رجال الرتمجة يف العصر الوسيط من العربية إىل الالتينية عن طريق اإلسبانية العامية ( .)11فقد كانت

الطريقة يف الرتمجة أن يقوم يهودي مستعرب -ومن أشهرهم يف معهد الرتمجة بطليطلة إبراهام بن

عزرا -برتمجة النص العريب شفوايً إىل اللغة اإلسبانية العامية ،مث يتوىل (غنصالفة) الرتمجة إىل الالتينية.
ومن بني ما ترمجه
_______

( )10ينظر ،السامرائي ،دراسات ،ص  - 387سليم طه التكرييت " :أورواب ترسل بعثاهتا إىل
األندلس " ،ص  90وما بعدها.

( )11السامرائي ،دراسات ،ص .389
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غنصالفة على هذا النحو مؤلفات الفارايب وابن سينا والغزايل .وشاركه يف الرتمجة أحياانً (خوان بن
داوود) إذ اشرتكا سوية يف ترمجة كتاب (يف النفس) البن سينا ،وشاركه أيضاً املرتمجان اإلنكليزاين
(روبرت الكيتوين وأدالرد الباثي) .واشتهر أدالرد الباثي برتمجة جداول يف علم الفلك ملسلمة

اجملريطي عام  1126م (.)12

واستمرت حركة الرتمجة يف مدينة طليطلة يف القرن الثالث عشر ،ووفد إليها علماء أورواب أمثال

(ميخائيل سكوت) الذي ترجم كتباً البن سينا .ومن كبار املرتمجني يف طليطلة (ماركوس) مشاس

طليطلة الذي ترجم بعض مؤلفات جالينوس الطبية -املرتمجة إىل العربية أصالً -كما ترجم القرآن

الكرمي وبعض كتب علم التوحيد ،كما ترجم (هرمانوس املانوس) شرح ابن رشد على كتاب األخالق

ألرسطو عام  1240م.

ويالحظ من أعمال ماركوس أن هناك دافعاً دينياً وراء اهتمام األوروبيني يف هذا القرن ابللغة العربية،
فقد أرادت الكنيسة الكاثوليكية أن حتول املسلمني إىل املسيحية ،وأن تربط الكنائس الشرقية بروما

بعد توحيدها .ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف ،ال بد من تعلم العربية ،وقد أمثر هذا االهتمام أوالً
برتمجة القرآن إىل الالتينية تنفيذاً لفكرة بطرس اجلليل (رئيس دير كلوين) الذي زار إسبانيا عام

 1141م يف مهمة دينية ،فأتيحت له فرصة مراقبة بداايت الصراع بني األندلس واملمالك اإلسبانية،

وكان ذلك أثناء حكم دولة املوحدين ( ،)13وقد توصل إىل أن القوة املسلحة ال جتدي نفعاً يف

حماربة اإلسالم ،وإمنا ينبغي اللجوء إىل املنطق ،وذلك بفهم اخلصم أوالً ،واإلصغاء إىل جدله وحججه

اثنياً ،ومبا أن القرآن هو املرجع األول لدى املسلمني فقد وجب على األوروبيني فهمه .ولتحقيق هذه

الغاية قام بطرس اجلليل بتكليف الراهب اإلنكليزي (روبرت الكيتوين) الذي كان يدرس آنذاك

الفلك العريب والرايضيات يف إسبانيا ،أن يرتجم القرآن إىل الالتينية وأجزل له العطاء ،وقد لقيت

ترمجته رواجاً واسعاً (.)14

ومن الذين اهتموا ابلدراسات العربية بدافع ديين هو (رامون لل) من أهل ميورقة الذي برز بعد

اسرتجاع اجلزائر الشرقية من يد املسلمني عام  627هـ 1230/م ،فقد درس اللغة العربية تسع
سنوات على يد أسري مسلم ،مث جنح يف أتسيس معهد لتدريس

_______
( )12ينظر ،أولريي ،الفكر العريب ،ص  - 234جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص  - 523لويس

يونغ ،العرب وأورواب ،ص  ،12ص .120

( )13ينظر ،السامرائي ،دراسات ،ص .390
( )14ينظر ،لوبون ،حضارة العرب ،ص  - 677لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص - 13 - 12
عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .10
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العربية ،وكان يؤمن ابحلوار مع املسلمني مع االعتقاد سلفاً بتفوق الدين املسيحي.

ولتحقيق هذا الغرض أحبر يف عام  1291م إىل تونس من أجل إجراء مناقشة علنية مع علماء املدينة
حول أوجه اخلالف بني املسيحية واإلسالم ،وقد أدت املناقشة إىل طرده فعاد إىل أورواب ،مث كرر

العودة إىل تونس فثار عليه العوام وقتلوه عام  1316م ( .)15ويف عهد ألفونسو احلكيم انتشرت
حركة الرتمجة من العريية إىل اإلسبانية ،فرتمجت كتب كليلة ودمنة ،وعشرات من كتب الفلك فكان

هلذا أثره يف قيام اللغة اإلسبانية أوالً ،ومن مث تقدم الدراسات العلمية يف إسبانيا وانتقاهلا إىل أورواب
اثنياً .وأنشأ ألفونسو احلكيم عام  1254م جامعة إشبيلية وخصصها لدراسة العربية والالتينية
(.)16

 - 3عصر االستعراب  -قمة التأثري العريب:
وميتد هذا العصر من منتصف القرن الثالث عشر حىت منتصف القرن اخلامس عشر .وقد اتصف
هذا العصر ابلقبول األعمى لكل ما هو عريب ،والنظر إليه ابعتباره احلجة النهائية.

يف هذه الفرتة نستعرض أثر العلوم العربية املختلفة يف تكوين الفكر األورويب يف خمتلف ميادينه:
ففي جمال الفكر الفلسفي ،عرفت أورواب يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر عن طريق األندلس
مؤلفات أرسطو ،وأجزاء من فلسفة أفلوطني وأبرقلس ،ومعامل من فلسفة أفالطون وذلك بواسطة

معاهد الرتمجة يف مدينة طليطلة ،إذ قام املرتمجون برتمجة كتاب الربهان من منطق أرسطو (أور جانون

أرسطو) أي مؤلفات أرسطو املنطقية مثل (التحليالت الثانية  -السماء والعامل  -الكون والفساد)،

كما ترمجوا كتاب (اخلري احملض) املنسوب إىل أرسطو .فكان هلذه احلركة أثر فعال يف إخصاب الفكر
األورويب الذي سرعان ما خضع لفلسفة أرسطو (.)17

كما أثر الفالسفة العرب يف أورواب عندما ترمجت مؤلفاهتم إىل الالتينية وبعض
_______

( )15لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص .14

( )16جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص  - 524هونكه ،مشس العرب ،ص  136وما بعدها -
عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .10

( )17ينظر ،عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص  - 30أرنست بنتس " ،الثقافة اإلسالمية تنقل
الفلسفة اليواننية إىل أورواب " ترمجة سليم طه التكرييت ،جملة املورد العدد ( 4بغداد ،)1981 :ص
 466وما بعدها.
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اللغات األوروبية احلديثة .فرتجم يوحنا اإلسباين منطق ابن سينا ،وترجم غنصالفة مبساعدة يوحنا
اإلسباين قسم الطبيعيات وقسم النفس وقسم اإلهليات من كتاب الشفاء البن سينا أيضاً ،كما ترمجوا
كتاب مقاصد الفالسفة لإلمام الغزايل وكتاب ينبوع احلياة البن جربول (تويف عام  450هـ) (.)18

وقد أتثر شيخ املرتمجني األوروبيني غنصالفة آبراء فالسفة اإلسالم ،فألف كتاابً جند فيه آاثر الفلسفة
اإلسالمية ،ومن أشهر كتبه اليت بدأ فيها أتثري ابن سينا وابن جربول هو كتاب (صدور العامل  -يف
خلود النفس  -يف التوحيد) ،وعندما بدأ األوروبيون قراءة كتب فالسفة اإلسالم بدأت النهضة
احلقيقية للفكر الفلسفي األورويب (.)19

وأول من أدخل فلسفة ابن رشد إىل أورواب ميخائيل سكوت عام  1230م ،ومل أيت منتصف القرن

الثالث عشر حىت كانت مجيع كتب هذا الفيلسوف قد ترمجت إىل اللغة الالتينية ( .)20ورسالة حي
بن يقظان ملؤلفها أيب بكر بن طفيل ،ترمجت إىل العربية يف القرن الرابع عشر امليالدي ،وإىل الالتينية

يف القرن اخلامس عشر امليالدي ،وبتوايل السنون ظهرت ترمجات بلغات خمتلفة هلذه الرسالة (.)21
أما أثر التصوف اإلسالمي يف نشأة التصوف األورويب ،فقد أثرت آراء الصويف األندلسي ابن عباد

الرندي (تويف عام  720هـ) على آراء الصويف اإلسباين يوحنا الصلييب .ومن املعروف أن ابن عباد

الرندي كان صوفياً على الطريقة الشاذلية  -سبق يوحنا الصلييب مبائيت سنة ،ويبدو أن التوافق بني
آراء العاملني جاء نتيجة ،أن الطريقة الشاذلية كانت واسعة االنتشار يف املغرب واألندلس يف القرن

الرابع عشر واخلامس عشر امليالدي ،وال بد أهنا ظلت عميقة التأثري واالنتشار بني املسلمني الذين

غلبوا على أمرهم وبقوا يف إسبانيا بعد إخراج العرب منها عام  1492م ،وعن هؤالء تلقى يوحنا
الصلييب علمه ابلطريقة الشاذلية (.)22

_______

( )18شاخت وبوز ورث ،تراث اإلسالم ،ج  ،2ص  - 265 - 264عبد الرْحن بدوي ،دور
العرب ،ص .31 - 30

( )19عبد الرْحن بدوي ،دور العرب.31 ،
( )20حسين أْحد ،احلضارة العربية ،ص .98 - 97
( )21ضياء أولكن " ،أثر الفكر العريب اإلسالمي يف الفلسفة الغربية " ترمجة عبد الصاحب

السعدي ،جملة املورد ،العدد  ،4ص  - 410ينظر شاخت وبوز ورث ،تراث اإلسالم ،ج  ،2ص

.273
( )22عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .27 - 25
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ويف جمال التصوف فقد أثر الغزايل يف فكر العامل الفرنسي املشهور (بسكال) صاحب احلجة املشهورة
يف إثبات وجود اآلخرة واليت تسمى رهان بسكال ،حيث حاول إقناع املنكرين لآلخرة اإلميان
بوجودها ،وهذه احلجة ذكرها الغزايل يف معظم كتبه ( .)23أما تفسري االتفاق بني آراء الغزايل وآراء

بسكال حول هذه احلجة ،فإن بسكال عرف كالم الغزايل إما عن طريق مستشرق معاصر لبسكال،
أو أنه عرف آراء الغزايل أثناء إطالعه على كتاب (خنجر اإلميان) لرميوندو مارتني ،والذي ثبت أن

بسكال استفاد منه وهو يكتب دفاعه عن الدين ( .)24هذا مع العلم أن اإلمام الغزايل عرف يف
أورواب أبنه صاحب كتاب مقاصد الفالسفة ،ال صاحب كتاب اإلحياء (.)25

كما كان حمليي الدين بن عريب األندلسي أثر كبري على عقول النساك األوروبيني ،والذين حببه إليهم

أنه دعى إىل وحدة األداين.

ومن املعروف أن أول الفالسفة الصوفيني من أهل الغرب هو (جوهان أوكهارت) األملاين الذي عاش
يف القرن التايل لعصر حميي الدين بن عريب (القرن الثالث عشر) ودرس يف جامعة ابريس اليت كانت

تعتمد على الثقافة األندلسية يف احلكمة والعلوم ( .)26وأثر حميي الدين بن عريب يف دانته الشاعر
اإليطايل املشهور الذي استمد مادة غزيرة لكتابه (الكوميداي اإلهلية) من التصورات األخروية
اإلسالمية ،وخباصة ما ورد منها عند ابن عريب (.)27

أما يف جمال الفكر العلمي فتأثري األندلس كبري جداً ،فكانت مدارس الطب األوروبية تستخدم

الكتب الطبية العربية املرتمجة إىل الالتينية وخباصة كتب الرازي وابن سينا ( .)28فكتاب احلاوي

للرازي كان أحد الكتب التسعة اليت تتكون منها مكتبة الكلية الطبية يف ابريس عام  1395م،
وعندما أراد امللك لويس احلادي عشر استنساخه اضطر

_______

( )23ينظر ،إحياء علوم الدين ،ج ،ص .366 - 365
( )24عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص  - 28 - 27ضياء أولكن " ،أثر الفكر العريب

اإلسالمي " ،ص .413 - 412

( )25السامرائي ،دراسات ،ص .394

( )26حسين أْحد ،احلضارة العربية ،ص  - 97عباس حممود العقاد ،أثر العرب يف احلضارة
األوروبية ،ص .97

( )27عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص  49وما بعدها.
( )28لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص .128
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إىل دفع مبلغ كبري من الذهب والفضة مقابل استعارته .وطبع هذا الكتاب مرات عديدة يف أورواب
برتمجته الالتينية .أما كتابه املنصوري فقد ترجم إىل الالتينية عام .)29( 1489

أما كتاب التصريف خللف بن عباس الزهراوي (تويف عام  427هـ) فقد استمر مدة مخسة قرون
العمدة يف األمور اجلراحية يف أورواب ،وقد ترجم إىل الالتينية والعربية عدة مرات .وكتاب القانون يف
الطب البن سينا ،فقد ترجم إىل الالتينية وطبع عشرات املرات خالل القرن اخلامس عشر والسادس

عشر امليالديني (.)30

وكان كتاب يف العقاقري ملاسويه املارديين (تويف عام  406هـ) الكتاب املدرسي يف الصيدلية يف أورواب

لعدة قرون ،كما كان كتاب األدوية املفردة البن وافد (تويف عام  467هـ) من أهم كتب الصيدلة اليت

اعتمدت عليها أورواب يف القرون الوسطى (.)31
 -ويف جمال الكيمياء فقد ترجم كتاب غاية احلكيم للعامل أْحد بن مسلمة اجملريطي األندلسي (تويف

عام  398هـ) إىل الالتينية يف القرن الثالث عشر ،وبذلك عرف األوروبيون من العرب تقسيم املواد
الكيمياوية إىل نباتية وحيوانية ومعدنية ،وما زالت املعدات العربية يف جمال الكيمياء ،واليت انتقلت إىل

الكيمياء احلديثة ،حتمل أمساءها العربية األصيلة (.)32

 أما يف جمال الرايضيات ،فقد أخذ العرب األرقام احلسابية من اهلند ،وعن طريقهم انتقلت األعدادالغبارية إىل األندلس ،ومنها إىل أورواب .وأول من أخذ ابألرقام العربية من األوروبيني جربرت الذي

عرف فيما بعد ابلبااب سلفسرت الثاين ،الذي درس يف األندلس وبعدها ألف كتاابً شرح فيه كيفية

استخدام األرقام العربية .إال أن أورواب مل تلق ابالً إىل هذا النظام اجلديد يف البداية ،بل كان يُنظر إىل

جربرت بعني الشك ،وأنه ساحر ،كما ُرويت عنه األساطري الشعبية ( .)33وبعد فرتة من الزمن تبنت
أورواب األرقام العربية نتيجة أعمال (ليوانردو دي بيزا) الذي تويف عام  1240م والذي درس

الرايضيات

_______

( )29لوبون ،حضارة العرب ،ص  - 589فرات فائق ،أبو بكر الرازي ،ص  69وما بعدها.

( )30حكمت جنيب عبد الرْحن ،دراسات ،ص  ،56 - 55ص  - 60حسين أْحد ،احلضارة
العربية ،ص  - 89عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .22
( )31جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص .352

( )32حسين أْحد ،احلضارة العربية ،ص  - 91العقاد ،أثر العرب يف احلضارة األوروبية ،ص - 43
حكمت جنيب ،دراسات ،ص .276
( )33ينظر ،السامرائي ،الثغر األعلى ،ص .8 - 7
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على يد معلم عريب يف مشال أفريقية ،وأصدر كتاابً يشرح فيه نظام األرقام العربية عام  1202م وكان
ذلك بداية تبين أورواب لألرقام العربية ( .)34وترمجت كذلك كتب اخلوارزمي (كتاب اجلرب واملقابلة)

وكتاب أقليدس يف اهلندسة (الرتمجة العربية) إىل اللغة الالتينية واستفادت منها أورواب كثرياً (.)35

 -ويف جمال علم الفلك ،فقد قام جمموعة من املرتمجني األوروبيني بنقل كتب علم الفلك العربية إىل

اللغة الالتينية ،ومثال على ذلك ،ترمجة زيج (اجلداول) البتاين (تويف عام  317هـ) إىل اإلسبانية بناء
على رغبة امللك ألفونسو العاشر ملك قشتالة ( 1284 - 1252م) ومسي هذا الزيج (ابجلداول

األلفنسية) الذي شاع استعماله يف أورواب لعدة قرون (.)36

أما األلواح الفلكية للخوارزمي ،فقد ترمجها إىل الالتينية أدالرد الباثي عام  1126م ،ومؤلفات أيب

معشر البلخي (تويف عام  886هـ) نقلها إىل الالتينية (خوان اإلشبيلي) ،ومن خالهلا نقل إىل

األوروبيني تفسرياً لظاهرة املد واجلزر وارتباطها ابلقمر (.)37

ونتيجة اهتمامات العرب الفلكية عرفوا موقع النجم الثابت يف اجلنوب (سهيل) ويسمى أيضاً غيوم

ماجالن ،حيث استعان به ماجالن أثناء رحلته حول العامل ( .)1522 - 1519ومن علماء العرب
يف الفلك الذين ذكروا هذا النجم عبد الرْحن الصويف (تويف عام  376هـ) يف كتابه الكواكب الثابتة،
وهبذا قدموا خدمة كبرية ألورواب يف جمال االستكشافات اجلغرافية ( .)38وإذا كان وصول العرب إىل

القارة األمريكية قبل كوملبس أمراً غري مقطوع به ،فمن احملقق أهنم وصلوا يف احمليط األطلسي (حبر

الظلمات) إىل أمد بعيد وانتهوا إىل بعض جزائره .أما األمر الذي ال شك فيه أن الفكرة اليت هنضت

بكوملبس مكتشف القارة األمريكية ( 1493 - 1492م) إمنا هي فكرة عملية مستمدة من

املؤلفات العربية وخباصة كتب اجلغرافية والفلك .فلوال اقتناع كوملبس ابستدارة األرض ملا خطر له أن

يصل إىل اهلند من طريق الغرب ،ومل تكن يف أورواب
_______
( )34لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص .125

( )35عز الدين فراج ،فضل علماء املسلمني ،ص  ،168ص .177
( )36جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص  - 530لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص  - 126حسين
أْحد ،احلضارة العربية ،ص .93

( )37عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .19
( )38السامرائي ،دراسات ،ص .5403
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يومئذ مؤلفات تشرح هذه الفكرة غري املؤلفات العربية (.)39

وإىل جانب كل هذا أتثرت اجلامعات األوروبية ببعض تقاليد اجلامعات العربية وخباصة اليت كانت

موجودة ابألندلس .فقد قلدهتا يف لبس األردية اخلاصة ابألساتذة ،وقلدهتا يف ختصيص أروقة للطالب
حسب جنسياهتم تسهيالً الستيعاهبم يف اجلامعة ،وقلدهتا يف منح اإلجازات (إجازة التدريس) .وقد

أكد بعض علماء أورواب أن كلمة (بكالوريوس الالتينية) ليست إال حتريفاً للعبارة العربية (حبق الرواية)
واليت تعين احلق يف التعليم إبذن من األستاذ .وال تزال جامعة كمربدج حتتفظ إبجازة جامعية عربية

مبكرة تعود إىل عام  1147م فيها عبارة حبق الرواية ،بينما مل تظهر كلمة بكالوريوس يف اإلجازات

األوروبية قبل عام  1221م (.)40

 -أما يف جمال األدب ،فقد كان لألدب األندلسي ،وخباصة الشعر ،أثر كبري يف نشأة الشعر األورويب

احلديث يف إسبانيا وجنويب فرنسا ،وأييت أتثري الزجل واملوشح ابلدرجة األوىل ،كما يروي املستشرق
اإلسباين (خليان ريبريا) الذي درس موسيقى األغاين اإلسبانية ودواوين شعراء الرتوابدور ،وهم
الشعراء اجلوالة يف العصور الوسطى أبورواب ،واملنيسنجر ،وهم شعراء الغرام .كما أثبت انتقال حبور

الشعر األندلسي فضالً عن املوسيقى العربية إىل أورواب ( .)41وشعر الرتوابدور يعود إىل أصل عريب،
وذلك لوجود أوجه شبه لفظية موسيقية بني ما شاع أبورواب ،وبني ما عرف عن الزجل األندلسي،

وكذلك من حيث املضمون حيث شاع يف هذا النوع من الشعر بعض مضامني الشعر العريب وهي اليت
يطلق عليها حب املروءة الذي شاع يف أورواب ،وانتشر يف إسبانيا بفضل ابن حزم عن طريق كتابه

(طوق احلمامة) ( .)42وقد انتفع شعراء جنويب فرنسا يف القرن احلادي عشر امليالدي من الشعر
األندلسي ،حيث وجد شبهٌ بني شعراء الرتوابدور وبني ابن قزمان الشاعر األندلسي .وأما سبب ظهور
هذا النوع من الشعر يف فرنسا قبل إسبانيا فيعود إىل أن جيوم التاسع أحد رواد الرتوابدور ودوق

أكيتانيا تعلم

_______

( )39ينظر :زكراي هاشم ،فضل احلضارة اإلسالمية ،ص  - 545عبد املنعم ماجد ،اتريخ احلضارة
اإلسالمية ،ص  - 288العقاد " ،نصيب العرب من حضارة العامل " جملة العريب العدد ( 4الكويت:
 ،)1958ص .33

( )40لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص  - 132 - 131ينظر ،غازي حممد احلاجم " ،دور
املسلمني يف تقدم الطب " جملة الرتبية اإلسالمية ،العدد األول لسنة  ،1977ص .37

( )41حممد كرد علي ،اإلسالم واحلضارة العربية ،ج  ،1ص  - 246عبد الرْحن بدوي ،دور
العرب ،ص .14
( )42ينظر ،حيدر ابمات ،جمايل اإلسالم ،ص  - 304سعد شليب ،دراسات أدبية ،ص .115
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العربية عندما اشرتك يف ْحلة صليبية ابملشرق عام ( 496 - 495هـ) وأقام مدة ابلشام ،كما اشرتك
مع ألفونسو احملارب يف معركة قتندة يف األندلس عام  514هـ ،ويعد هذا أول شاعر يف اللغات
األوروبية احلديثة ،وقد بقي من شعره إحدى عشرة قصيدة (.)43

كما أن سقوط طليطلة بيد اإلسبان عام  478هـ هيأ لكثري من الفرنسيني االتصال مبسلمي األندلس
والتأثر هبم ،كما مل ينقطع يف الوقت نفسه تدفق البعوث الدينية وقوافل التجار بني طليطلة
واملقاطعات الفرنسية ،كل هذه األسباب جعلت الرتوابدور الفرنسي أسبق ظهوراً من قرينه اإلسباين

( .)44كما أن فكرة احلب النبيل اليت تسود الغزل يف الشعر الربوفنسايل ،تعود ابألصل إىل ابن حزم
الذي عرضها يف كتابه طوق احلمامة يف األلفة واألالف ،وهو ما يسمى ابحلب العذري (.)45

كذلك جند أتثري القصص العربية على نشأة األدب القصصي يف أورواب ،ولقد قام (بدرو ألفونسو)
برتمجة ثالثني قصة من العربية إىل الالتينية حتت عنوان (تعليم العلماء) ذكر فيها قصة املرأة اليت

خانت زوجها الغائب ،والذي عاد فجأة فأنقذهتا أمها من هذه الورطة أبسلوب ماكر ،وقد انتشرت
هذه القصة يف األدب األورويب ( .)46ومن انحية أخرى أثرت كليلة ودمنة يف األدب بعد أن ترمجت
يف عصر ألفونسو احلكم حوايل عام  1250م إىل اإلسبانية ،كما ترمجت بعض القصص اليت تسربت
من ألف ليلة وليلة إىل األندلس ،ومنها حكاية (اجلارية تودد) اليت ترمجت إىل اإلسبانية يف القرن

الثالث عشر ،وأثرت بعد ذلك يف إنتاجات كبار أدابء املسرح اإلسباين .وبذلك احتل كتاب ألف
ليلة وليلة مكانة مهمة يف اتريخ األدب األورويب مبا يصوره عن الشرق الغامض والساحر ،الشرق

الذي يزخر ابلسحرة واجلن ،والذي يزخر ابلكنوز الرائعة واملغامرات املذهلة ،وبذلك أصبحت
الصورة نصف اخليالية عن الشرق كما أظهرها الكتاب جمسمة إىل حد كبري يف األدب األورويب

( .)47وضمن هذا اجملال ،نرى دخول كلمات عربية إىل اللغات األوروبية املختلفة ،فقد دخل بعض
هذه الكلمات مباشرة من العربية ،ودخل بعضها عن طريق اللغة اإلسبانية أو الالتينية اليت كانت لغة

العلم واألدب يف تلك
_______

( )43السامرائي ،عالقات ،ص  - 441عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .14

( )44بروفنسال ،اإلسالم يف املغرب واألندلس ،ص  ،206ص  - 302سعد شليب ،دراسات
أدبية ،ص .118

( )45عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .16 - 15
( )46السامرائي ،دراسات ،ص .406
( )47لويس يونغ ،العرب وأورواب ،ص  - 138 - 127عبد الرْحن بدوي ،دور العرب ،ص .16
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العصور .فمثلما جند أثر اللغة العربية يف اللغة العلمية ألورواب ،جندها يف احلياة املعيشية أيضاً ،وهذا

يدل على مدى تغلغل احلضارة العربية يف شؤون املعيشة اليومية اليت تالزم املرء يف داره ،ويف موطن
عمله ،كما تالزمه يف جده وهلوه (.)48

وبعد ذلك بدأ يف أورواب عصر االستقالل الفكري واالنطالق األورويب يف أواخر القرن اخلامس عشر

وأوائل القرن السادس عشر ،وذلك بظهور طائفة من العلماء الالتني استطاعت ابتكاراهتم العلمية أن

تبدأ عصراً علمياً جديداً يف أورواب طابعه االبتكار والتجديد ،أمثال (كوبرنيكوس) و (ليوانرد و
دافنشي) و (ابراسيلوس) وغريهم (.)49

ومن املالحظ أن أورواب يف بداية عصر النهضة اختذت موقفاً معادايً لعلوم العرب ،وبدأت تظهر

بواكري حركة هلجر مؤلفاهتم .إال أهنا عادت مرة اثنية يف بداية القرن الثامن عشر إىل علوم العرب بعد
أن أدركت خطأ رجوعها إىل علوم اليوانن ،أو استقالهلا العلمي ،ولكن بطريقة استقاللية لتكمل

النقص الذي ال زالت ثغراته يف حاجة إىل سدها من علوم العرب (.)50

ال ينكر أن دخول األندلس وصقلية وجنويب إيطاليا ضمن العامل اإلسالمي جعلها مراكز حضارية راقية
للفكر العريب .فعن طريقها خالل العصر اإلسالمي وبعده ،أثر الفكر العريب ابلفكر األورويب ،وذلك
للقرب اجلغرايف بني هذه املناطق وأورواب .حيث ال يفصل األندلس عن بقية أورواب سوى جبال

الرباتت ،مع العلم أن املسلمني عربوا هذه اجلبال وفتحوا مناطق يف فرنسا كانت ضمن دولة العرب

يف األندلس لفرتة من الزمن ،كما أن صقلية وجنويب إيطاليا مرتبطة ارتباطاً مباشراً ببقية شبه اجلزيرة

اإليطالية.

إضافة إىل االتصال واالحتكاك العسكري واحلضاري الذي كان سائداً بني بالد أورواب وبني هذه

الواحات الفكرية العربية القريبة منها ،أو اتصاهلا ابملشرق اإلسالمي عن طريق احلروب الصليبية.
وهذا مع العلم أبن أورواب كانت جادة أبهنا إذا أرادت التقدم والتطور عليها أن تتصل مبراكز الفكر

واحلضارة العربية ،وهلذا كان أثر الفكر العريب يف الفكر األورويب واضحاً (.)51
_______

( )48ينظر ،جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص  - 533لوبون ،حضارة العرب ،ص  - 534عز
الدين فراج ،فضل علماء املسلمني ،ص  ،103ص .128
( )49السامرائي ،دراسات ،ص .409 - 408

( )50أولريي ،الفكر العريب ،ص  - 249جالل مظهر ،حضارة اإلسالم ،ص .533
( )51السامرائي ،دراسات ،ص .409
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قائمة املصادر واملراجع
 - 1املصادر
ابن اآلابر :أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا (تويف 658 :هـ)

 التكملة لكتاب الصلة ،نشر وتصحيح عزت العطار احلسيين (القاهرة ،)1956 :وطبعة أخرىنشر الفريد بل وابن أيب شنب (اجلزائر )1919 :وأخرى نشر :األركون وكونثاليث ابلنثيا؛ (مدريد
.)1915

 -احللة السرياء ،حتقيق الدكتور حسني مؤنس ،جزءان (القاهرة.)1963 :

 املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف (القاهرة )1967 :وطبعة أخرى (مدريد: 1885م).
ابن أيب أصيبعة ،موفق الدين أْحد بن القاسم (تويف 677 :هـ).

 عيون األنباء يف طبقات األطباء ،حتقيق نزار رضا (بريوت.)1965 :ابن أيب دينار ،أبو عبد هللا حممد بن أيب القاسم الرعيين.

 املؤنس يف أخبار أفريقية وتونس ،حتقيق وتعليق ،حممد مشام (تونس.)1967 :ابن أيب زرع ،أبو احلسن علي الفاسي (كان حياً قبل عام  726هـ).

 -األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب واتريخ مدينة فاس (أو بسالة،)1843 :

وطبعة أخرى (الرابط.)1973 :

 -الذخرية السنية يف أتريخ الدولة املرينية (الرابط.)1972 :

ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن علي بن حممد اجلزري (تويف  630هـ).
الكامل يف التاريخ( ،بريوت )1967 - 1965 :األجزاء .11 - 10 - 9 - 5
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اإلدريسي ،أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا (تويف  560هـ).
 صفة املغرب وأرض السودان ومصر واألندلس (من نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق) ،نشر دوزيودي خويه( ،أمسرتدام ،)1969 :وطبعة أخرى (ليدن.)1866 :
ابن بسام ،أبو احلسن علي الشنرتيين (تويف  542هـ).

 الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ،حتقيق الدكتور إحسان عباس (بريوت - )1979 :والقسم الثاين -اجمللد األول حتقيق الدكتور لطفي عبد البديع (القاهرة.)1975 :

ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك األنصاري (تويف  578هـ).
 -كتاب الصلة ،قسمان( ،القاهرة.)1966 :

ابن تغري بردي ،مجال الدين يوسف األاتبكي (تويف  874هـ).

 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج  ،4ج ( ،6القاهرة.)1963 :ابن بطوطة ،حممد بن عبد هللا اللوايت (تويف  770هـ).

 رحلة ابن بطوطة ،حتقيق ونشر الدكتور علي املنتصر الكتاين ،جزءان( ،بريوت.)1979 :ابن جبري ،أبو احلسني حممد بن أْحد البلنسي (تويف  614هـ).

 -رحلة ابن جبري( ،دار الكتاب اللبناين :جمهول سنة الطبع).

ابن جلجل ،أبو داود سليمان بن حسان (تويف بعد عام  384هـ).

 طبقات األطباء ،حتقيق ،فؤاد السيد( ،القاهرة.)1955 :ابن حبيب ،عبد امللك بن حبيب األلبريي (تويف  238هـ).

 -استفتاح األندلس ،حتقيق حممود علي مكي ،صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية ،مدريد ،ج ،5

.1957

ابن حزم ،أبو حممد علي بن أْحد( ،تويف  456هـ).

 رسائل ابن حزم ،حتقيق إحسان عباس (القاهرة.)1954 : مجهرة أنساب العرب ،حتقيق عبد السالم هارون (القاهرة.)1962 : طوق احلمامة يف األلفة واألالف ،حتقيق حسن كامل الصرييف (القاهرة.)1964 : -نقط العروس ،حتقيق شوقي ضيف ،جملة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة  ،133ج  1951 ،2م.
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ابن حوقل ،أبو القاسم النصييب (تويف  367هـ).
 صورة األرض (بريوت.)1979 :ابن حيان ،أبو مروان حيان بن خلف (تويف  469هـ).

 املقتبس من أنباء أهل األندلس ،ج  ،3حتقيق الدكتور حممود علي مكي (بريوت.)1973 : املقتبس يف اتريخ رجال األندلس ،ج  2نشر ملشور ،م .أنطونية( ،ابريس.)1937 : -املقتبس ،ج  ،5نشر ،ب .شامليا( ،مدريد.)1979 :

 املقتبس يف أخبار بلد األندلس ،حتقيق عبد الرْحن احلجي( ،بريوت.)1965 :ابن خرداذبة.

 املسالك واملمالك ،طبعة ليدن.ابن اخلطيب ،لسان الدين أبو عبد هللا حممد التلمساين (تويف  776هـ).

 اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،حتقيق حممد عبد هللا عنان( ،القاهرة )1977 - 1973 :أربعة أجزاء،وطبعة أخرى (القاهرة.)1955 :
 -أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ،حتقيق ليفي بروفنسال( ،بريوت:

.)1956

 -اتريخ املغرب العريب يف العصر الوسيط ،حتقيق أْحد خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتايب( ،الدار

البيضاء.)1964 :

 (املنسوب) احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية( ،تويف 1329 :هـ). رحيانة الكتاب وجنعة املنتاب ،حتقيق حممد عبد هللا عنان ج ( 1القاهرة.)1980 : -اللمحة البدرية يف الدولة النصرية( ،بريوت.)1978 :

ابن خفاجة ،أبو اسحاق إبراهيم األندلسي (تويف  533هـ).

 -ديوان ابن خفاجة ،حتقيق ،مصطفى غازي (اإلسكندرية.)1960 :

ابن خلدون ،عبد الرْحن بن حممد (تويف  808هـ).
 التعريف اببن خلدون( ،دار الكتاب اللبناين.)1979 : -كتاب العرب( ،بريوت )1958 :وطبعة أخرى( ،بريوت )1979 :سبعة أجزاء.
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 مقدمة ابن خلدون( ،بريوت.)1978 :ابن خلكان ،مشس الدين أبو العباس أْحد بن حممد (تويف  681هـ).
 -وفيات األعيان ،حتقيق حميي الدين عبد احلميد (مكتبة النهضة )1945 :وطبعة أخرى (بريوت:

.)1968

ابن خري ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر اإلشبيلي (تويف  575هـ).
 -فهرسة ما رواه عن شيوخه( ،بريوت.)1979 :

ابن دحية ،أبو اخلطاب عمر بن احلسن (تويف  633هـ).

 -املطرب من أشعار أهل املغرب ،حتقيق إبراهيم األبياري وآخرون (القاهرة.)1945 :

الزبري ،أبو جعفر أْحد (تويف  708هـ).

 -صلة الصلة ،حتقيق ليفي بروفنسال( ،الرابط.)1937 :

ابن سعيد األندلسي وأسرته.

 املغرب يف حلى املغرب ،جزءان ،حتقيق الدكتور شوقي ضيف( ،القاهرة )1955 :وطبعة أخرى(القاهرة.)1964 :

ابن الشباط :حممد بن علي.
 -صلة السمط ومسة املرط ،حتقيق أْحد خمتار العبادي ،صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية ،مدريد،

العدد.1968 - 1967 ،14 :

ابن صاحب الصالة ،عبد امللك بن حممد الباجي (تويف بعد  594هـ).
 -اتريخ املن ابإلمامة ،حتقيق الدكتور عبد اهلادي التازي( ،بريوت )1964 :وطبعة أخرى (بغداد:

.)1979

ابن عبد احلكم ،عبد الرْحن بن عبد هللا (تويف  257هـ).

 -فتوح مصر واملغرب (القاهرة.)1961 :

 فتوح مصر وأخبارها ،نشر شارلس توري.1922 ،ابن عبد ربه ،أْحد بن حممد (تويف  328هـ).
 -العقد الفريد .ج ( ،1بريوت.)1965 :
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ابن عبد امللك املراكشي ،أبو عبد هللا حممد بن حممد األنصاري (تويف  703هـ).
 الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج  ،1حتقيق الدكتور حممد بن شريفة (بريوت :املكتبةاألندلسية) ج  ،4ج  ،5ج  ،6حتقيق الدكتور إحسان عباس (بريوت.)1973 ،1965 ،1964 :
ابن عبدون التجييب.

 يف القضاء واحلسبة ،ضمن جمموعة ثالثة رسائل أندلسية عن احلسبة ،حتقيق ليفي بروفنسال،(القاهرة.)1955 :

ابن عذاري ،أبو العباس أْحد بن حممد املراكشي (تويف بعد  712هـ).
 البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ج  ،2حتقيق كوالن وبروفنسال (بريل.)1951 : -البيان املغرب ،ج  ،3حتقيق ،ليفي بروفنسال (بريوت :جمهول اتريخ الطبع).

 -البيان املغرب ،ج  ،4حتقيق إحسان عباس (بريوت )1967 :خاص ابملرابطني.

 البيان املغرب/القسم الثالث ،حتقيق مريندة وآخرون( ،تطوان )1960 :خاص ابملوحدين فسميناهالبيان املوحدي.
ابن فرحون ،برهان الدين إبراهيم بن علي (تويف  799هـ).

 الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،حتقيق الدكتور حممد األْحدي أبو النور ،جزءان(القاهرة.)1974 :

ابن الفرضي ،أبو الوليد عبد هللا بن حممد( ،تويف  403هـ)
 اتريخ علماء األندلس (القاهرة.)1966 :ابن الفقيه.

 -خمتصر كتاب البلدان ،طبعة ليدن.

ابن قتيبة (املنسوب).

 -اإلمامة والسياسة ،اجلزء اخلاص ابألندلس ،منشور ضمن كتاب افتتاح األندلس ،البن القوطية،

مدريد .1926
ابن القطان ،أبو احلسن علي بن حممد الكتامي (تويف  628هـ).
 -نظم اجلمان يف أخبار الزمان ،حتقيق الدكتور حممود علي مكي( ،تطوان.)1965 :
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ابن القوطية ،أبو بكر حممد بن عمر القرطيب( ،تويف  367هـ).
 اتريخ افتتاح األندلس (مدريد )1868 :مطبعة  ،1926وطبعة أخرى (بريوت.)1958 :ابن كثري ،عماد الدين أيب الفدا إمساعيل (تويف  774هـ).

 البداية والنهاية يف التاريخ ،ج ( 12القاهرة ،مطبعة السعادة).ابن الكردبوس ،أبو مروان عبد امللك التوزري (من علماء القرن السادس اهلجري).
 -االكتفاء يف أخبار اخللفاء (اتريخ األندلس) ،حتقيق الدكتور أْحد خمتار العبادي( ،مدريد:

.)1971

أبو الفدا ،عماد الدين إمساعيل (تويف  732هـ).
 -تقومي البلدان (ابريس.)1840 :

البكري ،أبو عبد هللا بن عبد العزيز (تويف  487هـ).

 جغرافية األندلس وأورواب ،حتقيق الدكتور عبد الرْحن احلجي( ،بريوت.)1968 : املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب ،حتقيق دي سالن( ،ابريس،)1911 :وطبعة أخرى (اجلزائر.)1957 :

البالذري ،أْحد بن حيىي (تويف سنة  279هـ).
 -فتوح البلدان ،نشر :دي غويه ،ليدن .1866

احلموي ،ايقوت الرومي (تويف  626هـ).

 معجم األدابء( ،طبع دار املأمون  1936والعام التايل). معجم البلدان( ،بريوت )1957 - 1956 :وطبعة أخرى (وستنفيلد).احلميدي ،حممد بن أيب نصر (تويف  488هـ).

 -جذوة املقتبس( ،القاهرة.)1966 :

احلمريي ،عبد املنعم السبيت (تويف حوايل  710هـ).
صفة جزيرة األندلس ،منتخبة من الروض املعطار يف خرب األقطار ،نشر ليفي بروفنسال( ،القاهرة:

.)1937
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اخلشين ،أبو عبد هللا حممد بن حارث (تويف  361هـ).
 قضاة قرطبة (القاهرة.)1966 :الدابغ ،أبو زيد عبد الرْحن (تويف  696هـ).

 معامل اإلميان ج  1حتقيق إبراهيم شبوح (القاهرة.)1968 :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أْحد (تويف  748هـ).
 العرب يف خرب من غرب ،ج  ،1حتقيق الدكتور صالح الدين املنجد (الكويت.)1960 :الرقيق القريواين ،أبو إسحاق إبراهيم (تويف بعد سنة  417هـ).

 -اتريخ أفريقية واملغرب ،حتقيق املنجي الكعيب ،تونس.1968 ،

الزبيدي ،أبو بكر حممد بن احلسن (تويف  379هـ).

 طبقات النحويني واللغويني ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة.)1954 :الزركشي ،أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم (تويف 1289 :هـ).

 اتريخ الدولتني املوحدية واحلفصية.الزهري ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر (تويف بعد  545هـ).

 كتاب اجلغرافية ،حتقيق حممد حاج صادق ،جملة الدراسات الشرقية جملد ( ،21دمشق .)1968السراج ،الوزير حممد بن حممد األندلسي (تويف  1149هـ).

 احللل السندسية يف األخبار التونسية ،حتقيق اهليلة (تونس.)1970 :السيوطي ،جالل الدين عبد الرْحن (تويف  911هـ).
 -اتريخ اخللفاء ،حتقيق حميي الدين عبد احلميد (القاهرة.)1964 :

صاعد األندلسي ،أبو القاسم (تويف  462هـ).

 -طبقات األمم ،نشر لويس اليسوعي( ،بريوت )1912 :وطبعة أخرى (النجف.)1967 :

الضيب ،أْحد بن حيىي (تويف  599هـ).

 -بغية امللتمس (القاهرة )1967 :وطبعة (مدريد.)1884 :
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الطربي ،حممد بن جرير (تويف  310هـ).
 -اتريخ الرسل وامللوك ،لندن .1901 - 1879

الطرطوشي ،أبو بكر حممد بن الوليد (تويف  520هـ).

 سراج امللوك( ،القاهرة 1289 :هـ).عبد هللا بن بلقني (تويف  483هـ).

 -التبيان عن احلادثة الكائنة بدولة بين زيري يف غرانطة (مذكرات األمري عبد هللا) ،حتقيق ليفي

بروفنسال (القاهرة.)1955 :
العذري ،أبو العباس أْحد بن عمر الدالئي (تويف  478هـ).

 نصوص عن األندلس ،حتقيق الدكتور عبد العزيز األهواين (مدريد.)1965 :عياض ،القاضي بن موسى بن عياض (تويف  544هـ).

 ترتيب املدارك ،ج  ،3حتقيق أْحد بكري حممود (بريوت.)1965 :الغربيين ،أبو العباس أْحد بن أْحد (تويف  714هـ).

 -عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية ،حتقيق عادل نويهض (بريوت:

.)1969
الغساين ،حممد بن عبد الوهاب (تويف  1119هـ).

 -رحلة الوزير يف افتكاك األسري (تطوان )1939 :والنسخة املخطوطة احملفوظة يف املكتبة الوطنية،

مدريد رقم (.)5304

الغزايل ،أبو حامد (تويف  505هـ).
 إحياء علوم الدين (القاهرة.)1939 :الفتح بن خاقان ،أبو نصر( ،تويف  529هـ أو  535هـ).

 -قالئد العقيان يف حماسن األعيان ،تصحيح حممد العناين (تونس  ،)1966وطبعة أخرى (املكتبة

العتيقة .)1968

القلقشندي ،أْحد بن عبد هللا (تويف  821هـ).
 صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ( 5القاهرة.)1963 :املالكي ،أبو بكر عبد هللا.
 -رايض النفوس ،حتقيق الدكتور حسني مؤنس( ،القاهرة.)1951 :
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مؤلف جمهول.
 أخبار جمموعة (مدريد 1867 :م).مؤلف جمهول.

 -فتح األندلس ،نشر ،كونثاليث (اجلزائر .)1889

مؤلف جمهول.
 -مفاخر الرببر ،نشر بروفنسال( ،الرابط.)1937 ،

مؤلف جمهول.

ذكر بالد األندلس ،خمطوط اخلزانة العامة ابلرابط حتت رقم ( 85ج).
املراكشي ،حميي الدين عبد الواحد بن علي (تويف  647هـ).

 -املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،حتقيق حممد سعيد العرابن (القاهرة)1963 :

وطبعة (أمسرتدام.)1968 ،

املسعودي ،علي بن احلسني (تويف  346هـ).
 -التنبيه واإلشراف (بريوت.)1965 :

 مروج الذهب ومعادن اجلواهر ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد( ،القاهرة.)1958 :املقري ،شهاب الدين أْحد بن حممد التلمساين (تويف  1041هـ).

 أزهار الرايض ،حتقيق مصطفى السقا وآخرون (القاهرة.)1940 - 1939 : نفح الطيب ،حتقيق إحسان عباس( ،بريوت.)1968 :النباهي ،أبو احلسن عبد هللا (تويف  793هـ).

 -اتريخ قضاة األندلس (كتاب املرقبة العليا) (بريوت :ال اتريخ للطبع).

النويري ،شهاب الدين أْحد بن عبد الوهاب (تويف  733هـ).

 -هناية األرب يف فنون األدب ،ج ( 22غرانطة  )1917خاص ابألندلس.

اهلذيل ،علي بن عبد الرْحن.
 -حتفة األنفس وشعار سكان األندلس ،خمطوط املكتبة الوطنية ،مدريد رقم (.)5095
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 - 2املراجع العربية
ابن عبود ،حممد.
 -التاريخ السياسي واالجتماعي إلشبيلية يف عهد دول الطوائف( ،تطوان.)1983 :

أبو رميلة ،هشام سليم.

 عالقات املوحدين ابملمالك النصرانية وابلدول اإلسالمية يف األندلس/رسالة دكتوراه غري منشورة-كلية اآلداب -جامعة القاهرة .1979

أبو الفضل ،حممد أْحد.

 -اتريخ مدينة املرية األندلسية( ،اإلسكندرية .)1981

أْحد ،حسين.

 -احلضارة العربية.

أدهم ،علي.

 املعتمد بن عباد (بريوت :ال اتريخ للطبع).أرسالن ،شكيب.

 احللل السندسية يف األخبار واآلاثر األندلسية( ،القاهرة.)1936 :اتريخ غزوات العرب يف فرنسا وسويسرا ( ...القاهرة 1352 :هـ).

 -آرنولد ،سريتوماس.

 الدعوة إىل اإلسالم ،ترمجة حسن إبراهيم حسن( ،القاهرة.)1971 :إمساعيل ،حممود.

 األغالبة ( 296 - 184هـ) سياستهم اخلارجية (القاهرة.)1972 : -اخلوارج يف املغرب اإلسالمي( ،بريوت.)1976 :

أشباخ ،يوسف.

 اتريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ،ترمجة حممد عبد هللا عنان( ،القاهرة )1940 :وطبعةأخرى (القاهرة.)1958 :
أمني ،أْحد.

 اتريخ الفلسفة اإلسالمية ،مع كتاب مبادئ الفلسفة( ،القاهرة.)1964 : -ظهر اإلسالم ،ج ( ،3القاهرة.)1962 :
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األنصاري ،فريدة رؤوف.
 -اإلمارة األموية يف األندلس على عهد األمري عبد الرْحن الداخل/رسالة ماجستري غري منشورة -

كلية اآلداب -جامعة بغداد.1976 ،
أولريي ،دي السي.

 -الفكر العريب ومركزه يف التاريخ ،ترمجة إمساعيل البيطار( ،بريوت.)1972 :

ابلنثيا ،أخنل جنثالث.

 -اتريخ الفكر األندلسي ،ترمجة الدكتور حسني مؤنس( ،القاهرة.)1955 :

ابمات ،حيدر.

 دور املسلمني يف بناء املدينة الغربية( ،جنيف :ال اتريخ للطبع). -جمايل اإلسالم ،ترمجة عادل زعيرت( ،القاهرة.)1956 :

بدر ،أْحد.

 دراسات يف اتريخ األندلس وحضارهتا( ،دمشق.)1972 : اتريخ األندلس " عصر اخلالفة "( ،دمشق.)1974 :بدوي ،عبد الرْحن.

 -دور العرب يف تكوين الفكر األورويب( ،بريوت.)1979 :

بروفنسال ،ليفي.
 اإلسالم يف املغرب واألندلس ،ترمجة السيد عبد العزيز سامل وآخر( ،القاهرة.)1956 : حضارة العرب يف األندلس ،ترمجة ذوقان قرقوط( ،بريوت :ال اتريخ للطبع).البنداق ،حممد صاحل.

 -حيىي بن احلكم الغزال( ،بريوت.)1979 :

بروكلمان ،كارل.
 -اتريخ الشعوب اإلسالمية ،ترمجة نبيه أْحد فارس وآخرون( ،بريوت.)1965 :

بن عبد هللا ،عبد العزيز.

 -مظاهر احلضارة املغربية( ،الدار البيضاء .)1958 - 1957
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بول ،ستانلي لني.
 قصة العرب يف إسبانيا ،ترمجة علي اجلارم( ،القاهرة.)1947 :بيضون ،إبراهيم.

 -الدولة العربية يف إسبانيا( ،بريوت.)1978 :

تشراكوا ،كيليا سار نللي.
 -جماهد بن عبد هللا العامري( ،القاهرة.)1961 :

اجلنايب ،أْحد نصيف.

 -الرايضيات عند العرب/املوسوعة الصغرية العدد ( 64بغداد.)1980 :

مجال الدين ،حمسن.

 -احتفاالت املوالد النبوية (بغداد.)1967 :

جوليان ،شارل أندريه.

 اتريخ أفريقيا الشمالية ،ترمجة حممد مزايل وآخر ،ج ( ،3الدار التونسية للنشر )1978 :وطبعةأخرى .1958

حتاملة ،حممد عبده.
 التنصري القسري ملسلمي األندلس( ،عمان.)1980 : حمنة مسلمي األندلس( ،عمان.)1977 :حيت ،فيليب وآخرون.
 -اتريخ العرب ،مطول( ،دار الكشاف .)1965

احلجي ،عبد الرْحن.

 -التاريخ األندلسي( ،دمشق.)1976 :

 اتريخ املوسيقى األندلسية( ،بريوت.)1969 : احلضارة اإلسالمية يف األندلس( ،بريوت.)1969 : -أندلسيات ،ج ( ،2بريوت.)1969 :

حركات ،إبراهيم.

 -املغرب عرب التاريخ( ،الدار البيضاء.)1965 ،
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حسن ،حسن إبراهيم.
 اتريخ اإلسالم السياسي( ،القاهرة.)1948 : -النظم اإلسالمية (القاهرة )1939 :مع أخر.

حسني ،كرمي عجيل.

 احلياة العلمية يف مدينة بلنسية اإلسالمية( ،بريوت.)1976 :حسني ،حازم غامن.

 -احلياة العلمية والثقافية يف األندلس/رسالة ماجستري ( -املوصل.)1983 :

ْحادة ،حممد ماهر.

 -الواثئق السياسية واإلدارية يف األندلس ومشال أفريقيا ،الطبعة األوىل.)1980( ،

ْحودة ،علي حممد.

 -اتريخ األندلس السياسي والعمراين واالجتماعي( ،القاهرة.)1957 :

خالص ،صالح.
 -إشبيلية يف القرن اخلامس للهجرة( ،بريوت.)1965 :

خطاب ،فرات فائق.

أبو بكر الرازي( ،بغداد.)1973 :
خفاجة ،حممد عبد املنعم.

 قصة األدب يف األندلس ،جزءان (بريوت.)1962 :خوداخبش.

 -حضارة اإلسالم ،ترمجة علي حسني اخلربوطلي( ،القاهرة.)1960 :

داداه ،حممد ولد.

 -مفهوم امللك يف املغرب( ،دار الكتاب اللبناين واملصري .)1977

الدوري ،إبراهيم ابس.
 -عبد الرْحن الداخل يف األندلس وسياسته اخلارجية والداخلية( ،بغداد.)1982 :

دوزي ،رينهارت.

 اتريخ مسلمي إسبانيا ،ج  ،1ترمجة حسن حبشي وآخرون( ،القاهرة.)1963 : -ملوك الطوائف ،ترمجة كامل كيالين( ،القاهرة.)1933 :
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ديفز ،كارلس.
 -شارملان ،ترمجة الباز العريين( ،القاهرة.)1959 :

الرفاعي ،أنور.

 اإلنسان العريب واحلضارة.الركايب ،جودت.

 -يف األدب األندلسي( ،القاهرة.)1966 :

رينو ،جوزيف.

 -اتريخ غزوات العرب ،ترمجة شكيب أرسالن( ،بريوت.)1966 :

زيدان ،جرجي.
 -اتريخ التمدن اإلسالمي ،ج  ،5راجعه وعلق عليه الدكتور حسني مؤنس( ،القاهرة.)1955 :

سامل ،السيد عبد العزيز.

 -اتريخ البحرية اإلسالمية يف املغرب واألندلس( ،بريوت.)1969 :

 اتريخ املسلمني وآاثرهم يف األندلس( ،بريوت )1962 :وطبعة أخرى (بريوت.)1981 : -اتريخ مدينة املرية اإلسالمية( ،بريوت.)1969 :

 قرطبة حاضرة اخلالفة يف األندلس ،ج  ،1ج ( ،2بريوت.)1972 - 1971 :السامرائي ،خليل إبراهيم.
 -الثغر األعلى األندلسي( ،بغداد.)1976 :

 دراسات يف اتريخ الفكر العريب( ،املوصل.)1983 : -عالقات املرابطني ابملمالك النصرانية ابألندلس وابلدول اإلسالمية/رسالة دكتوراه غري منشورة -

كلية اآلداب جامعة القاهرة  .1979نشرت عام .1985
السعيد ،حممد جميد.
 -الشعر يف ظل بين عباد (النجف.)1972 :

 الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ابألندلس( ،بغداد.)1980 :السالوي ،الشيخ أبو العباس أْحد بن خالد الناصري.
 -االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى( ،الدار البيضاء.)1954 :
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شاخت وبوز ورث.
 -تراث اإلسالم ،ترمجة حسني مؤنس وآخرون( ،الكويت.)1978 :

شليب ،سعد إمساعيل.

 البيئة األندلسية وأثرها يف الشعر عصر ملوك الطوائف( ،القاهرة.)1978 : -دراسات أدبية يف الشعر األندلسي( ،القاهرة.)1973 :

الصويف ،خالد.

 -اتريخ العرب يف األندلس ،منشورات اجلامعة الليبية/كلية اآلداب.

ضيف ،أْحد.

 بالغة العرب يف األندلس( ،القاهرة.)1924 :طرخان ،إبراهيم علي.

 املسلمون يف أورواب يف العصور الوسطى( ،القاهرة.)1966 : -دولة القوط الغربيني( ،القاهرة)1958 :

طه ،عبد الواحد ذنون.

 -الفتح واالستقرار العريب اإلسالمي يف مشال أفريقيا واألندلس( ،ميالنو  )1982نشر دار الرشيد،

بغداد.

طوقان ،قدري حافظ.
 -تراث العرب العلمي يف الرايضيات والفلك( ،دار الشروق.)1963 :

الطيباوي ،عبد اللطيف.

 -حماضرات يف اتريخ العرب واإلسالم( ،دار األندلس.)1979 :

العبادي ،أْحد خمتار.

 دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس( ،اإلسكندرية .)1968 يف اتريخ املغرب واألندلس( ،بريوت.)1978 : -الصقالبة يف إسبانيا( ،مدريد.)1953 :

 -يف التاريخ العباسي واألندلسي( ،بريوت.)1972 :

عباس ،إحسان.

 -اتريخ األدب األندلسي ،عصر الطوائف واملرابطني( ،بريوت.)1962 :
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عبد العواد ،حسن علي حسن.
 احلياة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية يف املغرب األقصى خالل القرنني اخلامس والسادس مناهلجرة/رسالة دكتوراه غري منشورة  -جامعة القاهرة.1973 ،

عبد البديع ،لطفي.

 -اإلسالم يف إسبانيا( ،القاهرة.)1969 :

عبد الرْحن ،حكمت جنيب.

 دراسات يف اتريخ العلوم عند العرب( ،املوصل.)1977 :عبد هللا ،حازم.

 ابن شهيد األندلسي( ،بغداد.)1984 : -النثر األندلسي يف عصر الطوائف واملرابطني( ،بغداد.)1980 :

العدوي ،إبراهيم أْحد.

 اجملتمع املغريب مقوماته اإلسالمية والعربية( ،القاهرة.)1970 :العزي ،جنلة العزي.

 -قصر الزهراء يف األندلس( ،بغداد.)1977 :

عالم ،عبد هللا.

 الدعوة املوحدية ابملغرب( ،دار املعرفة ،القاهرة.)1964 : -الدولة املوحدية يف عهد عبد املؤمن بن علي( ،دار املعارف مبصر.)1971 :

علي ،حممد كرد.

 -اإلسالم واحلضارة العربية ،ج ( ،1القاهرة.)1968 :

عنان ،حممد عبد هللا.

 دولة اإلسالم يف األندلس/القسم األول (القاهرة( )1969 :القسم الثاين .)1969 -دول الطوائف( ،القاهرة.)1969 :

 عصر املرابطني( ،القاهرة.)1964 : -عصر املوحدين( ،القاهرة.)1964 :

 هناية األندلس( ،القاهرة.)1966 : -اآلاثر األندلسية الباقية( ،القاهرة.)1961 :
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الغناي ،مراجع.
 قيام دولة املوحدين( ،بنغازي.)1971 :غنيم إمست.

 -اإلمرباطورية البيزنطية وكريت اإلسالمية( ،جدة .)1977

فراج ،عز الدين.

فضل علماء املسلمني على احلضارة األوروبية( ،دار الفكر العريي.)1978 ،

فرحات ،يوسف شكري.

 -غرانطة يف ظل بين األْحر( ،بريوت.)1982 :

فروخ ،عمر.
 اتريخ العلوم عند العرب( ،بريوت.)1970 : ابن حزم الكبري( ،بريوت.)1980 :القامسي ،ظافر.

 -نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ ،جزءان (بريوت.)1982 :

كحالة ،عمر رضا.
 -أعالم النساء ،ج ( ،4بريوت.)1977 :

الكعاك ،عثمان.

 -موجز التاريخ العام للجزائر( ،تونس.)1925 :

كنون ،عبد هللا.

 النبوغ املغريب يف األدب العريب ،ج ( 2بريوت.)1975 :كيالين ،كامل.

 -نظرات يف اتريخ األدب األندلسي( ،بريوت.)1924 :

لوبون ،غوستاف.

 -حضارة العرب ،ترمجة عادل زعيرت( ،بريوت.)1979 :

لودر ،دروثي.

 -إسبانيا شعبها وأرضها ،ترمجة طارق فودة( ،القاهرة.)1965 :

لويس ،أرشيبالد.

 -القوى البحرية والتجارية يف حوض البحر املتوسط ،ترمجة أْحد حممد عيسى (القاهرة.)1960 :
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ماجد ،عبد املنعم.
 -اتريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى( ،القاهرة.)1978 :

مطلوب ،انطق صاحل.

 -فهارس شيوخ العلماء يف املغرب واألندلس/رسالة دكتوراه غري منشورة  -القاهرة ،جامعة عني

مشس .1978

حممود ،حسن أْحد.
 -قيام دولة املرابطني( ،القاهرة.)1975 :

املرزوقي ،حممد.

 -قابس( ،تونس.)1962 :

مكي ،الطاهر أْحد.

 دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة( ،القاهرة.)1977 :مورينو ،مانويل جوميث.

 -الفن اإلسالمي يف إسبانيا ،ترمجة لطفي عبد البديع وآخر( ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة ،ال

اتريخ للطبع).

مظهر ،جالل.
 حضارة اإلسالم.مؤنس ،حسني.

 اتريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس( ،مدريد.)1967 : -غارات النورمانديني على األندلس( ،القاهرة.)1949 :

 -فجر األندلس( ،القاهرة.)1959 :

 رحلة األندلس( ،القاهرة.)1963 :جنار ،ليلى أْحد.

 -العالقات بني املغرب واألندلس يف عهد عبد الرْحن الناصر/رسالة ماجستري غري منشورة  -مكة

املكرمة.1973 ،
هاشم ،زكراي.
 -فضل احلضارة اإلسالمية.
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هونكة ،زيغريد.
 -مشس العرب تسطع على الغرب ،ترمجة فاروق بيضون وآخر( ،بريوت.)1969 :

هيكل ،أْحد.

 األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة( ،القاهرة.)1979 :يونغ ،لويس.

 -العرب وأورواب ،ترمجة ميشيل أزرق( ،بريوت.)1979 :

 - 3الدورايت

ابن العريب ،الصديق.
 " طوائف وشخصيات مسيحية ابملغرب " جملة تطوان ،العدد األول.1956 ،أولكن ،ضياء.

 " -أثر الفكر العريب اإلسالمي يف الفسلفة الغربية " ،ترمجة عبد الصاحب السعدي ،جملة املورد،

العدد  ،4بغداد .1981
بتسر أرنست.

 " الثقافة اإلسالمية تنقل الفلسفة اليواننية إىل أورواب " ترمجه طه التكرييت ،جملة املورد ،العدد ،4بغداد .1981

التكرييت ،سليم طه.
 " -ابن ابجة " جملة العريب ،العدد .166

 " -أورواب ترسل بعثاهتا إىل األندلس " جملة الوعي اإلسالمي العدد ( ،37الكويت.)1968 :

اجلنحاين ،احلبيب.

 " -السياسة املالية للدولة املرابطية " جملة املؤرخ العريب ،العدد .13

احلاجم ،غازي حممد.

 " دور املسلمني يف تقدم الطب " جملة الرتبية اإلسالمية ،العدد األول ،بغداد .1977احلجى ،عبد الرْحن.

 " -القضاء ودراسته يف األندلس " جملة كلية اإلمام األعظم ،العدد األول .1972

خالف ،حممد عبد الوهاب.
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 " -صاحب الشرطة يف األندلس " جملة املؤرخ العريب ،العدد  ،13وجملة أوراق العدد  3لسنة

 1980يصدرها املعهد اإلسباين العريب للثقافة.
رمضان ،عبد العظيم.

 " -حماكم التفتيش " جملة العريب ،العدد .258

السامرائي ،خليل إبراهيم.

 " جهاد املسلمني وراء جبال الرباتت " ،جملة دراسات يف التاريخ واآلاثر ،العدد  2بغداد .1980 " طارق بن زايد بني اخلطبة وإحراق السفن " جملة آفاق جامعية ،جامعة السليمانية .1978 " أثر العراق احلضاري على األندلس " جملة املؤرخ العريب ،العدد .2 " -عالقات املرابطني مع إمارات املغرب األقصى " جملة زانكو ،جامعة السليمانية ،جملد  ،6العدد

 2لسنة .1980

 " اجلزائر الشرقية -البليار -يف أايم الطوائف " جملة الرتبية والعلم ،العدد .2 " -إمارة كريت اإلسالمية " ،جملة جامعة املوصل ،أيلول.1978 ،

 " التعبئة العسكرية اإلسالمية يف األندلس " جملة مكتبة زانكو ،العدد  ،2جامعة السليمانية لسنة.1977

 " -الدعوة إىل توحيد األندلس يف أايم الطوائف " جملة زانكو ،نيسان .1977

طه ،عبد الواحد ذنون.

 " -استقرار القبائل الرببرية يف األندلس " ،جملة أوراق ،مدريد ،العدد.1980 ،4 :

 " التنظيم االجتماعي يف األندلس خالل عصر الوالة " ندوة مكتب الرتبية العريب ،يف أبو ظيب لعام.1984

 " -نشأة التدوين التارخيي يف األندلس " جملة دراسات ،العلوم اإلنسانية ،اجلامعة األردنية العدد،

حزيران .1980
الطييب ،أمني توفيق.

 " -واقعة الزالقة اجمليدة  479هـ مقدماهتا ونتائجها " جملة كلية الرتبية ،جامعة الفاتح ،العدد

السادس لسنة  - 1977 - 1976ليبيا.

العبادي ،أْحد خمتار.

 " -صور حلياة احلرب واجلهاد يف املغرب واألندلس " جملة البينة ج ( ،9الرابط:
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.)1963 - 1962
عبد احلميد ،سعد زغلول.

 " -العالقة بني صالح الدين األيويب واملنصور املوحدي " جملة كلية اآلداب ،اإلسكندرية ،ج - 6

.)1953 - 1952( 7

العقاد ،عباس حممود.

 " نصيب العرب من حضارة العامل " جملة العريب ،العدد .4عنان ،حممد عبد هللا.

 " تستور بلد املوريسكيني " جملة العريب ،العدد .156 " تراث األندلس الفكري " جملة العريب ،العدد .299 " -قصة كاتب مورسكي " جملة العريب ،العدد .131

الكبيسي ،خليل إبراهيم.
 " -أبو علي القايل البغدادي وأثره ابلفكر األندلسي " جملة املؤرخ العريب ،العدد .25

مطلوب ،انطق صاحل.

 " -كتاب الصلة البن بشكوال ،دراسة يف منهجه وقيمته العلمية " ،جملة املؤرخني العرب العدد

.27

املليجي ،حممد أْحد.
 " -ابن طفيل " جملة العريب ،العدد .145

مكرم ،عبد العال سامل.

" ابن مالك األندلسي " جملة العريب ،العدد .166
مكي ،حممود علي.

 " رواد الثقافة الدينية األوىل ابألندلس " جملة البينة ،العدد ( 6الرابط.)1962 : " -واثئق مرابطية جديدة عن عصر املرابطني " صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية يف مدريد ،جملد

( 8 - 7مدريد .)1960 - 1959
مؤنس ،حسني.

 " -الثغر األعلى األندلسي يف عصر املرابطني  " ...جملة كلية اآلداب جملد  ،11ج ( ،2القاهرة:

.)1949
 " -رواية جديدة عن فتح املسلمني لألندلس " ،صحيفة معهد الدراسات مدريد /18
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.1975 - 74

 " -املسلمون يف حوض البحر األبيض املتوسط إىل احلروب الصليبية " اجمللة التارخيية املصرية ،اجمللد

الرابع ،العدد األول (القاهرة.)1951 :
 " -بالي وميالد أشتوريس " جملة كلية اآلداب ،القاهرة م  11ج .1949 ،1

املياح ،علي.

 " -العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على الفتوحات العربية اإلسالمية يف فرنسا " ،جملة اجلمعية

اجلغرافية العراقية ،م  5بغداد .1969
مرياندة ،أمربوزيو أويثي.

 " -علي بن يوسف وأعماله يف األندلس " جملة تطوان ،العدد الثالث والرابع (.)1959 - 1958

هويدي ،فهمي.

 " -يف بالد املوريسيك غرابء األندلس " جملة العريب ،العدد .228
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اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس
ميثل كتابة التاريخ العريب يف مساراته املختلفة ،وجهات نظر متعددة ،وخمتلفة كلياً -ملا هلا من إرتباط

وثيق جبملة من الشروط التارخيية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية -ولكن طريقة كتابة فتح العرب
إلسبانيا ،والتاريخ األندلسي ،حيتاج إىل عدد وفري من الباحثني العرب ،ليقدموا دراسات مستنرية
وموضوعية يف آن .حبيث امتد الوجود العريب يف إسبانيا قرابة الثمانية قرون .ومن خالل هذا "

األرابيسك " الزمين ،تبدلت سياسات وآفاق معرفية ،وهاجرت عرقيات وإثنيات خمتلفة ،إىل أن

وصل أخرياً حتت أقدام حماكم التفتيش املوغلة يف الظالمية والتعصب الديين واملذهيب ،وأصبحت

تالحق وتتعقب كل من يؤذي شعائر اإلسالم أبية صورة ،فكان من جراء ذلك أنه أظهر عدداً من

املسلمني " املسيحية " وأبطنوا اإلسالم ،وأطلقوا على هؤالء اسم املورسكيون LOS

 MORISCOSأي املسلمون الصغار.

وهذا الكتاب ميثل إضافة مهمة يف حقل الدراسات األندلسية ،والتاريخ األندلسي ملا له من أمهية يف

استنطاق النصوص العربية القدمية واحلديثة على قلتها ،أو النصوص الالتينية ،وتداعياهتا ،وما حتمله
من وجهة نظر حمملة بعبء أيديولوجي يُدين الوجود العريب يف إسبانيا.
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