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 م.1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، األندلس في التاريخ: شاكر مصطفى_ 

بيروت،  ، دار النهضة العربية،األندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود_ شبارو عصام محمد: 

 م.2002
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جاحاتها ين بناالطالع على تاريخنا اإلسالمي له أهمية كبيرة في معرفة التجربة التاريخية للمسلم

زات إلنجااوإخفاقاتها، وذلك ألخذ العبرة من جهة، وللتعلم من التجربة من جهة ثانية، ومعرفة أهم 

ل خر)أهفالمسلمون في األندلس تركوا لنا صورا رائعة في التعايش مع اآلالحضارية من جهة ثالثة، 

لديني الف االذمة(، حيث أظهروا سماحة اإلسالم التي ال تُلغي أي عنصر من عناصر المجتمع رغم االخت

ن حيث مواٌء سوالِعرقي، كما قدّموا صورة رائعة الجمال من التطّور العلمي والفكري الذي قّل نظيره، 

ية االجتماعية، ووع في مجاالت البحث، أو العدد الهائل من العلماء في مختلف العلوم الدينية واألدبالتن

لدولة سم ا" داخل جواليةوالعقلية، وفي الجانب السياسي رأينا عدّة تجارب في النظام السياسي، من "

من وّجاب، إلى حكم الح" التي تحكمها سلطة مركزية قوية، المستقلة الدولةالمترامية األطراف، إلى "

افع لى د" المعتمدة ععصبية القبيلة" متقاتلة ومتصارعة، إلى "دويالت"، إلى "خالفة" إلى "إمارة"

القوى  أمام الجهاد، وأخيرا السقوط الذي مثل ضربة مؤلمة لقوة المسلمين وفَتََح الباب على مصراعيه

 ( لتهديد العالم اإلسالمي.      المسيحية الناشئة )اإلسبان

 

 

 :م711هـ/92 الفتح اإلسالمي لألندلس:  المحاضرة الأولى

مغرب د الاألندلس شبه جزيرة تقع في الجنوب الغربي من القارة األوربية، يفصل بينها وبين بال

أرض  )فرنسا(، والتي تسميها المصادر العربية مضيق جبل طارق جنوبا وتتصل شماال ببالد الغال

ي والية (، وكانت قبل الفتح اإلسالمPyrénéesالفرنجة، بواسطة سلسلة جبال البرانس أو البرتات )

 جموعة منيد م رومانية )اإلمبراطورية الرومانية( حتى القرن الرابع الميالدي الذي سقطت فيه روما على

طلق نها، ويُ مرقية عراق من الجرمان والتتار الزاحفين على حدودها خاصة الشالقبائل واألقوام المختلفة األ

تى أخرجهم منها ( الذين استقروا في األندلس حVandaleعليها الغارات البربرية، ومنهم قبائل "الوندال")

المي لفتح اإلسم، فاستقروا بها وملكوها حتى قدوم ا429(، عام Wizigothقبيٌل آخر هم القوط الغربيون )

 ه(.96-86م، أيام الخليفة األموي "الوليد بن عبد الملك بن مروان )حكم بين 711هـ/92سنة 

سّميت إسبانيا في القديم "إباريا" ثم "إشبانيا" ثم "فاندلوسيا" نسبة للوندال ، وهو االسم الذي حرفه 

ذي كان واليا على مدينة المسلمون إلى "األندلس"، لما فتحوها على يد القائد البربري طارق بن زياد ال

هـ(، وكان ذلك 97-19م من قِبل والي إفريقية آنئذ موسى بن نصير )عاش بين 708هـ/89طنجة منذ سنة 

( بعد وفاته Witiza( الذي اغتصب السلطة من أبناء "غيطشة" )Rodricأيام حاكمها القوطي "لوذريق" )

 La( والي سبتمانيا وطّركونة )Akhilaه، والذي كان قد عهد بالحكم البنه أكيال )91م/710سنة 

Septimanie et La Tarraconnaise)-وأمام رفض مجلس الكبار القوطي -جنوب غرب فرنسا ،

إضافة إلى رجال "اإلكليروس" لهذا العهد، فقد دعْوا بعد وفاة ويتيزا مباشرة "لذريق" ليكون ملكا عليهم، 

( واستقروا عنده للتخطيط Julienجة )القوطي( يوليان )وهو ما دفع أبناء ويتيزا لالتصال بأمير سبتة وطن

من أجل استرجاع ملكهم الضائع، ووافق هذا نِقمة كانت لهذا األخير على لذريق بسبب اعتدائه جنسيا على 
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، وكما أننا ال نملك أّي دليل على  ابنته "فلورا" بالقصر في العاصمة "طليطلة" كما تذكر المصادر العربية

القصة، فإنه من غير الممكن أن نسلّم بكونها السبب المباشر لفتح المسلمين إلسبانيا، وإنما عدم صحة هذه 

يعود ذلك إلى محاولة استرجاع أبناء ويتيزا )أكيال، أْلُمند، أرطباس( ُملكهم الذي صادف مشروع المسلمين 

رقين بأن الهدف من في نشر اإلسالم إلى أبعد مكاٍن يمكن الوصول إليه، وهو ما يدحض مزاعم المستش

 الحملة كان البحث عن الغنائم من أمواٍل وعبيد.

ا تصلو، فاأبناء ويتيزا في المسلمين خير معين لمشروعهم المعادي للذريق-وجد تحالف يوليان

ن ما كان مفعدة، بطارق ابن زياد ورغبوه في دخول األندلس مع تأكيدهم له بسهولة المهمة وتقديم يد المسا

قة ي المواففتردد طارق إال أن استشار أميره موسى بن نصير الذي استشار بدوره الخليفة الوليد، الذي لم ي

، ا جولياننواي شافية لجس النبض والتأكد من صدقلكن بعد اتخاذ االحتياطات، فقد أمره بإرسال حملة استك

سفن سنة  04مقاتل على  500فقام موسى بإرسال "طريف بن مالك المعافري" )أبو زّرعة( في 

وب، م، والتي عادت سالمة غانمة بعدما دخلت أرض األندلس من جزيرة طريف بأقصى الجن710هـ/91

من البربر  آالف مقاتل جلّهم 07زياد البربري" في فكان األمر بإرسال حملة الفتح بقيادة "طارق بن 

 ل البالدي دخوفوبعض العرب، وهذا أمٌر طبيعي ألن البربر كانوا األكثرية، ولم يجد طارقا صعوبة كبيرة 

 عبر جبل طارق.

 ي: باب هتؤكد الدراسات التاريخية المختصة في األندلس أن إسبانيا كانت مهيّئة للسقوط لعدّة أس

 لناشب بين أنصار أبناء ويتيزا والملك لذريق._الصراع ا

 (.Classes Ennemiesأعداء( )-_ التنظيم االجتماعي القوطي القائم على الطبقية )طبقات

 _ غياب الروح العسكرية والدينية لدى الشعب.

 _جشع رجال الدين وتصرفهم الالمتسامح.

 _شبه استقالل بعض المدن عن الحكم المركزي.

 ي امتاز به أواخر الحكام._سوء الحكم الذ

كا" يزا "إجيد ويت_ المعاملة السيّئة والتمييزية لليهود الذين ُخيٍّروا بين العبودية والردّة أيام وال

(Egica()687-702 ففي سنة ،)ى م فقد اليهود حريتهم وصودرت أمالكهم، وهو ما دفعهم إل694م

 التحالف مع المسلمين ومد يد المساعدة لهم.

يُلغي حرص المسلمين وإصرارهم على نشر اإلسالم، مع استعدادهم للتقدم كلما سمحت لهم وهذا ال  

 الظروف، فلما جاءتهم الفرصة لم يترددوا ولم يتخلفوا.

قاد الملك ردريك من طليطلة جيشه نحو الجنوب لمالقاة جيش المسلمين فكان اللقاء مع طارق عند  

وهنا أنجد الفاتح الكبير موسى بن نصير والي فس السنة ( أو واد برباط في نGuadalletوادي لكة )

، وهو  إفريقية قائده طارق بن زياد>>بخمسة آالف فتوافى المسلمون باألندلس عند طارق اثنا عشر ألفا<<

ومنذ وصول المسلمين لألندلس تعاون أبناء غيطشة  العدد الذي يؤكده المؤرخ األندلسي ابن حيان القرطبي،

( مع طارق بن زياد ضد لذريق: >> لما تقابلت الفئتان أجمع ألُمند وأخواه على الغدر بلذريق )ويتزا

وأرسلوا في ليلتهم تلك إلى طارق يُعلمونه أن لذريق إنما كان كلبا من كالب أبيهم وأتباعه، ويسألونه األمان 

ثالث آالف ضيعة، سّميت بعد على أن يخرجوا إليه بالصباح، وأن يُمضي لهم ضياع أبيهم باألندلس وكانت 
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فانهزم ردريك فانفتحت أبواب المدن اإلسبانية الوسطى والشمالية أمام المسلمين ،  ذلك صفايا الملوك<<

 )مالقة، إستجة، غرناطة، جيان، قرطبة، إلبيرة، ثم طليطلة عاصمة القوط(.

اتل، فدخلها سنة ألف مق 18في هذه األثناء سار موسى بن نصير من المغرب نحو األندلس في  

ونة، ، قرمففتح شذونة -ربحا للوقت-م، متخذا طريقا مغايرا لطريق طارق، وهو الشمال الغربي712هـ/93

ق بن ائده طارقى بقثم إشبيلية، حيث ترك ابنه عبد العزيز، واستمر في الفتح نحو ماردة، ثم طليطلة حيث الت

قاومة يها مكسرقسطة ثم جليقية التي تمركزت ف ولما تراضيا واصال فتح أقصى الشمال اإلسباني، ،زياد

بالي  صخرة -(Covadongaكهف دونغا)أو  مسيحية بجبال هذه األخيرة وبالضبط عند منطقة كوفادونغا

ين، ويذكر حم، والتي ظلت مختبئة إلى 737المتوفى سنة  (Pelayo) التي كانت بقيادة بالي، -عندالعرب

 لة ذهبية وأخرى برونزية<< لصرف رواتب الجند.عبد العزبز سالم أن موسى أصدر >>عم

 
 عن شوقي أبو خليل: أطلس التاريخ العربي اإلسالمي

 

 م بأحوالعرفتهوكان المسلمون كلما فتحوا مدينة يتواجد فيها اليهود استعانوا بهم في تسيير شؤونها لم

صبة د إلى قُعنوة، وضموا اليهومدينة غرناطة يؤكد الرازي :>> فافتتحوها الناس، ففي حديثه عن فتح 

سلمين ن الممغرناطة، وصار ذلك لهم ُسنّة، في كل بلد يفتحونه أن يضّموا يهوده إلى القصبة مع قطعة 

 . لحفظها <<

في هذه األثناء جاءت الدعوة من الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى موسى بن نصير بالعودة إلى  

هدايا الثمينة، ُرفقة قائده طارقا وجماعة من األعيان العرب م، فعاد محمال بال714هـ/95دمشق سنة 

والبربر، تاركا على األندلس ابنه عبد العزيز واليا، وحبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع وزيرا ومساعدا، 

عهدا  واتخذ عبد العزيز من إشبيلية عاصمة له، ثم واصل في استكمال فتح األندلس غربا وشرقا، فعقد

)ُصلحا( مع القائد النصراني تيودمير والذي به حفظ نصارى شرق األندلس على أمالكهم وكنائسهم 

امرأة لذريق وسكن معها  Egilona ولما آلْت الِوالية لهذا األخير تزوج  بأّم عاصم >>أيله<<، وغيرها

وأقامت على دينها إلى أن  بإشبيلية، وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها َوْقت الفتح وباءت بالجزية،

كما  ، من أجل زوجته أم عاصم فشاع أنه تنّصر<< للنصارى، وظهر منه >> إكرام  نكحها عبد العزيز
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أُشيع عنه كالٌم قبيٌح في شخص الخليفة لما فعله بوالده موسى، وهو ما جعل بعض قادته وعلى رأسهم 

ي )الذي سيخلفه مؤقتا( ينقلبون عليه فقتلوه سنة حبيب بن أبي عبدة سابق الذكر رفقة أيوب بن حبيب اللخم

م، وقيل أن مقتله كان بيد الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي ورث الخالفة عن أخيه المتوفى 717هـ/ 98

 .  "الوليد"، وذلك بعد الخالف الذي حصل بينه وبين موسى بن نصير

 

 

 م(:756-714هـ/95-138)األندلس في عصر الوالة :المحاضرة الثانية

أضحت األندلس بعد استكمال فتحها والية من واليات الدولة اإلسالمية األموية المترامية األطراف،  

وكان الوالي بإفريقية )القيروان( هو الذي يُعين والة األندلس في أغلب األحيان، فبعد مقتل أول واٍل وهو 

قتا من طرف ابن عّمته "أيوب بن حبيب اللخمي" ، قام ، واستخالفه مؤ-كما رأينا-عبد العزيز بن موسى

هذا األخير بنقل العاصمة إلى قرطبة، وقاد حملة عسكرية نحو الشمال حيث أسس مدينة جديدة هي"قلعة 

، وبعد ستة أشهر جاء الوالي الرسمي الذي أرسله الخليفة -شمال شرق طليطلة–(Calatayud)أيوب" 

م، وهو "الحر بن عبد الرحمان الثقفي"، ثم تالحق الوالة من 716هـ/ 97سليمان ليتولى حكم األندلس سنة 

قِبل والة إفريقية إلى أن سقطت الدولة األموية بالمشرق على يد العباسيين، فأُعيد تأسيسها مرة ثانية بهذه 

م، لتدخل األندلس مرحلة جديدة من تاريخها تحت الحكم اإلسالمي، 756هـ/ 138)األندلس( سنة  الديار

 :  وفيما يلي تبياٌن لتسلسل الوالة وسنوات حكمهم

 الوالي وسنة التولية الوالي وسنة التولية

_عبد العزيز بن 1

 هـ9موسى بن نصير 

_أيوب بن حبيب 2

 م717هـ/98اللخمي 

_ الحر بن عبد 3

 هـ98الرحمان الثقفي 

_ السمح بن مالك 4

 م719هـ/10الخوالني 

_عنبسة بن سحيم 5

 م721هـ/103الكلبي 

_عذرة بن عبد هللا 6

 م725هـ/107الفهري 

_ يحيى بن سلمة 7

 م728هـ/110الكلبي 

_حذيفة بن األحوص 8

 هـ110األشجعي 

_ عثمان بن أبي 9

 هـ110نسعة الخثعمي 

_ الهيثم بن عبيد 10

 م729هـ/111الكناني 

_ محمد بن عبد هللا 11

ه 111األشجعي 

_عبد الرحمان بن 12

عبد هللا الغافقي 
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)صاحب م730ه/112 )مؤقت لمدة شهرين(

 موقعة بالط الشهداء(

_عبد الملك بن 13

قطن الفهري )األولى( 

 م732هـ/114

_ عقبة بن الحجاج 14

 م734هـ/ 116السلولي

_ عبد الملك بن 15

ية( منقلبا قطن )الثان

على عقبة بن الحجاج 

 م740هـ/122

_بلج بن 16

بشر)بشير( القشيري 

ثائرا على عبد  الملك 

  م742هـ/ 124بن قطن 

_ ثعلبة بن سالمة 17

 هـ124العاملي 

_ أبو الخطار حسام 18

 هـ125بن ضرار الكلبي 

_ ثوابة بن سالمة 19

  745هـ/128الجذامي 

_ يوسف بن عبد 20

)من  الرحمان الفهري

نسل عقبة بن نافع( 

 م747هـ/ 129

 

  وقد ميّز فترة حكم الوالة عدّة مميزات نُجملها فيما يلي: 

 كانت بالد غالة )فرنسا( منقسمة إلى إمارات مستقلة  :(1) التوسع في جنوب فرنسا_1

تها أربونة وعاصم (أي المدن السبعة) Septimanieففي الجنوب المتاخم إلسبانيا توجد إمارة سبتمانيا 

Narboneروفانس بمارة ، ثم دوقية أكيتانيا وعاصمتها بَرديل "بوردو"، وفي الشرق على نهر الرون تقع إ

ة لفرنجوعاصمتها أفينيون، وإمارة برغنديا وعاصمتها ليون، أما الشمال فكان ضمن أمالك مملكة ا

 "الميروفنجية".

م( الذي خلف عبد العزيز هو أول من غزا بالد 719-717هـ/100-98كان الحر بن عبد الرحمان) 

غالة، وقد دخل أربونة فاتحا، ثم عاد إلى األندلس، وبعد تولي عمر بن عبد العزيز الخالفة ولى على 

هــ، وأمره بضبط وتنظيم الجانب المالي، كما اشتهر بجهاده في 100األندلس السمح بن مالك الخوالني سنة 

، وواصل سيره إلى أن بلغ Tarasconأربونة ثم زحف نحو طرسكونة  منطقة غالة، التي دخلها عبر

، أين انهزم السمح وسقط شهيدا سنة Eudo حيث التقى بدوق أكيتانيا أودو Toulouseطولوشة 

الذي شرع في تنظيم  "عنبسة بن سحيم الكلبي"م، فعين والي إفريقية يزيد بن أبي مسلم خلفا له 721هـ/102

م، تمكن من االستيالء 725هـ/107ة، وبعد أربع سنوات قرر قيادة حملة على غالة سنة د الداخليأمور البال
                                                             

؛ 1984، 1، ترجمة إسماعيل العربي، دار الحداثة، طالفتوحات اإلسالمية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا: جوزيف رينو: تفاصيل إضافية  -1

 بعدها. وما 244م؛ حسين مؤنس: فجر األندلس، ص1970، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ غزوات العرب شكيب أرسالن:
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، وماسون Lyon، وتوغل في إقليم برغندية حيث استولى على مدن كثيرة، منها ليون Nimesعلى نيم 

Macon وشالون ،Chalonوتوقف عند بلدة سانس ،Sens   كلم جنوب باريس، حيث وصلته  30على بعد

 طراب في قرطبة، فلما عاد مسرعا اشتبك مع الفرنجة فسقط شهيدا في نفس السنة.أخبار اض

تولى بعد عنبسة حوالي خمس والة لم يكن لهم األثر الكبير في فتوح فرنسا، إلى أن تولى عبد  

الة وسار م، فقرر بعث مشروع فتح فرنسا من جديد ، فدخل غ730هـ/112الرحمان الغافقي األندلس سنة 

اطور امبر دو حيث التقى بالدوق أودو عند بوردو فانتصر عليه مما جعله يستنجد بشارل مارتلنحو بور

ألف  70ضم  الدولة الكارولنجية )الفرنجة(، بينما واصل الغافقي زحفه نحو الشمال، ووصل بجيشه الذي

 ول )كارلمان(األمع جيش شارل   Poitiers، فالتقى بالقرب من مدينة بواتييه  Toursمقاتل إلى مدينة تور

 Carlomagno ة م، وبعد سبعة أيام انجلى غبار المعركة على هزيم732هـ/ 114، في رمضان سنة

ن بقي م، فتراجع م732أكتوبر  31هـ/114رمضان  07ساحقة في صفوف المسلمين واستشهاد الغافقي في

 ماي روف ر به الباباعلى قيد الحياة نحو أربونة، وعاد شارل مكتفيا بالنصر الذي أحرزه، وقد أكب

الط ون>> بأي المطرقة، وهي المعركة التي يسميها المسلم <<،المارتل>>ه بَ ولق   "غريغوري الثالث"

 لمعركة.امكان ل، بينما يسميها المسيحيون>> معركة بواتييه << نسبة فيها الشهداء <<، لكثرة من استشهد

ويخطئ من يجعل هذه المعركة نهاية العمليات العسكرية للمسلمين في فرنسا، ألن خلفاء الغافقي  

وإن كانت متواضعة في فتوح جنوب فرنسا مثل عبد الملك بن قطن في واليته األولى  إسهاماتكانت لهم 

لألندلس،  م(، لكن األوضاع الداخلية740-734هـ/ 122-116هـ(، وعقبة بن حجاج السلولي )114-116)

التي ميزها صراع العصبيات، حالت دون استمرار المشروع، وبالتالي فشل في تحقيق أهدافه، حيث ظلت 

 Pepin le)القصير(  "بيبين الثاني"أربونة بيد المسلمين إلى أن استعادها منهم نهائيا ابن شارل مارتل 

Bref  (2)م759هـ/141م، وقيل سنة 751هـ/ 133سنة. 

العربي  دة الجنسنتيجة لسياسة الدولة األموية القائمة على مبدأ سيا:  عصبية الداخليةالنزاعات ال_ 2

ت على ل فرضوتفضيله على من سواه، فقد ُحرمت العناصر األخرى من المساواة السياسية واالجتماعية، ب

 ىمس علبعضهم غرامات مجحفة، كما فعل عامل عبيد هللا بن الحبحاب في المغرب الذي فرض الخُ 

الداعي ووية، رض للدولة األماالبربر، األمر الذي دفع المغاربة العتناق المذهب الصفري الخارجي المع

 للمساواة، وحرية اختيار الحاكم ولو كان عبدا حبشيا.

: نتجت هذه الثورة جراء ثورة الخوارج الصفرية بقيادة (3) م742هـ/ 124ثورة البربر شمال األندلس أ/ 

م، وهي أول ثورة خارجية على بني 740هـ/122على ابن الحبحاب ببالد المغرب سنة  ميسرة المطغري

نفوذه على المغرب األقصى ، لكنه أساء المطغرب ، تمكنت من هزيمة الجيش األموي وبسط بالمغربأمية 

د الزناتي الذي هزم الجيش األموي في >>غزوة يالسيرة فقتله أصحابه وولوا مكانه خالد بن حم

                                                             
م، وزحفوا نحو مرسيليا، 931هـ/325من نشاط المسلمين العسكري داخل أوربا: تهديد تورينيو وبيدمونت وإيطاليا، ودخلوا جنوة سنة   -2

م، وانهزموا نهائيا 942ملك إيطاليا سنة  (Hugue)م، ثم هوق 931(، فهاجموا اإلمبراطورية البيزنطية سنة Rhoneوصعدوا إلى الرون )

 PROVENCAL Lévi : Histoire deوما بعدها؛  152م )رينو: مرجع سابق، ص973-972( سنة Maxonأمام حاكم ماكسون)

L’Espagne Musulmane, Maisonneuve, Leiden, 1950, 3 tome., t2, p157 et suite تاريخ سن: ؛ حسن إبراهيم ح

 .241، ص3م، ج1958، 4، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طاإلسالم
 .52، صفتح : مجهول ؛43 -24أخبار، ص : مجهول: نظريُ . 17، ص4مصدر سابق، ج: المقري -3
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آالف( بقيادة بلج بن بشر بن عياض  09) م ، وكان جزء من جيش الخالفة741هـ/ 123ف<< سنة األشرا

، طالبا من الوالي األندلسي عبد الملك شمال المغرب األقصىسبتة مدينة القشيري قد انحاز بعد الهزيمة إلى 

 .، إال أن األندلسي رفض ذلك خوفا على منصبهبن قطن السماح لهم بالعبور

األثناء وصلت أخبار الثورة إلى بربر األندلس فثاروا بدورهم بشمال األندلس ضد ابن قطن  في هذه 

دته في لمساع هـ ، ثم زحفوا على قرطبة ، فلم يجد ابن قطن حال سوى بالسماح لجند بلج بالعبور124سنة 

هزيمة  ا منكنوحرب البربر، بشرط العودة إلى المغرب بعد االنتهاء من المهمة ، فعبر بلج بجنوده وتم

 . والقضاء على ثورتهم البربر

: لما تم التخلص من ثورة البربر (4) هـ 124-125النزاع بين عرب الشام وعرب األندلس)البلديين( ب/ 

الخروج من األندلس رفقة جيشه ، لكنهم رفضوا الفكرة مطلقا، وقرروا الثورة على  طالب ابن قطن من بلج

بين الوالي ، ثم قتلوه وهو في التسعين من عمره ، وأقاموا مكانه قائدهم بلجا ، فاشتعلت بذلك نار العصبية 

أو عدنانيين ، رفقة  حيث قام البلديون وهم العرب األوائل الداخلون إلى األندلس، وكان أغلبهم يمنيةالعرب، 

هـ/ 124البربر ضد الشاميين )جند بلج(، وهم مضرية أو قيسية، واجتمع الفريقين بنواحي قرطبة في شوال 

م، وكان النصر حليف الشاميين، وفيها أصيب بلج وتوفي بعد ذلك بقليل ، واختار أصحابه ثعلبة 742أوت 

لديين، الذين استنجدوا بوالي إفريقية آنذاك " هـ(، الذي واصل في حرب الب125-124بن سالمة العاملي)

حنظلة بن صفوان الكلبي"، فأرسل إليهم واليا جديدا من قومه هو" أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي سنة 

 م، فتمكن مؤقتا من جمع الفريقين وإيقاف القتال بينهما.743هـ/125

في  يث حكمالخطار وتعّصب إلى يمنيته ح: سرعان ما مال أبو  تجدد الصراع بين اليمنية والقيسية ج_

ة آنذاك لقيسيخصومة  بين يمني وقيسي ، فمال لليمني ، األمر الذي دفع القيسي إلى الشكوى عند زعيم ا

ق ني لرد حلي اليم، فتوجه هذا األخير إلى الوا -وكان من الداخلين في طالعة بلج –وهو الّصميّل بن حاتم 

 ُ د ا ثورة ضأعلنهفسيئت معاملته فخرج مغضبا ، عازما على الثأر لبني قومه صاحبه، لكنه ُعنّف ، وُشتم وأ

ي السجن فخطار أبي الخطار وقومه من اليمنية ، وانتصر القيسية ، ودخلوا قرطبة ظافرين، واضعين أبا ال

 يهم ،لوه علهـ، ثم اختار المنتصرون أحد أحفاد عقبة بن نافع وهو يوسف بن عبد الرحمان ، وو127سنة 

م يص زعيمهوتخل ولما كان طاعنا في السن كان الحكم الفعلي للصميل ، لكن اليمنيون عادوا من جديد للثأر

  أن األمرم، تحت قيادة يحيى بن حريث ، وتمكنوا من إنقاذ أبي الخطار، إال747هـ/ 130المسجون سنة 

قتاال  خصمانإقتتل فيها ال تطور إلى معركة بين العصبيتين عند منطقة بجنوب قرطبة تسمى >> شقندة<<،

قيسية ي والعنيفا ، سقط فيه العشرات، وانتهت المعركة بمقتل أبي الخطار وابن حريث ، فانفرد الفهر

   بالسلطة إلى غاية قيام الدولة األموية . 

                                                             
الكامل في : ابن األثير .41ص ،مصدر سابق: ابن القوطية ؛17، ص4مصدر سابق، ج: المقري ؛43ص أخبار، :مجهول -4

، 4، جم1987 /هـ1407، 1، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتاريخ

كندرية، عة، اإلس، مؤسسة شباب الجامثورات البربر في األندلس في عصر اإلمارة األموية: حمدي عبد المنعم محمد حسين: نظريُ . 458ص

 . 203-200مرجع سابق، ص ص: محمد حقي ؛بعدهاوما  5، ص 1993، 1ط
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 : (5) نمو حركة المقاومة المسيحية _3

، عند منطقة كهف دونغا تحولت المقاومة الصغيرة التي تركها المسلمون في جليقية

(Covadonga(والتي كانت بقيادة بالي ،)Pelayoإلى نواة للمعارضة المسيحية اإلسبانية ،)  للوجود

 م بمنطقةرة لهاإلسالمي، فتجمع حوله عدد من اإلسبان وبدأوا في اإلغارة على المناطق الشمالية المجاو

 اية ليونغإلى  ية للمسلمين ، وتمكنوا من التوسعجليقية وأشتوريش أو أسترقة، مستغلين النزاعات الداخل

ول ونسو األه الف)اإلسبانية( التي أصبحت تسمى باسمها اإلمارة المسيحية الناشئة على يد حفيد بالي واسم

ت هذه م(، وتسميه مصادرنا العربية" أذفونش بن بطرة" أو"الكاثوليكي"، لجأ757-739هـ/122-140)

كة قشتالة ( والحصون، فتحول اسمها فيما بعد >> مملCastellasالقالع )المملكة إلى إقامة سلسة من 

بت حار -سنراها الحقا–وليون<<، وهي التي أعطت األمل لباقي المسيحيين الذين أسسوا إمارات أخرى 

 المسلمين إلى أن أخرجتهم نهائيا من األندلس .

 

 

 :م(1031-756هـ/ 138-422)  قيام الدولة األموية باألندلس: المحاضرة الثالثة

نة سهـ إلى 40: حكمت الدولة األموية بالمشرق من سنة  نهاية الدولة الأموية بالمشرق _1

حمد بن مروان خليفة ابتداء بمعاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن م 12هـ، وقد حكم خالل هذه المدة 132

 عليه لى هللاص–س بن عبد المطلب )عم النبي بن الحكم ، الذي كانت نهايته بصعيد مصر على يد بني العبا

بنو أمية ،  ، فاختبأجدواوُ (، ثم تعقبهم أول خلفائهم عبد هللا بن محمد "الّسفاح " أنى كانوا وقتلهم أينما -وسلم

ى أنه ادّع وتشتتوا في كل مكان، مما جعل السفاح يستخدم الخدعة والكذب إلخراجهم من مخابئهم ، حيث

م ان مصيرهسه فكحقه باألمويين ، وأّمن من بقي منهم ، فظهر كثير منهم وكشف عن نفلي أندم من القتل الذ

 الكن سرعان م ،القتل ، بينما نجا من هذه الخدعة األخوان يحيى بن معاوية بن هشام وأخيه عبد الرحمان 

 وقتلته، يحيىب اكتشف العباسيون مخبأهما، بإحدى قرى بغداد ، فلحقت بهما جنود بني العباس، التي ظفرت

 في حين نجا عبد الرحمان الذي كان في رحلة صيد .

: هو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد (6)فرار عبد الرحمان بن معاوية إلى المغرب _ 2

تسمى "راح" ، لما نجا من الموت الذي لحق  م، أمه سبية بربرية من نفزة731هـ/ 113الملك )ولد سنة 

                                                             
 Siécle  eOccident de la Fin du V’L : FOURNIER Gabriel : FOURNIER  ؛ 256، ص4: ابن خلدون: العبر، جنظريُ  -5

p155,  ., Librairie Armand Colin, Paris, 1970 Siécle ea la Fin IX 
 45، صتاريخ افتتاح األندلس: ابن القوطية: ينظر ة األمويةدولاللمزيد من التفاصيل حول دخول عبد الرحمان الداخل إلى األندلس وتأسيس  -6

لسان الدين بن الخطيب  ؛وما بعدها 49، صمجموعة أخبار: مجهول ؛وما بعدها 40، ص2، جالبيان المغرب: ابن عذارى ؛وما بعدها

وما  7، ص1956، 2تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، لبنان، ط ،أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم: السلماني

العصر الحديث للنشر  ،فجر األندلس: مؤنس حسين: أيضايُنظر  ؛وما بعدها 316، ص1، جمصدر سابق: المقري ؛بعدها

موسوعة تاريخ : حسين مؤنس ؛687-660، ص ص م2002/هـ1423، 1لبنان، ط-والتوزيع و دار المناهل، بيروت
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بأخيه يحيى، أوصى أختيه أم األصبغ وأمة الرحمان أن يتبعانه مع ولده سليمان ومولى له يسمى " بدر" 

إلى قرية عينها لهما، حيث فّر مع أخ له صغير، لكن جنود العباسيين اكتشفوا أمرهما فالحقوهما إلى نهر 

من الموت المحقق، إال أن األخ الصغير تعب، واستجاب مكرها لدعوات الفرات، فسبح األخوان هروبا 

وبمجّرد وصول أخيه الصغير األمان التي كان يُطلقها الجنود، بينما تمكن عبد الرحمان من عبور النهر، 

 . عبد الرحمان، الذي زاد إصرارا على النجاح في الفرار عينأ مأما هقتلوإلى معسكر العباسيين 

الرحمان من الوصول إلى فلسطين، حيث لحق به غالمه بدر وغالم أخته سالم أبي تمكن عبد  

فة ، شجاع، ومعهما بعض المال والجوهر، فقرر اللجوء إلى بالد المغرب لتطرفها عن مركز الخال

>>  نهبي كووربما لتأثره بنبوءة مسلمة بن عبد الملك له وهو ص -والستقاللها عن الخالفة العباسية،

أحفاد عقبة  هـ أحد129كم بالقيروان منذ سنة احالكان و <<،ي أمية ومحيي دولتهم بعد زوالها صاحب بن

خذ أالوالي  ن هذابن نافع وهو " عبد الرحمان بن حبيب الفهري"، الذي استقل بعد سقوط الدولة األموية، لك

لى عما وفدا لزيد لوليد بن ييتعّرض لبني أمية الوافدين على المغرب خوفا منهم على ملكه ، حيث قتل ابني ا

 ن من هذاما كافإفريقية ، ثم قّرر مالحقة عبد الرحمان بن معاوية لما وصله خبر دخوله المغرب األدنى، 

بو قرة ا " أاألخير إال التوجه نحو المغرب األقصى، حيث لجأ عند قبيلة مغيلة ، التي استضافه زعيمه

من  زة قريبالة نفتهى المطاف بعبد الرحمان عند أخواله من قبيوانسوس المغيلي " وخبأه ، وأحسن إليه، وان

  .سبتة

 لمجتمعل: كان من بين العناصر االجتماعية المكونة إتصال عبد الرحمان الداخل بالأندلس  _3

ع مل منهم عنصر " الموالي " وهم أتباع بني أمية )أجناس مختلفة(، دخ -كما سنرى الحقا –األندلسي 

 بن ن عبيد هللا، استقروا بالخصوص بإلبيرة  )ترأسهم عبد هللا بن خالد و أبو عثما2000الشاميين حوالي 

واله ماعهم م أبو الحجاج يوسف بن بخت( ، فأرسل عبد الرحمان إليهم وإلى أتبعثمان (، وجيان )ترأسه

ذ رأي قّرر زعماء الموالي أخفم، 753هـ/136في آخر سنة  ، وذلكبدر برسالة يدعوهم فيها لنصرته

سنة  دخلت الصميّل بن حاتم، مخفين عنه مطالبة الداخل للسلطة ، لكن الصميل تباطأ في الرد إلى أن

 فأرسل إليهم مر ،فذّكروه باألمر، فردّ عليهم مسرعا بالموافقة، ثم سرعان ما أعاد التأني في األ هـ ،137

ه ...] ي بولبالرفض قائال لهم : >> فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم ف

زّوجه ف وييواسيه يوس ليواصل[ سيكون سيفي أول سيف يُسّل عليه ، فإن أحب غير السلطان فله عندي أن

، فتوجهت الرجاء من الصميّل وقومه المضرية(، وبهذا انقطع 2ابن عذارى/ -وه <<)ابن القوطيةويْحب

 .اخلالد حمانأنظار الموالي إلى أعداءهم القيسية الذين لم يترددوا في احتضان األمويين وعبد الر

: أرسل زعماء الموالي  لأمويةدخول عبد الرحمان الداخل إلى الأندلس  وقيام الدولة ا_ 4

وفدا إلى عبد الرحمان ومركب لعبوره ، وبعض المال برئاسة تمام بن علقمة)الذي سيتخذه حاجبا( رفقة 

مواله بدر، الذي بشره بنجاح المهمة ، وطلب منه الدخول إلى األندلس ، حيث أرسى مركب الداخل بثغر 

م ، وهناك استقبله 755أوت 14هـ/ 138ع الثاني في آخر ربي -جنوب األندلس– (Almunacar)المنكب 

بكورة إلبيرة ، حيث بايعه الموالي  Torroxأبو عثمان و عبد هللا بن خالد واصطحبوه إلى مدينة طرش 

                                                                                                                                                                              

في تاريخ المغرب : أحمد مختار العبادي ؛وما بعدها 57 ،52، ص 1م ، ج1996 /هـ1416، 1مكتبة الثقافية الدينية، بور سعيد، ط، األندلس

 .110-97، ص(ت.د)، 1بيروت، ط ، دار النهضة العربية،واألندلس
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وجميع جنود الشاميين )جند األردن، جند حمص وجند فلسطين( ، في هذه األثناء كان يوسف الفهري 

سرقسطة ، وبينما الفهري في جيشه >> مضطجعا ومفكرا والصميّل يخوضان معارك إلخماد تمرد 

: فوهللا ما أنزل رجله اليمنى عن اليسرى حتى صاح  -قال المحدث –واضعا رجله اليمنى على اليسرى 

 أهل العسكر : رسول ، رسول من قرطبة << فإذا هو من عند أم ولد الفهري تخبره بخبر الداخل .

هري والداخل، احتكم الخصمان للقتال، وظل تمام بن علقمة ستة بعد فشل محاولة االتفاق بين الف 

هـ ، وبها 138أشهر يكاتبون العرب لتأييد الداخل، فاستجاب له جل غرب األندلس ودخل إشبيلية في شوال

ن عند لجيشازحف إليه يوسف الفهري والصميل، لكن عبد الرحمان أراد أن يسبقهما نحو قرطبة، فالتقى ا

قبول ، ر بالصل بينهما الوادي الكبير، عرض الفهري الصلح على الداخل ، فتظاهر األخيمداخل قرطبة يف

سمى " يمكان باألمر الذي جعله يعبر النهر، نحو الضفة اليمنى، ليكون قريبا من جيش الفهري حيث عسكر 

 م756هـ/ 138ذي الحجة  09وقد صادف ذلك يوم عرفة  -جنوب غرب قرطبة – (Alameda)المصاّرة" 

  . 

 >> أساس ال على: لما أصبح الناس يوم عيد األضحى أعلن الداخل أنه ال يقبل المفاوضة إ موقعة المصاّرة

ر جيش انتصاباالعتراف به أميرا << باعتباره وريثا لبني أمية، فاشتكت القوات في قتال عنيف، انتهى 

ري إلى ف الفه، بينما انسحب يوسيةعهد الدولة األموالداخل، ودخوله قرطبة معلنا بداية عهد جديد، هو 

 .جيان بطليطلة لحشد بقايا مضر، أما الصميل بن حاتم فمضى إلى جيان ليجمع قومه، ثم عسكرا معا 

نة س:  لم يهمل عبد الرحمان الداخل خصماه فسار إليهما بجيان نهاية الفهري والصميل _ 5

قبل الداخل  ، ولم يكن باستطاعتهما المواجهة فعرضا عليه الصلح بشروط،م، فلقيهما بإلبيرة757هـ/140

ن ، لك الصلح ودخل قرطبة ويوسف عن يمينه والصميل عن يساره، ثم أمضى كل منهما إلى داره وأهله

س اتب الناكحتى  أنصار الفهري من اليمنية لم يهضموا الهزيمة، وظلوا يدفعونه للثورة >> فلم يزالو ا به

الداخل ومعه  هـ، ومنها إلى إشبيلية معلنا الخروج على141، ففر نحو ماردة سنة  -دعاهم للثورة أي-<<

م تواطؤ، ثياه بالألفا، لكن الصميل لم يوافقه وظل في قرطبة، إال أن عبد الرحمان سجنه متهما إ 20حوالي 

لينتهي  لصميلاأن ألحق به  بعث بجيشه لمحاربة الفهري الذي انهزم وقتل في المعارك ، ولم يلبث الداخل

 أمرهما إلى األبد، فدانت األندلس لعبد الرحمان الداخل . 
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 :(7) ويةــم الدولة األمــــل حكـــمراح : رة الرابعةــالمحاض

 م .929-756هـ/ 316-138:  ارةــــر اإلمــــعصأ_ 

لث الثا هذا العصر بتأسيس الداخل للدولة األموية، واستمر إلى غاية إعالن عبد الرحمان بدأ

أمراء  لها سبعةى خال)الناصر لدين هللا ( قيام الخالفة األموية، وكان خاللها يلقب الحاكم ""باألمير" وتول

 وهم:

 سنوات الُحكم إسم األمير

 م788-756هـ/ 172-138األول بن هشام  عبد الرحمان

                                                             
: ابن حيان القرطبي، حيان بن خلف بن حسينيُنظر عن الدولة األموية في األندلس: ابن القوطية، مصدر سابق؛ مجهول: أخبار مجموعة؛   -7

صل يفمركز الملك  د علي مكي،و، تحقيق محم-وعبد الرحمان األوسط إمارة الحكم بن هشام -السفر الثاني-المقتبس في أنباء أهل األندلس

، تحقيق محمود -سطأواخر حكم عبد الرحمان األو-2ق، المقتبس :يان القرطبيابن ح ؛ م2003، 1والدراسات اإلسالمية، المغرب، طللبحوث 

؛ المقري: 2ج؛ ابن عذارى: مصدر سابق، 4ج ،؛ ابن خلدون: العبرم.1994/هـ1415، 1علي مكي، وزارة األوقاف المصرية، القاهرة، ط

 Provencal: Op. Cit, t1وما بعدها؛ حسين مؤنس: فجر األندلس؛ سالم: تاريخ؛  316، ص1نفح، ج
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 بن معاوية )الداخل( 

هشام )األول( الرضا بن عبد 

 الرحمان

 م796-788هـ/ 172-180

الحكم األول بن هشام 

 )الربضي(

 م828 -796هـ/ 180-206

عبد الرحمان الثاني بن الحكم 

 )األوسط(

 م852-828هـ/ 206-238

محمد )األول( بن عبد 

 الرحمان

 م886-852ـ/ ه238-273

 م888-886هـ/ 275-273 المنذر بن محمد 

 م912-888هـ/ 300-275 عبد هللا بن محمد 

 

 عرفت هذه المرحلة عدة أحداث في مجاالت مختلفة:

: أولى الداخل اهتماما بالغا بفرض االستقرار في أرجاء دولته فقام ابتداء بمحاربة الثورات التي سياسيا_

م، بقيادة هشام بن عروة الفهري، وثورة العالء بن 762هـ/145طليطلة سنة قامت ضده أشهرها ثورة 

م، وكان داعيا للخالفة العباسية، وثورة إشبيلية بقيادة أبي 763هـ/146ُمغيث اليحصبي بمدينة باجة سنة 

م، وثورة "شقيا بن واحد المكناسي" الذي تسمى بالفاطمي 766هـ/149الصباح بن يحيى اليحصبي سنة 

(، والتي استمرت إلى غاية سنة Santaverأنه من ساللة فاطمة الزهراء، بشنت برية ) مدعيا

م، ثم ثورة عبد الرحمان بن حبيب الفهري )الصقلبي( بتدمير، وكان يدعوا إلى العباسيين، كما 776هـ/160

ة قامت أفشل هجوم شارلمان الكارولنجي الذي أغار على الشمال الشرقي )برشلونة، نافار( مستغال ثور

( وصفيّه Anselem( و"أنسليم")Eggihardبسرقسطة، فانهزم جيشه وقُتل من قادته "إيجيهار")

(  والذي خلّده شعر المالحم الفرنسي بما ُعرف >>أنشودة روالن<< و >>مسرحية Rolan"روالن")

 .(8)( نسبة للواد الذي حدثت عنده الهزبمة Ronceveau) رونسيفو<<

وأسهم الداخل بشكٍل كبير في الجانب الحضاري فقد قّسم البالد إلى ست واليات، ونظم اإلدارة  

عيّن ووأسس نظام حكم يقوم على >>األمير<<، ثم الحاجب الذي كان بمثابة رئيس الوزراء اليوم، 

را لهم كبيل مجموعة من الفقهاء والعلماء في "مجلس الشورى" ولم يكن له وزراء ، واهتم بالقضاء، فجع

أقام ومركزه قرطبة هو "قاضي القضاة" أو "قاضي الجماعة" يشرف على قضاة الواليات واألقاليم، 

ليها شرف عبجانبه " الكتّاب" الذين يُصدرون الرسائل والقرارات عن السلطان ونظم الّسكة، التي يُ 

 دولة.   "صاحب السكة" وهي النظر في النقود، وبهذا وضع األسس التي تقوم عليها ال

                                                             
للماليين، ، ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم تاريخ الشعوب اإلسالمية؛ كارل بروكلمان: 105يُنظر: رينو: مرجع سابق، ص -8

 VIARDOT Louis : Histoire des Arabes et des Mores d’Espagne, Pagnerre ؛ 88-87م، ص1981، 9بيروت، ط

Editeurs, Paris., p119  
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" وهو لقٌب ناله بفضل حسن سيرته، وامتاز حكمه بدخول المذهب المالكي هشام الرضيّ خلفه ابنه " 

الحكم إلى األندلس الذي عّوض مذهب األوزاعي، ثم أضحى المذهب الرسمي للبالد في عهد خليفته " 

" نسبة إلى " الربضيلقب " " وقد نال فقهاء المالكية في عهده حظوة كبيرة عند السلطان، واشتهر باألول

الحّي" الجنوبي لقرطبة ]ربض[ الذي شهد ثورة عارمة ضد حكمه متهمين إياه بالفسوق وشرب الخمر، 

م، فما كان منه إال أن أخمدها بالقوة وطرد)أجالهم( معظم سكانها خارج البالد، كما أخمد 817هـ/202سنة 

بية ساكنيها من المولدين )أٌب مسلم وأم إسبانية( وهي ثورة أخرى قبلها بطليطلة بنفس الطريقة، وكانت أغل

آالف من المماليك  05م، وبسبب كثرة الثورات عليه اشترى 807هـ/192وقعة الحفرة التي كانت سنة 

)العبيد( الذين جعلهم خاصته وسماهم الُخرس لعدم معرفتهم العربية، وقد اختلف المؤرخون في تقييم 

والسوء كالحميدي وابن حزم، ومنهم من وصفه بالصالح وحسن السيرة  حكمه، فمنهم من وصفه بالقبح

 .  (9)وهم أكثرية  كابن القوطية وصاحب أخبار مجموعة وابن سعيد وابن عذارى والمراكشي وابن خلدون 

"، الذي باألوسطوالملقب " عبد الرحمان بن الحكموكان أشهر الحكام بعد عبد الرحمان الداخل، 

ي قامت ضده في "ماردة" و"طليطلة" مرة أخرى، وحبيب البرنسي بالجزيرة الخضراء، أخمد الثورات الت

وحتى نصارى الداخل )المستعربين( ثاروا بطريقتهم الخاصة حيث كانوا يخرجون أمام الناس يسبوا هللا 

 ,Eulogio, Perfecto، بقيادة "أولوخيو" و "برفكتو" و"فلورا" )-صلى هللا عليه وسلم–والرسول محمد 

Flora  م، واستمرت إلى عهد األمير محمد بن عبد الرحمان الذي طبق 850هـ/235( وغيرهم، منذ سنة

 م.859هـ/245على زعيمها حكم القضاء فقتل سنة 

ة، أماخارجيا فقد أرسل عدة حمالت عسكرية ضد اإلمارات المسيحية في الشمال ضد قشتال  

ان وبرشلونة التي قادها بنفسه، وعرفت فترة حكمه ظهور خطر النورم وأسترقة، وليون وجليقية

(Normands "سكان الشمال أو "الفايكينغ )–ية العرب ، وتسميهم المصادر-سكان الدول اإلسكندينافية

شبونة م من الجنوب الغربي عبر أ843هـ/ 229"المجوس األردمانيين"، الذين هاجموا األندلس سنة 

 نهزموا وعادوا أدراجهم، لكنهم سيعودون في عهد خلفائه.وإشبيلية، لكنهم ا

لقد عرف عصر عبد الرحمان األوسط إنجازات حضارية غير مسبوقة فقد كان >>أول من جرى 

على سنن الخلفاء في الزينة وترتيب الخدمة واألبهة وتشييد القصور والمتنزهات<<، فطّور اإلدارة 

يجلسون فيه لتسيير شؤون وزاراتهم، وفيه يجنمع بهم األمير  فإضافة منصب"الوزير"، ونّصب لهم مجلسا

متى شاء، كما جدد في خطة السكة، حيث جعل لصاحب السكة معاونين وسماع >>ديوان النقد<<، وجعل 

لخزينة الدولة ديوان خاص سماه>>ديوان الخزانة<<، وعيّن صاحب السوق وهو المحتسب في المشرق، 

نة التي كانت قبله ضمن اختصاصات صاحب السوق، واهتم بالجانب وصاحب الشرطة أو صاحب المدي

العسكري فأنشأ دارا للصناعة بإشبيلية لصناعة السفن، واشتهر بشغفه بكتب المنطق والفلسفة وحب الغناء، 

األمر اي جعله يجتهد في شراء المغنيات من المدينة >> فضل وعلم وقلم<< وخصص لهن "قصر 

المغني الشهير علي بن نافع الشهير "بزرياب" الذي وجد الحرية في بالط  المدنيات" ، كما استضاف

                                                             
اللبناني، ، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة و دار الكتاب جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس: الحميدييُنظر:  -9

-44ص، 1؛ ابن سعيد: مصدر سابق، ج163؛ مجهول: أخبار، ص48؛ ابن القوطية: مصدر سابق، ص11، صم1989/هـ1410، 2لبنان، ط

  . 277، ص4؛ ابن خلدون: العبر، ج76، ص2؛ ابن عذارى: مصدر سابق، ج45
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األوسط فغير عوائدها بالجملة وأسس معهدا للموسيقى بالقصر تخرج منه العشرات، وفسح المجال بالمقابل 

  . للفقهاء المالكية الذين تزعمهم في قصره مستشاره الفقيه يحيى بن يحيى الليثي 

حلة عرفت األندلس فتنة كبيرة كادت أن تُنهي الوجود اإلسالمي بها وصفها ومع نهاية هذه المر

البعض بدول الطوائف األولى وهي الفترة التي تلت وفاة األوسط وشملت ثالثة من خلفائه هم ابنه محمد 

وحفيديه المنذر وعبد هللا ابنْي محمد، حيث ضعفت الدولة فاستباح حماها الثوار في الداخل واإلمارات 

لنصرانية في الخارج، فكان المولدون أول الثائرين في مدينتهم "طليطلة" ، والمولد اآلخر عبد الرحمان ا

بن مروان الجليقي وحليفه سعدون السرنباقي في ماردة، كما ثارت أسرة مولدية أخرى بالثغر األعلى) 

النون بن سليمان(  سرقسطة ووشقة وتطيلة( ، وثارت من البربر أسرة "بني ذي النون" )موسى بن ذي

التي استقلت بالثغر األدنى)طليطلة( ، أما من العرب فاستقلت أسرة " بني الحجاج" بإشبيلية )إبراهيم بن 

حجاج(، وغيرهم كثير في مختلف أنحاء البالد، وكانت أشهر هذه الثورات وأشدها خطرا هي ثورة 

سنة كاملة إلى أن قضى عليها  37>>عمر بن حفصون<< ، وهو من أصول نصرانية، استمرت ثورته 

وعلى أكثر الثورات السابقة عبد الرحمان الناصر لدين هللا، وما زاد األمر سوء هو استغالل نصارى 

الشمال لهذه الثورات فساندوها ومدّوا لها يد العون أحيانا، وقاموا هم باإلغارة على ثغور المسلمين أحيانا 

ممثلة في رئيسها "أردون األول ابن راميرو األول" )ت.  أسترقة وجليقيةأخرى مثل مملكة 

 Garciaم(، ثم ابنه "ألفونسو الثالث" و مملكة قشتالة ، وصاحب بنبلونة غرسية بن ونقة 866هـ/252

Iniguez  (10)م 859هـ/245، وزاد الطين بلة ظهور النورمان ثانية على الجنوب الشرقي لألندلس سنة .  

كالبركان حممه متصاعدة وحرارته تمأل المكان، والخطر يتهددها في كل  وهكذا أصبحت األندلس 

حمد بن م بن بن محمد بن عبد هللاعبد الرحمان الثالث حيٍن وأوان، فهانت أمام حكام بني أمية حتى شّمر 

من  23ز سن على ساعديه وتقدم لحكم األندلس دون منازع، فحكمها وهو لم يتجاو عبد الرحمان بن الحكم

ض األيام م، وكان عمه األمير عبد هللا يرشحه لذلك >>وربما أقعده في بع912هـ/300ه وذلك سنة عمر

 الستقراراعادة واألعياد مكانه لتسليم الجند عليه، فتعلقت آمال الناس به<<، وقضى سنواته األولى في إ

سنة، فلما  16ارة مدة للبالد، واسترجاع هيبة الحكم، وأظهر حكمة وقوة في تسيير األمور تحت لقب اإلم

 <<.بالناصر بدين هللا<< وتلقب >>خليفةدانت له البالد أو كادت أعلن نفسه >> 

  

 

 م .1031 -929هـ/ 422 -316 :عصر الخالفة األمويةب_: ـامسةالمحـاضرة الخ

سنة من ُحكم عبد الرحمان الثالث، حيث أعلن بعدها أي سنة  16وتبدأ هذه المرحلة بعد ُمضي 

م عن تحويل الحكم من إمارة إلى خالفة، وتسمى بأمير المؤمنين، متخذا لقب >>الناصر لدين 929هـ/ 316

هللا<<، وتضم أيضا فترة ما يُسمى >>بالدولة العامرية<<، وفترة الفتنة القرطبية أو البربرية كما تسميها 

 المصادر، وقد ضمت :
                                                             

وما  75ا بعدها؛ ابن القوطية: مصدر سابق، صوم 9، ص3و ما بعدها، ق 315، ص2يُنظر عن هذه األحداث: ابن حيان: المقتبس ق -10

وما بعدها؛ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في  283، ص4وما بعدها؛ ابن خلدون: العبر، ج 113، ص2بعدها؛ ابن عذارى: مصدر سابق، ج

 Provencal : Histoir, t1, p219 et suite ; HUART. Cl : Histoir des Arabes, Librairieوما بعدها؛   243األندلس، ص

Paul Gueuthner, Paris . : Op . Cit, p151-152 ; Viardot : Op. Cit, p144-145.    
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 إسم الخليفة

 

 سنوات الُحكم

الثالث  عبد الرحمان

 )الناصر لدين هللا(

 م961-912هـ/ 300-350

الحكم الثاني بن عبد 

الرحمان)المستنصر لدين 

 هللا(

 م976-961هـ/ 350-366

هشام الثاني ابن 

 المستنصر)المؤيد باهلل(

 تولى على حجابته_    

 )الدولة العامرية(:

_محمد بن أبي عامر 

 )المنصور باهلل(

_ عبد الملك بن المنصور 

 )المظفر باهلل(

_ عبد الرحمان بن 

المنصور)الناصر(: 

 Sanchueloشنجول 

 م1009-976هـ/ 366-399

 

 

 

 م1002-976هـ/ 366-392

 

 م1008-1002هـ/392-399

 

 م1008هـ/ 399

 

جية، ن خاركان على عبد الرحمان الثالث أن يقاتل ويواجه في ثالث جبهات: واحدة داخلية واثنتي

لى انت األوفك خارجالالكثيرة واألمراء المستقلين، وأما في  الثوراتفتمثلت في إخماد  الداخلفأما التي في 

انية ن، و الثمسلميفي شمال إسبانيا التي أضحت أكثر تنظيما وقوة وأكثر تهديدا لثغور ال اإلمارت المسيحية

لى إضافة مغرب إالشيعية في بالد المغرب التي كانت تسعى لبسط نفوذها على كل ال الفاطميةالخالفة 

 البحر المتوسط حيث تتقاطع مصالح األندلس فيهما معا. 

عفر ثم ءه )جقام عبد الرحمان داخليا بتوجيه حمالت متتالية نحو "عمر ابن حفصون" ومن بعده أبنا

طاعة سنة م، ثم أعاد إشبيلية إلى ال928هـ/315سليمان ثم حفص(، وانتهت باستسالم هذا األخير سنة 

آخر ووتدريجيا خضعت له مرسية وبلنسية وشاطبة وسرقسطة وماردة وبطليوس وغيرها،  م،913هـ/301

 للطاعة, هـ إلى أن استسلمت317المعاقل كانت طليطلة التي بقيت على عصيانها فقام بمحاصرتها سنة 

-302( )حكم بين Ordonoأما خارجيا فقد أرسل حملة ضد أُردونيو الثاني ملك إمارة ليون) 

(، ثم ابن Fruelaم( الذي أغار على غرب األندلس، كما حارب خلفائه )فرويلة الثالث)924-914هـ/311

( (، Ramiro(، ثم أخاه راميرو الثاني )Le Moineأخيه ألفونسو الرابع "الراهب" بن أُردونيو الثاني )

( Sancho Garcésوكذا قاد حمالت ضد مملكة نافارا)بنبلونة( التي كان على رأسها سانشو بن غرسية )
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 Fernandم(، ثم ضد مملكة قشتالة التي حكمها فرناندو غونزاليز)926-905هـ/313-291)حكم بين 

Gonzales م(، وضد منطقة جليقية عدة مرات، وهذا ما جعل الكثير يطلب 970-930هـ/359-317( بين

لمانيا، ومن نصارى ودّه مثل قسطنطين األكبر)السابع( إمبراطور القسطنطينية، وأوتو األكبر إمبراطور أ

-914هـ/343-302( )حكم بين Sunierالشمال رغبت في وده مملكة برشلونة  ممثلة في رئيسها سونير )

م، وملكة نافار "تودة" 955هـ/344م(، كما جاءته سفارة للصلح من ملك ليون أردونيو الثالث سنة 954

عانة السترجاع ملك حفيدها من ابن م طالبة اإل958هـ/347( سنة Le Grosرفقة حفيدها سانشو السمين )

 عمه المغتصب أردونيو الرابع.

وأما في جبهة المغرب فقام الناصر بقطع الطريق أمام الدولة الفاطمية بفتح مدينة سبتة سنة  

خلد ميزيد  م، فدخل تحت طاعته األدارسة وزناتة وإمارة تاهرت، وقد ساند الناصر ثورة أبي931هـ/319

ألموية في م، وهذا ماجعل الدولة ا936هـ/ 324صاحب الحمار" ضد الشيعة منذ سنة بن كيداد الخارجي "

 عهد الناصر مهابة الجانب من الجميع. 

أعطى الناصر للجانب الحضاري أهمية خاصة، فاهتم بالبناء واشتهر بالزيادة في المسجد الجامع  

ئب العجابها المصادر الجغرافية بقرطبة، وبنى مدينة سالم، واشتهر ببناء مدينة الزهراء التي تصف

ين الذ–ليك(المماوالغرائب، ثم نقل إليها مؤسسات الحكم، وأحاط نفسه وقصره في الزهراء بـ "الصقالبة " )

يدهم، امرأة، فكان القصر ب 6300، ومن النساء 3750فكان عددهم من الرجال  -سأتحدث عنهم الحقا

فة<<، >الخالاري ذكرت أنه حول الحكم من اإلمارة إلى >وجعل لهم كل الوظائف داخله، وفي المجال اإلد

لتي ية واواستحدث منصب >>ذو الوزارتين<< الذي يكون تحت الحاجب، واهتم بالعلوم خاصة منها العقل

أولى وء<<، كان على رأسها علم الطب كما أشار إلى ذلك ابن جلجل في كتابه >>طبقات األطباء والحكما

 ية خاصة.التدريس في المساجد بعنا

ومن أهم السياسات التي رفعت ذكر الناصر وابنه من بعده هي التسامح الديني الكبير الذي عاش في  

م عليه كنفه اليهود والنصارى، فقد مارسوا طقوسهم بكل حرية وعاشوا وسط المسلمين دون أن يعترض

اصة من خقفين لعلماء والمثأحد، في شؤونهم اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث ظهر منهم عشرات ا

 اليهود، بل وصل بعضهم إلى منصب مستشار الخليفة نفسه كيوسف بن شبروت اليهودي وربيع بن

 زيد)ريسيموندو( النصراني.

م، ولم 961هـ/350: تولى بعد وفاة أبيه الناصر سنة الحكم الثاني "المستنصر باهلل" الحاكم العالم_ 

 ه أهميةي أوالريقة التسيير، لذا سنجده يميل إلى الجانب العلمي الذيغير شيء في نظام الحكم وال في ط

م ا وحفّزهلهدايخاصة، وهو ماكان عليه قبل تولي الخالفة، فقّرب إليه العلماء وأجزل عليهم المكافآت وا

كتبا <<، م 27> على التأليف، وعنى بنشر الثقافة وتعليم أبناء األندلس خاصة الفقراء منهم، فبنى لهم >

 ي النظامغير فوزاد في توسعة المسجد الجامع بقرطبة، وأبقى على نفوذ الصقالبة في قصر الزهراء، ولم ي

 اإلداري إال يسيرا. 

لم بعد العا وبذل جهده في جمع الكتب من بلدان العالم حتى أنشأ مكتبة في قصره ُعدّت الكبرى في

 ألف كتاب. 400بيت الحكمة في بغداد، فقد ضمت حوالي 
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وفي المجال الخارجي استمر في سياسة والده في بالد المغرب من محاربة الفاطميين وتقريب   

 فاراتأعدائهم إلى بالطه ، أما النصارى قتواصلت الحمالت ضد بعضهم كإمارة قشتالة، وتواصلت س

 ة ليون،وإمار بعضهم إلى قرطبة تجدد التحالف والتعاون كإمارة نافار ، وإمارة برشلونة وملك البشكنس،

م، وقبلها من صاحب 974هـ/363( سنة Hughبل وحتى من فرنسا جاءته سفارة من ملكها هوتو )

في أيامه  (، وفي هذا السياق تعرض غرب األندلس71 /5هـ منا أشار ابن حيان )ق361القسطنطينية سنة 

م، لكن األسطول 971هـ/360م وسنة 965هـ/354، سنة هجمات من النورمان 03مرة أخرى إلى 

 األندلسي تمكن من صدها جميعا.  

سنة من الحكم فخلفه  15: توفي المستنصر باهلل بعد هشام بن الحكم )المؤيد باهلل( ونفوذ العامريين_ 

عّمه "  إلى سنة(، فحاول  الصقالبة تحويل الخالفة 11ولي عهده ابنه هشام الذي كان صغيرا في السن )

لكنه  وافقة،" الذي أظهر لهم المجعفر بن عثمان المصحفيالمغيرة بن الناصر"، وأظهروا ذلك للحاجب " 

ن ، لك " فأحبطا خطتهم ثم انتقموا من رؤسائهمصبح البشكنسيةجمع المخالفين لهم خاصة أم هشام "

مات م خد" ، الذي قدّ عامرمحمد بن أبي سرعان ما مالت الكفة إلى شخصية قوية ذات دهاء كبير ، هي "

ن درة مجليلة لصبح وابنها هشاما خاصة في إحباط مؤامرة الصقالبة ضد هشام، فخطف النفوذ والمبا

كة، ر السالمصحفي بعدما تدّرج في المسؤولية )كاتبا بباب القصر، وكيال على الصبي هشام، صاحب دا

نصب " وهو المحجابة هشامى منصب " قاضي إشبيلية، صاحب الشرطة الوسطى، ثم وزيرا( إلى أن تول

حتى  م، بلالذي استغله أحسن استغالل فأزاح من طريقه جميع الخصوم ابتداء بالمصحفي وصوال ألم هشا

عل ر" وجهشام نفسه الذي أغلق عليه باب القصر، وباشر بنفسه تدبير أمور الدولة، وتلقب "بالمنصو

 باسم عائلته )الدولة العامرية(.الحجابة وراثية في بيته، حتى ُسميت فترة حكمه 

 

 
 


