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 : والفتنة القرطبية)البربرية( الدولة العامرية: المحاضرة السادسة_ 
باهلل هشام المؤيد الخليفة الطفل حجابة  ، الذي تولىالمنصورتنسب إلى محمد بن أبي عامر 

إزاحة كل الخصوم والمنافسين له على من  المنصور كنم، وتم976/هـ 366بعد موت والده سنة 
رأس هرم السلطة، ثم قام بحجب الخليفة في القصر واستبد هو بالسلطة، متخذا لقب المنصور، 

، عبد الملكم، وخلفه على الحجابة ابنه 1002 /هـ392فأضحى اآلمر الناهي إلى أن توفي سنة 
حجب الخليفة واالستبداد بالسلطة إلى الذي اتخذ لنفسه لقب المظفر باهلل، فسار على نهج والده في 

الشهير بلقب شنجول، تحريفا عبد الرحمان م، ليخلفه أخاه 1008/هـ399أن توفي هو اآلخر سنة 
، واتخذ (م995-970)ملك مملكة نافارا   Sancho Garcia II السم جده من أمه سانشو غرسية

ه عهده في نفس السنة التي تولى فيها، كأسالفه لقبا ملكيا هو الناصر، وأرغم الخليفة هشام أن يولي 
فكان ذلك سبب الثورة عليه ومقتله على يد محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر 

 وبداية الفتنة القرطبية أو البربرية: (1)هـ، وكان ذلك نهاية للدولة العامرية 399سنة 
 :  الفتنة البربرية _

البربر بالفتنة الكبيرة التي أصابت األندلس ابتداء من سنة  لكن سرعان ما سوف يرتبط
، والتي كانت شرارتها األولى من (2)م، حتى سماها أهل األندلس >>الفتنة البربرية<<1008هـ/399

 
، 1ذكر، ج: ؛ مجهولوما بعدها 3، ص3وما بعدها، ج 253، ص2مصدر سابق، ج: ابن عذارى : عن الدولة العامرية ُينظر - 1

الذخيرة في محاسن : ؛ أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني407-378، ص ص1مصدر سابق، ج: وما بعدها؛ المقري  177ص
-نقال عن ابن حيان–وما بعدها  43، ص 4، ج2000، 1ج، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط4، أهل الجزيرة

 العبر،: وما بعدها؛ ابن خلدون  102، ص2، جاإلحاطة: بن الخطيبا بعدها،وما  98وما بعدها،   59أعمال، ص: ؛ ابن الخطيب
، ترجمة حسن  المسلمون في األندلس: رينهرت دوزي وما بعدها،  323تاريخ، ص: ؛ سالم 994-993ص   ط بيت األفكار الدولية،

  .وما بعدها 71، ص 2ج  ،م1998حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
سماها بهذا االسم جلة من المؤرخين األندلسيين، على رأسهم المؤرخ الكبير ابن  . 76، ص3، ج مصدر سابق: ابن عذارى  - 2

فكان ذلك من بعده سببا لتقدمهم طوائف الجند >>حين ذكر في مقتبسه جلب المستنصر باهلل للبربر، واإلكثار منهم في الجيش حيان،
كتابه الخاص بالدولة   وأكد موقفه هذا في (.147، ص 4ق<<.) البربرية الحالقة  األندلسي وهدمهم للملك العادّي وإلقاحهم للفتنة 

:  بن الخطيبا<< )، وما جرى فيها من األحداث الشنيعةالفتنة البربريةأخبار الدولة العامرية المنسوخة ب>> : الذي سماهالعامرية 
سنة   الفتنة البربريةأنه توفى صدر :>>  حول ترجمة ابن فطيس"  الصلة "، كما يذكر عنه ابن بشكوال في كتابه ( 98أعمال، ص

كتاب الصلة في  : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال)، وأخذ عنه ابن بشكوال نفس المصطلح واستعمله في صلته <<هـ 402
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صنع االبن الثاني للمنصور محمد بن أبي عامر، وهو عبد الرحمان الملقب بشنجول الذي تلقب 
وليا للعهد سنة  نصيبهلما أرغم الخليفة المحجور عليه هشام بن الحكم ت ، أيضا بالناصر لدين هللا

محمد بن هشام بن عبد الثائر ضده أحد أحفاد عبد الرحمان الثالث وهو كان و  م،1008/هـ 399
وخلعه عن العرش في المؤيد ، الذي خرج على هشام الجبار بن عبد الرحمان الناصر لدين هللا

نفس السنة التي ولى عهده شنجوال، ثم نّصب نفسه خليفة مكانه بعد قتله للحاجب عبد الرحمان 
األحداث تبين فعال أنهما السبب المباشر في الفتنة القرطبية، حتى وإن كان البربر هم و شنجول، 

المعول األساسي في هذه الفتنة، وذلك للدور الرئيسي الذي لعبوه في سير األحداث طيلة سنواتها 
 م.1031هـ/422المتعاقبة إلى نهاية الحكم األموي وبداية عصر ملوك الطوائف سنة 

" على تجنيد العامة، وجعلهم أكثر جيشه، المهدي باهللعمل ابن عبد الجبار الذي تسمى "
، بل أساء للبربر، وكان ال ُيخفي (3)لعبيد العامرية وعلى الطوائف البربرية <<>>وآثرهم على ا

وا في بعض غضه لهمب  ، وقد حّرض عليهم العامة بقرطبة >>وأمر أن ال يركبوا وال يتسلحوا، وُردُّ
، ولرفع الظلم عنهم تحالفوا مع خصٍم (4)األيام من باب القصر، وانَتَهبت العامة يومئذ دورهم<<

 

  129، ص1م، ج2003/ هـ1423، 1إعتنى به صالح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط ،تاريخ علماء األندلس
، لكن يبدو أنه استعمله لشيوع المصطلح بين الناس، بينما وّضح موقفه "التكملة "، كما استخدمه ابن األبار في كتابه ( 257وص

باعث الفتنة باألندلس، وموقد نارها :>> ل المسؤولية للمهدي محمد بن عبد الجبار الذي قال فيهحمّ ف" الحلة السيراء" في كتابه 
،  1تحقيق عبد السالم الهراس، دار الفكر، لبنان، ط  ،التكملة لكتاب الصلة: ابن األبار<< )شاهر سيفها المغمدالخامدة، و 

، وهو نفس موقف ابن عذارى الذي (175ص  ،السيراء الحلة: ابن األبار ؛، وغيرها166، ص4ج، 38، ص 2م، ج1995/هـ1415
، ثم  <<أنه كان باب الفتنة وسبب الشقاق والنفاق:>>المهدي، حيث قالذكر في موضعين من كتابه البيان أن سبب الفتنة هو 

سبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة التي يسميها أهل األندلس بالفتنة البربرية ولو سموها بفتنة ابن  [ وأنه]  بالسفيه>>وصفه أيضا  
،  أنساب العرب جمهرة: ابن حزمُينظر أيضا:   (.76و 50، ص 3، جنفسه: ابن عذارى << )عبد الجبار لكان األحق واألولى 

  نفح : ( م1631/هـ1041.ت)المّقري التلمساني أحمد بن محمد   ؛156، 103، ص 1، جالُمعجب؛ ابن سعيد المغربي: 102ص
   .113، ص2، جالطيب

مصدر سابق، : الحميدي: ؛ ُينظر88-89مصدر سابق، ص : ؛ عبد الواحد المراكشي51، ص3مصدر سابق، ج: ابن عذارى  - 3
  109أعمال، ص : ؛ ابن الخطيب409-408، ص1مصدر سابق، ج: ؛ المقري 995العبر، ص: ؛ ابن خلدون 48-47، ص1ج

 . وما بعدها
 . 75-76، ص3، جمصدر سابق: ؛ ابن عذارى 995، ص العبر: ابن خلدون  - 4
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ى ، فسار بهم إلالرشيد، وبايعوه خليفة وسموه هشام بن سليمان بن الناصر لدين هللاللمهدي، هو 
قرطبة وحاصروها يوما وليلة، لكنهم انهزموا، وُقتل الرشيد، فازداد أمر البربر سوء، حيث انتقمت 
العامة ممن كان بقرطبة >>فاستحالوا عليهم قتال وأسرا وغارة حتى استرقُّوا منهم طائفة، ففّر منهم 

سليمان يد، وهو من قدر على الفرار<<، األمر الذي جعلهم يتحالفون مرة أخرى مع ابن أخي الرش
"، ولجأوا إلى المستعين باهلل، فبايعوه خليفة وسّموه " بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمان الناصر

طليطلة بالثغر األعلى، وطلبوا من نصارى الشمال مدهم بالعون، فكان لهم ما أرادوا، حيث أقبل 
سكر عظيم، فهزموا جيش إلى قرطبة في ع (5)معهم صاحب قشتالة شانُجه بن غرسية بن فرذلند

المهدي وقتل من أهل قرطبة يومئذ حوالي ثالثين ألفا، وقيل أقل، فدخل المستعين قرطبة نهاية سنة 
 م وملكها وسكن مع جموعه من البربر الداخلين معه مدينة الزهراء.1009هـ/400

 ينسليمان المستعمن دخول قرطبة واسترجاع ملكه، في حين تمكن ابن عبد الجبار تمكن 
والبربر الذين معه من الفرار تجاه الجزيرة الخضراء، فتبعهم المهدي في ثالثين ألف فارس من 
جيشه، وتسعة آالف من النصارى، قصد إفناء البربر واالنتقام منهم، لكن الهزيمة كانت في 

أن ، بعد هشام بن الحكم المؤيد باهللمعسكره، وهو ما جعله يعود إلى قرطبة ليتحصن بها، وأظهر 
 .(6)كان قد ضرب عليه حصارا مشددا في القصر، و دفعه لخلع نفسه، ومبايعته هو خليفة بدال عنه

الفرصة سانحة لالنقالب على  واضح العامري في هذه األثناء وجد الِفْتيان العامريون برئاسة 
، وبما كان بعبد الرحمان بن أبي عامرالذي كانوا يحقدون عليه بسبب ما فعله  المهديخليفتهم 

من محبسه بالقصر في ذي  هشاما المؤيديجاهر به من الفسق وشرب الخمر والزنا، >> فأخرجوا 
م، وأجلسوه للخالفة، وضربوا عنق المهدي بين يديه وألقوا 1010هـ/400الحجة من سنة أربعمائة 

، وعاد هشاٌم المؤّيد إلى الخالفة، على قناة ِطيَف بها البلد كُله سطح، ورفعوا رأسهجسده من أعلى ال
 

م 1017-995، وقد حكم بعد وفاة والده بين سنتْي Garcia Fernandezحاكم مملكة قشتالة إبن  Sancho Garciaهو  - 5
 ( 247، صمرجع سابق: العبادي.)
 : ؛ ابن عذارى 319م، ص2013مؤسسة البالغ، الجزائر،  ، تحقيق عبد القادر بوباية،جغرافية وتاريخ األندلس: مؤلف مجهول - 6

 . 410، ص1نفح، ج: ؛ المقري 97، ص3مصدر سابق، ج
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، وبعد فشل محاوالت الصلح بين الفريقين، وتفاقم (7)وُجّددت له البيعة واستحجب واضحا الفتى<<
الوضع بأهل قرطبة نتيجة الحصار، كان البد من إنهاء األمر عسكريا، فالتقى الجمعان واقتتلوا 
قتاال شديدا حتى انهزم أهل قرطبة، وسقط منهم الكثير>>حتى لو قال قائل أنه لم يفلت منهم فارس 

وقام بقتله، ثم انتقل إلى مدينة  هشام المؤيدقرطبة، فانتقم من الخليفة  المستعينلصدق<<، ودخل 
ناصب، فكان منهم الزهراء، فسكنها رفقة البربر الذين ملكوا زمام األمور كلها، واستأثروا بجميع الم

الحاجب والوزير، وحتى الواليات قّسمها الخليفة الجديد على رؤساء قبائل البربر >>وكانوا ستة 
قبائل، فأعطى صنهاجة منهم بني زيري بن مناد إلبيرة، فبقيت بيد حّبوس وذريته نحو المائة سنة، 

  ل وبني يفرن جيانوأعطى مغراوة جوفّي البالد، ومنذر بن يحيى سرقسطة، وأعطى بني برزا

ووّلى علّي بن حمود على مدينة طنجة وأصيال   وذواتها، وأعطى بني دّمر و أزداجة شذونة ومورور
 .  والخضراء<<

بن ميمون بن حمود، الذي كان واليا على سبتة وطنجة، علي بن حمود إستغل هذا الوضع 
المؤيد  هشام بن الحكمالذي كان واليا على الجزيرة الخضراء، فقد اّدعى علي أن  القاسمُرفقة أخيه 

لما كان محاَصرا من طرف المستعين كتب إليه بوالية العهد، فضم إليه أخاه وأْطلعا بعض البربر 
بذلك، فأجابه زاوي بن زيري بن مناد صاحب إلبيرة، وحبوس بن ماكسن بن زيري وإخوته وبنو عّمه 

جيين، كما أجابه الفتى خيران العامري الذي استولى على مدينة دانية، وساروا معه نحو الصنها
م، فانهزم جيش المستعين، وتم لعلي بن حمود القبض عليه ثم قتله رفقة 1017هـ/407قرطبة سنة 

ثم سرعان ما ُقتل علي بن حمود في  ،(8)"بالناصر لدين هللا"أخيه وأبيه، وتسمى بالخالفة، وتلقب 
، "المأمون"وتسّمى القاسم م، فخلفه أخوه 1018هـ/ 408الحمام من طرف ثالثة من صقالبته سنة 

 
المعجب في تلخيص أخبار : عبد الواحد المراكشي: ُينظر(.  نقال عن ابن حيان) 46، ص1سابق، جمصدر : ابن بسام - 7

 .  89.، ص(ط.د)،  (ت.د)، تحقيق محمد سعيد العريان، المغرب

نفسه، : ؛ مجهول91-92نفسه، ص: ؛ المراكشي50-51نفسه، ص: ؛ الحميدي86، ص1مصدر سابق، ج: ابن بسام - 8
العالقات السياسية بني الدولة األموية يف : فياليل عبد العزيز: ُينظر أيضا. وما بعدها 116نفسه، ص: عذارى وما بعدها؛ ابن  322ص

 وما بعدها 263، ص م1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، األندلس ودول املغرب
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فلم ُيحسن التعامل مع البربر، حسب ما ذكر ابن حيان، >>فتسّلطوا عليه حّتى احتقروه<<، ويبدوا 
أن ثار  يحيى بن علي بن حمودأنهم فكروا في خلعه، والتخلص منه، حيث لم يلبث ابن أخيه 

، فشكا يحيى إلى البربر كي  ليه، وكان واليا على سبتة، مؤيَّدا من أخيه إدريس الذي كان بمالقةع
يقاتلوه لكن>> البرابرة تثاقلوا عنه وأحّبوا التضريب بينهما<<، وتحرك األخوان نحو قرطبة سنة 

لي[ م، بعدما مال البربر إلى يحيى، وكان منهم >>زاوي بن زيري الصنهاجي ]وا1020هـ/410
بن حمود بعد تخلي البربر عنه، وضعف موقفه  القاسمفلم يجد ، (9)غرناطة، وهو عميد البرابرة<<

في قرطبة ِمْن حلٍّ سوى الفرار بجلده نحو إشبيلية، حيث بايعه القاضي محمد بن إسماعيل بن 
>>فاجتمع عليه الفريقان  "بالمعتلي باهلل"م، وتلقب 1022هـ/ 412قرطبة سنة  يحيىعباد، فدخل 

، لكن القاسم لم يخلد للراحة (10)األندلس والبربر من أهل قرطبة خاصة <<، كما يروي ابن حيان
بإشبيلية، بل اجتهد في استمالة القوة األولى آنذاك في األندلس وهي البربر الذين بهم ملك قرطبة، 

عبد   بالقوة على أهل قرطبةنفسه  ، ثم فرضثانيةوبسببهم ُطرد منها، وبهم سيعود إليها مرة 
تلّقب و  بن عبد الرحمان الناصر في عدد كبير من الجند والعامة، الرحمان بن هشام بن عبد الجبار

 محمد بن عبد الرحمانابن عمه ب  لكن الثورة قتلته وجاءت م،1023هـ/414سنة  بالمستظهر باهلل
بن عبد الملك  بكر هشام بن محمد وأبثم خلفه  ،باهلل""بالمستكفي وتلقب بيد هللا بن الناصر،بن ع
 لكن وزيره  م، وتلّقب "بالمعتّد باهلل"1027هـ/418سنة   بد الرحمان الناصر وهو أخو المرتضىبن ع

م 1031هـ/422أعيان قرطبة إلى اجتماع حاسم سنة "حكم بن قزاز الحائك" أساء السيرة مما دفع ب 
، ثم فّوضوا أمرهم لكبير  الخالفة جملة وإرجاع قرطبة إلى تدبير الوزراء <<قرروا فيه >> إبطال 

 
 . 54، ص 1مصدر، ج: وما بعدها؛ الحميدي 130، ص3نفسه، ج: ابن عذارى : ُينظر.   997العبر، ص : ابن خلدون  - 9

: ؛ المراكشي327جغرافية، ص: ؛ مجهول53، 1، جنفسه: الحميدي: ُينظر . 131-132، ص3نفسه، ج: ابن عذارى  - 10
 . 132أعمال، ص : ؛ ابن الخطيب413-412، 1مصدر سابق، ج: ؛ المقري 99المعجب، ص
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، وكان ِمْن وزراء الدولة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهوروزرائهم 
 .(11)العامرية،وقد حكم حكما شوريا، ولم يتسّم بأمير وال بخليفة

 
 

النصرانية في الشمال اإلسباني قبل  اإلمارت :سابعـةال المحاضرة

 :عصر الطوائف
 

ذكرنا سابقا بداية ظهور أول إمارة نصرانية شرعت في محاربة المسلمين، والتي أسسها أبناء   _ مملكة أسترقة:1
(، في أقصى الشمال، األمر الذي Asturis" )مملكة "أسترقة( وهي Pelayo- Pélageالقائد " بالي" أو باليو )

م(، ظلت مدة 842-791م(، ألفونسو الثاني )erAlphonse 1 ( )739-757كان أيام حفيده ألفونس ابن فافيال )
زمنية معتبرة هي اإلمارة الوحيدة للنصارى اإلسبان قبل أن تتأسس باقي اإلمارات، لتلتحق بدورها وتذوب في إمارة 

 (، والتي بدورها ستصبح جزء من مملكة قشتالة الموحدة. 924-925) Fruela IIليون في عهد فرويال الثاني  
تأسست هذه المملكة في الشمال اإلسباني )وسط(، على يد فرديناند قونزاليز :  Casstilla_ مملكة قشتالة2

Ferdinand Gonzalez (930-970(وهو أول كونت لقشتالة،  والذي خلفه ابنه غارسيا )995-970 ،)م
هذه المملكة تتوسع على باقي الممالك اإلسبانية حتى أضحت أكبر الممالك وأقواها، وأخطرها على  وكانت 

المسلمين، فكانت عالقتها بالمسلمين الذين يسمونها )ألبه والقالع( سجاٌل بين السلم والحرب منذ عهد الدولة 
فحكمهما معا إلى غاية   كة ليون ضم مملم(، الذي 1072-1065األموية، وكان أشهر ملوكها ألفونسو السادس ) 

هـ، وضمها إلى مملكته، واعُتبر ذلك البداية  478م/ 1085هـ(، وهو الذي غزا طليطلة سنة 502-458م )1109
هـ(، الذي عاصر 552-520م/1157-1126الفعلية لسقوط األندلس، ثم خلفه ألفونسو السابع )السليطين()

هـ، 683-م/..1284-1252لعالم( الذي حكم بين العاشر)ا المرابطين، ومن أشهرهم أيضا ألفونسو
م(، 1504-1474هـ/ 879-910) (Isabelle la Catholique)وانتهت إلى حكم الملكة إيزابيال 

 
: عبد المجيد نعنعي: ُينظر أيضا عن الفتنة البربرية ومآالتها .219مرجع سابق، ص: ؛ شبارو254في تاريخ، ص: العبادي - 11

 .وما بعدها 499، دار النهضة العربية، بيروت، صالتاريخ السياسي-الدولة اإلسالمية في األندلس
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فتوحدت المملكتين، وكانت سقوط غرناطة على يديهما سنة  التي تزوجت ابن عمها ملك أراغون 
 هـ.  898م/ 1492

م(، في أقصى الشمال 910-914) erGarcia 1أسسها غارسيا األول :  Lyon_ مملكة ليون 3
م(، خضعت عدة مرات إلى 924-914أيضا )تميل قليال إلى الغرب(، ثم خلفه أوردونيو الثاني )

ام ألفونسو السادس، ثم عادت لتستقل بعد وفاة السليطين، لتعود مرة ملوك قشتالة، فتوحدت معها أي 
هـ(، وكانت من حيث العالقات مع 628م/1230أخرى إلى االنضمام أيام ألفونسو التاسع )ت.

 المسلمين في نفس الدرجة مع قشتالة، سلما وحربا.
من اإلمارات المسيحية األولى التي تأسست في أقصى الشمال، بين : Navarra_ مملكة نفار 4

م، خلفه 852-810بين  Eneko Arista de pampeluneأراغون وقشتالة، على يد إنكو أريستا 
م، وهي اإلمارة الوحيدة التي لم تخضع ألي سلطة أخرى من 870-852عليها غارسيا األول بين 

كثيرة مع  المسلمين، كما أنها استمرت مستقلة أثناء وبعد الممالك المسيحية ، وعرفت اصطدامات 
   سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمين، ثم سرعان ما انضمت إلى إسبانيا الموحدة.

مerRamir 1 (1035-1037 ،)تأسست على يد راميرو األول :  Aragona_ مملكة أراغون 5
م( ومن أشهر 1076-1063بأقصى الشمال الشرقي، ثم خلفه سانشو األول الذي حكم بين )

هـ، والذي حارب ملوك الطوائف، 529-499م/ 1134-1105حكامها ألفونسو األول )المحارب( 
وخضعت أحيانا إلى حكام قشتالة، وظلت هذه اإلمارة في تصاعد إلى أن تحالفت مع قشتالة في 

خير م(، بعد زواج هذا األFerdinand le Catholique()1479-1516عهد ملكها فرديناند )
 بابنة عمه ملكة قشتالة إيزابيال سابقة الذكر. 

 Henri de Bourgogneتأسست على يد هنري البورغندي : Portugal_ مملكة البرتغال 6
 Alfonse Henriqueم، وخلفه ابنه ألفونس هنركي 1112-1093)الرنك(، الذي حكم بين 

، غرب األندلس، ظلت مستقلة إلى أن توحدت قشتالة مع م(، وتقع جنوب غاليسيا1112-1139)
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-erManuel 1 (1495أراغون، ثم سقوط غرناطة المسلمة، حيث كان على رأسها مانويل األول 
 (، وهي إلى اليوم دولة مستقلة.1521
كما عرفت شمال إسبانيا ظهور إمارة كتالونيا )برشلونة( في أثصى الشمال الشرقي وغاليسيا  

لشمال الغربي، لكن سرعان ما انضمت األولى إلى مملكة أراغون، وانضمت الثانية إلى في أقصى ا
 مملكة ليون.

لقد كانت العالقات بين هذه الممالك وبين المسلمين متأرجحة بين السلم والحرب، كما سبق  
رات وأن رأينا من قبل ، وكان المتحكم في ذلك مدى قوة المسلمين وضعفهم، ومدى تقارب تلك اإلما

مع بعضها أو بعدها عن بعض، فقد كانت حمالت حكام بني أمية إلى الشمال كثيرة صيفا أو 
م مع األمير عبد 843هـ/229شتاء، مما اضطر بعض الممالك عقد معاهدات سلم، مثل عام 

الرحمان األوسط )مع نافارا(، وكانت حمالته وصلت إلى غاليسيا في أقصى الشمال الغربي، 
ون، ولما كانت الخالفة األموية )عبد الرحمان الثالث الناصر لدين هللا ، وحاصر مدينة لي

المستنصر باهلل، والحاجب المنصور ابن أبي عامر( عانت الممالك اإلسبانية األمرين أمام حمالت 
م(، 981هـ/371 -م977هـ/366 -م957هـ/346 -م920هـ/308الصوائف والشواتي نحو ليون )

م(، ولما جاءت الفتنة القرطبية، 957هـ/346 -م943هـ/332قية )م(، جلي 911هـ/924نافار )
مالت كفة القوة لصالح النصارى ألن المتصارعين على السلطة استنجدوا بهذه الدويالت على 
بعضهم البعض ، وهو ما استمر في عهد ملوك الطوائف، حتى دفع المسلمون الجزية لقشتالة 

 وليون ونافار.
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 : (12)األندلس خالل عصر الطوائف:  الثــامنةالمحاضرة 
 

عرفت األندلس بعد سقوط الدولة األموية انقساما خطيرا على المستوى السياسي واالجتماعي على  
  20حٍد سواء، أدى إلى قيام عدٍد من الدويالت الصغيرة المتقاتلة والمتصارعة فيما بينها وكانت حوالي 

" ألهل األندلس واستمراره، فكان  التكوين العنصري ، وهو ما كّرس ظاهرة "طائفيةدويالت  إمارة ودويلة أو 
، وسأذكر أهمها (13) منها دويالت ذات أصول بربرية، وأخرى عربية، وأخرى تنتمي إلى الموالي والصقالبة

 
دها؛ عنان: طوائف،  وما بع 147وما بعدها؛ ابن الخطيب: أعمال، ص 185، ص3ُينظر عنهم: ابن عذارى: مصدر سابق، ج -12

  /هـ479-422) عصر ملوك الطوائف -إسهام العلماء المسلمين في العلوم في األندلس: بعيون  سهىوما بعدها؛  20ص
وما بعدها؛ السامرائي وآخرون: تاريخ العرب،   136ص   ،م 2008/هـ1429، 1لبنان، ط-، دار المعرفة، بيروت(م1031-1086

، تأليف: موسوعة األندلس والمغرب العربي<<، ضمن:  س التاريخ والحضارة والمحنةاألندلوما بعدها؛ حتامله: >>  213ص
، م. 2009هـ/1429،  1الجزائر، ط-خليل إبراهيم السامرائي و عبد الواحد ذنون طه و محمد عبده حتاملة، دار المدار الثقافية، البليدة

 وما بعدها. 460، ص 1، ج1ك
يقول عن الطوائف:>>وانتزى األمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات واقتسموا  يؤكد المقري هذا التقسيم حيث  -13

المجلة  <<، السيد القمبيطور وعالقاته بالمسلمينحسين مؤنس:>>  :(. ُينظر419، ص1خّطتها<<.)المقري: مصدر سابق، ج
   . 13-12ص ،الطوائفعنان:  ؛ 38، ص1950، ماي 1ع، 3، إصدار الجمعية الملكية للدراسات التاريخية، مجالتاريخية المصرية

    GUICHARD Piérre :Structures Sociales<< Orientales>> et <<Occidentales>> Dans 
l’Espagne Musulmane .Mouton, Paris., p193 et suite    
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القومية التي على أساسها قامت هذه الدويالت، دون التعرض أو  فقط ألبين الخلفية العنصرية
للتفاصيل التي يجدها القارئ في اإلحاالت، ولما كان قيام هذه الدويالت على أساس عنصري فإن 
 العالقات التي جمعت بينها تأّثرت بذلك الطابع وتحّكمت فيها القومية والخلفية العنصرية لكل دويلة. 

 :(14)البربر عدة دويالت مستقلة هيأّسس : _ البربر1

" بغرناطة زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجيفي غرناطة ومالقة: استقل " بنو زيري الصنهاجيون _ 
م عند قيام الفتنة البربرية، وبعد سبع سنوات قرر العودة إلى المغرب مخلفا ابن 1012هـ/403سنة 

بن زيري بن مناد الصنهاجي" الذي وسع مملكته إلى جّيان، وصالح  حبوس بن ماكسنأخيه "
جيرانه البربر وتحالف معهم ضد بني عباد بإشبيلية الذين جمعتهم به حروب طويلة ورثها ابنه 

"، الذي اتخذ من اليهودي ابن النغريلة وزيرا وقّيما على الدولة، ولما بالمظفر باهللالملقب " باديس
، الذي تحالف بدوره مع ألفونسو السادس عبد هللا بن بلقينم خلفه حفيده 1073هـ/465توفي سنة 

لما قّرر   م1091هـ/484ضد خصومه من بني عباد، وانتهت هذه الدولة على يد المرابطين سنة 
م، 1090هـ/483إنهاء ملوك الطوائف أثناء عبوره الثالث إلى األندلس سنة  يوسف ابن تاشفين

 .(15)بمالقة تميم بن بلقين بغرناطة، واستسلم شقيقه فاستسلم األمير عبد هللا

: هم من بربر مكناسة، انتسبوا إلى قبيلة تجيب (Badajoz)أصحاب بطليوس بنو األفطس_ 
" بعد أن استبّد بابن األفطسالمعروف " عبد هللا بن محمد بن مسلمةالعربية، أسس هذه الدويلة 

 
،  1997،  1األردن، ط -الشروق، عمان ، مطبعة دار عصر الطوائف والمرابطين -تاريخ األدب األندلسي: إحسان عباس -14

وما بعدها؛ فايزة  147وما بعدها،  119، 44مرجع سابق، طوائف، ص: ؛ عنان212مرجع سابق، ص: وما بعدها؛ شبارو 11ص
فاستبد الصقالبة بالسلطة في  >>  :شاكر مصطفى في قوله: ويؤكد هذا التقسيم أيضا. 83-80مرجع سابق، ص ص: بنت عبد هللا

رقسطة وطليطلة  لشرقية، في حين ذهب البربر بسلطان المدن في الجنوب، وكان للعرب مثل إشبيلية وسجميع المدن ا
     (. 82سابق، ص<<)وبطليوس

، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المعارف،  (مذكرات)كتاب التبيان:  األمير عبد هللا : ُينظر أيضا عن دولة بني زيري في غرناطة - 15
وما  227أعمال، ص : ؛ ابن الخطيبوما بعدها 106، ص2الُمغرب، ج: وما بعدها؛ ابن سعيد 262، ص3ج: مصر؛ ابن عذارى 

؛ إسماعيل 1002العبر، ص: ؛ ابن خلدون 31اللمحة، ص: وما بعدها؛ ابن الخطيب 431، ص1بعدها؛ ابن الخطيب اإلحاطة، ج 
 .  1982، 1الجزائر، ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، دولة بني زيري ملوك غرناطة: العربي
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، على حساب ولدْي "سابور العبد"، الذي كان من  وعددا من مدن الغرب كماردة ولشبونة ببطليوس
محمد بن عبد عبيد الحكم المستنصر باهلل أيام الفتنة القرطبية، ومن أشهر حكامها ابن المؤسس "

م، وقد انشغل 1045هـ/437"، الذي تولى بعد والده سنة بالمظفر" الملقب "هللا أبو بكر بن األفطس
هذين الحاكمين بمقاتلة بني عباد، كما دفع األخير لملك قشتالة جزية سنوية قبل وفاته سنة 

الذي حاول توحيد األندلس عبر  بالمتوكل بن األفطس"م ليخلفه ابنه عمر الملقب "1067هـ/460
م(، لكن أمراء الطوائف لم يستجيبوا له، وكان 1081هـ/ 474الفقيه الكبير أبي الوليد الباجي)ت.

المتوكل ممن استنجد بالمرابطين بعد سقوط طليطلة وتهديد ألفونسو السادس لمملكته، ثم انقلب 
، يوسف ابن تاشفينعليهم لما قرر ابن تاشفين إزالة ملوك الطوائف مستنجدا بألفونسو نفسه ضد 

مه الذي أعلن الحصار على بطليوس، ففتح له أهلها الناقمون على حاكمهم أبوابها، فضمها إلى حك
 .(16)م1096هـ/ 489سنة 

إسماعيل بن عبد الرحمان في طليطلة )الثغر األوسط(: أول ملوك هذه الدويلة " بنو ذي النون _ 
 يحيىم، وخلفه ولده 1035هـ/427" الملقب "بالظافر"، الذي تولى عليها منذ سنة بن ذي النون 

م، جرت خاللها حروٌب 1043هـ/ 435الملقب "بالمأمون" فحكم ثالثة وثالثين عاما ابتداء من سنة 
صاحب سرقسطة، اضطرت كلْيهما إلى االستعانة بالنصارى  سليمان بن هودطاحنة بينه وبين 

" الملقب "بالقادر" على يد يحيى بن هشام، وقد سقطت هذه الدويلة أيام حفيده ")نافارا وقشتالة(
المتوكل م، بعدما كان قد استنجد به ضد خصمه 1085هـ/ 478ألفونسو السادس ملك قشتالة سنة

هـ، لكن األخير 472، الذي ضم طليطلة بعدما استدعاه أهلها الثائرون على القادر سنة بن األفطس
م، قبل أن ينقلب 1081هـ/474و السادس خير معين الستعادتها فكان له ذلك سنة وجد في ألفونس

عليه ويضمها إلى أراضيه، وهو ما َمثََّل ضربة شديدة الوطأة على المسلمين في األندلس هزت 

 
؛ ابن  127-128المعجب، ص: وما بعدها؛ المراكشي 182أعمال، ص: ابن الخطيب: ُينظر أيضا عن دويلة بني األفطس - 16

 .   251-250مرجع سابق، ص: ؛ شبارو527-518، ص ص1، ج1مرجع سابق، ك: حتاملة؛ 1001مصدر سابق، ص: خلدون 



 
42 

 

وكانت بداية النهاية للوجود اإلسالمي بهذه األرض، فقد جاء على  ،(17)عروش جميع الطوائف
 اسمه "أبو محمد عبد هللا العسال الطليطلي":لسان أحد الشعراء 

 فما المقام بهـــــا إال من الغــــــــــلط  يا أهل أنـــــدلس ُحثُّوا َمطيَُّكمُ 
 . (18)ثوب الجزيرة منسوال من الوسط   الثوب ينسل من أطرافه وأرى  

" في شنتمرية، حيث استقل هذيل بن عبد الملك بن رزين: أسسها "(19)أصحاب السهلة بنو رزين_ 
م، وخلفه بعد وفاته سنة 1012هـ/ 403بالسهلة مقلِّدا ملوك زمانه من الطوائف، وبويع له بها سنة 

" الذي لم يكن في يحيى"، ثم ابن األخير "أبو مروان عبد الملك بن هذيلم ابنه "1045هـ/436
 .  م1104هـ/ 497المستوى المطلوب، فخلعه المرابطون سنة 

في مالقة والجزيرة الخضراء: رغم انتمائهم إلى العرب إال أن استقرارهم بين  حمود الحسنيون  بنو_ 
وقد  ،البربر في المغرب واعتمادهم على هؤالء في األندلس جعلهم ينتسبون إلى الدويالت البربرية

بمالقة  علي" ُحكم قرطبة أيام الفتنة البربرية، ثم ثار على القاسم" وأخاه "علي بن حمودرأينا تولي"
بن علي على مالقة  إدريس بن يحيى، وتولى من هذه األسرة يحيى بن علي بن حمودابن أخيه 

م، ثم خلعه أهل مالقة وولوا مكانه ابن عّمه 1042هـ/ 434والجزيرة الخضراء وتسمى "بالعالي" سنة 
هـ، وتلقب "بالمهدي"، وقد انتهى به المطاف قتيال بالسّم سنة 438سنة  محمد بن إدريس بن علي

 سنةمحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس، م، فحكم بعده ابن ابن أخيه 1053-1052هـ/444
وتسمى "بالمستعلي"، ولم تلبث هذه الدويلة أن انقسمت إلى مالقة والجزيرة الخضراء، ثم ، هـ 449

 
،  4مصدر سابق، ج: وما بعدها؛ ابن بسام 276، ص3مصدر سابق، ج: ابن عذارى : النون ُينظر أيضا عن دويلة بني ذي  - 17

 وما بعدها. 176أعمال، ص : ؛ ابن الخطيب349-347جغرافية، ص ص: ؛ مجهولوما بعدها 102ص
 . 21، ص2رب، جالمغ ابن سعيد: -18
وتسمى أيضا "شنتمرية الشرق" تمييزا لها عن شنتمرية : نسبة لبني ُرزين الذين حكموها أيام الطوائف، Albarracinالسهلة: -19

م.  1249هـ/647الغرب، من ُفتوح عبد العزيز بن موسى بن نصير، وسقطت أيام الموحدين بيد ملك قشتالة فرناندو الثالث سنة 
 (.  621-619، ص ص1)حتاملة، الديار، ج 
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م، واستولى على 1057هـ/449ري ملوك غرناطة سنة استولى على األولى باديس من بني زي 
 .(20)الثانية بنو عباد ملوك إشبيلية وقرطبة

 :(21)أسس العرب بدورهم عدة دويالت أهمها :_ العــــرب2

بقرطبة: بعد الفتنة الطويلة التي عانى منها أهل قرطبة خاصة واألندلس عامة،  بنو جهور_ أ

م، و قرروا فيه >> 1031هـ/422رأينا نتائج ذلك االجتماع الحاسم الذي عقده أهل قرطبة سنة 
أبو الحزم إبطال الخالفة جملة وإرجاع قرطبة إلى تدبير الوزراء<<، ثم فّوضوا أمرهم لكبير وزرائهم "

، وهو (22)، الذي ينتسب إلى العرب الكلبيينبن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور"جهور 
، فحكم المدينة رفقة مجلس شورى طول حياته، من وزراء الدولة العامرية، وقد حكم حكما شوريا

ورأى أن ُيبِعد عن قرطبة البربر حتى يستقيم أمرها، وتمكن من إحالل األمن بها إلى وفاته سنة 
"، الذي لم يحسن التصّرف أمام مكائد جيرانه من بني أبو الوليد محمدم، فخلفه ابنه "1043هـ/435

لك وعبد الرحمان، وكان يؤثر األول فاستبّد باألمر دون عباد، فأساء التصرف رفقة ابنْيه عبد الم
والده، ثم انهزم أمام أطماع جيرانه بني عباد من جهة، وبني ذي النون من جهة ثانية، فضمها 

 .  (23)م1070هـ/462األوائل إلى حكمهم بعد أربعين سنة فقط من تأسيسها وذلك سنة 

 
العبر،  :  وما بعدها؛ ابن خلدون   216، ص188-189، ص3مصدر سابق، ج: ابن عذارى : ُينظر أيضا عن دولة بني حمود - 20

تاريخ األندلس في : ؛ يوسف أشباخ163-162مرجع سابق، ص : ؛ سهى بعيون 216مرجع سابق، ص: ؛ شبارو998-997ص
جعل  . وما بعدها 32، ص1م، ج1996، 2، ترجمة محمد عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعهد المرابطين والموحدين

 (. 258،  256في تاريخ، ص: أحمد مختار العبادي<<.) حزب المغاربة أو البربر>> هذه الدولة ضمن العبادي 
 .  213مرجع سابق، ص: عصام محمد شبارو ؛ 255في تاريخ، ص: وما بعدها؛ العبادي 13، صمرجع سابق: إحسان عباس - 21
بخت بن أبي عبدة من كبار الموالي، دخل األندلس قبل  >> وقيل أيضا أنه من الموالي دخل أحد أجداده مع بلج بن بشر وهو - 22

محمد بن جهور بن عبد الملك "وأّكد ابن حيان أن  ،(186-185، ص3مصدر سابق، ج: ابن عذارى <<)عبد الرحمان الداخل
 (.   408، ص5قسابق،  مصدر .)كان من موالي الناصر لدين هللا" الُبختي

 232وما بعدها،  185، ص3، جمصدر سابق: ؛ ابن عذارى 189-192الحّلة، ص ص : ابن األبار: ُينظر عن بني جهور - 23
-334جغرافية، ص ص : مجهول ؛292-290، ص ص1نفح، ج: ؛ المقري 57-56،ص1الُمغرب، ج: وما بعدها؛ ابن سعيد

 .  1001العبر، ص: بعدها؛ ابن خلدون وما  147أعمال، ص : ؛ ابن الخطيب336
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ؤسس هذه الدويلة هو "إسماعيل بن عباد" الذي في إشبيلية ثم قرطبة: م بنو عباد اللخميون _ ب

قّدمه المنصور على خّطة القضاء، ورأينا سابقا الدور الذي لعبه ابنه القاضي "أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد" أيام الفتنة البربرية، حيث بايع القاسم بن حمود بعدما أخرجه ابن أخيه يحيى بن 

ثم عاد القاسم إلى قرطبة ظافرا، لكن سكان المدينة أخرجوه م، 1022هـ/412علي من قرطبة سنة 
بعدما خلعوه بعد سبعة أشهر، فلجأ مرة أخرى إلى إشبيلية، لكن هذه المرة أغلق محمد بن إسماعيل 
بن عباد أمام وجهه أبوابها، وألحق به عائلته التي كانت بإشبيلية وتولى هو حكم المدينة، وبعد 

"، فقام بتوسيع دولته حتى أضحت بالمعتضد لفه ابنه عباد الذي تلقب"م خ 1041هـ/433وفاته سنة 
أكبر دول الطوائف وأقواها، ولما احتل مدينة ُرندة قام بتواطؤ مع سكانها من العرب بذبح من بها 
من البربر بدون تمييز بين صغير وكبير وبين رجل وامرأة، ولما سمع باديس الزيري صاحب 

نتقام ودّبر خطة لقتل جميع العرب الذين بغرناطة عند خروجهم لصالة غرناطة بالحادثة أراد اال
الجمعة، إال أن مستشاره ووزيره اليهودي إسماعيل بن النغريلة أفشل الخطة خوفا من عواقبها على 
المملكة، كما أعلنها حربا ضروسا ضد دويالت البربر وحتى بعض دويالت العرب فتمكن من ضم 

مونة)بني برزال( ورندة)ابن أبي قرة( ومورور)ابن نوح الدمري( وأركش )ابن معظمها إلى أراضيه كقر 
خزرون( وشلب)بني مزين(، ولم يتوّرع في الغدر بزعماء هذه الدويالت حيث استقدمهم إلى قرطبة 
ُرفقة مائتْين من فرسانهم فقتلهم في سجونه، وقتل بعضهم في الحمام اختناقا بعدما سّد عليهم الباب، 

، وحارب أيضا بني األفطس في بطليوس وغيرها من الحصون، (24)َب البربر صولته<<>>َفَرهَ 
خاصة بعدما ضم  محمد بن عباد" المعتمدم ابنه "1069هـ/461واشتهر بعد المعتضد المتوفى سنة

م ُمنهيا دويلة بني جهور، وحارب هو اآلخر دويلة غرناطة 1070هـ/462قرطبة إلى مملكته سنة 
البربرية مستعينا بألفونسو السادس الذي كان يتلقى منه ضرائب باهضة، وُعّد المعتمد من شعراء 

 
تاريخ : أشباخ يوسف ؛239. ُينظر: ابن الخطيب: أعمال، ص295، ص272-271، ص3: مصدر سابق، جابن عذارى  -24

؛  31، ص1ج  ، م1996، 2، ترجمة محمد عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاألندلس في عهد المرابطين والموحدين
 . 63-62، ص 3المسلمون، جدوزي: 
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ن ما دّب ، وقد اضطر بعد سقوط طليطلة لطلب النجدة من المرابطين، لكن سرعا(25) عصره
الخالف بينه وبين يوسف بن تاشفين المرابطي الذي قّرر إنهاء جميع ملوك الطوائف، فحاصر 
إشبيلية مما دفع بالمعتمد إلى طلب النجدة من ألفونسو السادس فلم يتأخر عن إرسال المدد دون 

سجن م، واقتيد المعتمد وعائلته إلى 1091هـ/484جدوى، فسقطت إشبيلية بيد المرابطين سنة 
 .(26)م1095هـ/488أغمات بالمغرب األقصى، حيث قضى بقية حياته، وكانت وفاته سنة 

بسرقسطة )الثغر األعلى(: أولهم سليمان بن محمد بن هود الجذامي  ج_ بنو هود الجذاميون 

م، وعرفت فترة حكمه 1038هـ/430" الذي دّبر اغتيال آخر حكامها من بني تجيب سنة المستعين"
ا بينه وبين المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة، وصل األمر بكليهما إلى االستنجاد اقتتاال مرير 

م قّسم مملكته على أبنائه الخمسة، وكان 1046هـ/438بملوك النصارى، ولما توفي المستعين سنة 
أشهرهم أحمد الملقب "بالمقتدر" الذي منحه سرقسطة، لكنه تمكن من ضم معظم أراضي إخوته 

ه يوسف والي مدينة الردة، وفي عهدهما تعرضت مدينة بربشتر إلى مجزرة قام بها باستثناء أخي 
، (28)السيد القمبيطور، وقد استأجر المقتدر (27)م أمام أعين األخوين1064هـ/ 456النورمان سنة 

 
، تحقيق حسين يوسف خريوش،عالم الكتب قالئد الِعقيان ومحاسن األعيانالفتح بن عبيد هللا القيسي اإلشبيلي، ابن خاقان:  -25

 وما بعدها.  51م، ص 2010هـ/ 1431، 1الحديث، األردن، ط 
 وما بعدها؛ 14، ص2مصدر سابق، ج: بسام؛ ابن 192-212الحلة، ص ص : ابن األبار: ُينظر أيضا عن دويلة بني عباد - 26

تاريخ الفكر : ؛ آنخل جنثالث بالنثياوما بعدها 148مصدر سابق، ص: وما بعدها؛ المراكشي 152أعمال، ص: ابن الخطيب
وما  37، ص 1ج مرجع سابق،: وما بعدها؛ أشباخ  86، ص(ت.د ) ، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، األندلسي

 ,M’Hammad BENABOUD : Sevilla En El Siglo XI- el Reino Abbadi de Sevilla(1023-1091)؛بعدها
Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla, 1992.   

وذّرّيتهم قرب المائة ألف، وُقتل منهم يومئذ نحو ستة آالف،  حصل بأيدي الروم من نساء أهل بربشتر:>>قال فيها ابن عذارى  - 27
 (. 226-225، ص3مصدر سابق،ج<<)وكان عداة هللا يهتكون حريم أسراهم وبناتهم بحضرتهم إبالغا في نكايتهم

(، ولد حوالي   Rodrigo Diaz de Vivarواسمه الحقيقي رودريقو دياث ) ،Cidاشتهر باسم السّيد : القمبيطور أو الكمبيطور - 28
م، كان والده من رجال فرناندو األول ملك قشتالة وليون، فنشأ ابنه على الفروسية، ثم خدم سانشو بن فرناندو ولعب دورا 1045سنة 

م،  1071بارزا معه في قتال إخوته حول العرش، ولما كان النصر حليف سانشو عينه >>فارس الجيش<< أي القائد العام عام 
  300م، نفى السّيد من مملكته رفقة 1072(، ولما تولى ألفونسو السادس عرش قشتالة وليون سنة Campeadorر)فتلقب بالكمبيطو 
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م، لكن الوفاة عاجلته بعد سنة 1080هـ/473لما ساءت العالقة بينه وبين ألفونسو السادس سنة 
ذلك فخلفه ابنه يوسف "المؤتمن" الذي استعان بالنصارى هو أيضا ضد أخيه " المنذر" واحدة من 

أثناء صراعهما على السلطة، ثم حكم بعد المؤتمن ابنه أحمد "المستعين الثاني" الذي استنجد 
بالقمبيطور لضم بلنسية، وفي أيام ابن هذا األخير "عبد الملك")عماد الدولة( كانت نهاية هذه 

 . م1110هـ/503على يد المرابطين سنة  المملكة

، التجيبي معن بن محمد بن صمادح: أول ملوك هذه الدويلة (29)بألمرية وبجانة د_ بنو ُصمادح

م، واستمر إلى وفاته 1041هـ/433الذي كان واليا لعبد العزيز بن أبي عامر، ثم خلع طاعته سنة 
"، الذي حكم بالمعتصم باهللالتجيبي الملقب " محمد أبو يحيىم، ثم خلفه ابنه 1051هـ/443سنة 

الذي م، 1091ه/484" سنة معّز الدولة أحمد بن المعتصمإحدى وأربعين سنة، وخلفه عليها ابنه "
أخذ بنصيحة والده، بالفرار من األندلس نحو بني حماد بالمغرب األوسط، إذا بلغه خلع المعتمد بن 
عباد من طرف المرابطين، فلما تحقق ذلك بعد ستة أشهر من توليه، غادر األندلس نحو بجاية عند 

ه بمدينة بني حماد، وكان عليها يومئذ" المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد"، الذي أنزل
 .(30)"تنس"

 

من فرسانه، فعرض خدماته على أمير سرقسطة يوسف بن هود المؤتمن، فقبله، وهنا ُعرف بلقب السّيد، حيث كان المسلمون  
م، 1086هـ/479(، لكن هزيمة النصارى في "الزالقة" سنة Mio Cidثييد )ينادونه: يا سيدي، وقّلدهم جنوده النصارى فنادوه: ميو 

البعض،  أعادت الكمبيطور إلى حضن ألفونسو السادس، ثم سرعان ما طمع السيد في "بلنسية" التي حاصرها حتى أكل أهلها بعضهم 
(. 77-41رجع سابق، ص صه.)مؤنس: السّيد، م492م/1099م، فحكمها إلى وفاته سنة 1094هـ/487ثم استسلمت له سنة 

وما  111، 26، 19، ص 1وما بعدها؛ أشباخ: مرجع سابق، ج 31، ص4، ج306-305، ص3ُينظر: ابن عذارى: نفسه، ج
 وما بعدها.  231بعدها؛ عنان: مرجع سابق، طوائف، ص

مية.)حتاملة: نفسه، : تقع في أقصى الجنوب الشرقي من األندلس، قريبة من ألمرية، ُبنيت في عهد بني أُ Pechinaبّجانة: -29
 . 339، ص1؛ الحموي: ج80(. ُينظر: الحميري: مصدر سابق، ص210-209ص
وما بعدها؛ ابن   146قالئد، ص : ؛ ابن خاقان 218-224الحّلة، ص ص: ابن األبار: ُينظر أيضا عن دولة بني ُصمادح - 30

-167، ص ص3، جنفسه: بن عذارى وما بعدها؛ ا 189أعمال، ص: وما بعدها؛ ابن الخطيب 195، ص2المغرب، ج: سعيد
  .Dozy : Recherches, p67 et suite وما بعدها؛ 110مرجع سابق، ص: ؛ بالنثيا339-338جغرافية، ص: ؛ مجهول169
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" الملقب عبد هللا بن قاسم الفهري : أسسها "Alpuenteفي البونت  هـ_ بنو القاسم الفهريون 

"، والذي بُيْمن الدولةالملقب " محمد"م، فخلفه  ابنه "1030هـ/421"، المتوفى سنة نظام الدولة"
استولى عليها المرابطين سنة ، واستمرت إلى أن (31)مدحه ابن حزم في رسالته في فضل األندلس

 . م1104هـ/497

ويمكن اإلشارة أخيرا إلى تأكيد ما سبق ذكره أيام الفتنة البربرية، من زوال الصراع العنصري بين" 
العرب اليمنية" و" العرب القيسية"، فلم يعد هناك غير" العرب" الذين سيندمجون تدريجيا ضمن 

 >>األندلسيين<<.    

 

 كان منهم:و وقد استولوا على شرق األندلس،  :الصقالبة والموالي العامريين_ 3

بألمرية ومرسية: إستقل خيران بألمرية أثناء الفتنة، وضم إليه مرسية إلى غاية  أ_ خيران العامري 

"، الذي طمع في ضم غرناطة وانتزاعها من زهير العامري م، فخلفه عليها "1028هـ/419وفاته سنة 
، فانقسمت (32)م1038هـ/429يري )باديس بن حبوس(، وكان ذلك سبب مقتله سنة أيدي بني ز 

التي كاتب أهلها "المنصور عبد العزيز بن أبي عامر" وولوه  بلنسية أوالهمابعده اإلمارة قسمين: 
م، 1041هـ/433أمرهم، فعّين عليها صهره "معن بن ُصمادح التجيبي" الذي أعلن استقالله بها سنة 

م، حيث انتزعها المرابطون منهم، 1091هـ/484فاستولى بذلك بنو صمادح على ألمرية إلى سنة 
طاهر، وكان عميد هذه األسرة أبو بكر أحمد بن إسحاق بن طاهر  مرسية التي حكمها بنو  ثانيهماو 

م فخلفه ابنه " محمد" إلى 1063هـ/455الذي حكم المدينة حوالي ست وثالثين سنة، وتوفي سنة 

 
 . 172، ص 2، ج1رسائل، مج ضمن: ،<<رسالة في فضل األندلس وذكر رجالها>>: ابن حزم - 31
 . 520-517، ص ص1اإلحاطة، جعن زهير العامري ُينظر: ابن الخطيب:  -32
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م ، لتعود في أواخر عصر الطوائف إلى حكم 1078هـ/471أن سقطت المدينة بيد بني عباد سنة
 .(33)المرابطين في نفس سنة ضم ألمرية

" العامري مجاهد بن يوسف بن عليبدانية والجزائر الشرقية )البليار(: وهو " ب_ مجاهد العامري 

بالوالء أبو الجيش، خرج من قرطبة أيام الفتنة القرطبية وتبعه جمع من موالي ابن أبي عامر، 
وخلفه  م، وتلقب "بالموفق باهلل"،1014هـ/ 405فاستقل بدانية وتغلب على الجزائر الشرقية سنة 

م، فضمها بنو هود إلى 1075هـ/ 468م إلى سنة 1044هـ/436" منإقبال الدولة عليعليها ابنه "
 .(34)هـ 484مملكتهم، ثم سقطت بيد المرابطين سنة 

من موالي العامريين، ثم انتقلت إلى  : خضعت أوال لعدد من األمراء الصقالبة ج_ مملكة بلنسية

آل بني عامر، فقد خضعت مع بداية الفتنة القرطبية لمجاهد العامري سابق الذكر، ثم انتقل إلى 
" اللذان اشتركا معا في إدارة مظفر" و"مباركدانية، فحكمها >>عبدْين<< من مماليك العامريين هما "

بشكنس وحتى العبيد<< إلى هذه اإلمارة فازدادت المدينة، وقد تالحق >>الصقالبة واإلفرنج وال
م، 1017هـ/408منعة، لكن الموت أنهى حكم هذين الفتيْين، فتوفي مظفر أوال ثم لحقه مبارك سنة 

"، وفي عهده تمكن مجاهد العامري من لبيب الصقلبيفآل حكم المدينة إلى صقلبي آخر هو "
ه وقّدموا أحد أحفاد المنصور محمد بن أبي عامر إخضاع بلنسية مرة أخرى، إال أن أهلها ثاروا علي 

، ولما (35)م1020هـ/ 411" الذي بويع له سنة عبد العزيز بن عبد الرحمان بن المنصورواسمه "
م، ضم مملكته إلى حكمه، وحالف ملك 1028هـ/419صاحب ألمرية سنة  خيران العامري توفي 

 
Dozy  :وما بعدها؛ 210أعمال، ص: ابن الخطيب: ُينظر عن خيران وعن مملكة بلنسية وتقلب المدينة بين أيدي الطوائف - 33

Recherches, p35 et suite, 65 et suite 
  155، ص3مصدر سابق، ج: عذارى وما بعدها؛ ابن  217أعمال، ص: ابن الخطيب: ُينظر أيضا عن دولة مجاهد العامري  - 34

العبر، : ؛ ابن خلدون 337-336جغرافية، ص : ؛ مجهول22-21، ص 3مصدر سابق، ج: وما بعدها؛ ابن بسام الشنتريني
 . 258في تاريخ، ص: العبادي وما بعدها؛ 187مرجع سابق، طوائف، ص: ؛ عنان1005-1004ص
  193أعمال، ص : ؛ ابن الخطيب186-187، ص3صدر سابق، جم(: نقال عن ابن حيان )ابن بسام : ُينظر عن العامريين - 35

 .وما بعدها
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عبد م فخلفه ابنه "1061هـ/452فاته سنة ، وكانت و مجاهد العامري قشتالة "فرناندو األول" ضد 
" لكن المأمون دّبر مؤامرة ضد صهره المأمون بن ذي النون " الذي صاهر صاحب طليطلة "الملك

هـ/ 467م، وبعد وفاة هذا األخير سنة 1065هـ/457سمحت له باالستيالء على بلنسية سنة 
" القادر بن ذي النون بن ذي النون، "م استقل ببلنسية ُواّلتها المحليون، لكن خليفة المأمون 1075

م، تمكن بإعانة هذا األخير من 1085هـ/478الذي مّكن ألفونسو السادس من طليطلة سنة 
االستيالء على بلنسية التي ظلت تحت حكمه إسميا، بينما الحكم الحقيقي أللفونسو وحاميته 

بني هود في هذه المدينة، العسكرية التي ظلت بالمدينة، وفي وقٍت الحق طمع حكام سرقسطة من 
، مقابل دفع جزية سنوية أرهقت كاهل السكان، األمر الذي أّدى بالسّيد القمبيطورفاستعان القادر 

م، 1092هـ/485" سنة أبو أحمد جعفر بن عبد هللا بن جحافبهم إلى الثورة بقيادة قاضيها "
يتأخر طويال فقرر االستيالء على  ، الذي لمالسّيد بمساندة المرابطين، فملك المدينة وعقد صلحا مع

هـ/ 492وعائلته، فظلت بلنسية بيده إلى وفاته سنة  ابن جحافم، وَقَتل 1095هـ/ 488المدينة سنة 
 م، فضمها ألفونسو السادس إلى مملكته بعد ذلك بقليل.1099

لم يكتفوا بتأسيس إمارات مستقلة، وإنما تواجد عدد كبيٌر منهم عند باقي   والبد من اإلشارة إلى أن الصقالبة   
ملوك الطوائف، كخدٍم في قصورهم أو كحراس خواص، فقد وجدناهم في بالط بني تجيب في سرقسطة، قبل 

ة خضوعها لبني هود، وعند بني ُرزين في السهلة، وعند يحيى بن علي بن حمود بقرمونة، وعند بني عباد بإشبيلي 
  .(37)حجابا عند معظم خلفاء الموحدين   ، كما وجدناهم(36) وغيرهم

 

 

 

 
 . 42-41، ص 3وما بعدها. ُينظر: دوزي: المسلمون، ج 182، 179-178، ص 3ج نفسه، ابن عذارى:  -36
ذكر المراكشي أن "يوسف بن عبد المؤمن" كان حاجبه >>كافور مواله الخصّي<<، وحاجب خليفته "يعقوب" ابنه، ثم حجب له   -37

ر الخصي<<،>>رْيحبنه من بعده "أبو عبد هللا محمد"وكذلك كان حاجب ا لخصّي مواله<<، >>عنبر ا واستمر  ان الخصّي، ثّم ُمبشِّ
 (. 405، 390، 338، 317"، >>ثم فارح الخصّي<<.)الُمعجب، صهذا األخير حاجبا "ليوسف بن محمد
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 م :1147-1086هـ/ 541-479  األندلس خالل حكم المرابطين :سعةالتالمحاضرة ا
اللثام البربرية، والتي بدأ ظهورها في الصحراء الغربية ،  المرابطون قبيلة من قبائل صنهاجة

أو صحراء شنقيط )موريتانيا(، تحدها جنوبا بالد السودان حيث مملكة غانا، وغربا المحيط 
األطلسي، وفي الشرق نهر النيجر، أما شماال فنجد منطقة سجلماسة )تافياللت(، و من أشهر 

وقد انتشر اإلسالم بينهم عن طريق السرايا  ،(38)دالة بطون هذه القبائل: لمتونة ومسوفة ثم ج 
العسكرية منذ والية عبيد هللا بن الحبحاب، وعن طريق التجار الذاهبون إلى بالد السودان، إال أن 

م، حيث تمكن أحد قادة قبيلة 11هـ/5إسالمهم ظّل تقليديا غير متجذر في القلوب، إلى غاية القرن 
" من بعث حركة دينية وسط قبائل صنهاجة معتمدا ن إبراهيم الجدالييحيى بجدالة اسمه "األمير 

 ".عبد هللا بن ياسين الجزوليعلى داعية متحمس سيصبح مشهورا هو "الفقيه 
أبو ترك األمير يحيى بالده باحثا عن ُدعاة لقومه، وفي القيروان التقى بالفقيه المالكي "

( فبث له نواياه وأحاسيسه، فقام هذا األخير بإرشاده إلى أحد " )زناتةعمران الفاسي الغفجومي
"، فاختار ابن زلو وجاج بن زلو اللمطيتالمذته ُيقيم برباط بمنطقة السوس األقصى هو "الفقيه 

مرافقا وداعية لألمير يحيى نحو بني قومه هو "عبد هللا بن ياسين" الذي تمكن من إحداث تغيير 
لى أتباعه تسمية >>المرابطين<< نسبة إلى رباط أسسه لمن لحق به، سريع وسط البربر ُمطلقا ع

لكن سرعان ما توفي األمير يحيى الجدالي فاختلفت قبائل صنهاجة حول استخالفه، كما تعّرض 
عبد هللا بن ياسين إلى حملة استهجان من جدالة وهو ما جعله يميل إلى قبيلة لمتونة التي كانت 

كانت تتحكم في المناطق الشمالية الصحراوية المتحكمة في الطرق المؤدية  األكثر انقيادا له، والتي
"، وهو ما أدى إلى أبي زكريا يحيى بن عمر اللمتونيإلى المغرب، فقام بتحويل القيادة إلى "األمير 

 القطيعة النهائية بينه وبين جدالة، وأضحى لقب المرابطين مرادفا لقبيلة "لمتونة".
في جبل لمتونة  -كما وصف البكري –في قتال ضد لمتونة، فهاجمتها دخلت قبيلة جدالة  

م ونتج عنه استشهاد األمير أبي زكربا يحيى بن عمر، فخلفه على رأس اإلمارة 1056هـ/448سنة 
 

 . 268العبادي: في تاريخ، ص  -38
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"، وهنا طرأ على القبيلة تحّوٌل هام يعود إلى عدة أسباب، أبو بكر بن عمر اللمتونيأخاه "
ية( تمثل في خروجها من الصحراء تجاه الشمال نحو المغرب ، سياسية، دين-)اقتصادية، قبلية

والتي كانت مقسمة إلى إمارات بربرية ومذهبية)قبائل غمارة في الشمال بجبال الريف؛ إمارة 
برغواطة بإقليم تامسنا؛ إمارات زناتية بدرعة وسجلماسة، وبفاس، وبسال، وبمنطقة فزاز باألطلس 

 األوسط(.  
عبد هللا بن ، والزعيم الديني يوسف بن تاشفينوابن عمه  أبي بكرد رفقة تمكن الزعيم الجدي  
من تحقيق انتصارات باهرة ضد قبائل المغرب، وقد لقي أثناءها ابن ياسين حتفه سنة  ياسين
م وهو يحارب برغواطة، في هذه األثناء اتخذ ابن عمر أبو بكر "أغمات" عاصمة 1059هـ/451

يرها المستشهد "زينب بنت إسحاق النفزاوية"، بينما كان يوسف بن مؤقتة بعد أن تزوج أرملة أم
م ، لُيخضع بعد ذلك 1069هـ/462تاشفين يشق طريقه نحو مدينة فاس التي دخلها ظافرا سنة 

 معظم الشمال المغربي، ويشرع في بناء "مراكش".
ن قوة لحق األمير ابن عمر بابن عمه في المغرب األقصى ليرى بنفسه ما أصبح عليه م 

وشدة، وهو ما سعى يوسف إلظهاره ألميره، حيث استقبله على فرسه وبين جنوده، فقرر أبو بكر 
بن عمر تقليده إمارة المغرب، وعودته هو إلى الصحراء)غانا( لمواصلة الجهاد وتم ذلك سنة 

 م، بعد أن طلق زوجته زينب وأمر يوسف بن تاشفين بالزواج منها.1073هـ/466
م وهو يجاهد في الصحراء، 1087ـ/ه480ر ابن عمر أن استشهد في لم يلبث األمي  

فأضحى يوسف بن تاشفين األمير والحاكم الوحيد لدولة المرابطين متخذا لقب >>أمير المسلمين<< 
م(، والذي 1074هـ/467و>>ناصر الدين<<، ودعا للخليفة العباسي في بغداد)القائم بأمر هللا/ ت.

 بالد المغرب<<. لم يتأخر في تقليده >>ُحكم
في هذه األثناء كانت األندلس تتعرض لهجمة شرسة من طرف ألفونسو السادس ملك قشتالة  

 م، وهدد ما بقي من أراضي المسلمين. 1085الذي انتزع طليطلة من يد المسلمين سنة 
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فما كان من أمراء دويالت الطوائف إال طلب النجدة من يوسف بن تاشفين، وكان على  
" صاحب بطليوس، المتوكل بن األفطس" صاحب قرطبة وإشبيلية، و"المعتمد بن عبادرأسهم "

إضافة إلى رسائل الفقهاء، فلبى يوسف النداء وهزم ألفونسو في المعركة الشهيرة بالزالقة 
 إلى المغرب.  م ، عاد1086هـ/479في

لكن األمور في األندلس لم تسّر يوسف بن تاشفين الذي سرعان ما نقم من تخاذل حكام  
الطوائف وتعاون بعضهم مع النصارى فقرر خلعهم نهائيا وضم البالد إلى سلطته مباشرة، فبدأ 

سنة  م، ثم قرطبة وإشبيلية1090هـ/483بخلعهم عند عبوره الثالث، حيث ضم غرناطة ومالقة سنة 
م، لتسقط على يديه باقي المدن تباعا، فتم له ضم جميع األندلس عند عبوره الرابع 1091هـ/ 484

 م .1103هـ/496واألخير سنة 
 ،(39)علي بن يوسفم، جاز 1118هـ/512ولما سقطت سرقسطة بيد ألفونسو المحارب سنة 

إلى األندلس>> ومعه خلٌق كثير من المرابطين والمطوعة من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل 
م لغزو غرناطة استنجد واليها أبو 1125هـ/519، ثم لما تحّرك ألفونسو هذا سنة (40)البربر<<

أمير المؤمنين، فأنجده من المغرب >>بجيٍش وافر، وصارت  عليطاهر تميم بن يوسف بأخيه 
الذي خلف والده علي  تاشفين، أما (41)لجيوش كالدائرة على غرناطة، وهي في وسطها كالنقطة<<ا

م فقد غزا نصارى األندلس عدة مرات وكان في جيشه عدد كبير من 1143هـ/537بن يوسف سنة 
  .(42)المرابطين وزناتة والحشم والعرب

 
م، جاز إلى األندلس عّدة  1106هـ/500علي بن يوسف بن تاشفين: كنيته أبا الحسن، ثاني أمراء المرابطين، خلف أباه سنة  -39

؛ ابن  120-84م.)مجهول: الحلل، ص ص1143ـ/ه537مرات، وفي عهده ظهر المهدي بن تومرت، وقويت شوكته، توفي سنة 
 ( 107-102أبي زرع: األنيس، ص ص

 .106ابن أبي زرع: نفسه، ص -40
 . 93مجهول: الحلل، ص  -41
 وما بعدها. 105، صعصر المرابطيندولة اإلسالم في األندلس، . ُينظر: عنان: 123-122، ص الحللمجهول:  -42
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م(، تمّيزت 1145-1143هـ/539-537بعد والده أكثر من سنتين ) تاشفين بن عليحكم  
باشتداد المواجهات مع الموحدين)عبد المؤمن بن علي( في المغرب حيث هددوا العاصمة مراكش، 
وضد النصارى شمال األندلس الذين غزو )ألفونسو المحارب/ أراغون( سرقسطة سنة 

دفع قوى الداخل إلى الثورة، وكان أبرزهم م، فظهر للعيان ضعف الدولة، وهو ما 1118هـ/512
خمسة من القضاة منهم: ابن حمدين في قرطبة، أبو الحكم بن حسون في مالقة، أبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزيز في بلنسية، والقاضي يوسف بن عبد الرحمان بن جزي في جيان، كما ثارت 

 أوريولة، وشنترين، وبطليوس، وغيرها.

هـ وبوفاته 541فُقتل بعد عامين وذلك في سنة  أبو إسحاق إبراهيمن ابنه تولى بعد تاشفي  
 انتهى حكم المرابطين في المغرب واألندلس.

 

 

 م(: 1244-1147هـ/642-541: )ني موحد: األندلس خالل حكم الةشر اعالمحاضرة ال

م( من قبيلة 1130هـ/524" )ت. محمد بن عبد هللا بن تومرتمؤسس هذه الدولة هو "
م، جاز إلى 1082هـ/475هرغة المصمودية من السوس األقصى، وُيرجح أن مولده كان سنة 
م، وهي بداية 1116هـ/510قرطبة طالبا للعلم ثم انتقل منها إلى المشرق، وكانت عودته منه سنة 

نكر، صابرا على كل إعالن ثورته، حيث كان يجتهد في إعالن األمر بالمعروف والنهي عن الم
بالء، وقد حرص على ربط حركته بأبي حامد الغزالي، الذي يروي عنه أنه تنّبأ بنجاحه وامتالكه 

 . (43)للمغرب

 
في المشرق وأخذه عنه يؤكدها البعض مثل: نظم الجمان البن القطان، الحلل ، البيان، روض القرطاس]مؤيدين[،  قصة لقائه به  -43

تنظيماتهم -الموحدون في الغرب اإلسالميبينما ُينكرها البعض: ابن خلدون، ابن األثير، المعجب. ُينظر: عز الدين عمر موسى: 
 . 37-36م، ص 1991، 1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طوُنظمهم
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م، فاستهدف في دعوته المرابطين حتى طردوه منها 1120هـ/514وصل إلى مراكش سنة 
بدأ دعوته متجها إلى أغمات منتصرا بالمصامدة الذين لم يكونوا على وئام مع المرابطين، وكان قد 

على أساس إصالح أحوال المسلمين مما أفسده المرابطون الذين كان يسميهم >>المجسمين<<، 
، فكانت دعوته (44)صحابه>> اقتلوا المجسمين والبرابر المفسدين والفقهاء المكاري<<فكان يقول أل

، ويؤكد هذا صاحب الروض (45)اإلصالحية تقوم على منهجين >> منهج تربوي، ومنهٍج ثوري<<
مة وُيقاتلونهم ِقتال ُكفر<< الهتون  ، وفي كتابه (46)بقوله: >> إن الموحدين ُيسّمون المرابطين الُمجسِّ

عّدد المهدي ابن تومرت هذه العبارات فوصفهم بأنهم >> طوائف المبطلين من الملّثمين 
وعن وجوب  ،(47)( قطع لهم بالنار والسخط والغصب واللعنة<<ملسو هيلع هللا ىلصوالمجسمين، وأن الرسول)

( بمخالفة أهل الباطل في زّيهم وأفعالهم وجميع أمورهم في ملسو هيلع هللا ىلص>>أمر رسول هللا) هم قال:ُمخالفت
أخباٍر كثيرة، قال: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وكذلك المجّسمين الكّفار وهم 

ف عن الوجوه يتشّبهون بالنساء في تغطية الوجوه والتلّثم والتنقيب، ويتشّبه نساؤهم بالرجال في الكش
، كما أوضح ذلك في رسالته >>إلى جماعة أهل التوحيد<< التي ذكر (48)بال تلّثم وال تنقيب<< 

لهم فيها: >>أن جهاد الكفرة من الملثمين قد تعّين على كل من يؤمن باهلل واليوم اآلخر<<، واصفا 
النار، ومن ُقتل من الموحدين إياهم بأبشع النعوت، >>ومن ُقتل من الُمجسمين والمفسدين فهو في 

 
ذكر ابن القطان أن ابن تومرت مسى املرابطني  . ي  260املراكشي: املعجب، ص . يُنظر:68، ص4، ج مصدر سابق ابن عذارى:  -44

وب، كما سماهم المجسمين...، وُيسمون أيضا "الحشم" >>الزراجنة نسبة لطائر أسود البطن أبيض الريش، ألهنم بيُض الثياب سود القل
، تحقيق محمود ُنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانللثامهم كما يفعل النساء المتحشمات<<.) ابن القطان المراكشي: 

 (. 132، ص1990، 1ي، دار الغرب اإلسالمي، طعلي مك
 . 19ن، ص عبيدات: املوحدو  -45
. لذلك ملا  6، صم1952هـ/1371، الرباط، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون المكناسي محمد بن أحمد: ابن غازي  -46

وما كامال<<)نفسه،  م >> سفكوا الدماء، وسبْوا النساء والذرية، واستباحوا األموال ي 1150هـ/545دخلوا مدينة مكناسة سنة 
 . (10ص
 . 387، 384م، ص1997حتقيق عبد الغين أبو العزم، مؤسسة الغين للنشر، املغرب، ، أعّز ما يُطلبحممد ابن تومرت:  -47
 . 391-390تومرت : مصدر سابق، صابن  -48
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، وبسبب هذا انقسم البربر على أنفسهم وحارب بعضهم بعضا >>ُيقاتل (49)الُمجاهدين فهو شهيد<<
الرجل أباه وأخاه في داره، إذا تخّلف عن اتباع المهدي وُيكفر بعضهم بعضا <<، وقبل ذلك بدأ 

، وقد (50)ن الشّدة أحيانا مع مخالفيهمرفقة أتباعه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويستخدمو 
، القائم في آخر الزمان الذي يمأل األرض عدال كما م[1121هـ/515]أشاع >>أنه المهدي المنتظر

ملئت جورا...وينسب المرابطين إلى الكفر، ويكسر المزامير وآالت اللهو، وُيريق الخمر حيثما 
ضرب الناس على الخمر باألكمام والنِّعال >> كان ي  وجده<<، وفي هذا قال المراكشي أيضا عنه:
فكان من كبار المصلحين المجّددين على وصف ابن  ،وعسب النخل متشبها في ذلك بالصحابة<<

الكردبوس: >>فأوضح من الّدين معالمه، وجّدد منه مراسمه، وأظهر آياته وأشهد ببيناته، حتى عاد 
 .(51)ه محتسبا وحيدا خليا من المال والرجال<<كما كان جديدا، دون عدٍد وال كثرة عدد، بل قام في 

كلم جنوب شرق مراكش،  100واشتدت عليه هجمات المرابطين فاستقر في تينملل الحصينة )

هـ ، فخلفه 524(، ومنها أخذ ُيغير على مدينة مراكش نفسها إلى وفاته سنة على الطريق إلى تارودانت 
الذي اهتم بالدعوة للموحدين والقتال ضد  عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي)بتلمسان(

المرابطين، فكان يرسل الطلبة لدعوة القبائل ألمره، ومن جهة ثانية شن حمالت على مناطق مختلفة 
م(، وهي السنة التي ُقتل فيها آخر حكام المرابطين )تاشفين 1145هـ/539فأخذ وهران، ثم تلمسان)

هـ(، ثم عاصمة 541لحقتها سال وسبتة وطنجة ) هـ(، ثم540بن علي(، وتلتها سجلماسة وفاس )
م، لكن سرعان ما انتفضت بعض القبائل ضد 1147هـ/ مارس541المرابطين مراكش في شوال 

في ميورقة باألندلس،  بني غانيةعبد المؤمن كدكالة وبرغواطة، وثار القاضي عياض بسبتة وبايع 

 
  47، ص1، ج1995، 1القنيطرة، المغرب، ط ، تحقيق أحمد عزاوي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،رسائل موحدية -49

يف رسالة وجهها إىل قبيلة "كزولة" >>ابألشرار اللُّثُم، الغُتم، الصُّم، الُبكم، العراة، احلفاة، أهل   وما بعدها. كما وصفهم خليفته عبد املؤمن 
 (. 54، ص1؛ رسائل، ج402اجلهل واجلفاء<<، ونسبهم إىل الُكفر والطغيان.)ابن تومرت: نفسه، ص

الحميد حاجيات، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، تحقيق عبد أخبار المهدي بن تومرتالبيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي:  -50
   . 100. يُنظر: جمهول: احللل، ص 44، 42، صم. 1986،  2الجزائر، ط

 .1317-1316، ص2ابن الكردبوس: مصدر سابق، ج -51
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استمر زحف عبد المؤمن إلى بجاية،  م،1148هـ/543لكنهم انهزموا جميعا أمام الموحدين سنة 
هـ، ثم وصوله إلى تونس فالقيروان ثم المهدية 547فدخل الجزائر صلحا قبل غزوه مدينة بجاية سنة 

 (.129أشهر )ابن أبي زرع/ 07هـ بعد حصارها مدة 555سنة 

، لكن ثورة ابن غانية بشرق األندلس استمرت تحمل لواء المرابطين وتعلن والءها للعباسيين 
م( إلى مهاجمة بجاية في المغرب 1184هـ/579ووصل األمر بعلي بن إسحاق بن غانية )

األوسط، وكانت بيد الموحدين، واستفحل أمر بني غانية في المغربين األوسط واألدنى بعد تحالفهم 
(، لكن الغلبة في نهاية األمر كانت للمنصور خادم صالح الدين في مصرمع شرف الدين قرقوش )

-595م( ثم خليفته أبو عبد هللا محمد الناصر )1199-1185هـ/595-580ي )الموحد
م(، فانهزم بنو غانية في جزيرة ميورقة ثم في إفريقية. )توفي آخر ثوار بني 1213 -1199هـ/610

 مـ(. 1233ه/ 631غانية يحيى بن إسحاق سنة 

يث قام نظامهم بالحكم دون غيرهم من باقي األجناس، حوبني جلدتهم  ن والموحد استأثرو 
>> العشرة<< في قمة هرم السلطة وكلهم بربر، ثم >>أهل المهدي بن تومرتعلى أصحاب 

، وكان ابن تومرت>> يعقد (52)الخمسين<<، متبوعين بسبعين رجال، ُسّموا >>أهل السبعين<<
الخمسين، األمور العظام مع أصحابه العشرة، ال يحضر معهم غيرهم، فإذا جاء أمر أهون أحضر 

، ويلي هؤالء في هرم السلطة عّدة مراتب: فالرابعة (53)فإذا جاء دون ذلك أحضر معهم السبعين<<
للطلبة، والخامسة للحفاظ وهم صغار الطلبة، والسادسة ألهل الدار، والسابعة ألهل هرغة، والثامنة 

هل هنتاتة، والثانية عشر ألهل تينمال، والتاسعة لجدميوة، والعاشرة ألهل جنفيسة، والحادية عشر أل
 ، وكلهم قبائل بربرية.(54)للجند، والثالثة عشر للغزاة، وهم الرماة

 
 وما بعدها. 420،  256-255. ُينظر: المراكشي: المعجب، ص109-108مجهول: الحلل، ص  -52
 . 109، ص الحللمجهول:  -53
وما  89ص : مرجع سابق،عمر موسىوما بعدها. ُينظر أيضا:  82ص  : مصدر سابق،؛ ابن القطان109الحلل، صمجهول:  -54

 .بعدها
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وكان خلفاء الموحدين يعّينون أبناءهم وقادتهم البربر على األندلس، وُيرسلون إليها جنودهم 
عسكره  >>قّسم  (55)لعبد المؤمن بن عليليحكموها سائرين بذلك سيرة سابقيهم، فلما آلت الخالفة 

َه ثلًثا واحدا إلى األندلس مع ابنه السيد أبي حفص، وعاد هو بالثلثين<<، ثم ولى  إلى ثالثة: َوجَّ
أبناءه على األقاليم، منهم السيد أبو سعيد عثمان الذي واله على غرناطة، وأعطى إشبيلية البنه 

تخلف على إشبيلية الذي واله العهد بعد ذلك، ويذكر ابن أبي زرع أنه >>اس (56)يوسفالثاني 
وقرطبة وجميع بالد غرب األندلس ولده السيد أبا يعقوب يوسف، وعلى غرناطة ولده أبا سعيد<<، 

م ولى قيادة الجيوش 1185-1184هـ/580ولما جاز يوسف أيام خالفته، الجواز الثاني سنة 
عذارى:>> إبنه شقيقاه: أبو حفص وأبو سعيد، وولى بنيه قواعد األندلس، ومنهم حسبما أورده ابن 

أبو إسحاق واله إشبيلية، كما كان أوال، وولى أبا يحيى قرطبة، وولى أبا زيد الحرضاني غرناطة، 
وقام هو اآلخر بإسكان بعض البربر مدن األندلس  (57)وولى أبا عبد هللا مدينة مرسية<<

ة م>> فأسكن العرب وزناتة ببلنسية، وأسكن صنهاجة وهسكورة في شاطب 1174هـ/570سنة
 . (58)ومرسية، وأسكن لورقة أهل تينملل، وأسكن في ألمرية وبرشانة كومية<<

 
سنة 33م، واستطاع طيلة 1130هـ/ 524عبد المؤمن بن علي: كنيته أبو محمد، تولى الخالفة بعد وفاة المهدي بن تومرت سنة  -55

-142م )مجهول: الحلل، ص ص 1163هـ/558لس إلى تونس، وكانت وفاته سنةمن إنهاء حكم المرابطين، وتوسيع دولته من األند
تاريخ الدولتين الموحدية   (. ُينظر: الزركشي أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم:133-111؛ ابن أبي زرع: األنيس، ص ص157

 .  13-7م، ص ص 1966، 2، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، طوالحفصية
م، خلف أباه على رأس الدولة 1138هـ/ 533المؤمن بن علي: ُيكنى أبا يعقوب، خليفة موحدي، ولد سنة  يوسف بن عبد -56

سنة. 23دامت خالفته  م، 1185-1184ه/580م، وحكم إلى أن توفي شهيدا باألندلس سنة 1163هـ/ 558الموحدية بعد وفاته سنة 
؛ ابن أبي زرع: نفسه، ص 269يب: أعمال، ص ؛ ابن الخط119-118، صأخبارالبيذق:  ؛158-157)مجهول: نفسه، ص

-128؛ بروفنسال: حضارة، ص 15-13؛ الزركشي: نفسه، ص ص293(. ُينظر: المراكشي: مصدر سابق، ص141-134ص
129 . 

، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني، محمد زنيبر، محمد بن تاويت وعبد قسم الموحدين-البيان المغرب ابن عذارى المراكشي:  -57
 . 156م، ص1985هـ/  1406، 1دار الثقافة، المغرب، ط -امة، دار الغرب اإلسالمي، لبنانالقادر زم

 .  105؛ ابن عذارى: موحدين، ص131، صأخبارالبيذق:  -58
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وهذه السياسة التمييزية سار عليها الموحدون حتى في تكوين الجيش، حيث كان أساسه قائما 
، (59)على قبائل الموحدين، ثم القبائل البربرية األخرى، فاألندلسيون الذين ُوضعوا في مراكز ثانوية

أيام م، 1212هـ/609سنة  Las Navas de Tolosaوانتهى األمر بهم إلى هزيمة العقاب أو 
 والتي عّدت بداية نهاية دولة الموحدين.حكم محمد الناصر الموحدي، 

ومن غرائب التاريخ أن هذه الدعوة "الموحدية" اإلصالحية جاء َمْن ضربها في مقتل ِمْن 
" الذي تولى ُحكم مأمون أبو العالء إدريس بن يعقوب المنصورالداخلها، وهو الخليفة الموحدي "

م >>فأمر بزوال اسم المهدي من السكة، ومن 1230-1227هـ/627 -624الموحدين بين 
، وكتب بذلك رسالة  الخطبة، ومن جميع رسوم الموحدين، مما كان العمل به في سائر دولتهم<<

هدي بالباطل والبدعة، نافيا عنه العصمة لكل عماله في المغرب واألندلس واصفا دعوة الم
، كما دعا إلى إصالح أخالق الناس فكان >>صادعا باألمر بالمعروف والنهي عن (60)والمهدية

وإيتاء الزكاة، وإيتاء الصدقات، والنهي عن شراب الخمر  تّض على الصلواالمنكر، والح 
 .(61)والمسكرات<<، وكتب رسالة بذلك لكل والته

بعد هزيمة العقاب زاد نشاط اإلمارات النصرانية فاستولت على معظم بالد األندلس، في حين 
م فيما بينهم جاء خلفاء الناصر والمأمون سابقْي الذكر أضعف من سابقيهم، بل زاد خالفهم وصراعه

 يحيى بن الناصر )المعتصم باهلل(في ضعفهم، وهو ما كان بين المأمون الذي بويع باألندلس و 
عمر بن إسحاق الذي بويع في مراكش، وبعد خليفتين لم يقدما شيئا ُيذكر)الرشيد ثم السعيد(، جاء 

لعزفي اللخمي سنة ( الذي خرجت عليه سبتة بقيادة الفقيه العالم أبي الحسن ابن يوسف )المرتضى
أبو العالء إدريس الواثق باهلل والمعتمد عليه بن هـ، ثم خلعه خليفته آخر حكام الموحدين 647

(، 169، الذي كانت أيامه نكدة لكثرة المخالفين عليه )الحلل/محمد بن عمر الملقب بأبي دبوس

 
 . 221-217عز الدين عمر موسى: املوحدون، ص ص -59
 .385-384ص، 1؛ رسائل، ج 412-411، ص1. يُنظر: ابن اخلطيب: اإلحاطة، ج 165-164جمهول: احللل، ص -60
 .413-412، ص 1ابن اخلطيب: نفسه، ج -61
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،  لحق ابن محيوأبو يوسف يعقوب يوسف بن عبد افاستولى على دولتهم مؤسس دولة المرينيين 
 م.1269هـ/668وذلك سنة 

  

 
 

 م(:1492-1237هـ/ 897-635: )كـة غرنـاطةـممل: عشر حاديةالمحاضرة ال
م، ورثتها في 1212هـ/609خاصة بعد هزيمة العقاب في  بعد ضعف الدولة الموحدية 

م، وفي األندلس وبعد سقوط أهم الحواضر بيد 1261هـ/668المغرب األقصى دولة بني مرين سنة 
م، وسقطت بين هذين التاريخين 1248هـ/646م وإشبيلية سنة 1236هـ/633اإلسبان كقرطبة سنة 

رأى أهل األندلس أخذ المبادرة بأيديهم فظهرت دانية، بلنسية، جيان، شاطبة، مرسية وغيرها، 
" أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن نصرزعامات محلية كان أشهرها مؤسس مملكة غرناطة "

م(، والتي ضمت ثالث واليات: 1272-1237هـ/671-635المعروف "بابن األحمر" )حكم بين 
ابن الخطيب في "اللمحة البدرية غرناطة في الوسط، ألمرية في الشرق، ومالقة في الجنوب، يخبرنا 

" أنه تلقب بالغالب باهلل، ودعا في أول واليته للمستنصر العباسي ببغداد، ثم عدل عن ذلك. 
 (43)ص

واجه ابن األحمر خطر الممالك اإلسبانية خاصة مملكتْي قشتالة وأراغون، مرات بحزم ومرات قاده  
م تولى  1272هـ/ 671الثالث ملك قشتالة، وبعد وفاته سنة الهوان إلى المهانة، فكان يدفع الجزية لفرناندو 

ابنه محمد الملقب بالفقيه، والذي وجد في المرينيين خير معين في حروبه ضد نصارى األندلس، لكنه  
م، فكثر بعده الشقاق والخالف داخل بيت بني األحمر، كما  1302هـ/701خاصمهم أخيرا قبل وفاته سنة 

دت حمالت قشتالة وأرغون ، اللتان كانتا من حين آلخر تعقد معاهدة للصلح مع زاد نفوذ المرينيين، واشت
حكام غرناطة ، إال أن البيت الداخلي لهذه األخيرة استهلكته حروب السلطة بين الَخلع أحيانا واالغتياالت 
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، التي تمكنت من احتالل جبل ، في الوقت الذي كانت فيه أراغون تقترب من قشتالة (62)أحيانا أخرى 
م(،  1464-1454هـ/ 868-858م أيام حكم السلطان سعيد بن إسماعيل )1462هـ/ 867طارق عام 

فكانت قاصمة ظهر مسلمي غرناطة بمنع وصول إمدادات الدولة المرينية التي ما لبثت أن سقطت عام 
 هـ على يد بني وطاس التي لم تكن بقوة سابقتها.869

 
  

م على إثر زواج ملكة األولى إيزابيال الكاثوليكية 1479هـ/ 884ا قشتالة وأراغون في إتحدت مملكت 
أبي هـ ، نتج عن هذا الزواج زيادة الضغط على 874وملك الثانية فرديناند الخامس والذي تم سنة 

، -عائشة الحرةزوج –م( 1482-1464هـ/887-868) الحسن علي الغرناطي "الغالب باهلل"
ُطلب منه الخضوع إلى شروٍط مجحفة، وكان رفضه لها سببا في الهجوم على غرناطة، وهو والذي 

 " الذي تمّرد عليه بمساعدة قشتالة ، مستقال بمالقة.أبو عبد هللا الزغلما استغله أخوه "

 
م،  1314هـ/ 713م، ثم ابنه نصر الذي خلفه على العرش، في سنة  1309هـ/ 708فقد ُخلع محمد الثالث ابن محمد الفقيه في   -62

لقيه ابنه خليفته  مـ وهو نفس المصير الذي 1325هـ/725وتوفي خليفته إسماعيل)األول( بن فرج بن إسماعيل بن يوسف مغتاال سنة 
م، واختلف محمد الخامس 1354هـ/755م، ليخلفه أخاه يوسف األول، الذي اغتيل بدوره سنة 1333هـ/ 733محمد بن إسماعيل سنة 

م( مع أخيه إسماعيل بن يوسف الذي نازعه الملك مدة ثالث سنوات، وكان ابن الخطيب 1391-1354هـ/793-755بن يوسف )
 م.  1374هـ/776، وعلى يديه كانت محنته ومقتله سنة المؤرخ الكبير وزيرا لألول



 
61 

 

م(، وهو ابن 1483-1482هـ/888-887واليته األولى ) أبو عبد هللا الصغيرتولى بعده  
 لها الفضل في تحويل الوالية البنها بدال من إخوته )من أٍم نصرانية(.الحرة ، التي كان 

أعلنها ابن الحرة حربا ضد قشتالة لكنه سقط أسيرا فخلفه والده أبو الحسن علي إلى سنة   
م، التي فيها ُأطلق سراح الصغير على إثر اتفاقية ُصلح كانت لصالح قشتالة، وكان 1485هـ/890
هـ(، فعاد الصغير لعرشه سنة 892-890عرش غرناطة )قد جلس على  الزغل عمه
م )بعد جهود أمه في فدائه(، ليبدأ صراٌع واقتتاٌل جديد بين أفراد األسرة الحاكمة 1487هـ/892

فرديناند( فحاصرا  -انتهى إلى تقسيم مملكة غرناطة، هذا االنقسام استغله الزوجــــين )إيزابـــــــيال
م، وهو ما أدى إلى سقوط الحصون 1489هـ/895هـ أو 892ام أمالك الزغل الذي استسلم ع

والمدن األندلسية الغرناطية، فجاء الدور على حصار مدينة غرناطة في ربيع األول 
م، والتي ُخّيرت بين التسليم أو الحرب، وبعد رفض أعيان المدينة لشروط التسليم زاد 1491هـ/897

اضطروا إلى االستسالم بعد سبعة أشهر، فكان الحصار وتضاعفت آثاره على المسلمين الذين 
م، وُفتحت المدينة أبوابها 1491نوفمبر  25هـ/ 897محرم  21التوقيع على معاهدة التسليم في

هـ، فغادر أبو عبد هللا الصغير المدينة إلى 897ربيع األول  02م/ 1492جانفي  02للنصارى في 
در األندلس نحو عدوة المغرب مستقرا بمدينة منطقة "البشرات" حسب االتفاق، لكنه سرعان ما غا

 م.1534هـ/940فاس التي توفي بها سنة 
 

 
 

 (63)   بندا(: 47أهم بنود معاهدة االستسالم )

 
 وما بعدها  636،  ص1، ج1ُينظر بنود المعاهدة: حتاملة: مرجع سابق،ك  -63
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ُيغادر أبي عبد هللا المدينة إلى منطقة البشرات للعيش تحت طاعة ملك قشتالة،   
 من أعيانها ضمانة للطاعة. 500وتقدم غرناطة 

 األسرى من الطرفين._ إطالق 1
 _ تأمين المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.2
 _ احتفاظ المسلمين بشرعيتهم وقضائهم وُنظمهم بإشراف حاكم إسباني.3
_ تأمين حرية الدين و والشعائر والحفاظ على دور العبادة وأوقافها التي تبقى تحت إشراف 4

 دهم إلى غير حين.الفقهاء، كما ُتحترم عادات المسلمين وتقالي 
 _ أن يسير المسلم في ديار اإلسبان آمنا ال يحمل عالمة مميزة .5
 سنوات. 3_ حرية التنقل إلى المغرب أو إلى أي مكان آخر مجانا لمدة 6
 _ ال ُيجبر المسلمون على التنّصر. 7
 _ ُيعامل المسلمون معاملة حسنة وعادلة.8
 _ موافقة البابا على الوثيقة.9

: وهم المسلمون الذين بقْوا في األندلس بعد سقوطها كما ُأطلق الموريسكيينر ي _مص
 Moroالمصطلح على الذين اعتنقوا المسيحية منهم طوعا أو عنوة، ويعود المصطلح إلى كلمة 

 Maurusوهي كلمة قديمة رومانية أطلقوها على سكان بالد المغرب )األوسط واألقصى( وهي 
، بينما (64)نجية والقيصرية(، واستخدمها اإلسبان استصغارا للمسلمين ومنها جاءت موريتانيا)الط

 سماهم سكان بالد المغرب  "األندلسيون". 
الذين  المدجنون بدأت محنة المسلمين في األندلس قبل سقوط غرناطة، حيث تعرض  

احتفظوا بدينهم في المدن التي سقطت خالل حروب االسترداد إلى التمييز والتضييق والتعسف، إلى 
أن جاء دور الموريسكيين بعد سقوط غرناطة، حيث لم يحترم المسؤولين المسيحيين معاهدة 

 
، 1، ترجمة جمال عبد الرحمان، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، طالموريسكيون في إسبانيا وفي المنفىميكيل دي إيبالثيا:  - 64

 وما بعدها. 304عنهم أيضا: السامرائي وآخرون: تاريخ، ص. ُينظر 27-24، ص ص2005
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ميات كبيرة استسالم غرناطة، فقاموا بنقضها تدريجيا، وكان أولها إصدار المِلكين األوامر بإحراق ك
من الكتب العربية، كما تم االعتماد على مجموعة من األحبار والرهبان المتعصبين في البالط 
الملكي كخطوة أولى في تنصير المسلمين، كان أخطرهم األب " خمنيس" مطران طليطلة، الذي 

أن هذه  سُيعيَّن على رأس محاكم التفتيش >>ديوان مجمع قضاة اإليمان الكاثوليكي<< ]مع العلم
م[، وبعد انقضاء الثالث سنوات فرضت 1478، وقيل سنة 1480المحاكم تأسست في إشبيلية منذ 

على المسلمين دون غيرهم ضرائب قاسية ، ثم بدأ عزل العناصر اإلسالمية عن المجتمع اإلسباني 
سنة  ثورة البيازينالمسيحي، وهذا ما دفع المسلمين إلى الثورة ضد الحكام النصارى، فكانت 

ه، بسبب اعتداء أحد رجال األب خمنيس على فتاة مسلمة في حي البيازين 904م/1499
بغرناطة، فقام جماعة من المسلمين بقتل المعتدي ثم هبت جموع كثيرة إلى بيت خمنيس قرب قصر 

رجال، لكن حاكم المدينة اإلسباني "الكونت دي  40الحمراء لقتله، ثم شكلوا حكومة مستقلة من 
رفقة مطران غرناطة " األب تاال فيرا" تمكنا من تهدئة الثوار، وهو ما دفع حكومة األربعين تنديا" 

في  تأسيس محاكم التفتيشإلى الفرار نحو إقليم البشرات جنوبي غرناطة، ونتج عن هذه الثورة 
 20غرناطة، وتتبعوا الموريسكيين بالتعميد، و منعوهم من دخول غرناطة، ثم أصدر الملكان في 

م أمرا يمنع الموريسكيين من ممارسة أي عمل يمّت بصلة إلى عقيدتهم 1501موز )جويلية( ت 
 ولغتهم، وهنا اختار الكثير من المسلمين الفرار إلى أعالي الجبال.

هـ، 906م/1501عام  ثورة البشراتومن نتائج ثورة البيازين قيام ثورة مساندة لها وهي  
رية بقيادة الكونت تنديا، ثم لحقه الملك فرديناند نفسه، فحرقوا فأرسلت الحكومة اإلسبانية حملة عسك

في طريقهم القرى، وهدموا المساكن والمساجد، وقتلوا الصغار والكبار والنساء، فكانت النتيجة وباال 
على المسلمين الذين ُوضعوا أمام أحد الخيارين : التنصير القسري أو التهجير خارج األندلس، 

ألف شخص، وبدأت محاكم التفتيش تزداد قسوة في  50غرناطة وحدها حوالي فُنّصر في مدينة 
التنكيل بالموريسكيين الذين أخفْوا دينهم ومارسوا شعائرهم في السر، وكانت ممارسات االضطهاد 

 ضدهم تزداد قساوة سواء من المحاكم أو العامة من المسيحيين، و منها: 
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 من صالة ، وصوم، وختان، وأعياد..._ حظر عليهم ممارسة شعائرهم اإلسالمية 
 _ ُحرموا من بناء الحمامات . 

 _ ُأجبروا على أكل الخنزير وشرب الخمر.
 من أي عادة أو ممارسة تمت لهويتهم بصلة)مأكوالت، مشروبات، ألبسة، أعياد، استعمال اللغة العربية.    _ ُحرموا

وبعد هذه الثورات وغيرها ، وبعد هذه االضطهادات الشاملة، ُأصدر قرار الطرد من البالد  
البعض التحول إلى  م، وقد اختار1614-1609>>الحل النهائي<<، والذي تم بين سنتي 

 من أجل البقاء في وطنه.  لنصرانية ظاهرياا
 : ةـــمــخــــــــات

 

لقد عاش المسلمون في األندلس ما ينيف عن ثمانية قرون كاملة، تركوا فيها بصمات جليلة  
في الجوانب الحضارية المختلفة، فشيدوا المدن والحصون والقرى والموانئ، والتي ما تزال إلى اليوم 

ء تشهد على عظمت اإلنجاز، كما أقاموا نظاما سياسيا منظما، في مختلف مراحل وجودهم باستثنا
بعض الفترات التي اختل فيها هذا النظام وتحول إلى صراع بين أبناء الدين الواحد، وفي المجال 

العلمي أبدع األندلسيون في مختلف العلوم، حتى أضحت عواصم البالد كقرطبة وإشبيلية  –الثقافي 
وغيرها قبلة ألهل العلم طلبة وأساتذة، من مختلف أنحاء العالم وحتى من أوربا،  وطليطلة وسرقسطة

وقد أسهم في هذا التفوق العلمي حتى اليهود والنصارى، كما انتقل هذا اإلنتاج إلى أوربا بعد سقوط 
 المدن األندلسية بيد النصارى، والذي أسهم بشكل مباشر في نهضة أوربا بعد ذلك.

في األندلس دروسا في التعايش السلمي واحترام غير المسلمين من أهل وقدم المسلمون  
 الذمة، حيث منحوهم جميع الحقوق بالقدر الذي طالبوهم بالواجبات.

لكن الحقيقة المرة هي أنهم أهملوا في حاالت كثيرة القوى المسيحية المتنامية في الشمال، ولم  
لوا إلى بعضهم فانهمكوا سنين طويلة في صراعاتهم يستثمروا تفككهم وصراعاتهم المستمرة، بل تحوّ 

عنصري، أو بسبب شبر من األرض هنا وهناك، األمر الذي منح  –الداخلية إما لسبب قومي 
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