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 الخامسةمحتوى المحاضرة 

 :إسبانيا استقرار العرب واستيطانهم في 

، حيث كان كل من ؟العربي اإلسالمي لقد سارت عملية استقرار العرب في إسبانيا جنبًا إلى جنب مع الفتح  
طارق بن زياد وموسى بن نصير يتركان حاميات عربية وبربرية في المناطق المفتوحة شكلت نواة للمستقرين المسلمين 
في إسبانيا. وعندما عاد الفاتحان إلى المشرق، ظل جنودهما في المناطق المحررة، كل حسب رغبته. وكان هؤالء 

وقد أطلقوا على أنفسهم اسم البلديين، , ولى من العشائر العربية والبربرية التي رافقت طارق وموسىيتألفون بالدرجة ال 
لنهم عدوا أنفسهم المالكين الحقيقيين للبالد، فهم أهل البلد وفاتحوها. وهناك مجموعة أخرى من العرب دخلت الندلس 

عبرت من شمال أفريقيا على أثر تمرد البربر في المغرب. بعد فترة وجيزة من الفتح، تتألف من العشائر الشامية التي 
 وقد سمي هؤالء بالشاميين، أو بطالعة بلج بن بشر القشيري، الذي كان يتزعمهم في عبورهم إلى الندلس.

وإذا ما استثنينا المستقرين الوائل أو البلديين، والقادمين من الشاميين، فإن عدد العرب الذين دخلوا الندلس بعد 
الفتح كان قلياًل. ويتكون هؤالء من بعض الفراد الذين عبروا بصورة منفردة، ومن الحرس الذين رافقوا الوالي الحر بن 
عبد الرحمن الثقفي، وكان عددهم نحو أربعمئة رجل. وكذلك عبر بعض الرجال برفقة والة آخرين، مثل السمح بن مالك 

 الخوالني، وأبو الخطار الكلبي.

ؤالء، كما أسلفنا، هم الفاتحون الذين تغلبوا على دولة القوط الغربيين، واستقروا مباشرة في الراضي وه البلديون:
المفتوحة، وبشكل خاص، على امتداد الطريق التي سلكهاكل من طارق بن زياد وموسى بن نصير أثناء فتوحاتهما 

وضعها موسى بن نصير، بل جاء استقرارهم تبعًا  لشبه الجزيرة اآليبيرية. ولم يستقر هؤالء البلديون تبعًا لترتيبات
 للصدفة، وفي المناطق التي مرت بها الحمالت العربية اإلسالمية.

وتختلف الروايات في اإلجراءات التي اتخذها موسى بن نصير لتقسيم الراضي المفتوحة في الندلس .ولكن من 
ورة. ومن المحتمل جدًا، أن بقية أتباع موسى فعلوا الواضح أن قسمًا من جيش موسى استقر في هذه الراضي المهج

الشيء نفسه واستقروا في العديد من الماكن الخرى، سواء تم عقد معاهدات مع أهلها أم لم يتم ذلك، وبشكل خاص، 
 في جنوب إسبانيا، ووادي نهر الوادي الكبير، ووادي نهر آنة، وبعض الماكن الخرى في المناطق الشمالية التي تم
فتحهاعنوة. أما في شرق إسبانيا، فقد عقد عبد العزيز بن موسى معاهدة الصلح مع حاكم المنطقة القوطي تدمير، 
فانتظم بموجبها استقرار العرب وعالقاتهم مع السكان النصارى في المنطقة. وقد استسلمت مناطق أخرى إلى المسلمين 

ووافق أهالي البالد في هذه المناطق على دفع الجزية، Huesca (4  . )بموجب معاهدات صلح، مثل مدينة وشقة  
وهكذا استقر البلديون في الندلس، ووافقت الخالفة الموية على  .ها وتسليم قسٍم من أراضيهم للمسلمين ليستقروا في

م يكونوا بل إن الخليفة الوليد بن عبد الملك، منح، من خمس الخالفة، إقطاعات أخرى لولئك الذين ل هذا االستقرار.
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 - 99راضين عما أصابهم من أراٍض في الندلس. وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة في دمشق )
تبعًا للسياسة التي -م( اهتم كثيرًا بشؤون المسلمين في الندلس. ولقد حاول في أول المر  719 - 717هـ/101

لما أدرك صعوبة تحقيق مثل هذا المر، وجه جل أن يأمر باالنسحاب الكامل من البالد. و  -سار عليها في المشرق 
اهتمامه إلى االعتناء بشؤونها الداخلية. فعين من قبله مباشرة واليًا جديدًا، وأوصاه أن ينهي المهمة التي ابتدأها 
موسى بن نصير، وهي تقسيم الرض، من أجل أن ُيحّدد خمس الخالفة. وعندما وصل الوالي الجديد، السمح بن مالك 

والني، إلى الندلس مع بعض أتباعه، رفض البلديون أن يسمحوا لي من هؤالء القادمين الجدد أن يشاركوهم في الخ
أراضيهم. وتوجه وفد منهم إلى دمشق يشكون إلى الخليفة، ويهددون بإخالء الندلس، لو حاول أتباع السمح بن مالك 

أن منح أتباع السمح أراٍض من حصة الخالفة. وأصبح هذا االستقرار في أراضيهم. ولقد حل الخليفة هذه المشكلة، ب
 اإلجراء، هو الطريقة المثلى إلسكان الجماعات الصغيرة من العرب التي تدخل إلى الندلس فيما بعد.

لقد كان البلديون يتألفون بشكل عام من رجال العشائر العربية الذين ينتمون إلى مختلف القبائل اليمنية، ومع 
 نت قلة منهم تنتمي إلى عشائر أخرى من مضر وربيعة. غيرهم.ذلك، فقد كا

 الشاميون:

وهؤالء بالصل من القبائل العربية التي كانت ساكنة في بالد الشام، أرسلها الخليفة الموي، هشام بن عبد 
 ض القشيري،الملك، إلى شمال أفريقيا للقضاء على تمرد البربر هناك. وكان هؤالء الشاميون بقيادة كلثوم بن عيا

وقد استطاع البربر أن يهزموهم، ويقتلوا قائدهم كلثوم مع العديد من القواد ,   ويبلغ عددهم نحو ثالثين ألف رجل
م(. أما الناجون من الشاميين، فقد توجهوا بقيادة بلج  741هـ/ 124اآلخرين في معركة بقدورة بالقرب من نهر سبو )

المغرب، حيث دخلوا مدينة سبتة وتحصنوا فيها. وقد حاصرهم البربر لمدة بضعة بن بشر، ابن أخي كلثوم، إلى جهة 
أشهر، وخربوا المناطق المحيطة بالمدينة، وأقفروا ما حولها مسيرة يومين، حتى كاد بلج وأتباعه الذين كانوا يبلغون 

للغاية، فاضطروا إلى أكل نحو عشرة آالف رجل، أن يهلكوا من قلة موارد العيش. وأصبحت حالتهم في سبتة تعيسة 
 دوابهم، وأضحوا على شفا الموت جوعًا.

وكانت الندلس في تلك الثناء يحكمها الوالي عبد الملك بن قطن الفهري. وقد التمس بلج بن بشر عدة مرات 
الجدد من عبد الملك بن قطن، أن يسمح له ولرجاله بالعبور إلى الندلس، ولكن الخير امتنع عن السماح للقادمين 

بالدخول، ورفض طلب بلج، وكان عبد الملك بن قطن وكبار رجال البلديين، يخشون من دخول الشاميين واحتمال قيام 
بلج بن بشر بإبعاد عبد الملك عن والية الندلس، التي كانوا يعدونها، كما أسلفنا، بلدهم الخاص بهم، وال يسمحون 

افتتحوها بأنفسهم. وهكذا رفض عبد الملك بن قطن كل التماسات أهل  باستقرار عشرة آالف رجل آخر في أراضيهم التي
 الشام، كما منع إرسال أية تموينات إليهم، وعاقب بقسوة أولئك الذين تجرأوا على شحن الطعمة للشاميين.



4 
 

قيا لكن تطور الحداث في الندلس ذاتها، اضطر عبد الملك بن قطن إلى تغيير رأيه. فقد أثرت أحداث شمال أفري
على الندلس، وقام البربر بالتمرد على العرب في هذه الوالية أيضًا. وعندما فشلت قوات عبد الملك الخاصة بالقضاء 
على هذا التمرد، أيقن أنه ال خيار له من أجل التغلب على البربر، إال بالسماح بدخول الشاميين إلى الندلس. فعقد 

رهائن من كل جند لضمان مغادرتهم الندلس خالل سنة  أن يسلموا إليه عشرةمعهم اتفاقًا، كان على الشاميين بموجبه 
ودتهم إلى شمال أفريقيا في عواحدة، بعد أن يكونوا قد هزموا البربر. وبالمقابل فقد تعهد عبد الملك بنقلهم أثناء 

له، واستطاعوا أن مجموعة واحدة، دون أن يفصلهم، أو يعرضهم لخطر البربر في شمال أفريقيا. فعبر بلج ورجا
ينتصروا بسرعة على البربر في الندلس، ثم رفضوا أن يغادروا البالد. ومن هنا فقد قام صراع مرير بين المستقرين 
الوائل، أو البلديين، وبين الشاميين، استمر حتى وصول واٍل جديد لألندلس، هو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، 

 م. 742هـ/ 125سنة 

الخطار أن يعمل على إيجاد جو مناسب الستقرار الشاميين في البالد، ولم تكن هذه المهمة  أبيعلى لقد كان 
سهلة، لن قرطبة كانت قد ازدحمت كثيرًا، والبلديون يطالبون بانسحاب الشاميين وإخراجهم من البالد، ولحل هذه 

اطق لم يستقر فيها البلديون بعد، تقع في المشكلة قرر أبو الخطار أن يمنح الشاميين إقطاعات من الرض، في من
كور معينة من الندلس، وبهذا يتمكن الشاميون من االستقرار تحت إمرة زعمائهم، وأن يكونوا جاهزين للجهاد والخدمة 

 في الجيش العربي وقت الحاجة.

ام، أي نظام الجند. وقد جرى توزيع الشاميين واستقرارهم في الندلس على غرار تجمعاتهم السابقة في بالد الش
وقد تحرى أبو الخطار أن يكون استقرار كل مجموعة في مكان يحمل بعض التشابه للجند الصلي الذي كانت تنتمي 
إليه في بالد الشام. ومن هنا، فقد استقر جند دمشق في البيرة، وجند حمص في اشبيلية ونبلة، وجند قنسرين في 

زيرة الخضراء، وجند الردن في رية )محافظة مالقة الحالية(، أما جند مصر، جيان، ووزع جند فلسطين بين شذونة والج
( ،  وباجة في جنوب البرتغال الحالية، والثاني Faro) Ocsonabaفقد قسم إلى قسمين، وزع الول على أكشونبة  

لبلديين، قبل ترتيبات في تدمير )محافظة مرسية الحالية( . أما أولئك الشاميون الذين سكنوا في مناطق مختلفة مع ا
االستقرار التي وضعها أبو الخطار، فقد بقوا في أماكنهم الولى، ولهذا سموا بالشاذة، لنهم شذوا في أماكن استقرارهم 

 عن بقية إخوانهم الشاميين.

ء عليها هذه قد تم االستيال وباستثناء كورة تدمير، ال تتوفر لدينا معلومات تشير إلى أن أيًا من أماكن االستقرار
نتيجة معاهدات صلح عقدت بين العرب وأهل البالد. ولكن يبدو من الواضح في زمن الوالي أبي الخطار، أن السكان 
المحليين كانوا يمتلكون معظم هذه المناطق. وكان البلديون، بطبيعة الحال، قد افتتحوا بعض هذه المناطق عنوة، ولكن 

 تمروا في االحتفاظ ببقية هذه الراضي.من المحتمل جدًا أن السكان المحليين اس
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ويعود هذا إلى قلة عدد المسلمين الفاتحين الوائل، وإلى حصانة مواقع بعض هذه الماكن. ولكن وصول 
الشاميين غير ميزان القوى في البالد لصالح المسلمين، ومن هنا فلم تكن هناك مشكلة أمام أبي الخطار إلنهاء اتفاقية 

ر في منطقة مرسية، ولتوزيع أجزاء من الراضي التي كانت ما تزال بيد السكان المحليين على تدمي -عبد العزيز 
الجنود الشاميين في الكور المذكورة أعاله، والتي أصبحت منذ ذلك الوقت تسمى بالكور المجندة. وكانت تنظيمات أبي 

ها، ويبقى الثلث اآلخر للسكان المحليين الذين الخطار تنص أن يكون للشاميين ثلثا الراضي والمزارع التي يستقرون في
 استمروا في الزراعة والعمل على ازدهار قراهم وأراضيهم .

لم يكن الشاميون مطالبين بالقيام بأية التزامات أخرى ما عدا الخدمة في الجيش، واالستعداد للجهاد عند 
ليها، بينما كان يتوجب على البلديين، وبقية الحاجة. وكانوا معفين من أداء العشور على الراضي التي يقيمون ع

المسلمين اآلخرين دفع هذه الضريبة. وفي العهود الالحقة، أثناء فترة اإلمارة وعصر الخالفة، حصل الشاميون على 
امتيازات أخرى على حساب البلديين، الذين ابتدأوا يفقدون بالتدريج سيادتهم الولى منذ دخول الشاميين إلى الندلس . 
وكان هؤالء الشاميون يتألفون من ثمانية آالف عربي، ونحو ألفين من الموالي. وينتمي العرب إلى ختلف عشائر اليمن 
وقيس ومضر وربيعة. أما الموالي فكانوا ينتمون إما إلى أصول بيزنطية، أو بربرية وشمال افريقية. وقد أصبح هؤالء 

والي الشاميين، بينما أطلق على اآلخرين الذين دخلوا مع البلديين اسم الموالي الذين دخلوا مع الشاميين ُيسّمون بالم
الموالي البلديين. وبما أن الكثير من موالي المجموعة الولى كانوا على اتصال وثيق بالسرة الموية الحاكمة، فقد 

يان، ومما يدلعلى كثرة عددهم عرفوا أيضًا باسم موالي بني أمية. وقد تركز استقرار هؤالء الموالي في كورتي البيرة وج
 في كورة البيرة، إطالق اسمهم على أحد وديانها الذي كان يعرف باسم وادي بني أمية.

 أما بالنسبة إلى العشائر العربية الشامية، فقد استقر العديد منها في كورة البيرة، وبشكل خاص القيسيين.

 لبربر:ا

لقد كان استقرار البربر الذين دخلوا الندلس مع طارق بن زياد مماثاًل الستقرار البلديين، أي أنهم سكنوا على 
 .Rامتداد الطريق التي سارت عليها حمالت الفتح، وقد حاول بعض المستشرقين، وعلى رأسهم رينهارت دوزي  

Dozy ض، فأعطوا البربر المناطق الجبلية القاحلة، وخصوا ،  اتهام العرب بأنهم لم يكونوا عادلين في قسمتهم لألر
أنفسهم بالسهول الخصبة . وال يمكن العثور في المصادر على ما يؤيد هذا االتهام الذي ال أساس له من الصحة. فقد 
كان البربر هم الغلبية الساحقة في جيش طارق بن زياد، وكذلك كانوا بأعداد ال بأس بها في جيش موسى بن نصير، 
فضاًل عن أن الكثير منهم عبروا إلى الندلس بعد سماعهم بنبأ انتصار المسلمين على القوط. وهكذا فقد فاق البربر 
العرب بأعدادهم، ومن غير المحتمل أن يكون للعرب تأثير كبير على استقرار البربر في الندلس. والواقع فإن استقرار 

ول مرة، كان يخضع لعامل الصدفة ال غير، إذ لم تكن لديهم فكرة واضحة العرب والبربر في الماكن التي نزلوا فيها ل 
في البداية عّما ستكون عليه هذه الماكن، وإن كان البربر أكثر اطالعًا ومعرفة بالمنطقة بحكم معيشتهم في الشمال 
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ويمكن تفسير وربط  الفريقي المجاور. ولهذا فقد كانوا في موقف أفضل الختيار أحسن المناطق لالستقرار فيها.
اختيارهم للمناطق الجبلية في الندلس بالحقيقة التي توضح بأن عددًا كبيرًا منهم عاشوا بالصل في مناطق جبلية في 

 شمال أفريقيا، ولهذا فليس من الغريب أن نجدهم يستقرون في الماكن التي تشابه مناطق استقرارهم الصلية .

دلس إلى العديد من قبائل البتر والبرانس في شمالفريقيا، ولكن غالبيتهم كانت من وينتمي البربر الذين دخلوا الن
قبيلة مصمودة وفروعها. أما اآلخرون، فينتمون إلى القبائل الخرى، مثل هوارة، ونفزة، وزناتة، ومكناسة، ومطغرة. وقد 

 استقر هؤالء بصورة عامة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة اآليبيرية.

 

 


