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 الثامنةمحتوى المحاضرة 

 : اإلمارة عصر في الداخلية والفتن الثورات -

 العناصر مختلف بها تقوم كانت التي الداخلية والفتن الثورات من العديد إلى األموية اإلمارة عصر تعرض     

 العربية القبائل من يتألفون كانوا الذين الفاتحون الفتن هذه في واشترك. الجديد األندلسي المجتمع منها تألف التي

 دينه على بقي من أم كالمولدين، اإلسالم دخل من منهم سواء األصليون، البالد أهل أيضا   فيها ساهم كما والبربر،

 األمور كانت فقد ولهذا ببعض، بعضها المختلفة األجناس هذه تندمج ولم كالمستعربين العربية بالثقافة وتثقف

 السيطرة أمكن الحكومة، هذه قويت فإذا قرطبة، في المركزية والحكومة األمراء وصالبة قوة مدى على تتوقف

 وتولى المركزية، الحكومة ضعفت إذا أما. السلطة على تمرد من به تقوم ما على والقضاء األجناس، هذه على

 وكانت. األموية اإلمارة عن االستقالل ومحاولة بالتمرد وقامت الجماعات، هذه نشطت حازم، غير أمير اإلمارة

 وسوف االستقالل، ومحاولة واالنشقاق التمرد من تريد ما على الفئات هذه تساعد الجبلية الجغرافية البالد طبيعة

 الفتن إلى نشير ثم ومن األوائل، األقوياء األمراء عهد في حدثت التي والفتن الثورات أهم إلى يأتي فيما نتطرق

 والتي األموية الحكومة سلطة بضعف تميزت التي الحقبة في أي اإلمارة، عصر أواخر سادت التي واالضطرابات

 عبد الحكم تولى حيث م 912/هـ 300 سنة إلى م 852/هـ 238 سنة في الثاني الرحمن عبد األمير وفاة من امتدت

 .هللا لدين الناصر الثالث الرحمن

 :األول الرحمن عبد عهد في العربية القبائل ثورة - أوال  

 البالد، على القوية السيطرة إلى تهدف كانت الرئيسة األول الرحمن عبد سياسة أن إلى اإلشارة سبقت لقد

 الجزيرة شبه في جديدة قوة وخلق عليهم، االعتماد من التقليل حاول ولهذا. العرب القبائل رجال نفوذ من والحد

 البربر من وحلفاؤهم اليمنيون القبائل رجال أدرك وعندما. أفريقيا شمال من القادمين والبربر المماليك على تعتمد

 مجيء إن هذا، إلى يضاف. عليه بالثورة وابتدأوا الجديد، النظام من مخاوفهم ازدادت الرحمن عبد إليه مايرمي

 من المنهزمين على والتسلط واالمتيازات، السلطان من إليه يصبون كانوا ما لهم يحقق لم الحكم إلى الرحمن عبد

 .والصميل الفهري يوسف جماعة

 واجب عليهم الذين األتباع معاملة عاملهم ثم ومن الحكم، إلى للوصول أداة عدهم الجديد األمير أن لهم وتبين

 في مباشرة انتصاره بعد ومواليه األمير على االنقالب حاول بعضهم إن بل ذلك، اليمنيين شيوخ فكره. فقط الطاعة

 .أسلفنا كما المصارة، معركة

 الجذامي، مغيث بن العالء هو األول الرحمن عبد على اليمنيين من العصيان راية رفع من أول وكان       

 الخليفة أن العربية، المصادر وتروي. م 763/هـ 146 سنة في الحالية، البرتغال جنوب باجة، في مصر جند رئيس
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 للخالفة األندلس واسترداد التمرد، على العالء فحرض العصيان، هذا وراء كان المنصور، جعفر أبا العباسي

 له أرسل وقد. معاوية بن الرحمن عبد على واالنتصار النجاح من تمكن هو إن األندلس بإمارة ووعده العباسية

 ال هذا، من الرغم وعلى.  للثورة أعالما   التخاذها العباسيين، شعار السوداء، والرايات البالد، على تعيينه سجل

 بالذات، المنصور جعفر وأبو لذلك، مستعدة تكن لم العباسية الخالفة ألن الروايات، هذه إلى يركن أن للمرء يمكن

 أن المعقول من وليس العربي، المشرق في تواجهه كانت التي العديدة المشاكل بحل الوقت ذلك في مشغوال   كان

 أن ذلك، إلى يضاف. العراق في دولته مركز عن جدا   بعيدة لمغامرة العسكري بالتأييد أو جند بإرسال يفكر

 أي أفريقية، في مهزوزة سلطتهم وكانت العربي، المغرب على الحين ذلك حتى مسيطرين يكونوا لم العباسيين

 الرضى يظهر لم المنصور أن يعني ال هذا ولكن. البعيدة األندلس على باالستيالء يفكرون فكيف الحالية، تونس

 الخالفة إلى نفسه تلقاء من دعا مغيث بن العالء أن الظن وأغلب. غيرها في أو األندلس في باسمه يدعو عمن

 إلحداث والمؤيدين الحكم نظام على الناقمين من ممكن عدد أكبر ولجمع لقدسيتها وإظهارا   لحركته تقوية العباسية

 الرحمن، عبد حكم على الساخطة العناصر وجميع اليمنيين، من كبيرة أعداد الثورة إلى انضم وقد. البالد في التغيير

 لمدة قرمونة مدينة في وحاصره عليه انتصر العالء لكن لمحاربته، الرحمن عبد وسارع. العالء جيش فتضخم

 جند على فانقضوا الموت، أو االنتصار ينوي وهو المدينة، هذه من بجنوده وخرج األمير تشجع وأخيرا  . شهرين

 العالء رأس بحمل أمر الرحمن عبد أن الروايات وتزعم. نفسه العالء بضمنهم كبيرا   عددا   منهم وقتلوا العالء

 وقد. أسواقها بعض في ليال   طرحت حيث القيروان إلى والكافور، بالملح حشيت أن بعد كبارمؤيديه، بعض ورؤوس

 كان حيث مكة إلى الحجاج بعض قبل من حملت الرؤوس أن وقيل المنصور، جعفر أبي إلى الحادث هذا خبر وصل

 عبد يقصد- هذا مثل وبين بيننا جعل الذي هلل الحمد: " وقال األمر، هذا من فانزعج الحج، مراسيم يؤدي المنصور

 معاوية، بن الرحمن عبد األمير الحادث، هذا أثر على المنصور لقب ولقد" .  بحرا   عدونا من -معاوية بن الرحمن

 ويمصر دولة ، بمفرده يؤسس أن استطاع الذي األمير هذا وعزيمة بقوة منه اعترافا   وذلك"  قريش صقر"  بلقب

 . شكيمته وشدة تدبيره بحسن انقطاعه بعد ُملكا   وينال الدواوين، ويدون األجناد، ويجند األمصار،

 اليحصبي سعيد يدعى آخر عربي قائد ثار مغيث، بن العالء حركة فشل على سنوات ثالث نحو وبعد -      

 إلى فسار اليمنيين، من كبير عدد إليه انضم وقد. العالء مع قتلوا الذين لدماء انتقاما   Niebla نبلة في المطري

. بها وتحصن إشبيلية من بالقرب الكبير الوادي نهر على الواقعة رعواق بقلعة نزل ثم عليها، واستولى إشبيلية

 أتباعه من والعديد الثورة قائد مقتل النتيجة وكانت والقتال، الخروج إلى واضطره وحاصره الرحمن عبد إليه فسار

 بن الصباح أبو ثار 3م، 766/هـ 149 أي نفسه العام هذا وفي. الرحمن عبد األمير عنهم عفا حيث الباقين وتفرق

 دعوته منذ والئه في يشك كان لكنه األموية، اإلمارة قيام بعد إشبيلية، على واله قد األمير وكان. اليحصبي يحيى
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 فكاتب الصباح، أبو عليه فنقم المطري، ثورة فشل بعد عزله فقد ولهذا. المصارة معركة انتهاء بعد به لإلطاحة

 حاول األجناد، على وتأثيره وقوته الصباح أبي نفوذ عظم لألمير تبين وعندما. الرحمن عبد على وألّبهم األجناد

 ". جنده فتفرق نفسه، العام في قتله حيث قرطبة إلى بالحيلة واستدراجه معه التفاوض

 هذه عرب سيد كان ألنه األندلس، غرب في اليمنية القبائل على بالغ أثر الصباح أبي لمقتل كان وقد       

 للثورة الفرص وتحينوا الرحمن، عبد على نقمتهم فازدادت. فيها متعددة لكور زعماء أقرباؤه وكان المناطق،

 ثورات إحدى على بالقضاء مشغوال   األمير كان عندما. م 772/هـ 156 سنة في الفرصة لهم سنحت وقد 4.عليه

 الغفار وعبد الحضرمي، مالمس بن حيوة بقيادة وباجة ولبلة إشبيلية في اليمنيون فثار البالد، وسط في البربر

. قرطبة جميعا   وقصدوا يحصب، بن وكلثوم اليحصبي طالوت بن عمر من كل أيضا   الثورة وانضمإلى اليحصبي،

 عبد سارع وقد. إليها المنطقة في لليمنيين المؤيدين البربر من العديد انضمام الثورة، هذه خطر في زاد ومما

 مثل البربر من بمواليه مستعينا   واليمنيين، البربر بين التفريق أسلوب واستخدم وإخمادها، عليها للقضاء الرحمن

 زعماء عن بالتخلي وأقنعوهم الثوار معسكر في جلدتهم بني هؤالء فداخل. وغيرهما وانسوس وبني خليع بني

 بعد فيما وقعت التي المعركة وفي. الديوان إلى وضمهم بالعطاء وعدهم الذي الرحمن عبد إلى واالنضمام الثورة

 الثوار على الهزيمة فوقعت الرحمن، عبد جيش إلى وانضموا اليمنيين، حلفائهم عن البربر تخلى الطرفين بين

 .قادتهم معظم وقتل

 :البربر ثورات - ثانيا        

 لهم كانت األندلس، في العربية القبائل بها قامت التي الثورات معظم في البربر مساهمة إلى باإلضافة       

 كانوا منهم الكثير أن منها عوامل، عدة إلى هذا في السبب ويرجع. األموية السلطة ضد بهم الخاصة حركاتهم

 الوالة وعصر الفتح فترة منذ وكانوا. لذلك تبعا   معهم فيثورون مشتركة، مصالح وتربطهم العربية للقبائل حلفاء

 من جماعات دفعت أخرى عوامل ظهرت الزمن بمرور ولكن. والتمرد الشغب إلى ويميلون أوضاعهم من متبرمين

 عبد بن شقيا المدعو  رجالهم، أحد استغل فقد. العربية السيادة ضد العصيان راية ورفع الثورة إلى البربر هؤالء

 أمه اسم وأن خاصة النسب، فاطمي وأنه علي، بن الحسن ولد من أنه فادعى البربر، سذاجة المكناسي، الواحد

 وقد. قرطبة حكومة على والثورة لنفسه الناس يدعو وأخذ محمد، بن هللا عبد هو عربيا   اسما   له فاتخذ فاطمة، كان

 ثم األندلس، شرق في الواقعة Santaver شنتبرية في للصبيان معلما   باألصل كان الذي الرجل هذا دعوة بدأت

 هذه بربر من العديد وتبعه. ومادلين وقورية ماردة مثل وغربها إسبانيا وشمال وسط في عديدة أقاليم إلى امتدت

 هذه واستمرت. االنتصار حالة في أفضل وضع أو امتيازات على بالحصول طمعوا أو بدعوته، آمنوا الذين المناطق

 .م 777 - 768/هـ 160 - 151 سنوات عشر يقارب ما األول الرحمن عبد عهد في قامت التي الحركة
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 المتمردين أتباعه على القضاء في تفشل كانت التي الحمالت من العديد عليه يسيّر خاللها األمير وكان       

 القضاء من الرحمن عبد األمير يتمكن ولم. السهول في الحاسمة للمعارك وتجنبهم المنيعة، بالجبال العتصامهم

 شنتبرية، على عينه الذي المديوني، هالل وهو اآلخرين، زعماءالبربر أحد مع بالتعاون إال الحركة هذه على

 سنة في شقيا الحركة زعيم الغتيال مؤامرة يدبر أن األخير هذا استطاع وقد. التمرد على القضاء مهمة إليه وأوكل

 .. الثورة هذه انتهت وهكذا. م 777/هـ160

 شجرة بن إبراهيم تمرد  منها األموية، السلطة على للعصيان األخرى الحركات ببعض البربر قام وقد        

 أما..  بسهولة عليها القضاء استطاع األول الرحمن عبد األمير لكن نفزة، بربر تمرد ومنها مورور، في البرنسي

 الرحمن، عبد بن هشام عهد ففي. والفتنة العصيان في البربر من عديدة جماعات استمرت فقد خلفائه، عهد في

 على وأغاروا السلطة، على الخالف البربر من سكانها وأعلن الحالية، رندة إقليم وهي تاُكُرنّا، ببالد الفتنة هاجت

 تجد لم ولما أوال ، أنذرتهم التي األجناد هشام إليهم فأرسل. العرب من العديد وقتلوا بكامله، اإلقليم وهاجموا الناس،

 خالية تاكرنا وظلت وترجيلة، طلبيرة إلى الباقون وفر منهم، العديد وقتلت هاجمتهم التمرد، على إصرارا   إال منهم

 .سنوات سبع نحو السكان من

 هشام بن الحكم عهد في ثورة فيها فقامت البربر، لثورات بؤرة إسبانيا غرب في ماردة مدينة وكانت       

 أنه ويبدو لألمير، قائدا   كان الذي وانسوس، بن هللا عبد بن أصبغ الثورة هذه تزعم وقد. سنوات سبع نحو دامت

 أن هذا على وساعد قرطبة، حكومة وبين بينه العالقة فساءت المدينة، إدارة في االستقالل من بمزيد التمتع أراد

 في لإلقامة ودعاه الحكم فأمنه سنوات، سبع بعد األمان طلب أصبغ ولكن. األمير وبين بينه أوقع أعدائه بعض

 الثاني، الرحمن عبد عهد في ماردة في آخر خطير بتحرك البربر قام وقد. ماردة في ضياعه على والتردد قرطبة،

 من وهو الجبار، عبد بن محمود واسمه بربري رجل المرة هذه الثورة نار أشعل وقد. م 828/هـ 213 سنة وذلك

 ولم المدينة، في الزعيمان هذان استقل وقد. مرتين بن سليمان واسمه المولدين أحد إليه وانضم مصمودة، قبيلة

 وقد. م 834/هـ 216 عام في وافتتحها وحاصرها إليها بنفسه توجه أن بعد إال استعادتها في األمير محاوالت تفلح

 بالحسن اشتهرت التي جميلة، أخته تساعده بالحركة، الجبار عبد بن محمود استقل ثم المدينة، من الثائران فر

 حمالت ضايقته وعندما وباجة، أكشونبة إلى ثم بطليوس، إلى وزحف والفروسية، والنجدة والشجاعة البارع

 في تورط أنه حين بعد اكتشف ولكنه. الثاني ألفونسو ملكها إلى وااللتجاء جليقية، إلى الهرب إلى اضطر األمير،

 حساب على لمملكته سياسية مكاسب ليحقق إال االنفصالية حركته في يساعده ال االسباني الملك وأن موقفه،

 أخته وأسرت فقتل للقتال، واضطره خطته عليه أفسد ألفونسو لكن الطاعة، إلى العودة فحاول. األموية اإلمارة

 . جميلة
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 :الّربَض   هيجة أو حركة - ثالثا   

 الجديدة السكنية المنطقة هنا بها والمقصود الضاحية، أو الحي اللغوية الناحية من الربض كلمة تعني      

 المسورة القديمة قرطبة يصل الذي الجسر الرحمن عبد بن هشام األمير أصلح أن بعد قرطبة في استحدثت التي

 المسجد، من لقربها الضاحية هذه الفقهاء من الكثير سكن وقد. شقندة ضاحية تقع حيث النهر، من األخرى بالضفة

 من العديد الربض أو الحي هذا في أيضا   استقر كما. القديمة قرطبة في النهر من اآلخر الجانب على كان الذي

 .المولدين من هؤالء ومعظم والتجار، األسواق، وأهل الحرفيين

 وتسلط قوة انتشار إلى هشام بن الحكم األمير ضد المالكيون الفقهاء قادها التي الفتنة هذه جذور وتعود       

 فلم أبيه، عن يختلف كان الحكم ولكن. بنفوذهم ويتأثر بمشورتهم يعمل كان الذي هشام أبيه عهد في الفقهاء هؤالء

 من وغيرها والصيد اللهو إلى يميل العكس على كان بل لتأثيرهم، يستسلم ولم الفقهاء وصاية لقبول مياال   يكن

 بدأوا ولقد. نفوذهم من حدّ  الذي الحكم وبين هؤالء بين عميقة هوة نشأت وهكذا. الفقهاء يستسيغها ال التي األمور

 سكان من العامة استجاب. واألخالقي الديني بسلوكه والطعن عليه العامة تأليب أهمها شتى، بوسائل بمحاربته

 اجتماعية طبقة كانوا أنهم وخاصة المجتمع، في مسموع صوت لهم يكون أن أرادوا ألنهم التحريض، لهذا الربض

 من وضعه بما الفتنة هذه تأجيج في دوره أيضا   للحكم وكان. والسياسية االجتماعية وتطلعاتها آمالها لها. كبيرة

 . الشعب على ومغارم جديدة ضرائب

 في الحكم لعزل بمؤامرة القيام وفقهاؤها قرطبة أهل وجوه حاول حينما األول بدورين، الفتنة هذه مرت       

 واسمه األخير، هذا ولكن. منه بدال   الحاكمة األموية األسرة من أقاربه أحد واختيار م، 805 - 804/هـ 189 عام

 األمير عليهم فقبض. الحكم إلى المتآمرين وأسماء المؤامرة، بسر أفشى ثم بالرضا، تظاهر القاسم، بن محمد

 وأخذوا الحادثة، هذه بعد والعامة الفقهاء سخط ازداد وقد.  كثيرون فقهاء بضمنهم كبيرا   عددهم وكان وصلبهم،

 نفسه لحماية عديدة إجراءات باتخاذ فقام الحقيقة هذه األمير وأدرك. الحكم األمير على للقيام الفرص يتحينون

 وقوى خندقا ، حولها حفر كما ورممه، سورها بناء فأتقن للثورة، محاولة أية أمام ضمانا   قرطبة مدينة وتحصين

 .أسلفنا كما الجيش، في والعبيد المماليك واستخدام شراء من أكثر ثم قصره، أبواب

 الفقهاء مؤامرة من عاما   عشر أربعة نحو بعد وقع فقد الفتنة، هذه به مرت الذي الثاني الدور أما        

 هيجان فجرت التي كالشرارة كان لكنه ذاته، حد في بسيطا   الفتنة لهذه المباشر السبب وكان. وإعدامهم األولى

 بشأن األمير حراس وأحد حداد بين خالف نشب فقد. الفقهاء من ومحرضيهم الجنوبي الربض أهل بين الخالف

 إلى أدى نزاع إلى تطور أن الخالف هذا يلبث ولم. العمل إنجاز في الحداد تباطؤ بسبب وذلك األخير سيف إصالح

 وتجمهروا الجندي، فقتلوا الحداد، زميلهم على المولدين من الربض أهل غضب الحادث هذا أثار وقد الحداد، مقتل
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 من الرغم على الجسر فعبروا. حدث عما مسؤوال   باعتباره الحكم األمير وقتل اإلمارة، قصر إلى التوجه يريدون

 يفقد لم الحكم أن المصادر بعض وتزعم. وأتباعه األمير فيه تحصن الذي بالقصر وأحاطوا األمير، حرس مقاومة

 عطر، بقارورة يأتيه أن خادمه من طلب فقد الموت، حتى القتال على وصمم الموقف، ذلك في وشجاعته جرأته

 إنما أنه: الحكم فأجابه الوقت، هذا مثل في التطيب جدوى عن الخادم فتساءل. رأسه على أفرغها بها جاءه وعندما

 للموت نفسه هيأ قد أنه إلى الحال، بطبيعة يشير وهو. اآلخرين رؤوس عن ويميزه رأسه قاتله يعرف حتى يتطيب

 عن للدفاع الخاص حرسه رئيس فدعا المتمردين، على للقضاء ذكية خطة عن ذهنه تفتق وقد.  بالعدو للظفر أو

 المتمردون عليه يسيطر الذي الجسر عن بعيدا   ضحلة مخاضة من النهر ليعبروا قواده من اثنين وأرسل القصر،

 العبور من القرشي، المنذر بن وإسحاق البلنسي هللا عبد بن هللا عبد القائدان، يقودها التي القوة هذه فتمكنت

 وتوجه صفوفهم تفرقت بذلك، المتمردون أحس وعندما. النيران فيها وأشعلت الربض أهل منازل إلى وتوجهت

 .جدا   كبير عدد منهم وقتل والخلف، اإلمام من األمير جند بين فوقعوا وماله، أهله إلنقاذ منهم كبير قسم

 وصلبوا الفتنة، زعماء من رجل ثالثمئة نحو على القبض ألقي المقاومة انتهاء وبعد        

 من تبقى من ونفي وزراعتها، أرضه وحرث الربض، بهدم الحكم أمر ثم الكبير، الوادي نهر على واحدا   صفا  

 من مهجورا   ،Arrabal باسم اآلن لحد يعرف موقعه يزال ما الذي الربض، ظل وقد. األندلس خارج إلى سكانه

 .الربضي بالحكم فسمي المكان، هذا باسم اسمه اقترن الذي الحكم عهد بعد الزمان من قرنين من يقرب لما السكان

 .       الخارجي الصعيد على أم الداخلي الصعيد على سواء نتائجها هو الفتنة هذه في المهم األمر إن  

 لإلمارة الحكم توطيد إلى الفقهاء أثارها التي الهيجة هذه على القضاء أدى األندلس إلى فبالنسبة      

 . وتدخلهم وصايتهم من األمراء وحررت الفقهاء، ونفوذ قوة أزالت ألنها األموية،

 المنفيين الربضيين أفواج أن ذلك وأشمل، أوسع نطاق على كانت فقد الخارجية، نتائجها إلى بالنسبة أما      

 حيث المغرب في منهم فريق استقر فقد. فيها األحداث سير على وأثرت عديدة أماكن في حطت األندلس خارج إلى

 بالحي فأقاموا األول، إدريس والده أسسها التي فاس مدينة في باإلقامة األدارسة أمير الثاني إدريس لهم سمح

 حيث من جميل أندلسي بطابع المدينة وطبعوا األندلسية، الحضارة مظاهر معهم ونقلوا األندلسيين، بحي المعروف

 تدعى أصبحت أنها حتى فاس مدينة على سيطروا وهكذا. الداخلية الحدائق ذات البيضاء واألبنية الصناعة،

 مدينة إلى وصلوا حتى البحر، في سيرهم واصلوا فقد الربضيين، من اآلخر الفريق أما. األندلسيين مدينة باسمهم

 األمين بين الفتنة جراء بالبالد حل الذي واالضطراب الفوضى مستغلين عليها وسيطروا مصر في اإلسكندرية

 الذين األندلسيين فحاصر الحسين، بن طاهر بن هللا عبد قائده أرسل لألخير األمور استقرت وعندما. والمأمون

 في ذلك وكان للعباسيين، تابعة بقعة أية إلى التوجه وعدم البالد مغادرة على معه واتفقوا مصالحته، إلى اضطروا
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 فاستولوا البيزنطية، للدولة تابعة وهي أقريطش، تسمى وكانت كريت، جزيرة إلى اتجهوا ثم. م 827/هـ 212 سنة

 وثالثين وخمسة مئة نحو حكمت دولة فيها وأسسوا ، البلوطي عيسى بن عمر حفص أبي زعيمهم بقيادة عليها

 كريت صارت وقد لهم، عاصمة اتخذوها التي الخندق مدينة ومنها المدن، وأسسوا اإلسالم، فيها ونشروا عاما ،

 ممتلكاتها على حمالت من به تقوم بما البيزنطية اإلمبراطورية سواحل تهدد مهمة إسالمية بحرية قاعدة

 عهد في كريت جزيرة واسترجاع عليها، البيزنطيين بتغلب انتهى اإلسالمية الدولة هذه أمر ولكن. وتجارتها

 قسم فرجع المسلمين، وبقية فيها، األندلسيين أمر فتفرق م، 960/هـ 349 عام في الثاني رومانوس اإلمبراطور

 شمل بل األندلس، على فقط تؤثر لم الربض فتنة أن نرى وهكذا.  وصقلية مصر إلى آخر وقسم األندلس، إلى منهم

 .إليها هاجروا التي األماكن إلى الفعال اإليجابي التأثير هذا األندلسيين من األلوف وحمل جدا ، بعيدة أماكن تأثيرها

 

 :المولدين حركات -: رابعا  

 الدين اعتنقوا الذين والقوط اإلسبان البالد أهل سكان من كانوا المولدين أن إلى اإلشارة سبقت لقد      

 أي والمستعَربين، والمولدين والبربر العرب يضم الذي الجديد المجتمع في واندمجوا الفتح، منذ اإلسالمي

 كان وقد. العرب وبعادات العربية، اللغة بآداب تأدبوا لكنهم بدينهم، االحتفاظ آثروا الذين اإلسبان النصارى

 .والسلطان الحكم في العرب بمشاركة وذلك أفضل، وسياسي اجتماعي وضع إلى يطمحون المولدون

 شجع ومما. قرطبة في أمية بني سلطان عن االستقالل ومحاولة التمرد إلى بالتدريج موقفهم تحول ثم

 والتمرد، االنفصال على تساعد جغرافية مناطق في منهم كبيرة مجموعات تركز االتجاه، بهذا السير على المولدين

 سرقسطة مثل الشمال، في المسيحية الدول مع الحدود خط من القريبة المدن أي الثغور، مناطق في خاص وبشكل

 المناطق في العربية القبائل بعض قرطبة دعمت وقد. الغرب في وماردة الوسط، في وطليطلة الشرقي الشمال في

 ونظرا  . األعلى الثغر منطقة في سكنت التي العربية تجيب بني أسرة ذلك مثال المولدين، حركات فيها كثرت التي

 طليطلة، مدينة عن فقط واحد مثال على نقتصر فسوف األموية، اإلمارة عهد في وثوراتهم المولدين حركات لكثرة

 .الثاني الرحمن عبد وابنه األول، الحكم األمير على المولدون فيها ثار التي

 الفتح، قبل ومجدها المدينة هذه عز ينسوا لم أهلها فإن طليطلة، في المولدين عدد كثرة إلى فباإلضافة   

 ولذا تاجة، نهر على تقع التي مدينتهم وحصانة بثروتهم أيضا   يعتزون أهلها وكان. البالد عاصمة كانت وأنها

 عصا لشق دائما   الفرص ويتحينون قرطبة، حكومة على تقوم كانت التي الفتن من الكثير في يساهمون نجدهم

 جدا   قاسية واستعملواأساليب والفتن، الثورات هذه قاوموا األمويين األمراء ولكن. بمدينتهم واالستقالل الطاعة،

 .البالد في األموية السلطة وتثبيت المولدين، حركات سحق في
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 بن عبيدة يدعى رجل الثورة وتزعم م، 797/هـ181 عام الحكم األمير على طليطلة في المولدون ثار      

 يوسف، بن عمروس اسمه وشقة مدينة من مولد بواسطة الثورة هذه على يقضي أن الحكم استطاع وقد. ُحَمي د

 وحاول. حين إلى الثورة خمدت وبهذا حميد، بن عبيدة الغتيال المدينة وجهاء بعض بإغراء األخير هذا نجح وقد

 من ألنه إليه يطمئنوا حتى يوسف بن عمروس عليهم فعين المدينة، أهل مع والحيلة الدهاء أسلوب استخدام الحكم

 أمية بني وعلى الحكم األمير على حقدا   منهم أكثر بأنه أمامهم تظاهر طليطلة، أهل إليه أنس وعندما. جلدتهم بني

 خطة لهم يبيت كان الحكم األمير من وبتوجيه ولكنه،. أسرارهم على وأطلعوه طاعتهم ومنحوه به فوثقوا عامة،

 إيواء بحجة طليطلة بظاهر حصينة قلعة بناء بضرورة زعماءهم فأقنع. المستمرة مقاومتهم على للقضاء دموية

 فيه فظلت المكان، نفس من لبنائها الالزم التراب وأُخذ القلعة فبُنيت. نسائهم وعن عنهم بعيدا   والمماليك، الجند

 عبد ابنه بقيادة جيشا   الحكم فسير العمل، من التالية الخطوة التخاذ البنيان بانتهاء الحكم األمير وأخبر. كبيرة حفرة

 انسحاب عن أُعلن طليطلة من بالقرب الجيش هذا وصل وعندما. الشمال في النصارى مقاتلة بحجة الرحمن،

 للدخول، ودعوه المدينة، أهل وجهاء مع األمير، إلى خرج عمروس لكن. للرجوع بالتهيؤ الجيش وبدأ العدو،

 وكبار المدينة زعماء إليها دعا لألمير، كبيرة وليمة عمروس أقام ثم. تمنع بعد الرحمن عبد األمير فوافق

 طعامهم من انتهوا إذا أنهم عمروس أوهمهم وقد الجند، فيها احتشد التي القلعة إلى فحضروا. فيها الشخصيات

 طرف على اصطفوا الذين الجند ألن الخروج يستطع لم منهم أحدا   ولكن. منه دخلوا التي الباب غير باب من خرجوا

 المؤرخين ومن.  رجل سبعمئة نحو القتلى عدد بلغ وهكذا الباقون، بهم يشعر أن دون الداخلين كل قتلوا الحفرة

 . رجل وثالثمئة آالف خمسة عددهم فيجعل يبالغ من

 زعمائها، من المدينة جردت والتي الحفرة بوقعة سميت التي المذبحة هذه أمر عظم على هذا ويدل       

 لفترة إال األمويين األمراء على التمرد من طليطلة تمنع لم القسوة هذه ولكن. الثورة إلى دوما   المتطلعين وأعيانها

 ثورات اتخذت ثم. أمية بني من خلفائه عهد وفي نفسه، الحكم عهد في ثانية الثورة تواصلت ما فسرعان قصيرة،

 مثل االنفصالية، والحركات والتجزء التفكك بوادر فظهرت ضعاف، أمراء السلطة تولى حين أخطر بعدا   المولدين

 .بعد فيما سنرى كما حفصون، ابن حركة

 :المستعربين حركات - خامسا  

 بعضهم ولكن واسع، نطاق على األندلس في األموية الدولة على وتمرد عنف بحركات المستعربون يقم لم

 المستعربين بعض حاول فقد هذا، ومع. البالد من المختلفة المناطق في تقوم كانت التي المولدين فتن في شارك

 جماعة الحركة هذه أبطال وكان. األندلس في اإلسالمي العربي الحكم ضد هوجاء فتنة إثارة قرطبة في المتطرفين

 لم هؤالء دوافع أن والواقع. البالد في واإلسالم العرب سيادة على نقموا الذين المتعصبين الدين رجال غالة من
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 عهد في خاص وبشكل األندلس، في سائدا   كان الديني التسامح ألن للمسيحيين، ديني اضطهاد بأي عالقة لها تكن

 الدين رجال وعاش مضمونة، المعتقد حرية فكانت. الحركة هذه عهده في حدثت الذي الثاني الرحمن عبد األمير

 بشكل المستعربون وكان بسوء المسلمين حكام لهم يتعرض ال وسالم، أمن في ورهبان أساقفة من المسيحي

 مراتب ينال أن استطاع منهم كبيرا   عددا   إن بل كبير، حد إلى واالقتصادية االجتماعية حالتهم تحسنت قد خاص

 في أو الخاصة مزارعهم في عملوا كما والثغور، المدن في التجارة الباقون وامتهن. والجيش اإلدارة في عالية

 .استغالل أو إكراه دون المسلمين ضياع

 جانب من التأييد تلقَ  لم المستعربين، غالبية بها ورحب رضي التي التسامح، من الفريدة الحالة هذه ولكن

. بجماعتهم حل الذي التطور عن بعيدين أماكنهم في قابعين ظلوا الذين واألديرة، الكنائس في المتعصبين القسس

 وقول الفصحى استخدام في وتفننهم العرب، الفاتحين بلغة المستعربين تكلم إلى أدى الذي واالندماج التطور ذلك

 االجتماعية وتقاليدهم الفاتحين عادات اقتبسوا المستعربين من الكثير إن بل. األدب كتب أمهات وقراءة الشعر،

 الجواري، واتخاذ الختان، مثل المسيحية، العقيدة مع تتالءم ال المتعصبون الدين رجال يرى كما كانت، التي

 على قاطعة داللة يدل هؤالء، على Mozarabes المستعربين اسم إطالق أن والحقيقة. المسلمين مع والمصاهرة

. األندلسي المجتمع من الطبقة هذه نفوس في تتغلغل كانت التي العربية، الثقافة نحو واالتجاهات الميول مدى

 بها، المكتوبة الدينية المصنفات قراءة عن وانصرفوا المسيحي، الدين لغة هي التي الالتينية، اللغة دراسة فأهملوا

 درجة إسبانيا أجزاء بعض في الالتينية اللغة بلغت ولقد. الالتينية المسيحية الحضارة ذوبان إلى بالتدريج هذا فأدى

 العربية اللغة إلى واإلنجيل القديمة االسبانية الكنيسة قوانين تترجم أن الضرورة من بات حتى االنحطاط، من كبيرة

 .المسيحيين على استعمالها ليسهل

 عن أبنائهم إلعراض مخيفا ، الكنيسة مستقبل لهم وبدا الدين، رجال من المتعصبين غالة الحالة هذه أفزعت

 الحكم مع أزمة افتعال حاولوا التيار، هذا وقف في يفلحوا لم وعندما. االستعراب نحو واالتجاه المسيحية الثقافة

 عليه والتقول والسالم، الصالة عليه محمد نبيه وسب باإلسالم، االستخفاف بإظهار وذلك المتسامح، العربي

 يرمون بهذا وكانوا. سبب وبغير جهرا   ديانتهم لحرمة وانتهاكا   المسلمين لمشاعر استفزازا   الشطط، حد إلى بالباطل

 يبدو ثم ومن. بالموت الجريمة هذه على يعاقب اإلسالمي الشرع ألن باالضطهاد، والشعور التوتر من جو خلق إلى

 على حملهم أو هؤالء، من أسلم من استعادة يمكن وهكذا ويضطهدونهم، إخوانهم يقتلون المسلمين بأن للمسيحيين

 .المسلمين مع والتعاون التعاطف عدم

 ،Alvaro والفارو ،Eulogio أيلوخيو أمثال من الغالة بعض عليها وحرض المتطرفة الفتنة هذه تزعم ولقد

( وسلم عليه هللا صلى) الرسول سب إلى النصارى يدعوان فكانا. الثاني الرحمن عبد األمير عهد أواخر في وذلك
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 أن من الرغم وعلى. دينهم شأن من والتقليل المسلمين على واالعتداء المساجد واقتحام علنا ، اإلسالم في والطعن

 سوء خشيت قرطبة حكومة لكن شخصا ، أربعين عن مجموعه في يزيد يكن لم االنتحاريين المتعصبين هؤالء عدد

 بمعاقبة والقوانين الشرائع تطبيق من مناصا   تجد فلم. المسلمين عامة شعور على وأثرها الحوادث، هذه عاقبة

 الرسمي، ودينها الدولة بسلطة اكتراثهم وقلة الناس، استخفاف إلى يؤدي معاقبتهم عدم ألن بالموت، هؤالء

 وسائل إلى يلجأ أن الرحمن عبد األمير يشأ فلم هذا، ومع. المتطرفين من كبير عدد بين التمرد حركة وذيوع

 يصدرها كان التي القضائية باألحكام اكتفى بل المستعربين، جميع من ينتقم ولم الحركة، على للقضاء متطرفة

 الغلو من الموجة هذه وظلت. الكريم نبيه من والنيل اإلسالم بسبب متعمدا   القيام عليه يثبت من على القضاة

 يطلبه كان الذي"  االستشهاد"  من استياءهم وأظهروا المعتدلون المسيحيون منها ضج حتى قرطبة، في مستمرة

 .المتطرفون

 م 852/هـ 237 عام في عقد وقد. المسيحي الدين حرمه الذي االنتحار من نوع الحال حقيقة في هو والذي

 أحد فيه الرحمن عبد األمير ومثل إشبيلية، مطران برئاسة األندلس أساقفة كل يضم قرطبة في ديني مجمع

 على المنتحرين حالة غومز فعرض. األمير عند كاتبا   كان الذي أنطونيان، بن غومز وهو المسيحيين، المستعربين

 قرطبة أسقف باستثناء- المجمع أعضاء جميع وافق وقد. البالد في المستعربين كل على السلبية ونتائجها المجمع

 مخالفة حركة وعدوها المتطرفين، المسيحيين حركة فيه استنكروا قرار إصدار على -المتطرفين جانب لزم الذي

 الرحمن عبد األمير عهد بقية استمرت االستعراب، نتيجة جاءت الدينية،التي الفتنة هذه ولكن. الكنيسة لتعاليم

 . م 859/هـ245 عام في عليها المحرض أيلوخيو أعدم حيث محمد، األمير ابنه حكم بداية في إال تنته ولم الثاني،

 

 

 :األموية اإلمارة ضعف فترة في واالضطرابات الفتن - سادسا  

 األندلس وحدة فيها تمزقت مضطربة، فترة م 852/هـ 238 عام األوسط أو الثاني الرحمن عبد بوفاة ابتدأت

 تولوا الذين األمراء يكن ولم. قرطبة في اإلمارة حكومة على مكان كل في والمتمردون المنشقون وقام السياسية،

 كان وإن األوائل، األمراء ومقدرتهم كفاءتهم في يضاهون عاما ، وستين اثنين نحو امتدت التي الفترة، هذه في

 رجال إلى تحتاج وبالتالي عادية، غير كانت العصر ظروف ولكن والقيادة، اإلدارة في جيدة بمواهب يتمتع بعضهم

 األمير من كل وهم الثالثة، الفترة هذه أمراء تحميل الصواب غير من فإنه هنا، ومن. اعتياديين غير وحكام أفذاذ،

 التي واالضطراب السياسي االنهيار مسؤولية محمد، بن هللا وعبد محمد، بن المنذر وابنيه الرحمن، عبد بن محمد

 مختلفة وأجناس شعوب من تتألف ألنها منسجمة، غير األندلس في االجتماعية البيئة كانت فلقد. الحقبة هذه ميزت
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 أسلفنا، كما الفئات، وهذه. قرطبة في المركزية السلطة قوة سوى يجمعها وال البعض، بعضها مع مصالحها تتنافر

 ديانتهم على ظلوا الذي والمستعربين بالمولدين، سموا الذين المسلمين بنوعيهم البالد، أهالي من تتألف كانت

 فالخالفات أنفسهم، الفاتحين بين حتى سائدا   التام االنسجام يكن ولم. والبربر العرب الفاتحين من وكذلك المسيحية،

 ولهم العرب، عدد يفوق عددهم كان الذين البربر وكذلك الفرقة، في عملها تعمل تزال ما كانت العربية القبائل بين

 .الحكم في والمشاركة السيطرة، مشاعر وتتنازعهم شديد، طموح

 مع وئام في تعيش وجعلها األجناس، هذه بين جمع الذي الوحيد العامل هي األوائل األمراء قوة كانت لقد

 وساعدها. اإلمارة سلطة على والوثوب بالتحرك المختلفة العناصر بدأت حتى القوة هذه غابت إن ما ولكن بعضها،

 هذه من زاد كما. المنيعة المناطق إلى وااللتجاء العصيان إعالن وسهولة الجبلية، الجغرافية البالد طبيعة ذلك على

 في االسبانية النصرانية واإلمارات األموية، اإلمارة بين سائدة كانت التي العدائية العالقة وقّواها، أيضا   الحالة

 الطاعة، عصا شق على وتحضها األجناس، هذه بين والخالف التنافر روح إذكاء في تساعد كانت التي الشمال،

 الخطيب، ابن الدين لسان أألندلسي المؤرخ لنا أوضح قد** س مهم.  األندلس في التوسعية لمصالحها خدمة

 وهي قرطبة، في اإلمارة حكومة على للقيام ودوافعهم األندلس، في والمتمردين الثوار كثرة إلى أدت التي األسباب

 في النصارى مع تجاورهم بسبب أهلها وبأس المعاقل وحصانة البالد منعة هو: األول أسباب، ثالثة في تتلخص

 والبربر العرب من األندلس دخل من ألن للطاعة، االحتمال وقلة األنوف، وشموخ الهمم علو هو: والثاني الشمال،

 النصارى ملوك إلى واالضطرار الضيق عند االستناد هو: والثالث لبعض، اإلذعان من بعضهم يأنف أشرافا   كانوا

 . ببعض بعضهم المسلمين ضرب على يحرصون كانوا الذين

 قرطبة على واقتصارها األموية السلطة باضمحالل تميز الذي العصر، هذا على المؤرخون أطلق لقد

 سقوط أعقب الذي الطوائف عصر عن له تمييزا   األولى، الطوائف دويالت أو االنتكاسة، عصر اسم فقط، ونواحيها

 السلطة على خرجت عديدة جماعات الحقبة هذه في فظهرت. م 1031/هـ 422 عام قرطبة في األموية الخالفة

 :الجماعات هذه أهم باختصار وسنذكر فيها، تستقر كانت التي النواحي في واستقلت

 :العرب من الخارجون - أ ترك

. اللخمي عمير بن حجاج بن إبراهيم بزعامة وقرمونة بإشبيلية استقلوا الذين حجاج، بنو هؤالء أهم ومن

 األدباء الترف،واجتذاب ومظاهر بالطه، عظمة فى وقلده قرطبة أمير نافس كما عهده، في إشبيلية ازدهرت وقد

 تألق من أشهر من" الفريد العقد" كتاب صاحب ربه، عبد بن أحمد الكاتب وكان. العلم رجال وتشجيع والشعراء،

 الهمداني، أضحى بن محمد مثل البالد من عديدة جهات في اآلخرون العرب الزعماء بعض وبرز.  بالطه في

 . سرقسطة بحكم انفردوا الذين التجيبيون المهاجر وبنو البيرة، كورة في جودي بن سليمان بن وسعيد



13 
 

 :البربر من الخارجون - ب

 برية، شنت في ثاروا الضعف، فترة في األمراء على الخارجين أشهر من النون ذي بن موسى بنو يعد

 الكبيرة البربر بيوتات من المهلب ابنا وسعيد، خليل ثار كما. جاورها وما طليطلة أي األدنى، الثغر على وسيطروا

 . جيان بمدينة المالحي الهنزولي مضم بن عمر بزعامة المالح بنو واستقل. البيرة كورة في

 :المولدين من الخارجون - ج

 فقيرة أسرة من هذا وكان. قرطبة في األموية السلطة على الخارجين الثوار أشهر من حفصون بن عمر يعد

 ارتكابه بعد المغرب إلى فر ثم رندة، إقليم في حياته بداية في عاش هشام، بن الحكم عهد منذ اإلسالم اعتنقت

 المناطق في Bobastro ببشتر اسمه منيع روماني حصن على واستولى األندلس إلى عاد لكنه قتل، لجريمة

 أخذ حيث م، 880/ هـ 267 سنة في وذلك المولدين من جماعة حوله التفت وقد. رية إقليم في الجنوبية الجبلية

 وقد. ذاتها قرطبة من القريبة المناطق إلى وصل حتى اإلغارة في والتوسع لمنطقته المجاورة الجهات بمهاجمة

. حركته على القضاء منهم أي يستطع ولم. الحقبة هذه في حكموا الذين الثالثة األمراء المتمرد هذا حركة عاصرت

 التحول هذا بواعث ولكن. لتمرده النجاح سيكتب اإلجراء هذا أن منه ظنا   المسيحية، إلى تحول أيامه أواخر وفي

 االسبانية النصرانية الدويالت ملوك ومن المستعربين، من الدعم تلقي منها قصد عقائدية، منها أكثر سياسية تبدو

 الرحمن عبد العظيم األندلس أمير عهد في إال حفصون بن عمر حركة تنته ولم. األندلس في العرب دولة إلسقاط

 . هللا لدين الناصر

 

 الذين فرتون، بن موسى بنو أو قسي بنو قرطبة، عن مستقلة دويالت كونوا الذين اآلخرين المولدين ومن

 في بطليوس بوالية استقلوا الذين الجليقي، مروان بنو وكذلك. إسبانيا شرق شمال في األعلى الثغر في تمردوا

 الحالية، البرتغال في Coimbra قلنبرية مدينة من بالقرب ثار الذي السرنباقي فتح بن وسعدون إسبانيا غرب

 . الجليقي مروان بن الرحمن لعبد صديقا   وكان

 أشرنا التي الفوضى فترة طيلة األموية، السلطة عن وانفصالها تمردها في الجماعات هذه استمرت ولقد

 الرغم على الفتن هذه على والقضاء البالد، وحدة الستعادة فعالة بإجراءات يقوموا أن األمراء يستطع ولم. إليها

 األندلس في العربي الحكم أن بوضوح وظهر. المختلفة المتمردين مناطق إلى وجهوها وحمالت جهد من بذلوه مما

 الفتن كل على وقضى الحكم، بأعباء نهض شابا   أميرا   البلد لهذا هللا قيض أن لوال االنتهاء، وشك على بات

 بن الرحمن عبد هو ذلكم األموية، الخالفة مرحلة هي زاهرة، ومرحلة جديد عهد إلى البالد ونقل واالضطرابات،

 .األموية اإلمارة عهد أمراء آخر هللا عبد األمير حفيد محمد،


