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 التاسعةحتوى المحاضرة م

 

 : في األندلس  الخالفة عصــــــــــــــــــــــــــر

 :الناصر الرحمن عبد تولية

 :الوطنية الوحدة استعادة فى جهوده -

 أبيه أعمام أو أعمامه، دون اإلمارة.  محمد بن الرحمن عبد حفيده تولى م 912/هـ 300 سنة هللا عبد األمير بوفاة

 أمية بني أمراء من غيره على الرحمن عبد األمير قدمت التي األسباب جملة من ولعل باإلمارة، منه أحق كانوا الذين

 :سببين

 .شخصيته: األول

 .الفترة هذه في األموية الدولة طبيعة: والثاني

 ال بعناية محبّوا   الزائدين واالهتمام بالرعاية محاطا   هللا عبد األمير جده كفالة في يتيما   الرحمن عبد األمير نشأ فقد

 في وعمليا   نظريا   عليها تدرب التي والسياسة الفروسية وفنون واآلداب العلوم في األمراء من أقرانه بز   حتى لها حدود

 فكان ،. واألعياد االحتفاالت في عنه الجلوس في وينيبه األمور، مهام إليه يكل مبكر وقت ومنذ بدأ الذي األمير جده بالط

 العامة من معروفا   ومدنيين، عسكريين الدولة رجال كبار من الخاصة بأنظار محاطا   أمية، بني أمراء بين من مميزا  

 أن ذلك هللا، عبد األمير جده بعد الدولة قيادة ليتولى غيره من أكثر مؤهال   الجميع نظر في وكان المختلفة، وطبقاتها

 تعقيد درجة مع والفكري الذاتي بناؤه توازن الرجال من فريدا   نمطا   أمية بني أمراء كل بين من كان الرحمن عبد األمير

 التي والتحديات التأزم بدرجة مرتبطا   ينميها كان وإنما تلقائيا   تنمو شخصيته يترك لم فهو عاصرها التي التاريخية الفترة

 دور كبير حد إلى يشبه بدور ويضطلع العربية الدولة أمجاد يعيد أن له قدر لذا األندلس، في العربية الدولة بها تمر كانت

 من عهد والية واله قد جده تؤكدأن التاريخية الروايات بعض فإن ذلك عن وفضال  . الداخل الرحمن عبد الدولة مؤسس

 . بعده

 سانحة فرصا   الخارجية للتحديات أعطى مما للسلطة الداخلي التحدي أمر تفاقم في األندلس،تعيش في الدولة أما

 الدولة عاشتها التي العصيبة الظروف وهذه العربية، الدولة سيادة حساب على التوسع من تبغيه كانت ما لتحقيق وسهلة

 كل مساندة إلى مسبق اتفاق ودون باإلجماع تواقين كانوا فقد الحكم، في الطامعين بغية تكن لم األندلس في العربية

 إلى الشخصيات أقرب الرحمن عبد فكان وخارجيا ، داخليا   السابقة الدولة مكانة تعيد التي الخصال فيها يتوسمون شخصية

 عبروا الذين أمية بني أمراء له المبايعين رأس وكان جده، فيه توفي الذي اليوم نفس في بيعته فتمت المواصفات، هذه

 هللا اختارك لقد: " بقوله وبدأها عنهم، نيابة( األمير عم) هللا عبد بن أحمد ألقاها قصيرة كلمة خالل من فيه رأيهم عن

 ... " . علينا هللا نعمة من هذا أنتظر كنت ولقد والعام، منا للخاص علم على

 العامة البيعة لتلقي والرؤساء القواد بعض عنه وناب قرطبة، في القوم ووجوه الدولة في الموظفين كبار بايعه ثم

 الفترة هذه خالل ضرورية البيعة وكانت األقاليم ووالة الكور من البيعة ألخذ الرسل وأرسلت بقرطبة؛ الجامع المسجد في

 مبايعة أبوا الذين العصيان أهل عن الطاعة أهل لفرز الطبيعية الظروف في وواجبة طبيعية كانت وإن - اإلمارة عصر من
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. الجديد للعهد اهتمام أدنى يعيرون ال مستقلين حكاما   وحصونهم بمدنهم محتفظين وظلوا سلطته، إلى واالنقياد األمير

 إلى األولى بالدرجة وجه عام منشور خالل من سياسته إعالن اإلمارة كرسي اعتالئه بعد األمير به قام عمل وأول

 :مبدئين على األساس في المنشور ويقوم السلطة على والخارجة المناوئة العناصر

 في المشروعة الحقوق كافة وإعادة الدولة بحق اقترفت التي الجرائم كافة وإسقاط التسامح على التأكيد: األول

 .المركزية للسلطة الوالء إعالن حالة

 ضد األجنبية القوى مع المتحالفين أو البالد بأمن والعابثين المتمردين معاقل باجتثاث واإلنذار الوعيد: الثاني

 . الدولة

 يتوازن بما اإلدارة إصالح إلى عمد لذا ثقيلة تركة ورث أنه البداية منذ الثالث الرحمن عبد األمير أيقن ولقد

 إمكانياته إلى وأضاف مجتمعين، أعدائه على تفوقا   لها يحقق بما العسكرية بالقوات واالهتمام المرحلة، ومتطلبات

 التي القوى ضرب في واستخدامهم والخارجين المتمردين زعماء من العديد كسب بعد أخرى وقوى إمكانيات المتاحة

 قيام عنها تمخض التي الحوادث تفاصيل في الشروع وقبل. الدولة ممتلكات على اإلغارة في واستمرت عنادها على ظلت

 : اآلتية األسباب في باختصار ينحصر البالد في الوطنية الوحدة انفراط أن إلى نشير األندلس في الوطنية الوحدة

 البالد، وحدة على أتى حتى فعله يفعل ظل عنصرا   الخلل عوامل فيها تشكل كانت مرحلة في القائد غياب - 1

 عناصر معظم الخلل هذا وإدامة صنع في اشتركت وقد. ألقابه في األمير ينافسون مناطقهم في الزعامات أصحاب فاستقل

 األوسط الرحمن عبد بن محمد الثالثة األمراء يتمكن ولم ، ومستعربين ومولدين وبربر عرب من األندلس في المجتمع

 على القضاء من( هـ 300 - هـ 275) محمد بن هللا وعبد( هـ 275 - هـ 273) محمد بن والمنذر( هـ 273 - هـ 238)

 المدن، دويالت عصر إلى الفترة هذه خالل البالد آلت حتى المركزية السلطة ضد قامت التي الشغب وأعمال التمردات

 سياستهم يقررون المدن حكام فبيد ذلك دون ما أما. قرطبة العاصمة األحيان أكثر في تتعدى ال األمير سلطة وأصبحت

 .الذاتية مصالحهم حسب

 .الحاجة عند واالعتصام الدفاع في أهلها وتمرس قالعها، وحصانة المناطق بعض وعورة -2

 السلطة على الخارجين مساعدة عن يتوانوا لم الذين الشمالية الممالك وملوك أمراء إلى الحاجة عند االستناد -3

 .داخلية بمشاكل وانشغالها قواتها وتشتيت بأمنها اإلخالل بقصد الشرعية

 من ينحدرون المحليين الزعماء معظم لكون للطاعة، االحتمال وقلة المركزية، الدولة بسلطة االكتراث عدم -4

 . قوطية أو كانت عربية عريقة أنساب

 إذا خصوصا   الدولة، ضد والتمرد الشغب أعمال قيام إلى مضاف آخر سبب والقواد الوزراء بعض سيرة سوء -5

 . قومه لدى المرموقة المكانة ذوي من األندلس رجاالت أحد السيرة تلك أصابت ما

 عباس الوزير أولها قاد النتائج، ومحسوبة األهداف محدودة مرسومة خطة حسب العسكرية العمليات وبدأت      

 السنة من األولى جمادى وفي  هـ 300 سنة الثاني ربيع في رباح قلعة تطهير استطاع الذي القرشي العزيز عبد بن

 التي المدينة تحصينات هدت أن بعد حفصون ابن أتباع من استجة مدينة استردت قد األمير قوات من قوة كانت نفسها

 . فيها ومتمرد متغلب كل استراتيجية أصال   عليها تقوم كانت
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 على الخارجين كل ستصيب عسكرية بحمالت وإيذانا   للمتمردين فعليا   إنذارا   وغيرهما الحملتان هاتان وكانت

 وقياس المتمردين، نفوذ مناطق تحديد أمكن خالله من الذي العملي االستطالع نطاق ضمن تدخالن فهما ثم ومن السلطة،

 بذلك محققا   بنفسه القوات بقيادة هـ 300 سنة من شعبان في األمير بدأ لذا تجمعاتهم، مراكز على والوقوف قوتهم

 :هدفين

 .الجند معنويات رفع: األول

 .أعدائه قوات لدى الفزع إثارة: الثاني

 العمليات وبدأت الدولة على العاصية والمعاقل الحصون من المئات حوت جيان كورة في وعرة منطقة واختار

 إلى هذيل بن سعيد أثره على اضطر شديد قتال بعد المنتلون وحصن ،. مارتش حصن على باالستيالء العسكرية

 فيه المتمردين وزعيم شمنتان حصن إلى ذلك بعد القوات وتوجهت المقاومة، جدوى من يأس بعد رمضان في االستسالم

 معاقله جميع عن ونزل مقاومة دون فاستسلم المنتلون، حصن سقوط بعد قواه خارت الذي الشالية بن أحمد بن هللا عبيد

 بن لعمر بالوالء تدين كانت التي الحصون من العديد تطهير تم فقد ذلك عن وفضال   المائة يقارب عددها وكان وحصونه

 . أقليق وحصن شنترة وحصن قاشترة وحصن بكور كحصن حفصون

 ابن عصابات فلول من البيرة كورة تطهير تم حيث الرئيسة القوات اتجهت جيان، كورة تحرير تم أن وبعد

 حفصون بن عمر وكان لفترة، امتنع قد شبيلش حصن كان وإن الحصون اقتحام في صعوبات األمير يلق ولم حفصون،

 .ببشتر أبيه قلعة يريد هاربا   فتسلل المقاومة جدوى بعدم يحس أن قبل فيه يمتنع

 وادي وحصون ألبيرة، قرب اشتبين كحصن األخرى الحصون من مجموعة سقوط شبيلش حصن سقوط وأعقب

 . وغيرها آش

 احتالل فقرر خسائره، يعادل انتصارا   يحقق أن فأراد نفوذه أصاب الذي الجزر بهذا حفصون ابن شعر وقد

 .هدفه تحقيق من ومنعته البيرة منطقة في الدولة قوات اعترضته أن بعد أعقابه على رد ولكنه غرناطة،

 شعبان شهر من أشهر ثالثة استغرقت وقد بنفسه الرحمن عبد األمير قادها التي الحمالت أولى الحملة هذه وتعد

 :نتائجها من وكان( المنتلون غزوة) باسم العربية المصادر في وتعرف هـ 300 سنة من األضحى عيد إلى

 األماكن من بتحريرها حرر وما الحصون بهذه يلحق ما سوى الحصون أهم من حصنا   سبعين من أكثر تحرير

 . الثالثمائة يقارب بما حيان ابن عدها والتي والقصبات واألبراج

 ابن حصن فإن المتمردة الحصون وتمشيط األقاليم تطويع في النجاح حالفها قد العسكرية العمليات هذه كانت وإذا

 كانت الحصون هذه أن باعتبار المتمردين، بزعيم أنزلت التي الضربة رغم السقوط، عن منأى في ظل ببشتر حفصون

 . والوالء بالطاعة له وتدين فلكه في تدور

 في السياسية الظروف من تجعل كانت التي العناصر هذه مع المرير الصراع بداية إال تكن لم الحملة هذه أن بيد

 وقبول الرضوخ على العناصر هذه اعتادت فقد ومتمردة عاصية أخرى وتارة وموادعة موالية تارة منه تنفذ بابا   البالد

 اختالل كل بداية مع ترتد وكانت الصمود، على قدراتها يفوق بما الردع على قادرة الدولة قوات تجد حين الدولة شروط

 عن الحكومية القوات انسحاب حال المناطق بعض يسود التمرد كان بل ال األندلس، في العربية الدولة يصيب سياسي

 .أحوازها
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 الثأر عدة يعدون األولى، سيرتهم المتمردون بدأ حتى األولى الحملة على قالئل أشهر تمض فلم وهكذا      

 ونفوذهم كيانهم يهدد ما الرحمن عبد األمير مشاريع في وجدوا الذين من والمدن األقاليم زعماء ذلك في يشاركهم

 ولده إلى الزعامة انتقلت وبوفاته حجاج بن إبراهيم بزعامة بها استقلوا قد وكانوا حجاج، بنو قام إشبيلية ففي. بالزوال

 أهل نصب. هـ 301 سنة الرحمن عبد بوفاة ولكن لهم، الموالية قرمونة حكم في محمدا   أخاه عنه أناب الذي الرحمن عبد

 بن أحمد من أحق هو يعدّ  الذي إبراهيم بن محمد دون عليهم حاكما  ( أيضا   الحجاج بني من) مسلمة بن أحمد إشبيلية

 قريبه من المدينة استخالص في العون طالبا   الرحمن عبد األمير إلى االلتجاء إال األخير من كان فما المدينة، بحكم مسلمة

 أن بعد الدولة حظيرة إلى هـ 301 سنة األولى جمادى في إشبيلية مدينة عودة في عامال   الظروف كانت وهكذا المذكور،

 انعكست التي اإليجابية المؤشرات أهم من المدينة هذه على السيطرة وكانت.  سلطاتها من فيها القوية العناصر تجريد تم

 إلى المدخل ولعل.  البالد توحيد إعادة استهدفت التي المسيرة في وقوة دعامة فأعطته الرحمن عبد األمير نظام على

 من واسعة مناطق على يسيطر زال ما الذي حفصون بن عمر العصاة زعيم على القضاء يتطلب كان الوحدة تلك تحقيق

 عبد وأيقن" ..  أخرى جهة من قرطبة وأحواز والبيرة جهة، من الخضراء والجزيرة رية كورة"  بين ما تمتد البالد

 فقد. أنصارهم معنويات وزلزلة المتمردين من كثير عضد في الفت إلى يؤدي سوى التمرد هذا على القضاء أن الرحمن

 بقصد بآخر أو بشكل به يرتبطون كانوا الذين اآلخرين العصاة جسد في تنفث التي الروح بمثابة حفصون ابن كان

 األقاليم أكثر مخترقا   هـ 301 سنة شوال في قواته األمير قاد لذا.  الدولة أراضي في والعبث المركزية السلطة إضعاف

 قرب دارت قد الحاسمة المعركة وكانت الضربات، أقسى قواته ملقنا   حفصون ابن للمتمرد بالنسبة واستراتيجية حيوية

 دخلت وبذا الغرب، ناحية االرتداد على وأجبرتهم للعصاة الرئيسة القوة تدمير من الدولة قوات تمكنت حيث طرش قلعة

 ،. العصاة من وقرمونة ومورور شذونة كور تطهير وتم المركزية، الدولة سيطرة تحت وأحوازها الخضراء الجزيرة

 حتى المركزة المتواصلة الضربات لهم وتكيل وفلولهم العصاة تالحق مختلفة اتجاهات وفي العسكرية العمليات واستمرت

 من لها يكون أن يجب بما األمور مقاليد على والقبض البالد، توحيد على محالة ال عازمة الدولة أن التمرد زعماء أيقن

 الذين أنصارهم على يطغى بات الذي للملل إدراكهم مع بزعامتهم واالحتفاظ الرد عن عاجزون وهم واالحترام، الحرمة

 .. التمرد زعماء دعوى ببطالن أيقنوا

 بشدة الضرب في الدولة سياسة نتائج من نتيجة جاء وقواعد قيادة المتمردين صفوف أصاب الذي الخلل إن      

 وحدة لتحقيق قواتها ضمن وعمل المركزية السلطة صف إلى عاد لمن والتكريم والعفو واالهم، ومن الخارجين على

 .الوطنية البالد

 للمتمردين زعيما   بوصفه مركزه تهدد باتت التي السياسة هذه بأبعاد غيره قبل شعر قد حفصون ابن وكان          

 التي وللحصون له عهد كتاب مقابل.  والعصيان التمرد من سنة ثالثين بعد للدولة االستسالم فأعلن أهدافهم اختالف على

 من وقع ما على حفصون بن عمر أمان في دخلت التي الحصون وانتهت"  هـ 303 في ذلك وتم سيطرته تحت كانت

 سنة وفاته حتى العهد هذا ببنود ملتزما   حفصون ابن ظل وقد" .  حصنا   وستين واثنين مائة إلى العهد كتاب في تسميتها

 . هـ 305

 عبد األمير من وبإقرار والدهم من بتفويض وحصونا   مدنا   يحكمون كانوا فقد حفصون ابن أبناء أما         

 في وسليمان طرش، حصن في الرحمن وعبد والده، عن نيابة ببشتر قلعة في جعفر فكان المناطق، تلك على لهم الرحمن

 سليمان ولوا الذين أنصاره من جماعة يد على. هـ 308 سنة فقتل بجعفر العهد يطل ولم.  أشتبين حصن ثم ، أبذة مدينة

 مدينة حصانة على معتمدا   المركزية السلطة مقارعة في أبيه دور فمارس الغرور غلبه أن لبث ما سليمان ولكن. مكانه

 يحيط وما القلعة الدولة قوات اجتاحت أن بعد هـ، 315 سنة في حفص أخوه واستسلم  هـ 314 سنة عليه فقضي.  ببشتر

 " . العديدة السلطة محاوالت عليه تتكسر حديدي جدار مثل"  سنة خمسين يقارب ما بقيت ، حصينة مواقع من بها
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 األندلس، في األمويين األمراء لسلطة المستمرة بتهديداته بل فقط مدته بطول التمرد هذا خطر يتمثل ولم       

 في تغيرا   ليس نجاحه يجعل مما له والمستعمرين المولدين وبتعصب األندلس، إمارة لنيل حفصون بن عمر وبطموح

 عبد األمير معاملة طريقة في ولعل الحاكمين، ودين الحكم جنسية في وتغييرا   كامال   انقالبا   بل"  فقط األمير شخصية

 اآلخرين العصاة مصير كان فبينما الخطر، هذا بمدى شعوره على يدل مما حفصون ابن حركة في للعصاة الثالث الرحمن

 يمثل حفصون بن عمر بن سليمان نرى العالية، المناصب وإعطائهم المالحق في تسجيلهم حصونهم من استنزالهم بعد

 . الشعور نفس على يدل ما ببشتر سقوط أثر الرحمن عبد اتخذها التي اإلجراءات وفي...  المعركة في مقتله بعد به

 أمر يغفل لم فإنه حفصون بن عمر أبناء شأفة باجتثاث الرحمن عبد األمير انشغال من الرغم وعلى        

 بها اعتبروا دروسا   المتمردين وتلقن مختلفة اتجاهات في تقاتل قواته كانت فقد األندلس، من البالد أنحاء في الخارجين

 سنة العصاة من وتطهيرها باغه كورة في أخرى وحصون طرش حصن دخول قواته من قوة تمكنت فقد طويال ، زمنا  

 األعلى الثغر وفي.  تلتها التي السنة في البيرة كورة في روي منت حصن على السيطرة من أخرى قوة وتمكنت.  هـ309

 تجوب األندلس شرق قوات وكانت.  هـ 314 سنة برية شنت حصونهم أقوى وتدخل النون ذي بني تقاتل قواته كانت

 من ماردة مدينة تطهير من أخرى قوة وتمكنت اآلخر، تلو الواحدة عليها وتستولي تدمير كورة في المخالفين حصون

 ثم طويل، حصار بعد طليطلة مدينة ثم شاطبة مدينة دخلت التالية السنة وفي.  هـ 316 سنة والعصيان الفساد أسباب

 . شديد قتال بعد هـ 318 سنة بطليوس ومدينة هـ 317 سنة باجة مدينة سقطت

 السيادة من المركزية السلطة ومكن األندلس إلى الوطنية الوحدة استعادة من الناصر الرحمن عبد استطاع وهكذا

 أعدائه تحمل طاقة استنزف الذي الوقت في لقواته النصر عوامل إدامة من عالية بكفاءة استطاع ما بعد البالد أقاليم على

 .المتمردين

 :الخالفة ألقاب اتخاذ

 في الكبرى الدول منافسة مرة غير استطاعت قد األندلس في اإلسالمية العربية الدولة أن من الرغم على         

 وقيل"  الخالفة ألقاب في العباسية الدولة منافسة على اإلقدام في يفكروا لم الدولة هذه أمراء فإن والتقدم القوة مجالي

 أصل الحجاز ملك عن بالقصور ذلك، عن قصورهم ويدركون البيت، ألهل تراثا   الخالفة يرون كانوا أنهم ذلك تعليل في

 لمن تكون الخالفة أن يرون كانوا: أخرى بعبارة وأنهم العصبية، مركز هي التي الخالفة دار عن والبعد والملة، العرب

 " .. الحرمين يملك

 تميز التي الحكيمة السياسة بواعث إلى األساس في يرجع الخالفة ألقاب اتخاذ عن اإلحجام فإن خالف وال       

 . اإلسالمي العالم في والمذهبية الدينية والخالفات الفتنة إثارة من متحوطين األندلس أمراء بها

 عن فضال   اإلسالمي العالم خارطة في تغير من ذلك رافق وما السياسية الهجري الرابع القرن مستجدات أن غير  

 :اآلتي النحو على العوامل ترتيب ويمكن الخالفة، ألقاب اتخاذ إلى الثالث الرحمن عبد األمير دفعت أخرى عوامل

 جميع على بالقضاء انتهى الذي الصعب النضال من عاما   عشر ستة بعد البالد إلى الوطنية الوحدة استعادة -1

 الثالث، الرحمن عبد طموحات تستوعب التي األلقاب من يعد لم األمير ولقب.  حفصون بني رأسهم وعلى المتمردين

 الحاكم قرطبة ألمير منافسة المركزية السلطة على الخارجين معظم به وتلقب اللقب هذا حرمة زالت أن بعد خصوصا  

 .البالد لعموم والشرعي الفعلي
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 بوصفه وبالخليفة حرمته، له لقبا   بوصفها الخالفة بمقدرات األجنبية العناصر وتحكم العباسية الخالفة ضعف -2

 .الخليفة لقب اتخاذ األموي لألمير أجازت التي العوامل من عامل ،. وزمنية دينية سلطة صاحب

 دفعت أسباب الخالفة، وإعالنها منه واسعة مناطق على وسيطرتها العربي المغرب في الفاطميين دولة ظهور -3

 وأخرى( العباسية) منحلة دولة من بألقابها أحقيته ثبوت بعد بالمثل الفاطميين على للرد الرحمن عبد األمير

 ". باالستعارة ولغيره له بالحقيقة هو الذي االسم لهذا استحقاقه على وقطعه:"حيان ابن يقول كما أو(الفاطمية)طارئة

 ويمكنها قاطبة، الدولة أطراف على القبض من يمكنها مركزية أكثر دورا   قرطبة للعاصمة يهيئ خليفة لقب إن -4

 . القصوى بالسرعة انفصالي تحرك أي قمع من

 أركانها وتثبيت البالد، توحيد في لجهوده تقديرا  ( خليفة) لقب أميرهم منحوا الذين هم األندلس أهل أن وقيل -5

 .المغرب في الفاطميين دعوى وبطالن المشرق في العباس بني خالفة ضعف من تيقنوا أن وبعد مجدها إلعادة

 بوجوب الرسمية الوثيقة الثالث الرحمن عبد األمير أعلن الذكر اآلنفة ولألسباب

 الرحمن عبد األمير اتخذ وهكذا. م 929/هـ316 سنة الحجة ذي ثاني الخميس يوم من اعتبارا   اللقب هذا اتخاذه

 والمغرب األندلس في الخالفة بألقاب أمية لبني الدعوة وبدأت هللا، لدين الناصر المؤمنين بأمير وتسمى الخالفة، سمة

 .األقصى

 

 :الناصر الرحمن عبد الخليفة وفاة بعد األندلس

 :  باهلل المستنصر الحكم عصر

 وقد ،(م 976 - 961/هـ 366 - 350) باهلل المستنصر الملقب الثاني الحكم ولده الناصر، وفاة بعد الخالفة تولى

 اعتمد وقد األجنبية، القوى من الجانب ومرهوبة داخليا   األركان موطدة بالدا   واستلم عمره، من واألربعين الثامنة قارب

 الدولة نفوذ مناطق على الحفاظ في األسلوب نفس واستخدم القوى، هذه مع التعامل في والده سياسة المستنصر الحكم

 .وغيره المغرب في األندلسية

 واستمرت مصر، إلى الفاطميين سالطين رحيل بعد حتى العداء يسودها عالقة ظلت الفاطمية، الدولة مع فالعالقة

 ببعض بعضها وضرب وزناتة صنهاجة قبائل بين المنافسة مبدأ على قائمة"  المغرب في واألندلسية الفاطمية السيادة

 أو صنهاجة تمكنت وأخيرا  ...  الميدان هذا إلى جيوشها إرسال الدولتين من كل تحاول ولم ستار، وراء من الفتن وإثارة

 الغربي القسم أما المغرب، من الشرقي النصف جميع على الفاطميين باسم سيطرتها بسط من الزيرية، الدولة آخر بمعنى

 الخالفتين بين القوى توازن من نوع حدث وهكذا األمويين حليفة زناتة عليه سيطرت فقد طنجة إلى ملوية نهر من

 " . المغرب في وحلفائهما المتنازعتين

 مستقلة دولة تكن ولم ،. الحصينة النسر قلعة في فاس من خروجهم بعد قاعدتها جعلت فقد األدارسة دولة أما

 بلكين انتصر أن هـ 361 سنة في وحدث. األندلسية الدولة أو الفاطميين من األقوى فلك في تدور كانت بل الكلمة، بمعنى

 وزعيمهم األدارسة فسارع.  والده لمقتل بذلك منتقما   شملهم وفرق زناتة قبائل على الفاطميين قائد الصنهاجي زيري بن

 الخطير التحول هذا وأمام ، الجديد بالوضع واالعتراف المستنصر الحكم الخليفة بيعة نقض إلى كنون بن الحسن يومئذ

 تلك وتمكنت هـ، 361 سنة من شوال في المغرب إلى قواته إرسال الحكم قرر المغرب، في األمويين نفوذ على وحفاظا  
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 فلول تجميع من تمكن أن لبث ما ولكنه ، أصيال ثغر باتجاه جنوبا   فر الذي كنون بن الحسن جيش تشتيت من القوات

 واالعتصام اإلنسحاب على وأجبرها األندلس قوات به مزق عنيف مقابل بهجوم الكرة وأعاد التالية السنة في جيشه

 أسباب وتبرير هذا، انتصاره بعد المستنصر الخليفة السترضاء كنون بن الحسن محاوالت من الرغم وعلى ، سبتة بمدينة

 كلف فحينما األدارسة، معاقل باجتثاث نهائيا   كان الحكم قرار أن إال والطاعة، بالوالء ووعوده األموية الدولة على انقالبه

 إذن ال من سير سر: بقوله األمرين أحد بين خيره المغرب إلى بالتوجه وأمره القوات بقيادة الرحمن عبد بن غالب القائد

 . مال قنطار بيننا الطريق لك نظمت أردت فإن اإلنفاق، في يدك وابسط فمعذورا   ميتا   أو منصورا ، إال حيا   الرجوع في له

 حاصره ثم عديدة مواقع في كنون بن الحسن قوات من وتمكن الحكم رغبة الرحمن عبد بن غالب القائد حقق وقد

 األمراء من جماعة مع قرطبة إلى واقتاده هـ 363 سنة شروط دون االستسالم على وأجبره النسر حجر قلعة في

 كبيرة أهمية ذات مناطق وهي المغرب بالد من المناطق هذه في األموية الدولة نفوذ الحكم أعاد اإلجراء وبهذا.  األدارسة

 .األندلس ألمن

 عدة الغربية السواحل وشهدت النورماندية السفن هجمات إلى المستنصر الحكم عهد في األندلس وتعرضت

 فيه يذكر باهلل المستنصر على دانس أبي قصر من كتاب ورد"   هـ 355 سنة رجب شهر ففي الطرفين بين صدامات

 لتقدم لذلك، الساحل ذلك أهل واضطراب المكان هذا من بالقرب المغرب ببحر( النورمانديين) المجوس أسطول ظهور

 السواحل تلك من الكتب ترادفت ثم ، مركبا   وعشرين ثمانية في وكانوا سلف، فيما قبله من األندلس بطروق عادتهم

 من فيها استشهد حرب بينهم ودارت المسلمون، إليهم فخرج أشبونة، بسيط إلى ووصلوا بها، أضروا قد وأنهم بأخبارهم

 مراكبهم من عدة وحطموا شلق، بوادي عليهم فاقتحموا إشبيلية أسطول وخرج الكافرين من فيها وقتل المسلمين

 األخبار تزل ولم" .  خاسرين ذلك أثر وانهزموا المشركين من جملة وقتلوا المسلمين، من فيها كان من واستنقذوا

 األحياء من بقيتهم ولت فيما منهم، أخرى أعداد وأسر معظمهم قتل تم حتى الغزاة هؤالء نشاط عن قرطبة إلى تتوارد

 دون ردوا ولكنهم نفسها المنطقة وعلى.  هـ360 سنة في الكرة النورمانديون وعاود( داخل غير.) قواعدها إلى منهزمة

 . الغازية السفن بظهور إشارة أول مع لإلقالع األندلسي األسطول واستعداد يقظة بفضل أهدافهم من هدف أي تحقيق

 االتفاقات جميع احترام على قامت سياسة فهي الشمالية، اإلسبانية الممالك اتجاه الحكم الخليفة سياسة أما

 لم االتفاقات هذه مثل ولكن الشمالية، اإلسبانية الدول وملوك وأمراء األندلس في العربية الدولة بين المبرمة والمعاهدات

 لهذه تسنح فرصة أول عند مضامينها من وتفرغ االتفاقات جميع تسقط ما فسرعان التنفيذي المفعول ذلك لها يكن

 على( شانجة) سانشو أعان الناصر الخليفة أن المعروف فمن. بأمنها اإلخالل أو العربية الدولة أراضي لغزو الممالك

 الدولتين، بين الحدود على الواقعة المهمة الحصون بعض عن األخير يتنازل أن شريطة ليون مملكة في ملكه استرداد

 العدائية، األعمال من سلسلة وبدأ عليها، المتفق الحصون تسليم ورفض االتفاق سانشو نقض الناصر توفي وعندما

 عرش على الشديد والمنافس الرابع اردونيو المخلوع الملك فآوت حقها انتزاع على تصميما   أكثر العربية الدولة جعلت

 إلعالم قرطبة إلى سفارة إرسال إلى وسارع موقفه عن سانشو تراجع ذلك أثر وعلى ، ملكه باستعادة ووعدته ليون

 سياسة إلى وعاد سانشو قلبت الرابع اردونيو وفاة ولكن الناصر، مع المعقودة االتفاقات لتنفيذ باستعداده الحكم الخليفة

 األراضي على هجوم لشن ، الشماليين األمراء بعض مع فتحالف بذلك يكتف ولم. الحصون تسليم في والمماطلة التسويف

 دويرة نهر على غرماج حصن واحتل أراضيها في فعاث قشتالة استهدف ما أول واستهدف قاسيا   الحكم رد وكان العربية،

 حصونا   انتصاراتها إلى وتضيف أراضيها في وتتوغل الممالك هذه تعديات ترد ذلك بعد الحمالت وتوالت هـ 352 سنة

 المناطق بعض وتطهير البشكنس، بالد من قلهرة حصن احتالل من الرحمن عبد بن غالب القائد قوات تمكنت فقد جديدة،

 على السيادة وتثبيت إعادة في البارز أثره األندلس في العربية الدولة لجيش الحربي للتفوق كان وهكذا األعداء جند من

 عنيف صراع في دخلت التي الشمال، ممالك جيوش هجمات شر من مدة األندلس وأمنت وثغورها الحدود مناطق جميع
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 مقاليد البيرة عمته فتولت ليون عرش سنوات خمس يتجاوز ال الذي ولده وارتقاء م 966/هـ 355 سنة سانشو وفاة بعد

 على الوصية رسل وتوافدت يديه، تحت بما منهم كل واستقل الظروف هذه الطامعون النبالء واستغل عنه، نيابة األمور

 . والرأي المشورة ويسألونه بينهم شجر فيما الحكم الخليفة يحكمون قرطبة إلى النبالء وهؤالء البيرة العرش

 ثم اشتوريش وأمير أميرجليقية، الشمالية اإلسبانية الممالك أمراء من قرطبة العاصمة على الوافدين أول وكان

 الوصية البيرة أوفدت ثم بوريل الكونت برشلونة أمير سفراء وفد هـ 360 سنة وفي نافارا، وملك سانشو سفارة وفدت

 وكونت قشتالة أمير من أخرى سفارات ووصلت. الطرفين بين اعتداء عدم معاهدة عقد تطلب ليون ملك عرش على

 .السابقة التفاقاتهما تعزيزا   قرطبة إلى بعوثهما ليون ملك وصية والبيرة نافار ملك جدد هـ 362 سنة وفي شلمنقة،

 فقد واألدب العلوم ازدهار أبرزها مظاهر بعدة تميز ذهبيا   عصرا   المستنصر الحكم عهد في األندلس عاشت لقد

 عالم كل من للرجال مميزا   للكتب، جماعا   للتاريخ، حافظا   األنساب، معرفة في إماما   بالمذاهب، فقيها   عالما  "  الحكم كان

 ... " . وأوان مصر كل وفي وجيل،

 كثير على عديدة تعليقات وله التاريخ في وأخرى.  األنساب في بعضها مؤلفات وألف علومهم في العلماء شارك

 في التجار بث قد وكان ،" . عنده يوقف وأصال   وقدوة، حجة"  الخطيب ابن عده حتى سمعها أو قرأها التي المؤلفات من

 األولى النسخ على للحصول المشهورين العلماء إلى ويبعث ،. العلم في جديد كل له يقتنصون والمغرب المشرق أقطار

 والفعلية منها والعقلية المختلفة العلوم في المؤلفات من اآلالف المشهورة األموية المكتبة ضمت مؤلفاتهم،وقد من

 ورقة خمسون فهرسة كل في فهرسة، وأربعون أربع الكتب تسمية فيها كانت التي الفهارس عدد أن: " حزم ابن وروى

 " . فقط الدواوين أسماء ذكر إال فيها ليس

 قرطبة، في التعليم دور على مشرفا   المنذر أخوه كان حين في العزيز، عبد أخيه إلى المكتبة هذه بإدارة وعهد

 القاضي منهم وأدبا   علما   ومألوه بالطه زينوا والمشارقة العصراألندلسيين علماء مشاهير من بمجموعة الحكم واحتفى

 سنة المتوفى ، األمالي كتاب صاحب القالي علي أبو المشهور العراقي والعالم 355 سنة المتوفى البلوطي سعيد بن منذر

 من وهي الفلسفية، والعلوم الفلك بعلم لمعرفته الحكم من المقربين المستعربين أحد( رثموندو) زيد بن وربيع هـ 356

 أنواع بشتى تزخر عظيمة أكاديمية إلى الخليفة بالط وتحول مؤلفاتها جمع إلى وسعى الخليفة بها عني التي العلوم

 خصصت التعليم دور من عددا   أسس فقد متميزة، نهضة يجوز عهده في العام التعليم كان هذا جانب وإلى.  المعارف

 الرواتب لهم وأجرى المتخصين العلماء بمشاهير ورفدها قرطبة بجامعة خاصة عناية وعني مجانا ، الفقراء ألبناء

 المستنصر الحكم الخليفة عصر بها امتاز التي العلمية للنزعة وإعجابه تقديره الحديث النقد ويبدي الجزيلة، واألعطيات

 العظمة دولة أبيه دولة كانت كما ،" والحضارة اآلداب دولة الثاني الحكم دولة كانت: " يقول الفونتي اإلسباني فالمؤرخ

 األموي لهذا بما إعجابنا تسجيل عن نحن نغضي فهل الذكر جميل من بكثير الحكم لتحبو العربية الرواية وإن والبهاء،

 إسبانيا في الحكم وطده قد الرومانية، إسبانيا في اكتافيوس وطده الذي السلم إن...  الباهرة الصفات من المستنير

 وال الحرب يعرف ال ألنه تكن لم السلم، في الرغبة أن على األدلة قبل، من اكتافيوس قدم كما الحكم قدم وقد العربية،

 الحروب إكليل على الحقيقي الجامعات وإكليل السالح فرائض على الكتب ويؤثر القريض، إلهام يؤثر ألنه ولكن النصر،

 ... " . الدموية

 سفارات إلى اإلشارة سبقت وقد األجنبية والدول األندلس بين السفارات تبادل أيضا   العصر هذا مظاهر ومن

 بوثائق باألندلس ارتبطت التي األخرى الدول سفارات إلى نشير أن وبقي. قرطبة وصلت التي الشمالية اإلسبانية الممالك

 يحملها القسطنطينية إمبراطور سفارة وصلت م 972/هـ 361 سنة ففي الناصر، الرحمن عبد والده عهد منذ الصداقة
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 في والده خلف الذي الثاني أوتو ألمانيا إمبراطور سفارة وصلت م 363 سنة وفي.  الملقي قسطنطين يدعى له سفير

 . الدولتين بين الصداقة عالئق يجدد فيها الحكم،

 عشرة إحدى عمره وكان منه بعهد المؤيد هشام ولده مكانه وولي. م 976/هـ 366 سنة المستنصر الحكم مات

 كبيرة سقطة يعد الطفل هشام وتولية المنصب، هذا لمثل المؤهلين إخوته وجود من الرغم على ، أشهر وثمانية سنة

 يعد ولم الطفل الخليفة على اإلجبارية عامر أبي ابن وصاية فرضت فقد معا ، والدولة المذكور ولده بحق الحكم اقترفها

 العامرية، األسرة هي أخرى أسرة إلى األموية األسرة من األصل في الدولة حكم وانتقل االسم غير الخالفة سلطات من

 على الفتنة أبواب وفتحت العامريين بآخر وأطاحت( شنجول) الملقب عامر أبي بن الرحمن عبد بمقتل انتهت التي

 والحكم الخالفة إلغاء قرطبة أهل وإعالن هـ 422 سنة في األندلس عن نهائيا   أمية بني نجم أفول تم حتى مصراعيها

 .حكامها أو زعمائها أسماء تحمل دويالت قيام عن الكبيرة األندلس مدن معظم فيه أعلنت الذي الوقت في األموي

 هو جديد عصر ليبدأ هـ 366 المستنصر الحكم بوفاة ينتهي لألندلس أمية بني حكم أن القول يمكن هنا ومن

 خالل من سيتوضح كما باسمه والحكم المؤيد هشام الخليفة حماية من شرعيتها اتخذت التي العامرية الدولة عصر

 .اآلتية الفصول


