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 إسبانيا استقرار العرب واستيطانهم في 

، حيث ؟لقد سارت عممية استقرار العرب في إسبانيا جنبًا إلى جنب مع الفتح العربي اإلسالمي  
كان كل من طارق بن زياد وموسى بن نصير يتركان حاميات عربية وبربرية في المناطق المفتوحة 

وعندما عاد الفاتحان إلى المشرق، ظل جنودىما في شكمت نواة لممستقرين المسممين في إسبانيا. 
المناطق المحررة، كل حسب رغبتو. وكان ىؤالء يتألفون بالدرجة األولى من العشائر العربية والبربرية 

 التي رافقت طارق وموسى.

د وقد أطمقوا عمى أنفسيم اسم البمديين، ألنيم عدوا أنفسيم المالكين الحقيقيين لمبالد، فيم أىل البم
وفاتحوىا. وىناك مجموعة أخرى من العرب دخمت األندلس بعد فترة وجيزة من الفتح، تتألف من 
العشائر الشامية التي عبرت من شمال أفريقيا عمى أثر تمرد البربر في المغرب. وقد سمي ىؤالء 

 بالشاميين، أو بطالعة بمج بن بشر القشيري، الذي كان يتزعميم في عبورىم إلى األندلس.

ذا ما استثنينا المستقرين األوائل أو البمديين، والقادمين من الشاميين، فإن عدد العرب الذين وا  
دخموا األندلس بعد الفتح كان قمياًل. ويتكون ىؤالء من بعض األفراد الذين عبروا بصورة منفردة، ومن 

ئة رجل. وكذلك عبر الحرس الذين رافقوا الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي، وكان عددىم نحو أربعم
 بعض الرجال برفقة والة آخرين، مثل السمح بن مالك الخوالني، وأبو الخطار الكمبي.

البمديون:وىؤالء، كما أسمفنا، ىم الفاتحون الذين تغمبوا عمى دولة القوط الغربيين، واستقروا مباشرة 
طارق بن زياد وموسى في األراضي المفتوحة، وبشكل خاص، عمى امتداد الطريق التي سمكياكل من 

بن نصير أثناء فتوحاتيما لشبو الجزيرة اآليبيرية. ولم يستقر ىؤالء البمديون تبعًا لترتيبات وضعيا 
موسى بن نصير، بل جاء استقرارىم تبعًا لمصدفة، وفي المناطق التي مرت بيا الحمالت العربية 

 اإلسالمية.

بن نصير لتقسيم األراضي المفتوحة في وتختمف الروايات في اإلجراءات التي اتخذىا موسى 
األندلس .ولكن من الواضح أن قسمًا من جيش موسى استقر في ىذه األراضي الميجورة. ومن 
المحتمل جدًا، أن بقية أتباع موسى فعموا الشيء نفسو واستقروا في العديد من األماكن األخرى، سواء 

، في جنوب إسبانيا، ووادي نير الوادي تم عقد معاىدات مع أىميا أم لم يتم ذلك، وبشكل خاص
الكبير، ووادي نير آنة، وبعض األماكن األخرى في المناطق الشمالية التي تم فتحياعنوة. أما في شرق 
إسبانيا، فقد عقد عبد العزيز بن موسى معاىدة الصمح مع حاكم المنطقة القوطي تدمير، فانتظم 

النصارى في المنطقة. وقد استسممت مناطق أخرى إلى  بموجبيا استقرار العرب وعالقاتيم مع السكان
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( .  ووافق أىالي البالد في ىذه 4) Huescaالمسممين بموجب معاىدات صمح، مثل مدينة وشقة  
وىكذا استقر البمديون في  .يا المناطق عمى دفع الجزية، وتسميم قسٍم من أراضييم لممسممين ليستقروا في

بل إن الخميفة الوليد بن عبد الممك، منح، من  وية عمى ىذا االستقرار.األندلس، ووافقت الخالفة األم
خمس الخالفة، إقطاعات أخرى ألولئك الذين لم يكونوا راضين عما أصابيم من أراٍض في األندلس. 

م( اىتم كثيرًا  719 - 717ىـ/101 - 99وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خميفة في دمشق )
 -تبعًا لمسياسة التي سار عمييا في المشرق-دلس. ولقد حاول في أول األمر بشؤون المسممين في األن

أن يأمر باالنسحاب الكامل من البالد. ولما أدرك صعوبة تحقيق مثل ىذا األمر، وجو جل اىتمامو 
ا إلى االعتناء بشؤونيا الداخمية. فعين من قبمو مباشرة واليًا جديدًا، وأوصاه أن ينيي الميمة التي ابتدأى

موسى بن نصير، وىي تقسيم األرض، من أجل أن ُيحّدد خمس الخالفة. وعندما وصل الوالي الجديد، 
السمح بن مالك الخوالني، إلى األندلس مع بعض أتباعو، رفض البمديون أن يسمحوا ألي من ىؤالء 

، وييددون القادمين الجدد أن يشاركوىم في أراضييم. وتوجو وفد منيم إلى دمشق يشكون إلى الخميفة
بإخالء األندلس، لو حاول أتباع السمح بن مالك االستقرار في أراضييم. ولقد حل الخميفة ىذه 
المشكمة، بأن منح أتباع السمح أراٍض من حصة الخالفة. وأصبح ىذا اإلجراء، ىو الطريقة المثمى 

 إلسكان الجماعات الصغيرة من العرب التي تدخل إلى األندلس فيما بعد.

البمديون يتألفون بشكل عام من رجال العشائر العربية الذين ينتمون إلى مختمف القبائل  لقد كان
 اليمنية، ومع ذلك، فقد كانت قمة منيم تنتمي إلى عشائر أخرى من مضر وربيعة. غيرىم.

 الشاميون:

األموي، وىؤالء باألصل من القبائل العربية التي كانت ساكنة في بالد الشام، أرسميا الخميفة 
ىشام بن عبد الممك، إلى شمال أفريقيا لمقضاء عمى تمرد البربر ىناك. وكان ىؤالء الشاميون بقيادة 

 كمثوم بن عياض القشيري، ويبمغ عددىم نحو ثالثين ألف رجل.

وقد استطاع البربر أن ييزموىم، ويقتموا قائدىم كمثوم مع العديد من القواد اآلخرين في معركة 
م(. أما الناجون من الشاميين، فقد توجيوا بقيادة بمج بن  741ىـ/ 124من نير سبو ) بقدورة بالقرب

بشر، ابن أخي كمثوم، إلى جية المغرب، حيث دخموا مدينة سبتة وتحصنوا فييا. وقد حاصرىم البربر 
ج لمدة بضعة أشير، وخربوا المناطق المحيطة بالمدينة، وأقفروا ما حوليا مسيرة يومين، حتى كاد بم

وأتباعو الذين كانوا يبمغون نحو عشرة آالف رجل، أن ييمكوا من قمة موارد العيش. وأصبحت حالتيم 
 في سبتة تعيسة لمغاية، فاضطروا إلى أكل دوابيم، وأضحوا عمى شفا الموت جوعًا.
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وكانت األندلس في تمك األثناء يحكميا الوالي عبد الممك بن قطن الفيري. وقد التمس بمج بن 
دة مرات من عبد الممك بن قطن، أن يسمح لو ولرجالو بالعبور إلى األندلس، ولكن األخير بشر ع

امتنع عن السماح لمقادمين الجدد بالدخول، ورفض طمب بمج، وكان عبد الممك بن قطن وكبار رجال 
لس، البمديين، يخشون من دخول الشاميين واحتمال قيام بمج بن بشر بإبعاد عبد الممك عن والية األند

التي كانوا يعدونيا، كما أسمفنا، بمدىم الخاص بيم، وال يسمحون باستقرار عشرة آالف رجل آخر في 
أراضييم التي افتتحوىا بأنفسيم. وىكذا رفض عبد الممك بن قطن كل التماسات أىل الشام، كما منع 

 مشاميين.إرسال أية تموينات إلييم، وعاقب بقسوة أولئك الذين تجرأوا عمى شحن األطعمة ل

لكن تطور األحداث في األندلس ذاتيا، اضطر عبد الممك بن قطن إلى تغيير رأيو. فقد أثرت 
أحداث شمال أفريقيا عمى األندلس، وقام البربر بالتمرد عمى العرب في ىذه الوالية أيضًا. وعندما فشمت 

أجل التغمب عمى البربر، قوات عبد الممك الخاصة بالقضاء عمى ىذا التمرد، أيقن أنو ال خيار لو من 
إال بالسماح بدخول الشاميين إلى األندلس. فعقد معيم اتفاقًا، كان عمى الشاميين بموجبو أن يسمموا إليو 
عشرةرىائن من كل جند لضمان مغادرتيم األندلس خالل سنة واحدة، بعد أن يكونوا قد ىزموا البربر. 

تيم إلى شمال أفريقيا في مجموعة واحدة، دون أن ودعوبالمقابل فقد تعيد عبد الممك بنقميم أثناء 
يفصميم، أو يعرضيم لخطر البربر في شمال أفريقيا. فعبر بمج ورجالو، واستطاعوا أن ينتصروا بسرعة 
عمى البربر في األندلس، ثم رفضوا أن يغادروا البالد. ومن ىنا فقد قام صراع مرير بين المستقرين 

شاميين، استمر حتى وصول واٍل جديد لألندلس، ىو أبو الخطار الحسام األوائل، أو البمديين، وبين ال
 م. 742ىـ/ 121بن ضرار الكمبي، سنة 

لقد كان عمى عمي بن أبي الخطار أن يعمل عمى إيجاد جو مناسب الستقرار الشاميين في 
ون بانسحاب البالد، ولم تكن ىذه الميمة سيمة، ألن قرطبة كانت قد ازدحمت كثيرًا، والبمديون يطالب

خراجيم من البالد، ولحل ىذه المشكمة قرر أبو الخطار أن يمنح الشاميين إقطاعات من  الشاميين وا 
األرض، في مناطق لم يستقر فييا البمديون بعد، تقع في كور معينة من األندلس، وبيذا يتمكن 

ة في الجيش العربي الشاميون من االستقرار تحت إمرة زعمائيم، وأن يكونوا جاىزين لمجياد والخدم
 وقت الحاجة.

وقد جرى توزيع الشاميين واستقرارىم في األندلس عمى غرار تجمعاتيم السابقة في بالد الشام، 
أي نظام الجند. وقد تحرى أبو الخطار أن يكون استقرار كل مجموعة في مكان يحمل بعض التشابو 

نا، فقد استقر جند دمشق في البيرة، وجند لمجند األصمي الذي كانت تنتمي إليو في بالد الشام. ومن ى
حمص في اشبيمية ونبمة، وجند قنسرين في جيان، ووزع جند فمسطين بين شذونة والجزيرة الخضراء، 
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وجند األردن في رية )محافظة مالقة الحالية(، أما جند مصر، فقد قسم إلى قسمين، وزع األول عمى 
البرتغال الحالية، والثاني في تدمير )محافظة  ( ،  وباجة في جنوبFaro) Ocsonabaأكشونبة  

مرسية الحالية( . أما أولئك الشاميون الذين سكنوا في مناطق مختمفة مع البمديين، قبل ترتيبات 
االستقرار التي وضعيا أبو الخطار، فقد بقوا في أماكنيم األولى، وليذا سموا بالشاذة، ألنيم شذوا في 

 نيم الشاميين.أماكن استقرارىم عن بقية إخوا

ىذه قد تم  وباستثناء كورة تدمير، ال تتوفر لدينا معمومات تشير إلى أن أيًا من أماكن االستقرار
االستيالء عمييا نتيجة معاىدات صمح عقدت بين العرب وأىل البالد. ولكن يبدو من الواضح في زمن 

لمناطق. وكان البمديون، بطبيعة الوالي أبي الخطار، أن السكان المحميين كانوا يمتمكون معظم ىذه ا
الحال، قد افتتحوا بعض ىذه المناطق عنوة، ولكن من المحتمل جدًا أن السكان المحميين استمروا في 

 االحتفاظ ببقية ىذه األراضي.

لى حصانة مواقع بعض ىذه األماكن.  ويعود ىذا إلى قمة عدد المسممين الفاتحين األوائل، وا 
يزان القوى في البالد لصالح المسممين، ومن ىنا فمم تكن ىناك مشكمة ولكن وصول الشاميين غير م

تدمير في منطقة مرسية، ولتوزيع أجزاء من األراضي  -أمام أبي الخطار إلنياء اتفاقية عبد العزيز 
التي كانت ما تزال بيد السكان المحميين عمى الجنود الشاميين في الكور المذكورة أعاله، والتي 

ك الوقت تسمى بالكور المجندة. وكانت تنظيمات أبي الخطار تنص أن يكون لمشاميين أصبحت منذ ذل
ثمثا األراضي والمزارع التي يستقرون فييا، ويبقى الثمث اآلخر لمسكان المحميين الذين استمروا في 

 الزراعة والعمل عمى ازدىار قراىم وأراضييم .

أخرى ما عدا الخدمة في الجيش، واالستعداد لم يكن الشاميون مطالبين بالقيام بأية التزامات 
لمجياد عند الحاجة. وكانوا معفين من أداء العشور عمى األراضي التي يقيمون عمييا، بينما كان 
يتوجب عمى البمديين، وبقية المسممين اآلخرين دفع ىذه الضريبة. وفي العيود الالحقة، أثناء فترة 

ى امتيازات أخرى عمى حساب البمديين، الذين ابتدأوا اإلمارة وعصر الخالفة، حصل الشاميون عم
يفقدون بالتدريج سيادتيم األولى منذ دخول الشاميين إلى األندلس . وكان ىؤالء الشاميون يتألفون من 
ثمانية آالف عربي، ونحو ألفين من الموالي. وينتمي العرب إلى ختمف عشائر اليمن وقيس ومضر 

نتمون إما إلى أصول بيزنطية، أو بربرية وشمال افريقية. وقد أصبح ىؤالء وربيعة. أما الموالي فكانوا ي
الموالي الذين دخموا مع الشاميين ُيسّمون بالموالي الشاميين، بينما أطمق عمى اآلخرين الذين دخموا مع 
 البمديين اسم الموالي البمديين. وبما أن الكثير من موالي المجموعة األولى كانوا عمى اتصال وثيق
باألسرة األموية الحاكمة، فقد عرفوا أيضًا باسم موالي بني أمية. وقد تركز استقرار ىؤالء الموالي في 
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كورتي البيرة وجيان، ومما يدلعمى كثرة عددىم في كورة البيرة، إطالق اسميم عمى أحد وديانيا الذي 
 كان يعرف باسم وادي بني أمية.

ة، فقد استقر العديد منيا في كورة البيرة، وبشكل خاص أما بالنسبة إلى العشائر العربية الشامي
 القيسيين.

 لبربر:ا

لقد كان استقرار البربر الذين دخموا األندلس مع طارق بن زياد مماثاًل الستقرار البمديين، أي أنيم 
سكنوا عمى امتداد الطريق التي سارت عمييا حمالت الفتح، وقد حاول بعض المستشرقين، وعمى رأسيم 

،  اتيام العرب بأنيم لم يكونوا عادلين في قسمتيم لألرض، فأعطوا البربر R. Dozyارت دوزي  ريني
المناطق الجبمية القاحمة، وخصوا أنفسيم بالسيول الخصبة . وال يمكن العثور في المصادر عمى ما 

جيش طارق يؤيد ىذا االتيام الذي ال أساس لو من الصحة. فقد كان البربر ىم األغمبية الساحقة في 
بن زياد، وكذلك كانوا بأعداد ال بأس بيا في جيش موسى بن نصير، فضاًل عن أن الكثير منيم عبروا 
إلى األندلس بعد سماعيم بنبأ انتصار المسممين عمى القوط. وىكذا فقد فاق البربر العرب بأعدادىم، 

ندلس. والواقع فإن استقرار ومن غير المحتمل أن يكون لمعرب تأثير كبير عمى استقرار البربر في األ
العرب والبربر في األماكن التي نزلوا فييا ألول مرة، كان يخضع لعامل الصدفة ال غير، إذ لم تكن 
ن كان البربر أكثر اطالعًا ومعرفة  لدييم فكرة واضحة في البداية عّما ستكون عميو ىذه األماكن، وا 

ور. وليذا فقد كانوا في موقف أفضل الختيار أحسن بالمنطقة بحكم معيشتيم في الشمال األفريقي المجا
المناطق لالستقرار فييا. ويمكن تفسير وربط اختيارىم لممناطق الجبمية في األندلس بالحقيقة التي 
توضح بأن عددًا كبيرًا منيم عاشوا باألصل في مناطق جبمية في شمال أفريقيا، وليذا فميس من الغريب 

 ن التي تشابو مناطق استقرارىم األصمية .أن نجدىم يستقرون في األماك

وينتمي البربر الذين دخموا األندلس إلى العديد من قبائل البتر والبرانس في شمالفريقيا، ولكن 
غالبيتيم كانت من قبيمة مصمودة وفروعيا. أما اآلخرون، فينتمون إلى القبائل األخرى، مثل ىوارة، 

ستقر ىؤالء بصورة عامة في مختمف أنحاء شبو الجزيرة ونفزة، وزناتة، ومكناسة، ومطغرة. وقد ا
 اآليبيرية.

 

 



 الخامسةالمادة : تاريخ المغرب واألندلس           المرحلة الثانية                     المحاضرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 


