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 المحاضرة السادسة : 

 : في األندلس األموية اإلمارة عصر

 دخول عبد الرحمن بن معاوية األندلس وتأسيس اإلمارة األموية. -

انتقمت الخالفة، عمى أثر نجاح الثورة العباسية، من األمويين إلى العباسيين. وقد توفي آخر خمفاء 

م وابتدأ  757ىـ/ 231بالمشرق سنة  بني أمية، مروان بن محمد، في مصر، وانتيى أمر بني أمية

العباسيون في أعقاب سقوط الخالفة األموية باضطياد أفراد البيت األموي الحاكم، وتتبعيم بالقتل والتمثيل 

 أينما وجدوا. وفي مصادرنا روايات عديدة عن ىذا األمر ربما كان معظميا موضوعًا.

ند القبائل العربية في البادية. ومن ىؤالء عبد ونتيجة ليذه المعاممة ىرب وجوه بني أمية واختفوا ع

الواحد بن سميمان، والغمر بن يزيد وغيرىما. وعندما رأى العباسيون ذلك، وأن سياسة االضطياد لم تأت 

بما يرجونو من استئصال بني أمية، سمكوا سبياًل آخر تميز بالخديعة والغدر. فأصدر أبو العباس عبد اهلل 

العباسي األول، بيانًا اعترف فيو بإسراف العباسيين في اضطياد األمويين، وندميم " السفاح "، الخميفة 

عمى ذلك، وأمَّن من بقي منيم عمى قيد الحياة. وقد أذاع عم الخميفة عبد اهلل بن عمي، ىذا البيان في 

ه الطريقة أن بالد الشام، فخدع عدد كبير من بني أمية بو، ولبوا دعوة عبد اهلل إلى الظيور، فاستطاع بيذ

يقتل ما يربو عمى سبعين رجاًل آخر منيم في مجزرة نير أبي فطرس، قرب الرممة في فمسطين، وكان 

يحيى وعبد الرحمن، حفيدا الخميفة ىشام بن عبد الممك، من المحظوظين القالئل الذين نجوا من ىذه 

القبضعمى يحيى ويقتموه، أما عبد المذبحة البشعة. ولكن العباسيين استطاعوا بعد ىذه المذبحة أن يمقوا 

الرحمن فقد كتبت لو النجاة ألنو كان غائبًا في الصيد في أثناء غارة الجند عمى القرية التي كانا يختفيان 
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فييا. وعندما عاد وعمم بمصير أخيو المحزن، انتيز فرصة الظالم وىرب بعد أن أوصى أختيو، أم األصبغ، 

 سميمان،إلى قرية أخرى عينيا ليم. وأمة الرحمن، أن يتبعانو مع ولده

 ىروب عبد الرحمن بن معاوية إلى المغرب:

ولم يفكر عبد الرحمن في المكوث طوياًل في مخبئو الجديد بعد أن لحقت بو أسرتو، بل كان يفكر 

في التوجو نحو المغرب، ولكن العباسيين سرعان ما اكتشفوا مكانو، وداىموه من جديد. وينقل لنا مؤلف 

"أخبار مجموعة" رواية ىروب عبد الرحمن بن معاوية عمى لسانو في قصة مؤثرة. فقد كان عبد كتاب 

الرحمن يرقد في حجرة مظممة لرمد في عينو حين دخل عميو ابنو سميمان، خائفًا فيرع األب ليرى ماذا 

بأخذ بعض يجري في الخارج. فرأى رايات العباسيين السوداء تحاول تطويق القرية فأسرع لضيق الوقت 

المال، وأوصى أختيو بأن يمحق خادمو بدر بما يصمحو إذا سمم من مطارديو. وكان ىؤالء قد سدوا عميو 

كل منافذ اليرب، فمم يبَق أمامو وأمام أخيو األصغر الذي رافقو سوى إلقاء نفسييما في نير الفرات. 

مصدقًا وعد الجنود المطاردين  واستطاع عبد الرحمن أن يقطعو سباحة، ولكن األخ عجز عن قطعو. فرجع

ليما باألمان إن عادا إلييم. ولكن ىؤالء قتموه أمام عيني أخيو عبد الرحمن في الضفة األخرى من النير. 

ولما أمن عبد الرحمن من خطر مطارديو، سار متخفيًا وىو ينوي التوجو إلى المغرب. وتذكر لنا ىذه 

سيكون لو من شأن في المغرب أو األندلس، وأن ذلك بسبب  الرواية أن نفس عبد الرحمن كانت تحدثو بما

 نبوءة كان يعرفيا بنو أمية ويرددونيا قبل سقوطيم.

م في بالد الشام في قرية تعرف بدير حنين، وقيل بل ولد  732ىـ/223ولد عبد الرحمن في سنة 

يا، وتدعى "راح". أما أبوه بالعميا من أعمال تدمر. وكانت أمو سبية بربرية من قبيمة نفزة في شمال أفريق

خوتو جده ىشام  736ىـ/228معاوية، فقد توفي شابًا في أيام أبيو ىشام بن عبد الممك سنة  م، فكفمو وا 
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بن عبد الممك. وكان جده يؤثره عمى بقية إخوتو ويتعيده بالصالت والعطايا في كل شير حتى وفاتو. وظل 

خوتو في قرية دير  حنين من أعمال قنسرين إلى أن حمت النكبة عبد الرحمن يعيش مع أىمو وا 

بأسرتو،واضطرتو الظروف إلى اليرب. وبعد صعوبات بالغة استطاع الوصول إلى فمسطين، حيث التحق بو 

مواله بدر، ومولى أختو، سالم أبو شجاع. وكان األخير، الذي يحتمل أن يكون من أصل بيزنطي، حسن 

ا واألندلس، ألنو كان قد دخميا مع موسى بن نصير أو بعده، المعرفة واالطالع عمى مناطق شمال أفريقي

وشارك في بعض حمالت الصوائف في األندلس . وقد غادر عبد الرحمن ورفيقاه إلى مصر، ومنيا إلى 

أفريقية، أي تونس الحالية، حيث لم تكن سمطة العباسيين قد اعترف بيا بعد ىناك. وكان العديد من 

األموي قد ذىبوا أيضًا إلى أفريقية. ولكن ىذا المكان لم يكن مالئمًا جدًا لمجوء، الالجئين من أفراد البيت 

ألنو كان يحكمو عبد الرحمن بن حبيب الفيري، الذي لم يعترف بسمطان العباسيين، وكان يحاول 

قًا جداً االستقالل بالحكم، والتطمع إلى تحويل أفريقية إلى إمارة وراثية ألوالده. وليذا السبب فقد أصبح قم

لوجود العديد من األمراء األمويين في بالده. فدبر قتل ابني الخميفة الوليد بن يزيد، كما قرر إبادة 

اآلخرين، لكن عبد الرحمن نجح في اليرب غربًا حيث طمب األمان بين قبائل البربرتنقل عبد الرحمن في 

اًل عند قبيمة مكناسة البربرية في شمال أفريقيا من مكان إلى آخر ما يقرب من خمس سنوات، فأقام أو 

موضع يقال لو باري. ثم غادر غربًا حيث حصل عمى تأييد بربر قبيمة نفزة، وىم أخوالو، حيث كانت أمو 

نفزية كما أسمفنا. وقد نجح أيضًا في الحصول عمى حماية قبائل بربرية أخرى كبيرة في المنطقة، مثل 

مة األخيرة، وىو أبو قّرة، أو ابن قرّة وأنسوس المغيمي، عمى زناتو ومغيمة. وعمل أحد زعماء ىذه القبي

 التستر عميو أثناء إقامتو األخيرة في شمال أفريقيا .
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 التفكير في العبور إلى األندلس:

ويبدو أن تفكير عبد الرحمن في والية األندلس ابتدأ عندما كان مقيمًا بالقرب من ساحل طنجة عند 

ن عبد الرحمن بصفتو أحد أفراد البيت األموي، يعرف ما يجري في األندلس، وال قبيمة مغيمة البربرية، وكا

بد أن يكون سالمًا، مولى أختو، قد حدثو أيضًا عن ىذا البمد الواسع وخيراتو الكثيرة. يضاف إلى ذلك، 

 العربية فييا.إلى شمال أفريقيا عن اضطراب األحوال في األندلس، وتنازع القبائل  األخبار التي كانت تتوارد

م تقريبًا، قد صفت ليوسف ابن عبد  747ىـ/237وكانت األندلس في ذلك الوقت، أي بعد سنة 

الرحمن الفيري، وىو والييا األخير، ولمصميل بن حاتم الكالبي. فقد استطاع األخير، الذي كان من زعماء 

يت بمقتل األخير، وىزيمة مؤيديو، جند قنسرين، أن يقود حربًا شعواء عمى الوالي أبي الخطار الكمبي، انت

الذين كان معظميم ينتمي إلى القبائل اليمنية، وذلك في موقعة شقندة التي جرت بالقرب من قرطبة. وبعد 

ىذه الموقعة لم يعد ىناك منافس ليوسف الفيري والصميل، ولكن يوسف لم يكن لو سوى االسم والمقب، 

ور. وقد أدى ىذا األمر إلى ضجر يوسف الفيري، ففكر بإبعاد وذلك الستئثار الصميل بالحكم وتدبير األم

الصميل، وذلك بتوليتو عمى مدينة سرقسطة في الشمال الشرقي من البالد. ورحب الصميل بيذه الفكرة 

 التي اعتقد بأنيا ستتيح لو السيطرة عمى جماعات العرب اليمنيين في تمك المنطقة .

حداث، وحاول أن يستفيد منيا في تنفيذ خطتو بالعبور إلى استغل عبد الرحمن بن معاوية ىذه األ

عادة السمطة األموية إلييا. وقد ساعده في ىذا وجود العديد من الموالي أو األنصار الموالين  األندلس، وا 

لألمويين في األندلس، وبشكل خاص في كورتي البيرة وجيان. وىؤالء يشكمون مجموعة الموالي الذين 

ضمن جندي دمشق وقنسرين. وقد أسمفنا أن ىؤالء كانوا عمى اتصال وثيق بالبيت رافقوا الشاميين 

ن  األموي، وليذا فقد عرفوا بموالي بني أمية. وكانوا يتألفون من نحو خمسمئة رجل في ىاتين الكورتين، وا 
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 كان بعضيم قد عاش أيضًا في أماكن أخرى. ومن زعمائيم أبو الحجاج يوسف بن بخت، الذي كان رئيساً 

لمموالي في جيان، وكذلك أبو عثمان عبيد اهلل بن عثمان، وعبد اهلل بن خالد، المذان كانا من رؤساء 

الموالي في جند دمشق في البيرة . وكانت حالة ىؤالء الموالي، ومكانتيم جيدة، ويمتمكون ثروة ال بأس 

ونفوذ كبير، وىيبة قوية بين بقية بيا، ال سيما زعمائيم المذكورين آنفًا، حيث كانت ليم أراٍض وممتمكات، 

المستقرين في األندلس يضاف إلى ذلك، أنيم خالطوا كبار القادة من الشاميين والبمديين، فضاًل عن 

السكان المحميين، وأفراد األسرة القوطية المالكة السابقة. وقد حصل ىؤالء القادة الثالثة عمى عشرة ضياع 

يطشة، ممك القوط السابق. فاتخذ أبو عثمان مسكنو في طرش  لكل واحد منيم، منحة من أرطباس بن غ

Torrox  وىي قريةصغيرة، تقع بين لوشة  ،Loja    زناخار ،  وكانت إحدي الضياع العشر Iznajarوا 

،  بالقرب من Alfontinالتي أعطيت لو من قبل أرطباس. وكذلك فقد أقام عبد اهلل بن خالد في الفنتين  

 قرى أرطباس. أما يوسف بن بخت، فقد كان يقيم في جيان . لوشة، وىي أيضًا إحدى

 اتصال عبد الرحمن بأنصاره في األندلس:

ابتدأ عبد الرحمن اتصالو باألندلس بأن أرسل رسالة مع مواله بدر إلى قادة موالي بني أمية في 

ال أفريقيا مدى البيرة. وقد شرح ليم في ىذه الرسالة كيف أنو عانى العديد من المتاعب، وظل يجوب شم

خمس سنوات، ىربًا من مطاردات العباسيين، ووالي أفريقية، عبد الرحمن بن حبيب، الذي حاول القضاء 

عمى جميع أفراد البيت األموي. وذكرىم في ىذه الرسالة أيضًا بأنيم موالي بيتو، ولذا فمن حقو عمييم أن 

ى األندلس خوفًا من حاكميا يوسف الفيري يحموه ويساعدوه. وأخبرىم أيضًا بأنو ال يستطيع المضي إل

الذي سيعتبره عدوًا منازعًا ال حق لو في الوالية، مثمو كمثل حاكم أفريقية. وقال ليم أخيرًا إنو لن يعبر إلى 

نيم مساعدوه في إعادة السمطة األموية إلى  األندلس إال إذا تمقى منيم جوابًا يؤكد نجاح خطتو، وا 
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م، وقابل أبا عثمان في طرش،  754ىـ/حزيران  236ى األندلس في أواخر عام األندلس. وقد عبر بدر إل

 فأرسل األخير إلى عبد اهلل بن خالد، وقررا استشارة يوسف بن بخت، زعيم الموالي في جند قنسرين .

وبعد االطالع عمى الرسالة ومناقشتيا من قبل الزعماء الثالثة، قرروا أن محاولة عبد الرحمن في 

حكم األموي إلى األندلس تستحق الدعم والتشجيع، ال سيما أنيا سوف تحقق ليم في حالة إعادة ال

نجاحيا مكاسب كبيرة، وتضعيم في مصاف الحاشية المقربة لألمير. يضاف إلى ذلك، أن نجاح قضية عبد 

ذا الرحمن سيضمن بالتأكيد مصالح الموالي عامة، وبشكل خاص تممكيم لمعديد من الضياع الممتازة، ى

فضاًل عن أن األمير سيعيد ليم بمعظم المناصب الرفيعة في حكومتو الجديدة. ومع ىذا، فقد قرر زعماء 

الموالي التريث، واالطالع عمى رأي الصميل بن حاتم في ىذا األمر. وكانوا واثقين من إمكانية االعتماد 

د يوسف الفيري. وعمى الرغم عمى كتمانو لمسر، وأنو حتى في حالة رفضو لألمر، فسوف لن يشي بيم عن

من ذلك، فقد كان أحد زعماءالموالي، وىو عبد اهلل بن خالد، يشك في مساعدة الصميل في تحقيق مشروع 

عبد الرحمن بن معاوية، ألن أي تغيير في نظام الحكم القائم في األندلس سيجرد الصميل من قوتو ونفوذه 

فضل إخفاء غرض عبد الرحمن الحقيقي في طمب السمطة، في البالد. وليذا السبب فقد قرروا أنو من األ

واالكتفاء بشرح الحالة لمصميل قائمين أن عبد الرحمن ال يريد إال الحماية واألمان، واستعادة أمالك الخمس 

 التي تعود إلى جده ىشام ابن عبد الممك.

 موقف الصميل من قضية عبد الرحمن بن معاوية:

وكان الصميل في ىذه األثناء محاصرًا في سرقسطة من قبل بعض المجموعات العربية التي قامت 

بالتمرد عمى إدارة الصميل ويوسف المشتركة، بقيادة عامر بن عمرو العبدري، والحبحاب بن رواحة 

بسبب  الزىري. وقد ضاق األمر عمى الصميل ولم يستطيع يوسف الفيري أن ينجده لضعف أمره في قرطبة،
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الجفاف والجوع الذي حل في البالد حتى إنو لم يعد يستطيع الخروج والركوب إال بنحو خمسين رجاًل من 

حرسو فقط. فاضطر الصميل إلى طمب النجدة من جماعتو وأبناء جنده في كورتي قنسرين والبيرة. ولكي 

ن يقدم الموالي يدًا لمصميل، ساىموا في الحممة التي خرجت من ىذين الجندي ن لنجدتو في سرقسطة. وا 

ىذه المساىمة، بطبيعة الحال ستتيح ليم الفرصة لمقابمة الصميل وعرض أمر عبد الرحمن بن معاوية 

عميو. فساروا بثالثين فارسًا يصحبيم بدر مولى عبد الرحمن، حيث نجحت الحممة في فك الحصار عن 

ي، وبدر أيضًا من جممة الذين نالوا مكافأة الصميل الذي سر سرورًا عظيمًا بمنقذيو، وكان ىؤالء الموال

الصميل المجزية. وقد باح زعماء الموالي الثالثة إلى الصميل بسرىم أثناء عودتيم إلى قرطبة، وطمبوا 

مشورتو، قائمين بأنيم سيكونون تبعًا لرأيو، وذلك بالموافقة عمى أي أمر يقبل بو واالمتناع عما يرفضو. 

ووعدىم بالتفكير في المسألة، لكنو لم يمزم نفسو بأي شيء قبل أن يصل فمم يجبيم في أول األمر، 

قرطبة. ورجع الموالي إلى مناطق سكناىم في البيرة وجيان، وانتظروا ىناك بضعة أشير حتى كانت ليم 

الفرصة لرؤية الصميل مرة أخرى. وفي أثناء ذلك الوقت عاد بدر إلى سيده في شمال أفريقيا ليعممو بنتائج 

تو إلى األندلس أما في األندلس، فقد انشغل والييا بالتييؤ إلخضاع المتمردين في سرقسطة، فأمر فى رحم

م باستدعاء الجند من الكور، وأرسل فى طمب كل من أبي عثمان وعبد اهلل  755 - 754ىـ/ 237عام 

يكن زعيمًا الموالي  بن خالد لحث موالي بني أمية عمى االلتحاق بالحممة المتوجية لقتال المتمردين، ولم

يرغبان بمساعدة يوسف الفيري، فأخبراه بعدم إمكانية جماعتيم لممساىمة في الحممة بسبب المجاعة 

المستمرة في البالد، وألن معظم من كان لديو القدرة عمى المساىمة، سبق أن شارك في حممة االنقاذ التي 

لرحمة الشتوية الشاقة. وقد قدم ليما توجيت لنجدة الصميل في سرقسطة، وىم منيكون بسبب تمك ا

يوسف مبمغ ألف دينار لتوزيعيا عمى أتباعيم، لكنيما رفضا أخذ المبمغ نظرًا لقمتو بالنسبة إلى خمسمئة 

مكانية استخدامو في تسييل قضية عبد  رجل من الموالي. وبعد أن غادرا الوالي، فكرا في أمر المال وا 
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لف دينار. ثم وزعا قسمًا من ىذا المال عمى أتباعيما، دون مطالبتيم الرحمن بن معاوية، فرجعا وأخذا األ 

م  755أيار  -ىـ/نيسان 237بااللتحاق بجيش يوسف، واحتفظا بالبقية لوقت الحاجة. وفي ذي الحجة 

عسكر يوسف الفيري في )مخاضة الفتح( بالقرب من جيان الستكمال التجميع النيائي لجيشو، وتوزيع 

نود. وعندما سأل عن الموالي، أجابو أبو عثمان بإمياليم حتى يبمغ األمير طميطمة ثم األعطيات عمى الج

م كانت سنة  755 - 754ىـ/ 237يمحقونو بيا، وذلك بعد أن يحصدوا شيئًا من شعيرىم، ألن سنة 

ع رفاء. فصدقو يوسف ولم يتبادر إلى ذىنو أنو يخدعو، وسمح لو بالرجوع إلى الموالي وحثيم عمى اإلسرا

والتييؤ، وغادر ىو إلى طميطمة. ولكن أبا عثمان وعبد اهلل بن خالد لم يغادرا. بل بقيا لمقابمة الصميل، 

الذي كان ما يزال معسكرًا في المنطقة. وقد طمب زعيما الموالي مقابمة الصميل عمى انفراد، وذكراه بأمر 

كر فيو مميًا، وكتم أمره ولم يشاور فيو عبد الرحمن بن معاوية. فأجابيما الصميل: إنو لم يغفل ذلك بل ف

قريبًا وال بعيدًا، وأعمميما أنو يرى بأن عبد الرحمن حقيق بنصره، ومستحق ليذا األمر، وسأليما أن يكتبا 

نو، أي الصميل، سوف يشير  لو ويدعوانو لمعبور إلى األندلس. وأضاف بأن يوسف لن يستطيع التدخل، وا 

عبد الرحمن، وبيذا يصبح األخير واحدًا منيم، فإن فعل يوسف ذلك عميو بأن يزوج إحدى بناتو من 

ن كره، ىان عمييم إقناعو بالسيف. وقد فرح الزعيمان لسماع مثل  استحق الشكر والتقدير من الجميع، وا 

 ىذا الجواب الشافي، وخرجا من عند الصميل، وىما يعتقدان بأنيما قد وفقا في خطتيما .

ميل أنو قد فكر في األمر وتروى فيو، يبدو أنو لم يكن متاكدًا تمامًا من وعمى الرغم من إدعاء الص

موقفو إزاء عبد الرحمن بن معاوية. فُيروى أنو حينما أعطى جوابو إلى زعيمي الموالي في ذلك الصباح، 

كان قد استيقظ وىو كاره ليوسف الفيري، ولم يكن يعي تمامًا خطورة موافقتو عمى دخول عبد الرحمن . 

ليذا فبعد أن غادره أبو عثمان وعبد اهلل بن خالد، فكر الصميل أكثر باألمر ودرس نتائجو الخطيرة، وماذا و 

سيكون من أمر القبائل العربية في األندلس، بل ماذا سيكون من أمره ىو، ألنو بالتأكيد أول من سيفقد 
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سال أحد خدمو ليطمب إلى الزعيمين نفوذه القوي وزعامتو لمبالد. وما أن أدرك الصميل ذلك، حتى بادر بإر 

األمويين التوقف، وذىب إلييما بنفسو، وأخبرىما عن تغيير رأيو إزاء قضية عبد الرحمن بن معاوية. وقد 

أوضح ليما موقفو قائاًل: بأنو قد فكر باألمر، وتوصل إلى أنو ال يتمكن من تأييده، ألنو، أي عبد الرحمن 

فرد منيا أن يطغى بنفوذه عمى كل زعماء الجزيرة، وبضمنيم الصميل  بن معاوية، من أسرة قوية يكفي أي

نفسو. كما لفت انتباىيما إلى أنيم ممزمون جميعًا بطاعة يوسف الفيري الذي يخضع دومًا إلى آرائيم، 

وينفذ مطالبيم. واختتم الصميل حديثو معيم بالقول بأنو سيكون أول من يسل سيفو عمى عبد الرحمن 

نو سيضمن لو ويحاربو ولكن و، مع ذلك، عمى استعداد إلعانتو في أمره إن طمب غير السمطان والوالية، وا 

كرامو لو وتزويجو من ابنتو .  مواساة يوسف وا 

 االتصال بزعماء القبائل اليمنية ونجاح دعوة عبد الرحمن:

دمشق، لم بعد أن فقد زعيما الموالي األمل في مساعدة الصميل، وبالتالي مساعدة جندي قنسرين و 

يكن أماميما سوى االتصال بجماعة اليمنيين الذين كانوا يضمون الكثير من البمديين األوائل، ومعظم رجال 

األجناد في حمص واألردن وفمسطين. ومن ىنا ففي طريق عودتيما إلى بمدىما، فاتحا كل من يوثق بو 

في األندلس إلى عبد الرحمن بن من الزعماء اليمنيين، ودعوىما إلى تأييد مشروعيما بتحويل الحكم 

معاوية. وقد نجحا في ذلك نجاحًا كبيرًا، وكانت استجابة اليمنيين مشجعة جدًا. ويعود السبب في ذلك إلى 

أن اليمنيين كانوا منذ ىزيمتيم في شقندة يتحينون الفرصة لالنتصاف ألنفسيم من الصميل ويوسف. 

سفالمشتركة التي استيدفت تجريدىم من بعض يضاف إلى ذلك، امتعاضيم من إدارة الصميل ويو 

ممتمكاتيم لصالح مؤيدي الصميل من جندي قنسرين ودمشق. ولقد كان ىؤالء اليمنيون، باإلضافة إلى 

الكثير من جماعات البمديين األوائل، والبربر، وحتى بعض األفراد القيسيين من جندي دمشق وقنسرين، 



  السادسةالمحاضرة            –المادة : تاريخ األندلس / المرحمة الثانية 
 

 

  (45( 

 

فضمون أي تغيير سياسي في البالد، فسارعوا باالنضمام إلى تأييد الذين نفروا أيضًا من سياسة الصميل، ي

 دخول عبد الرحمن إلى األندلس .

استغل موالي بني أمية نجاح الدعوة لعبد الرحمن، فعجموا في العمل عمى وصولو إلى األندلس 

اربًا، وبخاصة أن يوسف والصميل كانا مشغولين في حممتيما عمى المتمردين في سرقسطة. فابتاعوا ق

وأرسموا خمسمئة دينار مع وفد يتألف من أحد عشر عضوًا، يرافقيم بدر الذي كان قد رجع من شمال 

أفريقيا. وكان ىذا الوفد برئاسة تمام بن عمقمة الثقفي، ويتألف في معظمو من الموالي. وكان عمى تمام 

غيمة الذين كان يعيش عند أن ينفق المال عمى األمير عبد الرحمن، ويوزع منو عمى مضيفو من بربر م

شيخيم أبو قرة المغيمي. ومن الجدير بالذكر أن ىذه الخمسمئة دينار كانت من بقية المبمغ الذي أخذه 

الموالي من يوسف الفيري لكي يرافقوه في زحفو عمى سرقسطة، وقد شاءت األقدار أن يستعمل ىذا المال 

وصول الوفد إلى شمال أفريقيا، قّدميم بدر إلى  في نصرة زعيم آخر ينازع يوسف إمارة األندلس. وعند

سيده عبد الرحمن، وأخبره عن نجاحيم في األندلس. وبعد أن تم استرضاء بربر مغيمة، أبحر األمير عبد 

،  وىو ميناء صغير يقع بين مدينة Almunecarالرحمن إلى الشاطئ االسباني، فنزل في ميناء الُمَنكَّب  

م. وقد استقبمو كل من عبد اهلل بن خالد، وأبي  755ىـ/أيمول  238الثاني المرية ومالقة، في ربيع 

 عثمان، المذان أخذاه أواًل إلى منزل ابن خالد في الفنتين، ومن ثم إلى مسكن ابن عثمان في قرية ُطرش .
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