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 دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى األندلس:

أنصاره من الموالي وغيرىم  أحدث وصول عبد الرحمن إلى األندلس حركة نشيطة بين صفوف

من اليمنيين. فجاءه إلى مقره في ُطرش أبو الحجاج يوسف بن بخت، وجاءتو األموية كميا، كما 

وفد عميو كل من جدار بن عمرو المذحجي من أىل رية، وعاصم بن مسمم الثقفي، وأبو عبدة 

مكان. وعندما عمم  بالمؤيدين واألنصار من كل حسان، وغيرىم. وأخذ معسكر عبد الرحمن يزداد

يوسف الفيري بوصول عبد الرحمن، كتب إلى عاممو عمى البيرة، يأمره بالقبض عمى الداخل، ولكن 

عامل البيرة أجاب أنو من الصعب تنفيذ ىذا األمر، نظرًا ألن عبد الرحمن كان محميًا من قبل مواليو 

اسالت، فأخفوا عبد الرحمن في وعدد كبير آخر من المؤيدين. وقد عمم موالي بني أمية بيذه المر 

المناطق الجبمية المجاورة. وفي الوقت نفسو حاولوا تضميل يوسف الفيري، فكتبوا إليو بأن عبد 

الرحمن لم يعبر إلى األندلس طمعًا بالممك والوالية، كما يظن األمير يوسف، بل جاء يطمب الثراء 

اجم فعاًل عبد الرحمن وحماتو، لكنو ُىزم ولم واألمان بين مواليو. وفي رواية أخرى أن عامل البيرة ى

يتمكن من إلقاء القبض عميو. وقد أعمم يوسف بيذا، وبكل الموقف المتعمق بنزول عبد الرحمن إلى 

األندلس، من قبل رسول أرسمتو زوجتو أم عثمان من قرطبة. وقد وصل ىذا الرسول إلى يوسف 

عمى التمرد وأعدم قادتو ىناك. وقد نصح  حينما كان عائدًا بجيشو من سرقسطة، بعد أن قضى

الصميل يوسف بوجوب التوجو فورًا لمالقاة عبد الرحمن. وكان يوسف يرغب فعاًل في ىذا، ولكن 

ىذه األنباء انتشرت بسرعة بين صفوف الجيش، وسببت قمقًا عظيمًا في المعسكر. ال سيما وأن 

انوا قد قاموا بيا عمى بالد البشكنس أو الكثيرين من أتباع يوسف كانوا متعبين من أثر حممة ك

الباسك، كما كان البعض منيم ساخطين عمى يوسف والصميل لقتميما الزعماء القرشيين المتمردين 
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في سرقسطة. ومن ىنا، فقد رفض جنود يوسف الشروع في حممة جديدة، وغادروا معسكره، ولم 

ش الذي يضم الشاميين في جندي جيان يبقى معو من أجناد اليمن سوى عشرة رجال. أما بقية الجي

قناعو بالمضي  والبيرة، فقد ظموا لكنيم كانوا قد مموا السفر، وليذا حاولوا تيوين األمر عمى يوسف وا 

إلى قرطبة أواًل. لكن الصميل أصر عمى رأيو األول في مياجمة عبد الرحمن بأسرع ما يمكن، فتوجو 

األمطار وفيضان األنيار، جعل من المتعذر  الجيش ليذا الغرض، ولكن حمول الشتاء وىطول

 .يوسف جنده بالرجوع إلى قرطبة االستمرار بالحممة، لذلك أمر 

ويذكر أن الذي شجع يوسف عمى العودة إلى قرطبة ما ترامى إلى سمعو من أن عبد الرحمن 

ضة معو بداًل لم يدخل طمعًا باإلمارة، بل اللتماس العيش بيا، ومن ىنا فمن الممكن أن تنفع المفاو 

من القتال. فأرسل إليو وفدًا يضم ثالثة أعضاء، ويحمل ىدايا نفيسة تتضمن مالبس وخدماً 

وحيوانات لمركوب وألف دينار. وكانت لدى الوفد تعميمات بعرض الثروة والزواج من إحدى بنات 

أن الوفد عرض يوسف بن عبد الرحمن، فيما إذا كف عن المطالبة بإمارة األندلس. وىناك إشارة إلى 

. وقد سار البيرة، وجند األردن في رية  عمى عبد الرحمن أيضًا والية منطقتين، ىما جند دمشق في

في أدنى كورة رية، حتى تركوا أحدىم   Orchالرسل نحو ُطرش، ولكنيم ما إن وصموا إلى ُأرش  

اتفاق مع عبد  مع اليدايا، حيث كان عميو أن يرجع بيا إلى قرطبة في حالة عدم التوصل إلى

الرحمن. وكان الوفد يحمل تعميمات بعرض الصمح والمصاىرة والسمم عمى عبد الرحمن، وقد مال 

بعض مؤيديو إلى قبول ذلك، فطمب األمير من أبي عثمان أن يجيب عمى رسالة يوسف بالقبول. 

مع أحد الرسل ويبدو أن أبا عثمان لم يكن راضيًا عن نتائج المفاوضات، وليذا فقد افتعل خصامًا 

بشأن الرد عمى الرسالة، وألقى القبض عميو. ثم ذكر الموالي األمويون لعبد الرحمن أن ىذا الحادث 
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ىو فاتحة خير ونصر ليم جميعًا عمى يوسف الفيري. ثم أطمقوا سراح الرسول الثاني، وحاولوا 

خصام، نجح قد عمم بنبأ الاالستيالء عمى اليدايا المخمفة مع الرسول الثالث في أرش، لكن األخير، و 

 .بالفرار إلى قرطبة 

 تنظيم أنصار عبد الرحمن وبدء الصراع مع يوسف الفيري:

لقد كان زعماء موالي بني أمية يعرفون موقف الصميل الدقيق من األمر، وال يعتقدون أبدًا 

بإمكانية التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. ومن ىنا فقد شرعوا فور وصول عبد الرحمن إلى 

األندلس بالقيام بسمسمة من االتصاالت مع مختمف الجماعات في المناطق المجاورة. فتوجو يوسف 

ت إلى كورة رية حيث ضمن تأييد جند األردن. وكذلك سار عبد اهلل بن خالد إلى جند فمسطين بن بخ

في شذونة. أما أبو عثمان فقد بقي في ُطرش لييتم بأمر عبد الرحمن، وينظم أولئك الذين جاؤوا 

فقد لنصرتو. ولقد كانت ردود فعل الجندين المذكورين آنفًا مشجعة جدًا، أما جندا قنسرين ودمشق، 

وقفا إلى جانب يوسف والصميل، باستثناء بعض أفرادىما الذين انضموا إلى عبد الرحمن. وقد قرر 

موالي بني أمية وعبد الرحمن مغادرة كورة البيرة لعدم توفر مؤيدين كثيرين في ىذه الكورة. وكانت 

شبيمية، أي أجنا د األردن خطتيم السير إلى األجناد التي تضم أىل اليمن فى رية وشذونة وا 

وفمسطين وحمص. فساروا بستمئة فارس إلى كورة رية. وقد أيد قائد جند األردن، جدار بن عمرو، 

،  قاعدة كورة رية، أن يخمع يوسف Archidonaعبد الرحمن، وطمب من خطيب جامع أزُشُذوَنة  

آذار  1/ىـ 31ٔالفيري ويخطب لعبد الرحمن بن معاوية، وذلك في اليوم األول لعيد الفطر )سنة 

م( الذي صادف دخول األمير إلى ىذه المدينة، فكانت ىذه أول خطبة باسم عبد الرحمن عمى  6ٓ7

وأقام عبد  .منابر األندلس. وقد أيد كل أىالي أرشذونة ىذا القرار وأقسموا يمين الوالء لألمير الجديد 
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بد الرحمن بن عوسجة، زعيم الرحمن ومواليو نحو عشرين يومًا في رية، أرسموا خالليا مبعوثًا إلى ع

البربر في منطقة تاُكرنا )إقميم رندة الحالية(. وقد وافق األخير عمى تأييد عبد الرحمن، وقدم أربعمئة 

فارس بربري من موالي األمويين من بني الخميع في تاُكرنا فالتحقوا بقوات عبد الرحمن. وكان ىؤالء 

وا في والء عبد الرحمن. إن ىذه الجماعة من البربر، الموالي من موالي يزيد ابن عبد الممك، فأصبح

والجماعات البربرية األخرى التي أيدت قضية عبد الرحمن بن معاوية، كانوا جميعًا يعممون بالتنسيق 

مع اليمنيين، ألنيم اعتقدوا بأن التعاون مع العشائر اليمنية المعتدلة من أجل تغيير النظام في 

عمى تحسين الوضع لصالحيم. فقد تأثرت ممتمكات البربر وحيازتيم  األندلس سوف يعمل بالتأكيد

لألرض، كما ىو الحال بالنسبة لميمنيين أيضًا، بإجراءات الصميل وسيطرتو المطمقة عمى البالد. 

ولكن من الناحية األخرى، ساندت جماعات أخرى من البربر يوسف والصميل. وكان ىؤالء، بطبيعة 

 -مثميم في ىذا مثل الشاميين في جندي جيان والبيرة-ن الذين فضموا الحال، حمفاءىم المنتفعي

 .استمرار الوضع القائم 

وصل عدد مؤيدي عبد الرحمن إلى نحو ألفي فارس حينما غادر رية إلى شذونة. وفي ىذه 

الكورة األخيرة انضم إليو عدد كبير من البربر من قبيمة مغيمة، وىم من بني الراس. وقد رحب قادة 

د فمسطين، الذين كانوا مستقرين بيذه الكورة، بعبد الرحمن وأيدوه. ومن شذونة أرسل الموالي إلى جن

لى بقية المستقرين في غرب البالد، يخبرونيم بمسيرتيم إلييم. وبعد أن  جند حمص في إشبيمية، وا 

في طريقيم جاء رد ىؤالء بالموافقة، توجو عبد الرحمن ومواليو وأنصاره إلى إشبيمية. وقد مروا 

بمورور، التي كانت مقرًا لمعديد من البربر الذين دخموا مع زعيميم، إبراىيم بن شجرة البرنسي، في 

طاعة عبد الرحمن. وعندما وصل األمير األموي إلى إشبيمية، ُرحب بو من قبل اليمنيين الشاميين 
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الصباح يحيى اليحصبي، و والبمديين عمى حد سواء. وقد استقبمو سادة ىذه المنطقة، وعمى رأسيم أب

ولقد ازدادت قوات عبد الرحمن  .وحيوة بن مالمس الحضرمي، حيث أقسموا لو يمين الطاعة والوالء 

بمن انضم إليو من اليمنيين والبربر، فأصبحت تتألف من نحو ثالثة آالف فارس وعدد كبير من 

وىو في جند حمص، فسارا  المشاة. وفي ىذه األثناء أراد يوسف والصميل أن يياجما عبد الرحمن

بمؤيدييما من جندي قنسرين والبيرة. ولكن ما إن سمع عبد الرحمن بيذا حتى غادر إشبيمية 

متوجيًا إلى قرطبة بغية االستيالء عمييا بشكل مفاجئ. ولما أدرك يوسف والصميل، المذان كانا 

شرعا بالعودة فورًا إلى يسيران بمحاذاة الجانب اآلخر لنير الوادي الكبير، غرض عبد الرحمن، 

قرطبة. وىكذا تقابل الجيشان وجيًا لوجو ال يفصميما سوى نير الوادي الكبير. كان لألجناد الثالثة 

المرافقة لعبد الرحمن، أي األردن وفمسطين وحمص، ألويتيا الخاصة، بينما لم يكن لألمير األموي 

اء بسيطًا يتألف من عمامة مثبتة عمى عمم خاص، ليذا فقد بادر أبو الصباح اليحصبي وعقد لو لو 

في كورة إشبيمية، بالقرب من بمدة نوبة البحريين،   Tocinaرمح. وحدث ىذا في إقميم طشانة  

 .التي كان يسكنيا بنو بحر الذين ينتمون إلى قبيمة لخم 

 معركة المصارة ودخول عبد الرحمن قرطبة:

كانت مياه نير الوادي الكبير في أقصى ارتفاعيا في ذلك الوقت، وليذا فقد كان من 

المستحيل عمى الجيشين عبور النير. ولكن عبد الرحمن كان متميفًا لدخول قرطبة ليحصل عمى 

تأييد موالي بني أمية الموجودين في المدينة، لذلك عمد إلى إيقاد النار في معسكره ليوىم يوسف أنو 

، ثم حاول تحت جنح الظالم أن يسير ويسبق يوسف إلى قرطبة. وكادت خطتو أن تنجح لوال مقيم

تنبو يوسف وصاحبو الصميل لرحيمو المفاجئ، فأسرعا عائدين إلنقاذ المدينة. فابتدأ السباق بين 
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الجيشين لموصول إلى قرطبة؛ فكمما سار عبد الرحمن سار يوسف، وكمما عسكر أحد الجيشين، 

  Almazaraخر في الجية المقابمة من النير. وأخيرًا توقف جيش يوسف عند المصارة  عسكر اآل

بالقرب من قرطبة مواجيًا لمنافسو عبد الرحمن الذي فشل في دخول المدينة. وقد أدى ىذا الفشل 

إلى استياء في جيش عبد الرحمن، وبشكل خاص بين الرعاع من ىؤالء، الذين كانوا يأممون في 

الطعام أثناء المسير،  مة والتمتع بخيراتيا تعويضًا عما القوه من صعوبات وقمة فيدخول العاص

حيث أنيم لم يجدوا في طريقيم سوى بعض النباتات التي كانت تنمو في فصل الربيع عمى الطريق 

 بين إشبيمية وقرطبة .

السادس من ذي من يوم االثنين  -انتظر الفريقان ثالثة أيام حتى ينخفض مستوى ماء النير 

م. وفي  657ىـ/الحادي عشر إلى الرابع عشر من أيار 31ٔالحجة إلى الخميس التاسع منو عام 

ىذه المدة كان عبد الرحمن يركز انتباىو عمى أمرين: األول، ىو إنياء الترتيبات الخاصة بتنظيم 

األمر اآلخر ىو مشكمة قواتو وتعيين القادة عمى الفرق العسكرية المختمفة التي يتألف منيا جيشو، و 

عبور النير دون التعرض إلى خطر اليجوم من قبل الجيش المعادي في الطرف اآلخر. فعين عبد 

الرحمن بن نعيم الكمبي عمى الخيالة من أىل الشام، وبموىة المخمي عمى المشاة من اليمنيين. وأقام 

ماسو لمقتال أن خمع سراويمو عمى مشاة بني أمية والبربر عاصم بن مسمم الثقفي، الذي بمغ من ح

لمعبور والخوض في النير، فسمي لذلك بالعريان. وجعل عمى خيل بني أمية حبيب بن عبد الممك 

القرشي، كما أعطى قيادة فرسان البربر إلى إبراىيم بن شجرة البرنسي، وأخيرًا عيد بمواء الجيش كمو 

 مان.إلى أحد زعماء الموالي، وىو أبو عثمان عبيد اهلل بن عث
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جراء  وبالنسبة لممشكمة الثانية، فقد شرع عبد الرحمن في االتصال بيوسف الفيري وا 

مفاوضات تموييية معو بشأن التوصل إلى حل سممي بين الطرفين. فأرسل عبد الرحمن وفدًا إلى 

يوسف ينبئو بقبول شروطو السابقة، ورجاه أال يعارض في عبوره ىو وجنده إلى الجانب اآلخر من 

ليكون الطرفان جنبًا إلى جنب تسيياًل لممفاوضات. وقد جازت ىذه الحيمة عمى يوسف، فمم  النير

يعترض عمى عبور جيش عبد الرحمن، بل بادر أيضًا بإرسال الغنم والبقر إلييم إلطعاميم. وىكذا 

قضى جنود الجيشين ليمتيم ال يشّكون بتمام الصمح بين الطرفين. ولكن مفاوضات عبد الرحمن مع 

وسف لم تكن سوى وسيمة لتمكينو من العبور بسالم. وما أن تحقق لو ىذا اليدف، حتى ىاجم في ي

م(  657ىـ/الخامس عشر من أيار  31ٔصباح اليوم التالي الباكر )الجمعة العاشر من ذي الحجة 

جيش يوسف عمى حين غرة، واضطره لمقتال دون استعداد وتنظيم كاممين. فتولى أمر المشاة عمى 

ور ثالثة من القادة، وىم كنانة بن كنانة، وجوشن بن الصميل، وعبد اهلل بن يوسف الفيري. أما الف

خيالة أىل الشام فأعطيت قيادتيا إلى عمي بن عبيد الكالبي، وقد تزعم أحد موالي يوسف، واسمو 

ت المعركة خالد َسْودي، قيادة موالي يوسف وحمفائو من البربر نشب القتال بالقرب من المصارة، وكان

قصيرة التحم فييا فرسان عبد الرحمن بالقمب والجناح األيمن لقوات يوسف وىزموىا. ومن ىنا فقد 

فر من أرض المعركة خالد سودي وأتباعو من البربر والموالي، وقتل قادة المشاة الثالثة المذكورين 

الموقف، لكنو لم يتمكن من أعاله. وقد حاول قائد الجناح األيسر، عبيد بن عمي الكالبي، أن يتدارك 

الصمود أمام فرسان عبد الرحمن فقتل ىو أيضًا مع الكثير من رجالو. ولم يكن أمام الصميل بن 

حاتم الكالبي سوى اليرب إلى جنده في جيان. أما يوسف الفيري، فقد فر ىو اآلخر من المعركة، 

 البيرة .االلتجاء إلى طميطمة أو اضطر إلى وأراد الدخول إلى قرطبة، لكن منعو أحد قادة البربر ف
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بعد االنتصار دخل عبد الرحمن إلى قرطبة، ثم أدى صالة الجمعة في مسجدىا الجامع، حيث 

بايعو أىميا عمى الطاعة. وقد استغمت بعض العناصر في جيشو ىذه الفرصة، وممكيا الجشع 

متمكاتيما. ىاجم فشرعت في نيب المدينة، وبشكل خاص، أماكن سكن يوسف الفيري والصميل وم

اثنان من عشيرة طيء اليمنية مقر إقامة الصميل في شقندة، عمى مقربة من قرطبة، ونيباه، وأخذا 

من جممة األشياء الثمينة صندوقًا يحوي عشرة آالف دينار. وعندما عمم عبد الرحمن بأعمال السمب 

عادة ما أخذ من األ موال إلى أصحابيا. ولكن ىذا والنيب التي جرت في المدينة، أمر بالكف عنيا، وا 

الموقف لم يحظ بتأييد كل أنصار عبد الرحمن، وقد غضب اليمنيون واتيموه بالتعصب إلى قبيمتو 

قريش. أما القادة العقالء، فقد أخفوا عدم موافقتيم وقبموا بموقفو، عمى الرغم من خيبة أمميم فيو. 

أييد عبد الرحمن كان التخمص من يوسف ويعود السبب في ىذا إلى أن غرض اليمنيين األول من ت

والصميل، والحصول عمى المزيد من المصالح والممتمكات نتيجة لتغيير النظام. ولكن موقف عبد 

الرحمن أثبت خطأ تقديراتيم. ومن ىنا فقد أراد بعض قادتيم القيام بعمل سريع ضده واالنقالب عميو 

األندلس وحدىم. وكان أبو الصباح اليحصبي، زعيم وعمى مواليو األمويين، ليتمكنوا من االستئثار ب

غرب األندلس، من أىم القادة اليمنيين الداعين إلى ىذا األمر. ومع ذلك، فقد ُأفشيت المؤامرة 

بسرعة إلى عبد الرحمن، فاتخذ إجراءات فورية لحماية نفسو ودولتو الجديدة، فأنشأ شرطة، وعين 

ي كان ينتمي إلى قضاعة التي ظمت عمى والئيا لو. وىذا عمييا عبد الرحمن بن نعيم الكمبي، الذ

واختار أيضاحرسو الخاص من مواليو،  .أول منصب رسمي يتم إنشاؤه في عيد األمير عبد الرحمن 

 كما أحاط نفسو بموالي األمويين في قرطبة.
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 نياية عصر الوالة وقيام اإلمارة األموية في األندلس :

في األندلس عمى أثر انتصار عبد الرحمن بن معاوية في معركة المصارة  قامت الدولة األموية

م. وعمى الرغم  657أيار  1ٔىـ/ 31ٔودخولو قرطبة في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 

من ىذا االنتصار، لم يتمكن األمير األموي أن يسيطر أول األمر عمى األندلس كميا. فمقد كان 

ن المؤيدين، مما شجعيما عمى محاولة استعادة سمطانيما السابق. وقد ليوسف والصميل الكثير م
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جاءت إلى يوسف عندما كان في طريقو إلى طميطمة نجدة من الشمال الشرقي، بقيادة ابنو عبد 

الرحمن، تقدر بخمسمئة فارس. وفي طميطمة نال يوسف تأييد حاكميا الفيري، ىشام بن عروة، 

قد قاد يوسف ىذه القوات إلى جيان حيث كان الصميل يستنفر أتباعو الذي قدم لو تعزيزات كثيرة. و 

ىناك. فالتقيا، واستوليا عمى جيان، وطردا منيا العامل الذي عينو عمييا األمير عبد الرحمن بن 

 معاوية. ثم سارا إلى البيرة، وأجبرا عامميا أيضًا عمى الفرار إلى المناطق الجبمية المجاورة.

ء إلى عبد الرحمن، وجد أنو ال مفر لو من السير إلييما قبل أن يستفحل وبوصول ىذه األنبا

خطرىما عمى الوضع الجديد. وقد استخمف أبا عثمان عمى قرطبة، وترك معو بعض الموالي وسكان 

أىل المدينة من اليمنيين. ولكن ما إن عمم يوسف بغياب عبد الرحمن عن قرطبة، حتى أوعز إلى 

ن في ماردة، بمفاجأة قرطبة واحتالليا. ونجح ىذا األخير في ميمتو، لكنو لم ابنو أبي زيد، الذي كا

يتمكن من البقاء فييا، وغادرىا فور سماعو برجوع األمير عبد الرحمن إلييا، مكتفيًا بأخذ أبي 

عثمان أسيرًا معو. وقد أعاد عبد الرحمن تنظيم المدينة، وعيد بحراستيا إلى رجل موثوق، ىو عامر 

جد بني فير الرصافيين. ثم مضى الستكمال حممتو نحو البيرة، وعندما وصل ىناك، وجد  بن عمي،

أن يوسف والصميل مستعدان لممفاوضات. ويبدو أنيما أحسا بعدم قدرتيما عمى االستمرار في 

 1ٓٔالمقاومة، ففضال الصمح مع عبد الرحمن. وتم التوصل إلى عقد اتفاق بين الطرفين في سنة 

عترف بموجبو كل من يوسف والصميل بعبد الرحمن بن معاوية أميرًا عمى األندلس، م، ا 656ىـ/

عالن العفو العام عن جميع أنصارىما. وقد رضي عبد  مقابل احتفاظيما بكل أمواليما وأمالكيما، وا 

الرحمن بيذه الشروط، ووافق يوسف عمى أن يستودعو ابنيو، أبا زيد عبد الرحمن، وأبا األسود 

يبقيا رىينتين حتى تيدأ األمور، ويسود السالم. كما تبادال األسرى، فأطمق عبد الرحمن محمدًا، ل
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سراح خالد بن زيد، الرسول الذي سجن عمى أثر فشل المفاوضات في ُطرش، مقابل إطالقسراح أبي 

ثم عاد الجميع إلى العاصمة، وسارت األمور عمى خير  .عثمان، الذي أسر في اليجوم عمى قرطبة 

رام لفترة من الزمن، وعامل عبد الرحمن الجميع بمطف وكرم. وقد حاول بعض أعداء الوالي ما ي

السابق مطالبتو بحقوق ليم عنده أثناء واليتو، وادعوا أنو قد استولى ىو والصميل عمى أراضييم 

وممتمكاتيم، وطالبوا بمقاضاتيما أمام القاضي يزيد بن يحيى التجيبي. وكان ىؤالء يحسبون أن 

لقاضي سيتحيز ضدىما، ولكنو تمالك نفسو، ولم يقض في أمرىما إال بالحق، وأظير براءتيما، ا

كرام األمير   .فظال مشمولين برعاية وا 

ولكن األمور لم تستمر عمى ىذا المنوال، ألن الوضع الجديد في قرطبة لم يحظ بتأييد الكثير 

تولون في العيد السابق أرفع المناصب من األسر القرشية من بني فير وبني ىاشم، الذين كانوا ي

في البالد. وقد تحولت ىذه المناصب الرئيسة إلى موالي األمير، وأقربائو الذين جاءوا من المشرق، 

مثل عبد الممك بن عمر بن مروان، المعروف بالمرواني، وابنو عبد اهلل، وجزيء بن عبد العزيز بن 

ة بتحريض يوسف الفيري عمى األمير الجديد. وقد مروان. ومن ىنا، فقد بدأت الجماعات المتضرر 

لشاميين، لكنو فشل في حمميم عمى اأذعن يوسف لضغطيم، وحاول أن يستميل الصميل واألجناد 

االشتراك معو في التمرد عمى النظام الجديد. وعمى الرغم من ىذا، فقد فر يوسف من قرطبة 

ردة وطميطمة، فثاروا في ىذه النواحي سنة واستطاع أن يغري بعض البمديين والبربر في لقنت وما

م. وقد حاول يوسف أن يستولي عمى مدينة إشبيمية التي كانت تحكم من قبل ابن  651ىـ/ 1ٔٔ

عم األمير عبد الرحمن، عبد الممك المرواني. ولكنو ما أن سمع بقدوم جيش عبد الرحمن إليو، حتى 

قد الحق المرواني، وابنو عبد اهلل، حاكم رفع الحصار عن إشبيمية، ومضى لقاء عبد الرحمن. و 
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مورور، يوسف، الذي خشي أن يقع بين كل من جيش عبد الرحمن، وجيش المرواني وابنو، فياجم 

الجيش األخير، وأسفرت لمعركة عن ىرب رجال يوسف، وفراره ىو أيضًا إلى طميطمة. ولكنو لم 

ىشام بن عروة الذي كان عاماًل عمييا. يتمكن من الوصول إلى ىذه المدينة وااللتجاء إلى قريبو 

فقد استطاع أحد بناء األنصار، ويدعى عبد اهلل بن عمر األنصاري، أن يتعرف عميو ويقتمو عمى 

الطريق عمى بعد ستة كيمو مترات من طميطمة. ثم أقبل عبد اهلل األنصاري برأس يوسف عمى األمير 

البن اآلخر في السجن لصغر سنو. ولما كان عبد الرحمن، فأمر بقتل أبي زيد بن يوسف، وأبقى ا

أحد أبناء الصميل مشتركًا في ىذه المؤامرة، فإن عبد الرحمن لم يكن ليصّدق بأنالصميل كان ال يعمم 

بخطة يوسف في التمرد، وأن األخير قام بيذا العمل من تمقاء نفسو. ومن ىنا، فقد اتيم الصميل 

وألقى عميو القبض وسجنو في قرطبة. وبعد مقتل يوسف بيذا التدبير، وبالتستر عمى ىرب يوسف، 

وابنو، قتل الصميل في سجنو مخنوقًا بتدبير من عبد الرحمن الداخل. وىكذا صفا الجو لعبد الرحمن، 

وانتيى عمى يديو العصر األول لمعرب في األندلس، وىو عصر الوالة، وأصبح الحاكم الشرعي لمبالد، 
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