
   الثامنةالمادة : تاريخ األندلس           المرحمة الثانية          المحاضرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :في عصر اإلمارة  الثورات والفتن الداخمية -

تعرض عصر اإلمارة األموية إلى العديد من الثورات والفتن الداخمية التي كانت تقوم بيا      
مختمف العناصر التي تألف منيا المجتمع األندلسي الجديد. واشترك في ىذه الفتن الفاتحون الذين كانوا 

والبربر، كما ساىم فييا أيضًا أىل البالد األصميون، سواء منيم من دخل يتألفون من القبائل العربية 
اإلسالم كالمولدين، أم من بقي عمى دينو وتثقف بالثقافة العربية كالمستعربين ولم تندمج ىذه األجناس 
المختمفة بعضيا ببعض، وليذا فقد كانت األمور تتوقف عمى مدى قوة وصالبة األمراء والحكومة 

في قرطبة، فإذا قويت ىذه الحكومة، أمكن السيطرة عمى ىذه األجناس، والقضاء عمى ما تقوم المركزية 
بو من تمرد عمى السمطة. أما إذا ضعفت الحكومة المركزية، وتولى اإلمارة أمير غير حازم، نشطت 

الجغرافية ىذه الجماعات، وقامت بالتمرد ومحاولة االستقالل عن اإلمارة األموية. وكانت طبيعة البالد 
الجبمية تساعد ىذه الفئات عمى ما تريد من التمرد واالنشقاق ومحاولة االستقالل، وسوف نتطرق فيما 
يأتي إلى أىم الثورات والفتن التي حدثت في عيد األمراء األقوياء األوائل، ومن ثم نشير إلى الفتن 

يزت بضعف سمطة الحكومة واالضطرابات التي سادت أواخر عصر اإلمارة، أي في الحقبة التي تم
 ٖٓٓم إلى سنة  ٕ٘ٛىـ/ ٖٕٛاألموية والتي امتدت من وفاة األمير عبد الرحمن الثاني في سنة 

 م حيث تولى الحكم عبد الرحمن الثالث الناصر لدين اهلل. ٕٜٔىـ/

 ثورة القبائل العربية في عهد عبد الرحمن األول: -أواًل 

لرحمن األول الرئيسة كانت تيدف إلى السيطرة القوية لقد سبقت اإلشارة إلى أن سياسة عبد ا
عمى البالد، والحد من نفوذ رجال القبائل العرب. وليذا حاول التقميل من االعتماد عمييم، وخمق قوة 
جديدة في شبو الجزيرة تعتمد عمى المماليك والبربر القادمين من شمال أفريقيا. وعندما أدرك رجال 

ىم من البربر مايرمي إليو عبد الرحمن ازدادت مخاوفيم من النظام الجديد، القبائل اليمنيون وحمفاؤ 
وابتدأوا بالثورة عميو. يضاف إلى ىذا، إن مجيء عبد الرحمن إلى الحكم لم يحقق ليم ما كانوا يصبون 

 إليو من السمطان واالمتيازات، والتسمط عمى المنيزمين من جماعة يوسف الفيري والصميل.

األمير الجديد عدىم أداة لموصول إلى الحكم، ومن ثم عامميم معاممة األتباع الذين وتبين ليم أن 
عمييم واجب الطاعة فقط. فكره شيوخ اليمنيين ذلك، بل إن بعضيم حاول االنقالب عمى األمير ومواليو 

 بعد انتصاره مباشرة في معركة المصارة، كما أسمفنا.

اليمنيين عمى عبد الرحمن األول ىو العالء بن مغيث  وكان أول من رفع راية العصيان من       
تروي م. و  ٖٙٚىـ/ ٙٗٔالجذامي، رئيس جند مصر في باجة، جنوب البرتغال الحالية، في سنة 
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المصادر العربية، أن الخميفة العباسي أبا جعفر المنصور، كان وراء ىذا العصيان، فحرض العالء 
لعباسية ووعده بإمارة األندلس إن ىو تمكن من النجاح عمى التمرد، واسترداد األندلس لمخالفة ا

واالنتصار عمى عبد الرحمن بن معاوية. وقد أرسل لو سجل تعيينو عمى البالد، والرايات السوداء، 
شعار العباسيين، التخاذىا أعالمًا لمثورة . وعمى الرغم من ىذا، ال يمكن لممرء أن يركن إلى ىذه 

اسية لم تكن مستعدة لذلك، وأبو جعفر المنصور بالذات، كان مشغواًل في الروايات، ألن الخالفة العب
ذلك الوقت بحل المشاكل العديدة التي كانت تواجيو في المشرق العربي، وليس من المعقول أن يفكر 
بإرسال جند أو بالتأييد العسكري لمغامرة بعيدة جدًا عن مركز دولتو في العراق. يضاف إلى ذلك، أن 

لم يكونوا مسيطرين حتى ذلك الحين عمى المغرب العربي، وكانت سمطتيم ميزوزة في  العباسيين
أفريقية، أي تونس الحالية، فكيف يفكرون باالستيالء عمى األندلس البعيدة. ولكن ىذا ال يعني أن 
المنصور لم يظير الرضى عمن يدعو باسمو في األندلس أو في غيرىا. وأغمب الظن أن العالء بن 

ظيارًا لقدسيتيا ولجمع أكبر عدد ممكن مغيث د عا من تمقاء نفسو إلى الخالفة العباسية تقوية لحركتو وا 
من الناقمين عمى نظام الحكم والمؤيدين إلحداث التغيير في البالد. وقد انضم إلى الثورة أعداد كبيرة 

وسارع عبد  من اليمنيين، وجميع العناصر الساخطة عمى حكم عبد الرحمن، فتضخم جيش العالء.
الرحمن لمحاربتو، لكن العالء انتصر عميو وحاصره في مدينة قرمونة لمدة شيرين. وأخيرًا تشجع 
األمير وخرج بجنوده من ىذه المدينة، وىو ينوي االنتصار أو الموت، فانقضوا عمى جند العالء وقتموا 

ن أمر بحمل رأس العالء ورؤوس منيم عددًا كبيرًا بضمنيم العالء نفسو. وتزعم الروايات أن عبد الرحم
بعض كبارمؤيديو، بعد أن حشيت بالممح والكافور، إلى القيروان حيث طرحت لياًل في بعض أسواقيا. 
وقد وصل خبر ىذا الحادث إلى أبي جعفر المنصور، وقيل أن الرؤوس حممت من قبل بعض الحجاج 

األمر، وقال: " الحمد هلل الذي جعل إلى مكة حيث كان المنصور يؤدي مراسيم الحج، فانزعج من ىذا 
من عدونا بحرًا " . ولقد لقب المنصور عمى أثر  -يقصد عبد الرحمن بن معاوية-بيننا وبين مثل ىذا 

ىذا الحادث، األمير عبد الرحمن بن معاوية، بمقب " صقر قريش " وذلك اعترافًا منو بقوة وعزيمة ىذا 
، ويمصر األمصار، ويجند األجناد، ويدون الدواوين، وينال األمير الذي استطاع أن يؤسس بمفرده دولةً 

 ُممكًا بعد انقطاعو بحسن تدبيره وشدة شكيمتو .

وبعد نحو ثالث سنوات عمى فشل حركة العالء بن مغيث، ثار قائد عربي آخر يدعى سعيد  -      
كبير من انتقامًا لدماء الذين قتموا مع العالء. وقد انضم إليو عدد  Nieblaاليحصبي المطري في نبمة 

اليمنيين، فسار إلى إشبيمية واستولى عمييا، ثم نزل بقمعة رعواق الواقعة عمى نير الوادي الكبير بالقرب 
من إشبيمية وتحصن بيا. فسار إليو عبد الرحمن وحاصره واضطره إلى الخروج والقتال، وكانت النتيجة 

تل قائد الثورة والعديد من أتباعو وتفرق الباقين حيث عفا عنيم األمير عبد الرحمن. وفي ىذا العام مق
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ثار أبو الصباح بن يحيى اليحصبي. وكان األمير قد واله عمى إشبيمية،  ٖم، ٙٙٚىـ/ ٜٗٔنفسو أي 
تياء معركة المصارة. بعد قيام اإلمارة األموية، لكنو كان يشك في والئو منذ دعوتو لإلطاحة بو بعد ان

وليذا فقد عزلو بعد فشل ثورة المطري، فنقم عميو أبو الصباح، فكاتب األجناد وأّلبيم عمى عبد الرحمن. 
وعندما تبين لألمير عظم نفوذ أبي الصباح وقوتو وتأثيره عمى األجناد، حاول التفاوض معو واستدراجو 

 جنده ". بالحيمة إلى قرطبة حيث قتمو في العام نفسو، فتفرق

وقد كان لمقتل أبي الصباح أثر بالغ عمى القبائل اليمنية في غرب األندلس، ألنو كان سيد        
عرب ىذه المناطق، وكان أقرباؤه زعماء لكور متعددة فييا. فازدادت نقمتيم عمى عبد الرحمن، وتحينوا 

ما كان األمير مشغواًل م. عند ٕٚٚىـ/ ٙ٘ٔوقد سنحت ليم الفرصة في سنة  ٗالفرص لمثورة عميو.
بالقضاء عمى إحدى ثورات البربر في وسط البالد، فثار اليمنيون في إشبيمية ولبمة وباجة بقيادة حيوة 
بن مالمس الحضرمي، وعبد الغفار اليحصبي، وانضمإلى الثورة أيضًا كل من عمر بن طالوت 

ىذه الثورة، انضمام العديد  اليحصبي وكمثوم بن يحصب، وقصدوا جميعًا قرطبة. ومما زاد في خطر
خمادىا،  من البربر المؤيدين لميمنيين في المنطقة إلييا. وقد سارع عبد الرحمن لمقضاء عمييا وا 
واستخدم أسموب التفريق بين البربر واليمنيين، مستعينًا بمواليو من البربر مثل بني خميع وبني وانسوس 

وار وأقنعوىم بالتخمي عن زعماء الثورة واالنضمام وغيرىما. فداخل ىؤالء بني جمدتيم في معسكر الث
إلى عبد الرحمن الذي وعدىم بالعطاء وضميم إلى الديوان. وفي المعركة التي وقعت فيما بعد بين 
الطرفين تخمى البربر عن حمفائيم اليمنيين، وانضموا إلى جيش عبد الرحمن، فوقعت اليزيمة عمى 

 الثوار وقتل معظم قادتيم.

 ثورات البربر: -يًا ثان      

باإلضافة إلى مساىمة البربر في معظم الثورات التي قامت بيا القبائل العربية في األندلس،        
كانت ليم حركاتيم الخاصة بيم ضد السمطة األموية. ويرجع السبب في ىذا إلى عدة عوامل، منيا أن 

ذلك. وكانوا منذ الكثير منيم كانوا حمفاء لمقبائل العربية وتربطيم مصالح مشتركة، فيثورون معيم تبعًا ل
فترة الفتح وعصر الوالة متبرمين من أوضاعيم ويميمون إلى الشغب والتمرد. ولكن بمرور الزمن ظيرت 
عوامل أخرى دفعت جماعات من ىؤالء البربر إلى الثورة ورفع راية العصيان ضد السيادة العربية. فقد 

اجة البربر، فادعى أنو من ولد الحسن المدعو شقيا بن عبد الواحد المكناسي، سذ استغل أحد رجاليم، 
، وأنو فاطمي النسب، خاصة وأن اسم أمو كان فاطمة، فاتخذ لو اسمًا عربيًا ىو عبد اهلل بن بن عمي

محمد، وأخذ يدعو الناس لنفسو والثورة عمى حكومة قرطبة. وقد بدأت دعوة ىذا الرجل الذي كان 
واقعة في شرق األندلس، ثم امتدت إلى أقاليم عديدة ال Santaverباألصل معممًا لمصبيان في شنتبرية 
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في وسط وشمال إسبانيا وغربيا مثل ماردة وقورية ومادلين. وتبعو العديد من بربر ىذه المناطق الذين 
آمنوا بدعوتو، أو طمعوا بالحصول عمى امتيازات أو وضع أفضل في حالة االنتصار. واستمرت ىذه 

 ٚٚٚ - ٛٙٚىـ/ ٓٙٔ - ٔ٘ٔلرحمن األول ما يقارب عشر سنوات الحركة التي قامت في عيد عبد ا
 م.

وكان األمير خالليا يسّير عميو العديد من الحمالت التي كانت تفشل في القضاء عمى أتباعو        
المتمردين العتصاميم بالجبال المنيعة، وتجنبيم لممعارك الحاسمة في السيول. ولم يتمكن األمير عبد 

ء عمى ىذه الحركة إال بالتعاون مع أحد زعماءالبربر اآلخرين، وىو ىالل المديوني، الرحمن من القضا
الذي عينو عمى شنتبرية، وأوكل إليو ميمة القضاء عمى التمرد. وقد استطاع ىذا األخير أن يدبر 

 م. وىكذا انتيت ىذه الثورة .. ٚٚٚىـ/ٓٙٔمؤامرة الغتيال زعيم الحركة شقيا في سنة 

تمرد إبراىيم بن  ام البربر ببعض الحركات األخرى لمعصيان عمى السمطة األموية، منيا وقد ق        
، ومنيا تمرد بربر نفزة، لكن األمير عبد الرحمن األول استطاع القضاء عمييا شجرة البرنسي في مورور

ففي عيد بسيولة .. أما في عيد خمفائو، فقد استمرت جماعات عديدة من البربر في العصيان والفتنة. 
ىاجت الفتنة ببالد تاُكُرّنا، وىي إقميم رندة الحالية، وأعمن سكانيا من البربر  ىشام بن عبد الرحمن،
، وأغاروا عمى الناس، وىاجموا اإلقميم بكاممو، وقتموا العديد من العرب. فأرسل الخالف عمى السمطة

إصرارًا عمى التمرد، ىاجمتيم وقتمت العديد إلييم ىشام األجناد التي أنذرتيم أواًل، ولما لم تجد منيم إال 
 منيم، وفر الباقون إلى طمبيرة وترجيمة، وظمت تاكرنا خالية من السكان نحو سبع سنوات.

وكانت مدينة ماردة في غرب إسبانيا بؤرة لثورات البربر، فقامت فييا ثورة في عيد الحكم بن        
رة أصبغ بن عبد اهلل بن وانسوس، الذي كان قائدًا ىشام دامت نحو سبع سنوات. وقد تزعم ىذه الثو 

لألمير، ويبدو أنو أراد التمتع بمزيد من االستقالل في إدارة المدينة، فساءت العالقة بينو وبين حكومة 
قرطبة، وساعد عمى ىذا أن بعض أعدائو أوقع بينو وبين األمير. ولكن أصبغ طمب األمان بعد سبع 

لإلقامة في قرطبة، والتردد عمى ضياعو في ماردة. وقد قام البربر بتحرك سنوات، فأمنو الحكم ودعاه 
م. وقد أشعل نار الثورة  ٕٛٛىـ/ ٖٕٔخطير آخر في ماردة في عيد عبد الرحمن الثاني، وذلك سنة 

ىذه المرة رجل بربري واسمو محمود بن عبد الجبار، وىو من قبيمة مصمودة، وانضم إليو أحد المولدين 
ان بن مرتين. وقد استقل ىذان الزعيمان في المدينة، ولم تفمح محاوالت األمير في واسمو سميم

م. وقد فر الثائران  ٖٗٛىـ/ ٕٙٔاستعادتيا إال بعد أن توجو بنفسو إلييا وحاصرىا وافتتحيا في عام 
من المدينة، ثم استقل محمود بن عبد الجبار بالحركة، تساعده أختو جميمة، التي اشتيرت بالحسن 
البارع والشجاعة والنجدة والفروسية، وزحف إلى بطميوس، ثم إلى أكشونبة وباجة، وعندما ضايقتو 
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حمالت األمير، اضطر إلى اليرب إلى جميقية، وااللتجاء إلى ممكيا ألفونسو الثاني. ولكنو اكتشف بعد 
ليحقق مكاسب  تورط في موقفو، وأن الممك االسباني ال يساعده في حركتو االنفصالية إال حين أنو

سياسية لمممكتو عمى حساب اإلمارة األموية. فحاول العودة إلى الطاعة، لكن ألفونسو أفسد عميو خطتو 
 واضطره لمقتال، فقتل وأسرت أختو جميمة .

 حركة أو هيجة الّرَبْض: -ثالثًا  

نطقة السكنية تعني كممة الربض من الناحية المغوية الحي أو الضاحية، والمقصود بيا ىنا الم      
الجديدة التي استحدثت في قرطبة بعد أن أصمح األمير ىشام بن عبد الرحمن الجسر الذي يصل 
قرطبة القديمة المسورة بالضفة األخرى من النير، حيث تقع ضاحية شقندة. وقد سكن الكثير من 

قرطبة القديمة.  الفقياء ىذه الضاحية لقربيا من المسجد، الذي كان عمى الجانب اآلخر من النير في
كما استقر أيضًا في ىذا الحي أو الربض العديد من الحرفيين وأىل األسواق، والتجار، ومعظم ىؤالء 

 من المولدين.

وتعود جذور ىذه الفتنة التي قادىا الفقياء المالكيون ضد األمير الحكم بن ىشام إلى انتشار قوة        
ذي كان يعمل بمشورتيم ويتأثر بنفوذىم. ولكن الحكم كان وتسمط ىؤالء الفقياء في عيد أبيو ىشام ال

يختمف عن أبيو، فمم يكن ميااًل لقبول وصاية الفقياء ولم يستسمم لتأثيرىم، بل كان عمى العكس يميل 
إلى الميو والصيد وغيرىا من األمور التي ال يستسيغيا الفقياء. وىكذا نشأت ىوة عميقة بين ىؤالء 

من نفوذىم. ولقد بدأوا بمحاربتو بوسائل شتى، أىميا تأليب العامة عميو والطعن وبين الحكم الذي حّد 
بسموكو الديني واألخالقي. استجاب العامة من سكان الربض ليذا التحريض، ألنيم أرادوا أن يكون ليم 
ة صوت مسموع في المجتمع، وخاصة أنيم كانوا طبقة اجتماعية كبيرة. ليا آماليا وتطمعاتيا االجتماعي

والسياسية. وكان لمحكم أيضًا دوره في تأجيج ىذه الفتنة بما وضعو من ضرائب جديدة ومغارم عمى 
 الشعب .

القيام بمؤامرة لعزل الحكم  مرت ىذه الفتنة بدورين، األول حينما حاول وجوه أىل قرطبة وفقياؤىا       
م، واختيار أحد أقاربو من األسرة األموية الحاكمة بداًل منو. ولكن ىذا  ٘ٓٛ - ٗٓٛىـ/ ٜٛٔفي عام 

األخير، واسمو محمد بن القاسم، تظاىر بالرضا، ثم أفشى بسر المؤامرة، وأسماء المتآمرين إلى الحكم. 
بضمنيم فقياء كثيرون . وقد ازداد سخط الفقياء  وكان عددىم كبيراً  فقبض عمييم األمير وصمبيم،

والعامة بعد ىذه الحادثة، وأخذوا يتحينون الفرص لمقيام عمى األمير الحكم. وأدرك األمير ىذه الحقيقة 
فقام باتخاذ إجراءات عديدة لحماية نفسو وتحصين مدينة قرطبة ضمانًا أمام أية محاولة لمثورة، فأتقن 
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حفر حوليا خندقًا، وقوى أبواب قصره، ثم أكثر من شراء واستخدام المماليك  بناء سورىا ورممو، كما
 والعبيد في الجيش، كما أسمفنا.

أما الدور الثاني الذي مرت بو ىذه الفتنة، فقد وقع بعد نحو أربعة عشر عامًا من مؤامرة         
عداميم. وكان السبب المباشر ليذه الفتنة بسيطًا في حد ذاتو، لكنو كان كالشرارة التي  الفقياء األولى وا 

فجرت ىيجان الخالف بين أىل الربض الجنوبي ومحرضييم من الفقياء. فقد نشب خالف بين حداد 
وأحد حراس األمير بشأن إصالح سيف األخير وذلك بسبب تباطؤ الحداد في إنجاز العمل. ولم يمبث 

أثار ىذا الحادث غضب أىل الربض من ىذا الخالف أن تطور إلى نزاع أدى إلى مقتل الحداد، وقد 
المولدين عمى زميميم الحداد، فقتموا الجندي، وتجميروا يريدون التوجو إلى قصر اإلمارة، وقتل األمير 
الحكم باعتباره مسؤواًل عما حدث. فعبروا الجسر عمى الرغم من مقاومة حرس األمير، وأحاطوا بالقصر 

بعض المصادر أن الحكم لم يفقد جرأتو وشجاعتو في ذلك الذي تحصن فيو األمير وأتباعو. وتزعم 
الموقف، وصمم عمى القتال حتى الموت، فقد طمب من خادمو أن يأتيو بقارورة عطر، وعندما جاءه 
بيا أفرغيا عمى رأسو. فتساءل الخادم عن جدوى التطيب في مثل ىذا الوقت، فأجابو الحكم: أنو إنما 

يزه عن رؤوس اآلخرين. وىو يشير بطبيعة الحال، إلى أنو قد ىيأ يتطيب حتى يعرف قاتمو رأسو ويم
نفسو لمموت أو لمظفر بالعدو . وقد تفتق ذىنو عن خطة ذكية لمقضاء عمى المتمردين، فدعا رئيس 
حرسو الخاص لمدفاع عن القصر، وأرسل اثنين من قواده ليعبروا النير من مخاضة ضحمة بعيدًا عن 

لمتمردون فتمكنت ىذه القوة التي يقودىا القائدان، عبد اهلل بن عبد اهلل الجسر الذي يسيطر عميو ا
سحاق بن المنذر القرشي، من العبور وتوجيت إلى منازل أىل الربض وأشعمت فييا النيران.  البمنسي وا 
وعندما أحس المتمردون بذلك، تفرقت صفوفيم وتوجو قسم كبير منيم إلنقاذ أىمو ومالو، فوقعوا بين 

 مير من اإلمام والخمف، وقتل منيم عدد كبير جدًا.جند األ

 وبعد انتياء المقاومة ألقي القبض عمى نحو ثالثمئة رجل من زعماء الفتنة، وصمبوا        
صفًا واحدًا عمى نير الوادي الكبير، ثم أمر الحكم بيدم الربض، وحرث أرضو وزراعتيا، ونفي من 

ظل الربض، الذي ما يزال موقعو يعرف لحد اآلن باسم تبقى من سكانو إلى خارج األندلس. وقد 
Arrabal ميجورًا من السكان لما يقرب من قرنين من الزمان بعد عيد الحكم الذي اقترن اسمو باسم ،

 ىذا المكان، فسمي بالحكم الربضي.

       ي. إن األمر المهم في هذه الفتنة هو نتائجها سواء عمى الصعيد الداخمي أم عمى الصعيد الخارج  

أدى القضاء عمى ىذه الييجة التي أثارىا الفقياء إلى توطيد الحكم لإلمارة  فبالنسبة إلى األندلس      
 األموية، ألنيا أزالت قوة ونفوذ الفقياء، وحررت األمراء من وصايتيم وتدخميم. 
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، فقد كانت عمى نطاق أوسع وأشمل، ذلك أن أفواج الربضيين أما بالنسبة إلى نتائجها الخارجية      
المنفيين إلى خارج األندلس حطت في أماكن عديدة وأثرت عمى سير األحداث فييا. فقد استقر فريق 
منيم في المغرب حيث سمح ليم إدريس الثاني أمير األدارسة باإلقامة في مدينة فاس التي أسسيا والده 

بالحي المعروف بحي األندلسيين، ونقموا معيم مظاىر الحضارة األندلسية، إدريس األول، فأقاموا 
وطبعوا المدينة بطابع أندلسي جميل من حيث الصناعة، واألبنية البيضاء ذات الحدائق الداخمية. وىكذا 
سيطروا عمى مدينة فاس حتى أنيا أصبحت تدعى باسميم مدينة األندلسيين. أما الفريق اآلخر من 

فقد واصموا سيرىم في البحر، حتى وصموا إلى مدينة اإلسكندرية في مصر وسيطروا عمييا  الربضيين،
مستغمين الفوضى واالضطراب الذي حل بالبالد جراء الفتنة بين األمين والمأمون. وعندما استقرت 
األمور لألخير أرسل قائده عبد اهلل بن طاىر بن الحسين، فحاصر األندلسيين الذين اضطروا إلى 

صالحتو، واتفقوا معو عمى مغادرة البالد وعدم التوجو إلى أية بقعة تابعة لمعباسيين، وكان ذلك في م
م. ثم اتجيوا إلى جزيرة كريت، وكانت تسمى أقريطش، وىي تابعة لمدولة  ٕٚٛىـ/ ٕٕٔسنة 

لة وأسسوا فييا دو  ،البيزنطية، فاستولوا عمييا بقيادة زعيميم أبي حفص عمر بن عيسى البموطي 
حكمت نحو مئة وخمسة وثالثين عامًا، ونشروا فييا اإلسالم، وأسسوا المدن، ومنيا مدينة الخندق التي 
اتخذوىا عاصمة ليم، وقد صارت كريت قاعدة بحرية إسالمية ميمة تيدد سواحل اإلمبراطورية 

سالمية انتيى الدولة اإل البيزنطية بما تقوم بو من حمالت عمى ممتمكاتيا وتجارتيا. ولكن أمر ىذه
 ٜٖٗبتغمب البيزنطيين عمييا، واسترجاع جزيرة كريت في عيد اإلمبراطور رومانوس الثاني في عام 

م، فتفرق أمر األندلسيين فييا، وبقية المسممين، فرجع قسم منيم إلى األندلس، وقسم آخر إلى  ٜٓٙىـ/
بل شمل تأثيرىا أماكن بعيدة مصر وصقمية . وىكذا نرى أن فتنة الربض لم تؤثر فقط عمى األندلس، 

 جدًا، وحمل األلوف من األندلسيين ىذا التأثير اإليجابي الفعال إلى األماكن التي ىاجروا إلييا.
 

 حركات المولدين: -رابعًا: 

لقد سبقت اإلشارة إلى أن المولدين كانوا من سكان أىل البالد اإلسبان والقوط الذين اعتنقوا الدين       
ن، بيالفتح، واندمجوا في المجتمع الجديد الذي يضم العرب والبربر والمولدين والمستَعر  اإلسالمي منذ

أي النصارى اإلسبان الذين آثروا االحتفاظ بدينيم، لكنيم تأدبوا بآداب المغة العربية، وبعادات العرب. 
حكم وقد كان المولدون يطمحون إلى وضع اجتماعي وسياسي أفضل، وذلك بمشاركة العرب في ال

 والسمطان.
ثم تحول موقفيم بالتدريج إلى التمرد ومحاولة االستقالل عن سمطان بني أمية في قرطبة. ومما شجع 
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المولدين عمى السير بيذا االتجاه، تركز مجموعات كبيرة منيم في مناطق جغرافية تساعد عمى 
الحدود مع الدول االنفصال والتمرد، وبشكل خاص في مناطق الثغور، أي المدن القريبة من خط 

المسيحية في الشمال، مثل سرقسطة في الشمال الشرقي وطميطمة في الوسط، وماردة في الغرب. وقد 
دعمت قرطبة بعض القبائل العربية في المناطق التي كثرت فييا حركات المولدين، مثال ذلك أسرة بني 

ات المولدين وثوراتيم في عيد تجيب العربية التي سكنت في منطقة الثغر األعمى. ونظرًا لكثرة حرك
اإلمارة األموية، فسوف نقتصر عمى مثال واحد فقط عن مدينة طميطمة، التي ثار فييا المولدون عمى 

 األمير الحكم األول، وابنو عبد الرحمن الثاني.

فباإلضافة إلى كثرة عدد المولدين في طميطمة، فإن أىميا لم ينسوا عز ىذه المدينة ومجدىا قبل    
فتح، وأنيا كانت عاصمة البالد. وكان أىميا يعتزون أيضًا بثروتيم وحصانة مدينتيم التي تقع عمى ال

نير تاجة، ولذا نجدىم يساىمون في الكثير من الفتن التي كانت تقوم عمى حكومة قرطبة، ويتحينون 
ا ىذه الثورات الفرص دائمًا لشق عصا الطاعة، واالستقالل بمدينتيم. ولكن األمراء األمويين قاومو 

 والفتن، واستعممواأساليب قاسية جدًا في سحق حركات المولدين، وتثبيت السمطة األموية في البالد.

م، وتزعم الثورة رجل يدعى عبيدة  ٜٚٚىـ/ٔٛٔثار المولدون في طميطمة عمى األمير الحكم عام       
ولد من مدينة وشقة اسمو عمروس بن ُحَمْيد. وقد استطاع الحكم أن يقضي عمى ىذه الثورة بواسطة م

بن يوسف، وقد نجح ىذا األخير بإغراء بعض وجياء المدينة الغتيال عبيدة بن حميد، وبيذا خمدت 
الثورة إلى حين. وحاول الحكم استخدام أسموب الدىاء والحيمة مع أىل المدينة، فعين عمييم عمروس 

ا أنس إليو أىل طميطمة، تظاىر أماميم بأنو بن يوسف حتى يطمئنوا إليو ألنو من بني جمدتيم. وعندم
أكثر منيم حقدًا عمى األمير الحكم وعمى بني أمية عامة، فوثقوا بو ومنحوه طاعتيم وأطمعوه عمى 
أسرارىم. ولكنو، وبتوجيو من األمير الحكم كان يبيت ليم خطة دموية لمقضاء عمى مقاومتيم المستمرة. 

ينة بظاىر طميطمة بحجة إيواء الجند والمماليك، بعيدًا عنيم فأقنع زعماءىم بضرورة بناء قمعة حص
وعن نسائيم. فُبنيت القمعة وُأخذ التراب الالزم لبنائيا من نفس المكان، فظمت فيو حفرة كبيرة. وأخبر 
األمير الحكم بانتياء البنيان التخاذ الخطوة التالية من العمل، فسير الحكم جيشًا بقيادة ابنو عبد 

حجة مقاتمة النصارى في الشمال. وعندما وصل ىذا الجيش بالقرب من طميطمة ُأعمن عن الرحمن، ب
انسحاب العدو، وبدأ الجيش بالتييؤ لمرجوع. لكن عمروس خرج إلى األمير، مع وجياء أىل المدينة، 
ا ودعوه لمدخول، فوافق األمير عبد الرحمن بعد تمنع. ثم أقام عمروس وليمة كبيرة لألمير، دعا إليي

زعماء المدينة وكبار الشخصيات فييا. فحضروا إلى القمعة التي احتشد فييا الجند، وقد أوىميم 
عمروس أنيم إذا انتيوا من طعاميم خرجوا من باب غير الباب التي دخموا منو. ولكن أحدًا منيم لم 
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شعر بيم يستطع الخروج ألن الجند الذين اصطفوا عمى طرف الحفرة قتموا كل الداخمين دون أن ي
الباقون، وىكذا بمغ عدد القتمى نحو سبعمئة رجل . ومن المؤرخين من يبالغ فيجعل عددىم خمسة 

 آالف وثالثمئة رجل .

ويدل ىذا عمى عظم أمر ىذه المذبحة التي سميت بوقعة الحفرة والتي جردت المدينة من        
قسوة لم تمنع طميطمة من التمرد عمى األمراء زعمائيا، وأعيانيا المتطمعين دومًا إلى الثورة. ولكن ىذه ال

األمويين إال لفترة قصيرة، فسرعان ما تواصمت الثورة ثانية في عيد الحكم نفسو، وفي عيد خمفائو من 
بني أمية. ثم اتخذت ثورات المولدين بعدًا أخطر حين تولى السمطة أمراء ضعاف، فظيرت بوادر 

 مثل حركة ابن حفصون، كما سنرى فيما بعد.التفكك والتجزء والحركات االنفصالية، 

 حركات المستعربين: -خامسًا 

لم يقم المستعربون بحركات عنف وتمرد عمى الدولة األموية في األندلس عمى نطاق واسع، ولكن 
بعضيم شارك في فتن المولدين التي كانت تقوم في المناطق المختمفة من البالد. ومع ىذا، فقد حاول 

المتطرفين في قرطبة إثارة فتنة ىوجاء ضد الحكم العربي اإلسالمي في األندلس.  بعض المستعربين
وكان أبطال ىذه الحركة جماعة من غالة رجال الدين المتعصبين الذين نقموا عمى سيادة العرب 
واإلسالم في البالد. والواقع أن دوافع ىؤالء لم تكن ليا عالقة بأي اضطياد ديني لممسيحيين، ألن 

ح الديني كان سائدًا في األندلس، وبشكل خاص في عيد األمير عبد الرحمن الثاني الذي حدثت التسام
في عيده ىذه الحركة. فكانت حرية المعتقد مضمونة، وعاش رجال الدين المسيحي من أساقفة ورىبان 
في أمن وسالم، ال يتعرض ليم حكام المسممين بسوء وكان المستعربون بشكل خاص قد تحسنت 

يم االجتماعية واالقتصادية إلى حد كبير، بل إن عددًا كبيرًا منيم استطاع أن ينال مراتب عالية حالت
في اإلدارة والجيش. وامتين الباقون التجارة في المدن والثغور، كما عمموا في مزارعيم الخاصة أو في 

 ضياع المسممين دون إكراه أو استغالل.

التي رضي ورحب بيا غالبية المستعربين، لم تمَق التأييد ولكن ىذه الحالة الفريدة من التسامح، 
من جانب القسس المتعصبين في الكنائس واألديرة، الذين ظموا قابعين في أماكنيم بعيدين عن التطور 
الذي حل بجماعتيم. ذلك التطور واالندماج الذي أدى إلى تكمم المستعربين بمغة الفاتحين العرب، 

حى وقول الشعر، وقراءة أميات كتب األدب. بل إن الكثير من المستعربين وتفننيم في استخدام الفص
اقتبسوا عادات الفاتحين وتقاليدىم االجتماعية التي كانت، كما يرى رجال الدين المتعصبون ال تتالءم 
مع العقيدة المسيحية، مثل الختان، واتخاذ الجواري، والمصاىرة مع المسممين. والحقيقة أن إطالق اسم 

عمى ىؤالء، يدل داللة قاطعة عمى مدى الميول واالتجاىات نحو الثقافة  Mozarabesمستعربين ال
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العربية، التي كانت تتغمغل في نفوس ىذه الطبقة من المجتمع األندلسي. فأىمموا دراسة المغة الالتينية، 
فأدى ىذا بالتدريج  التي ىي لغة الدين المسيحي، وانصرفوا عن قراءة المصنفات الدينية المكتوبة بيا،

إلى ذوبان الحضارة المسيحية الالتينية. ولقد بمغت المغة الالتينية في بعض أجزاء إسبانيا درجة كبيرة 
من االنحطاط، حتى بات من الضرورة أن تترجم قوانين الكنيسة االسبانية القديمة واإلنجيل إلى المغة 

 العربية ليسيل استعماليا عمى المسيحيين.

الحالة غالة المتعصبين من رجال الدين، وبدا ليم مستقبل الكنيسة مخيفًا، إلعراض  أفزعت ىذه
أبنائيم عن الثقافة المسيحية واالتجاه نحو االستعراب. وعندما لم يفمحوا في وقف ىذا التيار، حاولوا 

عميو افتعال أزمة مع الحكم العربي المتسامح، وذلك بإظيار االستخفاف باإلسالم، وسب نبيو محمد 
الصالة والسالم، والتقول عميو بالباطل إلى حد الشطط، استفزازًا لمشاعر المسممين وانتياكًا لحرمة 
ديانتيم جيرًا وبغير سبب. وكانوا بيذا يرمون إلى خمق جو من التوتر والشعور باالضطياد، ألن الشرع 

المسممين يقتمون إخوانيم اإلسالمي يعاقب عمى ىذه الجريمة بالموت. ومن ثم يبدو لممسيحيين بأن 
ويضطيدونيم، وىكذا يمكن استعادة من أسمم من ىؤالء، أو حمميم عمى عدم التعاطف والتعاون مع 

 المسممين.

، والفارو Eulogioولقد تزعم ىذه الفتنة المتطرفة وحرض عمييا بعض الغالة من أمثال أيموخيو 
Alvaroفكانا يدعوان النصارى إلى سب الرسول ، وذلك في أواخر عيد األمير عبد الرحمن الثاني .

)صمى اهلل عميو وسمم( والطعن في اإلسالم عمنًا، واقتحام المساجد واالعتداء عمى المسممين والتقميل 
من شأن دينيم. وعمى الرغم من أن عدد ىؤالء المتعصبين االنتحاريين لم يكن يزيد في مجموعو عن 

ء عاقبة ىذه الحوادث، وأثرىا عمى شعور عامة أربعين شخصًا، لكن حكومة قرطبة خشيت سو 
المسممين. فمم تجد مناصًا من تطبيق الشرائع والقوانين بمعاقبة ىؤالء بالموت، ألن عدم معاقبتيم يؤدي 
إلى استخفاف الناس، وقمة اكتراثيم بسمطة الدولة ودينيا الرسمي، وذيوع حركة التمرد بين عدد كبير 

يشأ األمير عبد الرحمن أن يمجأ إلى وسائل متطرفة لمقضاء عمى  من المتطرفين. ومع ىذا، فمم
الحركة، ولم ينتقم من جميع المستعربين، بل اكتفى باألحكام القضائية التي كان يصدرىا القضاة عمى 
من يثبت عميو القيام متعمدًا بسبب اإلسالم والنيل من نبيو الكريم. وظمت ىذه الموجة من الغمو مستمرة 

حتى ضج منيا المسيحيون المعتدلون وأظيروا استياءىم من " االستشياد " الذي كان يطمبو  في قرطبة،
 المتطرفون.

 ٖٕٚوالذي ىو في حقيقة الحال نوع من االنتحار الذي حرمو الدين المسيحي. وقد عقد في عام 
مير عبد م مجمع ديني في قرطبة يضم كل أساقفة األندلس برئاسة مطران إشبيمية، ومثل األ ٕ٘ٛىـ/
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الرحمن فيو أحد المستعربين المسيحيين، وىو غومز بن أنطونيان، الذي كان كاتبًا عند األمير. فعرض 
غومز حالة المنتحرين عمى المجمع ونتائجيا السمبية عمى كل المستعربين في البالد. وقد وافق جميع 

صدار قرار استنكروا فيو عمى إ -باستثناء أسقف قرطبة الذي لزم جانب المتطرفين-أعضاء المجمع 
حركة المسيحيين المتطرفين، وعدوىا حركة مخالفة لتعاليم الكنيسة. ولكن ىذه الفتنة الدينية،التي جاءت 
نتيجة االستعراب، استمرت بقية عيد األمير عبد الرحمن الثاني، ولم تنتو إال في بداية حكم ابنو األمير 

 م . ٜ٘ٛىـ/ٕ٘ٗام محمد، حيث أعدم أيموخيو المحرض عمييا في ع

 

 

 الفتن واالضطرابات في فترة ضعف اإلمارة األموية: -سادسًا 

م فترة مضطربة، تمزقت فييا  ٕ٘ٛىـ/ ٖٕٛابتدأت بوفاة عبد الرحمن الثاني أو األوسط عام 
وحدة األندلس السياسية، وقام المنشقون والمتمردون في كل مكان عمى حكومة اإلمارة في قرطبة. ولم 

راء الذين تولوا في ىذه الفترة، التي امتدت نحو اثنين وستين عامًا، يضاىون في كفاءتيم يكن األم
ن كان بعضيم يتمتع بمواىب جيدة في اإلدارة والقيادة، ولكن ظروف  ومقدرتيم األمراء األوائل، وا 

إنو من العصر كانت غير عادية، وبالتالي تحتاج إلى رجال أفذاذ، وحكام غير اعتياديين. ومن ىنا، ف
غير الصواب تحميل أمراء ىذه الفترة الثالثة، وىم كل من األمير محمد بن عبد الرحمن، وابنيو المنذر 
بن محمد، وعبد اهلل بن محمد، مسؤولية االنييار السياسي واالضطراب التي ميزت ىذه الحقبة. فمقد 

وأجناس مختمفة تتنافر  كانت البيئة االجتماعية في األندلس غير منسجمة، ألنيا تتألف من شعوب
مصالحيا مع بعضيا البعض، وال يجمعيا سوى قوة السمطة المركزية في قرطبة. وىذه الفئات، كما 
أسمفنا، كانت تتألف من أىالي البالد، بنوعييم المسممين الذين سموا بالمولدين، والمستعربين الذي ظموا 

بر. ولم يكن االنسجام التام سائدًا حتى بين عمى ديانتيم المسيحية، وكذلك من الفاتحين العرب والبر 
الفاتحين أنفسيم، فالخالفات بين القبائل العربية كانت ما تزال تعمل عمميا في الفرقة، وكذلك البربر 
الذين كان عددىم يفوق عدد العرب، وليم طموح شديد، وتتنازعيم مشاعر السيطرة، والمشاركة في 

 الحكم.
ئل ىي العامل الوحيد الذي جمع بين ىذه األجناس، وجعميا تعيش في وئام لقد كانت قوة األمراء األوا

مع بعضيا، ولكن ما إن غابت ىذه القوة حتى بدأت العناصر المختمفة بالتحرك والوثوب عمى سمطة 
الجغرافية الجبمية، وسيولة إعالن العصيان وااللتجاء إلى  اإلمارة. وساعدىا عمى ذلك طبيعة البالد

نيعة. كما زاد من ىذه الحالة أيضًا وقّواىا، العالقة العدائية التي كانت سائدة بين اإلمارة المناطق الم
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األموية، واإلمارات النصرانية االسبانية في الشمال، التي كانت تساعد في إذكاء روح التنافر والخالف 
ميم دلس . بين ىذه األجناس، وتحضيا عمى شق عصا الطاعة، خدمة لمصالحيا التوسعية في األن

بن الخطيب، األسباب التي أدت إلى كثرة الثوار ا لسان الدين ندلسيألمؤرخ أالقد أوضح لنا س **
والمتمردين في األندلس، ودوافعيم لمقيام عمى حكومة اإلمارة في قرطبة، وىي تتمخص في ثالثة 

النصارى في الشمال، أسباب، األول: ىو منعة البالد وحصانة المعاقل وبأس أىميا بسبب تجاورىم مع 
والثاني: ىو عمو اليمم وشموخ األنوف، وقمة االحتمال لمطاعة، ألن من دخل األندلس من العرب 
والبربر كانوا أشرافًا يأنف بعضيم من اإلذعان لبعض، والثالث: ىو االستناد عند الضيق واالضطرار 

 بعض .إلى مموك النصارى الذين كانوا يحرصون عمى ضرب المسممين بعضيم ب

قد أطمق المؤرخون عمى ىذا العصر، الذي تميز باضمحالل السمطة األموية واقتصارىا عمى ل
، تمييزًا لو عن عصر الطوائف اسم عصر االنتكاسة، أو دويالت الطوائف األولىقرطبة ونواحييا فقط، 

جماعات  م. فظيرت في ىذه الحقبة ٖٔٓٔىـ/ ٕٕٗالذي أعقب سقوط الخالفة األموية في قرطبة عام 
عديدة خرجت عمى السمطة واستقمت في النواحي التي كانت تستقر فييا، وسنذكر باختصار أىم ىذه 

 الجماعات:
 الخارجون من العرب: -أ ترك 

ومن أىم ىؤالء بنو حجاج، الذين استقموا بإشبيمية وقرمونة بزعامة إبراىيم بن حجاج بن عمير 
نافس أمير قرطبة وقمده فى عظمة بالطو، ومظاىر  المخمي. وقد ازدىرت إشبيمية في عيده، كما

الترف،واجتذاب األدباء والشعراء، وتشجيع رجال العمم. وكان الكاتب أحمد بن عبد ربو، صاحب كتاب 
وبرز بعض الزعماء العرب اآلخرون في جيات عديدة  "العقد الفريد "من أشير من تألق في بالطو .

ي، وسعيد بن سميمان بن جودي في كورة البيرة، وبنو المياجر من البالد مثل محمد بن أضحى اليمدان
 الذين انفردوا بحكم سرقسطة . التجيبيون

 الخارجون من البربر: -ب 

يعد بنو موسى بن ذي النون من أشير الخارجين عمى األمراء في فترة الضعف، ثاروا في شنت 
ا ثار خميل وسعيد، ابنا الميمب من برية، وسيطروا عمى الثغر األدنى، أي طميطمة وما جاورىا. كم

بيوتات البربر الكبيرة في كورة البيرة. واستقل بنو المالح بزعامة عمر بن مضم الينزولي المالحي 
 بمدينة جيان .

 الخارجون من المولدين: -ج 
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يعد عمر بن حفصون من أشير الثوار الخارجين عمى السمطة األموية في قرطبة. وكان ىذا من 
اعتنقت اإلسالم منذ عيد الحكم بن ىشام، عاش في بداية حياتو في إقميم رندة، ثم فر إلى  أسرة فقيرة

المغرب بعد ارتكابو لجريمة قتل، لكنو عاد إلى األندلس واستولى عمى حصن روماني منيع اسمو ببشتر 
Bobastro  في المناطق الجبمية الجنوبية في إقميم رية. وقد التفت حولو جماعة من المولدين وذلك في

م، حيث أخذ بمياجمة الجيات المجاورة لمنطقتو والتوسع في اإلغارة حتى وصل  ٓٛٛىـ/  ٕٚٙسنة 
كموا في إلى المناطق القريبة من قرطبة ذاتيا. وقد عاصرت حركة ىذا المتمرد األمراء الثالثة الذين ح

ىذه الحقبة. ولم يستطع أي منيم القضاء عمى حركتو. وفي أواخر أيامو تحول إلى المسيحية، ظنًا منو 
أن ىذا اإلجراء سيكتب النجاح لتمرده. ولكن بواعث ىذا التحول تبدو سياسية أكثر منيا عقائدية، قصد 

بانية إلسقاط دولة العرب في منيا تمقي الدعم من المستعربين، ومن مموك الدويالت النصرانية االس
األندلس. ولم تنتو حركة عمر بن حفصون إال في عيد أمير األندلس العظيم عبد الرحمن الناصر لدين 

 اهلل .

 

ومن المولدين اآلخرين الذين كونوا دويالت مستقمة عن قرطبة، بنو قسي أو بنو موسى بن 
انيا. وكذلك بنو مروان الجميقي، الذين استقموا فرتون، الذين تمردوا في الثغر األعمى في شمال شرق إسب

بوالية بطميوس في غرب إسبانيا وسعدون بن فتح السرنباقي الذي ثار بالقرب من مدينة قمنبرية 
Coimbra صديقًا لعبد الرحمن بن مروان الجميقي . في البرتغال الحالية، وكان 

ة األموية، طيمة فترة الفوضى التي ولقد استمرت ىذه الجماعات في تمردىا وانفصاليا عن السمط
أشرنا إلييا. ولم يستطع األمراء أن يقوموا بإجراءات فعالة الستعادة وحدة البالد، والقضاء عمى ىذه 
الفتن عمى الرغم مما بذلوه من جيد وحمالت وجيوىا إلى مناطق المتمردين المختمفة. وظير بوضوح 

نتياء، لوال أن قيض اهلل ليذا البمد أميرًا شابًا نيض أن الحكم العربي في األندلس بات عمى وشك اال
بأعباء الحكم، وقضى عمى كل الفتن واالضطرابات، ونقل البالد إلى عيد جديد ومرحمة زاىرة، ىي 
مرحمة الخالفة األموية، ذلكم ىو عبد الرحمن بن محمد، حفيد األمير عبد اهلل آخر أمراء عيد اإلمارة 

 األموية.

 


