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مكامن ضعف المسممين في األندلس
}29ـــــــــ {922لمهجرة
أعمم أن التاريخ أحدى أجل العموم قدرا،وارفعها منزلة وذكرا ،وقد شرفه اهلل تعالى فيي الكييير
م يين اآلي ييات ،كقول ييه تع ييالى ،وث ييو يتح ييدث ع يين ااقي يوام الة ييال ة"...تم ييك الق ييرى نق ييص عمي ييك م يين
أنبائهييا )1("...وقولييه"...نحيين نقييص عميييك أحةيين الق ييص )2("..وقولييه "كييذلك نقييص عميييك ميين
أنباء ما قد ةبق )3("...وقوله"ولقد أرةمنا رةال مين قبميك مينهم مين ق

ينا عمييك ومينهم مين ليم

نقيص عمييك  )4("...وغايية مين ذلييك كميه ثيو أبيذ العبير والييدروس مميا جيرى ،بإةيناد قوليه تعييالى
"وكييال نقييص عميييك ميين أنبيياء الرةييل مييا نيبييت بييه ف يؤادك وجيياءك فييي ثييذك الحييق وموعظيية وذكييرى
لممؤمنين"( )5وقوله"لقد كان في ق

هم عبرة ألولى االباب .)6("...لذا نجد التاريخ ثو البم ية

لمكيير من العموم العقمية والنقمية ،كما ولجأ عدد من القراء عمى ابتالف مشاربهم لمنهل مين يقافية
الش ييعوب واألم ييم الة ييال ة دون األب ييذ بنظ يير ااعتب ييار الت ييدقيق والتمح يييص والتحمي ييل المو ييوعي
وغيرث ييا مم ييا يت ييف ب ييه الباح ييث المتب ييص م يين

ي ي ات ومميي يزات تؤثم ييه لمبح ييث ع يين الحقيق يية

المجردة،وثييي الهييدف ااةييمى،وتمك مهميية ا تبمييو ميين ال ييعوبات ،ب و ييا وأن أبيين بمييدون
يقول حينما يعرف التاريخ بأن"...في ظاثرك ا يزيد عن أببار()7عين األييام والدول،والةيوابق مين
القي ييرون األولي ييى ،وتنمي ييو فيهي ييا لألق ي يوال وت ي ييرب فيهي ييا األميي ييال،وتطرف بهي ييا األنديي يية أذا غ ي ييها
ااحت ييال...،وفييي باطنييه نظيير وتحقيييق ...،وعمييم بكي يييات الوقييائا وأةييبابها عميييق...،وان فحييول
المييؤربين فييي اإلةييالم قييد أةييتوعبوا أببييار وجمعوثييا...وبمطهييا المتط مييون بدةييائس ميين الباطييل
وثموا بها وابتدعوثا.)8("...

ثنا تكمن

عوبة الباحث المتب ص في الو ول إلى الحقيقة

آذ يعمل عمى ف ل الغث من الةمين والعمل عمى ت ةير الحدث وتأويمه لما يبدم الحا ير بكيل
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مو وعيه وواقعيه .من ثيذا المنطميق بيدأنا ننظير إليى قيراءة تاريبنيا اإلةيالمي والعممييات التحريير
وال ييتا التييي و ييمت إلييى مشييارق األرض ومغاربهييا ،ونتةيياءل لميياذا ث يذا اانحةييار الييذي أ يياب
أمتن ييا .أي يين تكم يين األة ييباب .م ييا دور الم ييؤربين الق ييدامى والمح ييديين فيم ييا نح يين عمي ييه أان،م يين
انغماس الحقائق التاريبية  .أو لعل ال وء المةمط عميها كان وا يزال بافتا لدرجية عيدم ادراك
اإلب ار لها  .فيما ألت ليها جغرافية العالم اإلةالمي ثذك األةيئمة! قيد دفعتنيي اليى قيراءة ود ارةية
جييزء مهم ياَ فييي تاريبنييا اإلةييالمي ،فييي بقعيية جغرافييية ا تقييل أثمييية عيين مييالتهييا ،إا وثييي شييبه
الجزيرة اايبرية المعروفة باألندلس(.ال ردوس العربي الم قود)،اذ كانوا أثمهيا قبيل ال يتا اإلةيالمي"
....مجيوس ،وثييم اليييوم عمييى دييين الن يرانية وقييد تركييوا عبييادة النييار....ونكيياح إام واألبييت وغييير
ذلييك فييي أ ييناف الشيينار .)9("..وذثييب مييؤرخ أبيير فييي و ييف ةييكان األنييدلس بييأنهم "أشييبه
بالبه ييائم م يينهم بالن يياس ...وغم ييب عم يييهم الجه ييل والي يبالدة ،وفش ييا ف يييهم العم ييى والغب يياوة كال ييقالبة
،والبمغييار ،وميين ات ييل بهييم )11("...امييا أب يراثيم بيين يعقييوب ااة يرائمي الطرطوشييي في ييف أثييل
الشمال األندلةي بأنهم "...أثيل غيدر ودنياءة أبيالق،ا ينظ يون وا يغتةيمون فيي العيام أا ميرك أو
مرتين بالماء البارد ،وا يغةمون ييابهم منذ يمبةونها إلى أن تنقطا عميهم "()11
غي يير أن الح ييال ق ييد تغي ييرت ب ييدبول المة ييممين وب
وابالق ومعان ةياميه ومينهص

يحيا وفكير

ييل م ييا حمم ييوك اليه ييا م يين مب ييادئ وق يييم

يادق وعيزم أميه عميى بنياء مجتميا ارقيي يرتقيي ميا

الشريعه المحمدية،فشيدوا ح ارة دامت يمان قرون ونيف أبتداءا من عيام  )12(92وأنتهياءا بعيام
 897ث ي( )13حيييث زال الوجييد العربييي ميين تمييك الييبالد تمييك الح ييارة التييي مييا كييان لهييا البقيياء اا
بوجييود عنا يير ومقومييات فعالييه تكميين أوا بألرةييالة المحمدييية وبحامميهييا .ثنييا نعييود الييى تةيياؤلنا
ال ييذي ة ييبق وأن طرحن يياك أث ييي نظري يية أب يين بم ييدون ف ييي مو ييوع نش ييوء ال ييدول وحتمي يية الةي ييقوط
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(،)14لعمنا ا نت ق ما ثذا الرأي،أحيانا ،فاألمم ألحيه والقائمون عميها بإمكانهم الح اظ عمى بط
بييياني مةييتقيم بعييدما و ييموا الييى قميية النمييو واازدثييار والتطييور الح يياري،أن لييم يةييتطيعوا الةييير
نحييو األمييام وبشييكل حييييث ،ا أن تنحييدر وتةييقط .عمييى أن ثكييذا أميير يتطمييب أةييبابا مو ييوعيه
وفعالة تكمن في أرادة أامه ذاتها غير أن ذلك ا يعني بأي شكل مين األشيكال عيدم وجيود ث يوة
ثنييا وأبييرى ثنيياك األميير الييذي يتطمييب الوقييوف قميييال لد ارةيية ألمةيييرك بييين الحييين واألبيير لتجيياوز
األبطاء مهما

غرت التي أذا ما أثممت فةوف تكون وباا فيما بعد،وتطوير ال حيا وثذا ما

ةنعمل عميه .
أا أن ثناك جممة من المع الت تواجه الباحيين تكمن في

ياع بعض الم ن ات ،كما

وان الن ييوص التييي و ييمت ،والمتنييايرة بييين طيييات ال ي حات والكتييب قييد دونييت فييي فتيرات بعيييدك
نةبيا عن فتيرة الحيدث مميا ليه األيير الةيمبي فيي ماثيتيه ،ومميا زاد مين ال يعوبات ،موقيف بعيض
البيياحيين المحييديين ميين الحييدث التيياريبي أذ أن دورثييم قييد اقت يير عمييى النقييل دون التحميييل والنقييد
،فهذا ألعتبي والعامري ،عمى ةبيل الميال ا الح ر ،يقوان حينما يؤربيان لواقعية بيالط الشيهداء
عام 114ثي(، )15عمى الرغم من أثمية ثذك المعركة (،)16أنه مين أةيباب "البةيارة التيي لحقيت
بالمةممين قد تركت ألما قاةيا في ن وس المةممين"( )17دون إن يحمال األةباب ألمو وعيه لهذا
الحدث الجمل ...

ميين ث ييذا المنطم ييق فييأن بحين ييا ة يييتناول ،مييا يي يراك اآلب ييرون أنييه شي ي
الوقييوف عنييدك وربمييا تافهييا ،لنةييمط ال ييوء عميييه ،أذ أننييا نجييد فيييه ةييببا فييي
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الوجييد العربييي باألنييدلس لييذا جيياء تحييت عن يوان "مكييامن

ييعف المةييممين فييي األنييدلس "....وثييي

كاألتي-:
 .1عدم وجود بطط أةيتتراتيجية بعييدة الميدى لعممييات ال يتا ،فيهيا بطيط بديمية والتيي يعميل
بهييا ،فييي ح ييال فشييل ال يياتحين بتن ي ييذ البطيية الرئيةيية لة ييبب أو ألبيير لتجنيييبهم البة ييارة
والهزيميية أو الم ييي فييي تحقيييق الهييدف المرةييوم .لكننييا وميين بييالل الن ييوص واإلحييداث
يت ييا لنييا جمييي األمر،بعييدم وجييود ثكييذا اتجيياك ،بييل كمييا يبييدوا وجييود بططييا أنييية أو ربمييا
عمى المدى الق ير جداَ.
فهذا طارق بن زياد،حينما عبر نحو العودة األندلةية ،وعن طريق عيونه التي بيها ثنيا
وثن يياك و ييمت اإلبب ييار ع يين حش ييود ل ييذريق الت ييي توجه يية إلي ييهُ فكت ييب ال ييى قائ ييدك موة ييى ب يين
ن ييير"....بأنييه قييد زحييف عميييه..بمييا ألطاقييه لييه بييه)18("...وجيياء عنييد ابيين قتيبيية قولييه"...إن
األمييم قييد تييداعت عمينييا ميين كييل ناحييية فييالغوث الغييوث.)19("...ولييذا نجييد ان موةييى عنييدما
التقى بطارق ابذ يؤنييهُ ويعتيب عمييه بقوليه"...ميا دعياك اليى اإليغيال واليتقحم فيي اليبالد بغيير
أمري)21("...بل زاد في ذلك ما جاء عنيد ابين عيذاري عميى ايير"...توغميه بالمةيممين وتغرييرك
بهم .)21("...لكن ياترى ثل اتبذ موةى موعظة ودرةاَ مميا جيرى عميى طيارق لعيل الجيواب
نجدك في الكتاب الذي بعث به الى البمي ة الوليد بن عبد الممك اذ قال "...انها ليةت بيال توح
ولكنه الحشد،)22("...األمر الذي يدل عمى ثول المعارك وعظمها والتي لم يكن عمى مايبدو
ان موةى قد اتبذ األجراءات الألزمة لذلك.
ثييذا اذا مييا أ ي نا نوايييا موةييى بيين ن ييير بييأن "يييأتي مشييرق ميين ناحييية القةييطنطينية
ويتجاوز الى الشام دروب األندلس،)23("...أن ميل ثيذك النواييا تحتياج دون شيك اليى بطيط
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تكون بمةتوى الهدف المرةوم التيي ليم تكين ا يأل فيي ذثين القييادة العمييا المتميمية بالبمي ية و
ممي ييا يؤكي ييد عمي ييى ارتجاليي يية البط ي يوات التي ييي قي ييام بهي ييا موةي ييى بي يين ن ي ييير مي ييا جي يياء عي يين بي يين
الكردبوس" ...ولما أت ل بالوليد بن عبد الممك...تموم موةى...وتقحمه بالمةيممين فيي ارض
العي ييدو مي يين غيي يير م ي يؤامرة وا مشي يياورة ،بعي ييث مغييي ييا مي ييواك إليي ييه وأم ي يرك إن يعن ي ييه ويق مي ييه الي ييى
افريقية"( )24ولعل العجيز فيي و يا مييل ثكيذا بطيط ارجيا اليى قمية المعموميات ااةيتببارية
عن العدو وطبيعة جغرافية أر ه وةيكانه وميا شياكل ذليك .إذ إن ميا جياء بيه طرييف بين أبيي
زرع بعييد عبييورك لألنييدلس عييام 91ث ي( )25لييم يكيين بالمةييتوى المطمييوب وةييعة عمميييات ال ييتا
التي با ها المةممون.

ويتجمييى األميير ميين بييالل بطبيية طييارق بيين زييياد التييي قييال فيهييا "...واعمم يوا أنييي اول
مجيييب مييا دعييوتكم أليييه ،وانييي عنييد ممتقييى الجمعييين حامييل بن ةييب عمييى طاغييية القييوم لييذريق
فقاتمييه ،أنشيياء اهلل تعييالى ،فيياحمموا معييي ،فييأن ثمكييت بعييدك فقييد ك يييتكم أميرك ،ولييم يعييوزكم بطييل
عاقل تةتندون أموركم اليه،وان ثمكت قبيل و يولي إلييه فيابم وني فيي عزيمتيي ثيذك ،واحمميوا
بأن ةييكم عميييه ،واكت يوا إليييهم ميين فييتا ثييذك الجزي يرة بقتمييه .)26("...وجيياء فييي تح يية األن ييس
"...وانيأ فاعييل شييئا فييافعموا ك عميي ،واهلل آلق ييدن طياغيتهم فأمييا ان أقتميه ووامييا أن أقتيل دونييه
)27("...

أن مناقشة ثذين الن يين ،وبشيكل مبةيط ،يو يحان لنيا اليى ميا ذثبنيا الييه .فكييف لمقائيد
األعمى ان يتبذ مييل ثكيذا قيرار فيأن كيان الجيواب باإليجياب بحجيت ان مييل ثيذا اإلجيراء ةيوف
يرفا من معنويات الجنيد ،فيأن كيان األمير كيذلك ،فأاجيدر بطيارق وبعيد ثيذا العيزم أن يعيين بديميه
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إن اةتشهد ثو غير ان ذلك لم نجيد ليه ميا يؤييدك ،بيل تيرك األمير ثبياءا مميا ييؤدي دون شيك اليى
الهزيميية الحتمييية لييو نييزل ق يياء اهلل بطييارق أان احتمييال الن يزاع بييين قييادة الة يرايا أم ير وارد فيييمن
يتولى القيادة العميا مما يدعونا الى القول ان ما جاء في نص البطبية ا ييدل عميى حنكية وحكمية
القيادة .
 -2كمييا يمكيين أن يممييس المييتمعن فييي بطبيية طييارق الييى فقييدان ش ي ميين اليقيية بينييه وبييين جنييدك
با ة العيرب ،فقيد كيانوا يشيكمون األقميية فيي جييش ال يتا (،)28وثيذا يعيد مين ابطير األميور فيي
انكةييار الجيييش ووالحيياق الهزيميية بييه ،ولييو عمييى المييدى البعيييد ،فييأبن الكردبييوس قييال ان طارقييا قييد
"...أحرق المراكب وقيال أل يحابه :قياتموا أو موتيوا،)29("...ويعميل اإلدريةيي مةيألة حيرق الةي ن
بقولييه ان طييارق "...أحييس فييي ن ةييه أن العييرب ا تيييق بييه ،فييأرادك أن ي يزيا ذلييك عنييه )31("...
وذثييب الحميييري الييى ن ييس المييذثب بقولييه عيين طييارق بانييه"...قييدر أن العييرب ا ينزلونييه)31("...
ويبدوا أن األمر مرتبط بما ذكرناك ةابقا
-3يبدو أن طارق لم يكن مكت يي ذاتييا مين حييث التميوين الواجيب تحقيقيه لحيين انجياز المهمية أو
عمييى األقييل انةييحاب المقاتميية بشييكل يييؤمن لهييم ألةييالمه أذا فشييل فيمييا ي ييبون إليييه وذلييك يتجمييى
بقولييه "...وأعمم يوا انكييم فييي ثييذك الجزي يرك أ يييا ميين األيتييام فييي مأدبيية المئام،وقييد أةييتقبمكم عييدوكم
بجيشه وأةمحته ،وأقواته موفورة،وانتم ا وزر لكم أا ةيوفكم وا أقوات لكم أا ما تةتبم ونه من
ايدي عدوكم وان امتدت بكم األيام عن افتقاركم ولم تنجيزوا لكيم امي أر ذثبيت ريحكيم  )32("...ثيذا
يشير دون رييب اليى عيدم وجيود بططيا متكاممية ومتناةيقة مين النياحيتين التعبويية والةيوقية ،عميى
ان النجاح الذي حققه ال اتحون كان مرتبطا بقوتهم ووارادتهيم ووايميانهم ميا ألمطيف الالثيي فقيد جياء
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قوله تعالى "...قال الذين يظنون أنهم ممقوا اهلل كم من فئة قميمة غمبت فئة كييرة بأذن اهلل واهلل ما
ال ابرين "()33
-4توغييل ال يياتحون الييى أعميياق األنييدلس حتييى و ييموا الييى األج يزاء الشييمالية التييي تميييزت بوعييورة
أ ار يييها وقةيياوة منابهييا ممييا لييم يعتييادوا عمييى ثكييذا و ييا فمييم يةييتوطنوثا اا يميية ميين الم يرابطين
.فهذا موةى بن ن ير قد "...توغل ...الى برشمونة فيي جهية الشيرق واربونيه فيي الجيوف و ينم
قادس في المغرب )34("...وكان "...حبان بين ابيي جبمية غي از ميا موةيى ...حيين افتيتا األنيدلس
حتى انتهى الى ح ن ...قرقشونه فتوفى بها  )35("...وقبل ذلك قد افتيتا ةرقةيط وميا"حولهيا
من الح ون والمعاقل )36("...
أما طارق فهو اابر ةار نحو الجهات الشيمالية ةيالكا الطرييق المحياذي لجبيال قنتبرييه التيي
عرفهي ي ي ي ييا الجغرافييي ي ي ييون بأةيي ي ي ييم شيي ي ي يييبه()37ومنهيي ي ي ييا دبي ي ي ي ييل الي ي ي ي ييى جميقي ي ي ي ييه ف ي ي ي ييتا مدين ي ي ي يية امايي ي ي ي ييه
()38وأةييترقه()39وغيرثييا ميين الح ييون والقييالع(.)41ثنييا يمكننييا ان نةييجل مييا يؤبييذ عمييى ثكييذا
حركات عةكريه:
أ -

إن التوغل الى تميك البقياع الشاةيعة والبعييدة ،يعنيي طيول بطيوط الموا يالت التيي
تنعكس ةيمبا عميى طبيعية ااميدادت مين العيدة والعيدد أذ أن األمير ةيوف يحتياج اليى زمنيا
أطول وما ي يبها بالل تنقمها من

ب-


رر وبالتالي يؤير عمى نتيجة المعركة .

تحقيق ميل ثكذا انجازات في فترك الةنتين بقميل أمير ييدل عميى ةيرعة الحركية التيي
ابد وان تشكل عبئا عميى قابمييات المقاتمية كميا ييدفعنا اليى القيول بانيه ا توجيد فةيحة مين
الوقييت لتنظيييم الحييياة المدنييية ،بداليية األميير الييذي أوقييا األةييتاذ ألحجييي ن ةييه فيييه وثييو
تناق ا وا يا لمعييان ف يي الوقيت اليذي يقيول فييه "أنيه ليوا رؤيية اليواة اةيتتباب ال يتا فيي
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الجزيرة ااندلةيه لما أقيدموا كييي ار عميى نقيل مييدان الجهياد وراء ألبيرت "(،)41ييم ييذكر "ا
نجييد فييي عهييد اامييارك مييا أل نيياك فييي عهييد الييواة ميين أعمييال الجهيياد بمييف ألبييرت ،إا قميييل
ولع ييل ع ييدم ااحت يياظ بم ارك ييز جهادي يية ف ييي األرض الكبيي يرة أوق ييف جه يياد المة ييممين ثن يياك
وحرمه منه ،وثو يعني عدم توفر الدعوة الى اإلةالم فيها )42("...
 -5عمي ييى الي ييرغم مي يين إن المةي ييممين كي ييانوا"...يجاثي ييدون العي ييدو ويتوةي ييعون في ييي الي ييبالد حتي ييى
...افتتحييت عاميية األنييدلس(،)43غييير انهييم لييم يتب يذوا بطييوة وثييي فييي غاييية ااثميييه ،تعييرف
ببطييوة اةييتيمار ال ييوز،والتي تعنييي عييدم إعطيياء فر يية لمعييدو ميين إعييادة تنظيمييه والهجييوم ميرة
أبرى عمى المنت رين إلفشال انت ارثم ،غيير إن اليذي جيرى ثيو إثميال المةيممين لميا تبقيى
من العدو وااةتهانة بهم (.)44ذلك ما نراك عندما انهزم العدو الن يراني وتجمعيوا فيي

يبرة

بييالي ()45الواقعيية فييي جبييال أشييتوريش حيييث كهييف كوفادونجييا()46ق اربيية الياليييين ميين بييينهم
عش يرة ميين النةيياء()47بقيييادة زعيييمهم بييالي ()48أو باليييه(.)49األميير الييذي دفييا بالمةتشييرق
لورد أن يعد بقاء اؤلئك الن ارى ثو ن اَر لهم عميى المةيممين ،وأنهيم قيد أيياروا الحمياس ليدى
الن ييارى البيياقين لموا ييمة مييا يةييميه بالك يياح ولييذ يعييد موقعيية كوفادونجييا عييام 718م بداي يية
ااةتدرار ااةباني لبالدثم()51
 -6لع ي ي ييل ااة ي ي ييتمرار ف ي ي ييي العممي ي ي ييات العة ي ي ييكرية وبش ي ي ييكمها المكي ي ي ييف كم ي ي ييا ث ي ي ييو الح ي ي ييال عم ي ي ييى
عهد الحاجب المن ور محميد بين أبيي عيامر زمين البمي ية ثشيام المؤييد(399-366ث ي)(،)51اذ
كييان "...ثييو أ ييال لغييزو الييروم م رطييا فييي ذلييك ...غ ي از ....ني ييا وبمةييين غييزوة  )52(".....قييد
ةبب الكيير من التعب واإلرثاق لدى ال ياتحين ،إا المهيم ان كيان ثناليك أةيبابا تيدفعهم لمييل ثيذك
التحركات الكبيرة والتي أ عها في النقطة اآلتية .
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 -7العامييل ااقت ييادي الييذي عمييى مييا يبييدو ابييذ يةيياير وي يوازي فييي حركتييه مييا العامييل الجهييادي
،فإعالء كممة ا اله أا اهلل محمد رةول اهلل أم ار يتطمب ان يكون الدين في ن وس المقاتمية ارةيبا
وثذا أمر ا نقاش فيه بتاتا ،مما يدفا األةتاذ ألحجي لمقول عن المةممين العابرين بأنهم" تحمةوا
له يذك العقيييدة،حبا لهييا وت ييحية ميين اجمهييا،ا طمعييا فييي مغيينم أو حر ييا فييي جيياك  )53("...لعمنييا
نت ق معه ،وفي ذات الوقت ا نت ق  .فالن س البشرية بين ما رحم ربي وأبرى أمارة بالةوء لقوله
تعالى "وما أبرئ ن ةي أن الن س ألمارة بالةوء أاما رحم ربي أن ربي غ ور رحييم "( )54وقوليه
العزيز"ون س وما ةواثا ،فألهمها فجورثا وتقواثا"()55
ولنأ في تاريبنا اإلةالمي وألعظم وأنزك فترة منه ،أا وثي فتيرة الرةيالة حييث أعظيم بميق
اهلل وأشيرفهم ثيو القائييد،ما ييدلل عمييى ميا ذثبننييا إلييه()56فييال غ اربية ميين وجيود تمييك الن يوس ولعمهييا
أكير عداداً إذا ما ابتعدنا عن تمك الحقبة الرائعة كالتي نحن ب دد بحيها
فمنييا ميين الن ييوص واإلحييداث مييا يشييير لمعامييل ااقت ييادي الييذي ،عمييى مييا يبييدو  ،ييار
موازيييا لمعامييل الجهييادي  ،با يية وأن المةييممين قييد فتح يوا أر ييا جممييية بأجوائهييا رائعيية بمناظرثييا
فطاب العيش فيها وحةن كل ذلك جاء في قول الشاعر أبن ب اجة األندلةي:
ما جنة البمد أا في دياركم *****وثذك كنت لو بيرت أبتار
ا تتقوا بعدثا أن تدبموا ةي ي ييق ار****فميس تدبل بعد الجنة النار()57
فالةرية التي بعيها موةى بن ن ير باات اق ما البمي ة الوليد بين عبيد المميك والتيي كانيت بقييادة
حمي هم يوليان الذي بما طاعته عن الممك ليذريق ،وإليبيات ذليك طُميب منيه شين غيارة عميى ليذريق
لقطييا "مييا بينييك وبينييه وأذ ذااك تطيييب اليين س ...وجيياز...وشيين الغييارة...فةييبا...وغيينم ورجييا وقييد
أمييتالت أي ييديهم بي ي ار وش يياع الببيير ف ييي كييل األقط ييار فييتحمس الن يياس لمغييزو ،)58("...أم ييا ةييرية
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طريييف بيين مالييك ااةييتطالعية والتييي أرةييمت عييام 91ثي ي( )59لألنييدلس "...فأ يياب ةييبيا لييم ييير
موةى ميمه وا أ حابه ،ومياا جةييماً ...فمميا رأى النياس ذليك تةيرعوا إليى اليدبول )61("...ليذا
نييرى ألعتبييي والعييامري يقييوان بأنييه ميين" ابييرز نتييائص الحمميية ااةييتطالعية لمقائييد طريييف ...تعييرف
عمى غنى اةبانيا وبيراتها الغزيرة"()61
أما المقَري فقد أورد ن اُ يظهر تشوق موةى لمدبول إلى األندلس بعيدما كمميه يولييان فيي
مو ييوع العبييور "...وو ييف لييه حةيينها وف ييمها ومييا جمعييت ميين أشييتات المنييافا وأن يواع الم ارفييق
وطيييب الييزرع وكييرة اليمييار ويي اررة المييياك وعييذوبتها،)62("...وزاد ميين ذلييك الشييوق عنييدما "...كتييب
طارق الى موةيى بيال تا والغنيائم فحركتيه الغييرة)63("...ليذا كيان ممين جميا الغنيائم الكيييرة حينميا
دبييل األنييدلس (،)64أمييا ابيين البطيييب فقييد اشيرك إلييى ن ييس المعنييى بقولييه "...ونظييروا إلييى مييا وراء
البحر في بالد طيبه ،وبركات

يبه ،اغتبطوا،وارتبطوا)65("...

والالفت لمنظر واانتباك ،ثو إن مجميل العممييات ال يتا التيي قادثيا كيل مين طيارق وموةيى
،كان من نتائجها ،الح ول عمى األةالب ،ولو إن البعض يعد ثذا األمر ش طبيعيي ،غيير أن
طبيعيية مييا جييرى ا يشييير إلييى ذلييك ااتجيياك ،بييل قييد يممييس الييبعض لمييا اش يرنا اليييه ،فمييم يعييد "ميين
المةييممين ارجييل أا ركييب )66("...والح ييول عمييى الجيواثر اليمينيية ومنهييا مائييدة نبييي اهلل ةييميمان
(عميه الةالم)(،)67فطيارق عنيدما دبيل قرطبية أ ياب منهيا الكييير مين اليياقوت واليذثب وال

يه

مييا لييم يجمييا ميمييه قييط ،وأ يياب ميين النةيياء والييذراري والحرييير الش ي الكيييير( )68وزيييادة عمييى مييا
ذثبنا اليه يت ا من بالل كتاب البمي ة الوليد بين عبيد المميك والموجيه إليى موةيى يةيتعجمه فييه
النزول إلى الحا رة اإلةيالمية دمشيق ،أا أن وليي عهيدك ةيميمان ثيو اآلبير أرةيل لموةيى كتابياً
ييبطه فيه ويطالبه بالتأبر في الو ول آلن البمي ة عمى فراش الموت ،فأراد ولي العهد ان يكيون

()323

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

الو ييول عمييى عهييدك وبالتييالي ااة يتحواذ عمييى مييا جيياء بييه موةييى ميين الغنييائم ،غييير ان األبييير
و ييل قبييل وفيياة البمي يية بيالييية أيييام فييدفا اليييه كييل مييا يحمييل ميين الييذبائر واألم يوال ،فغيياظ بييذلك
العمل ولي العهد والذي تولى البالفة .عندثا نكب بموةى وأل بيته (.)69
لعمنا نممس ش من المبالغة في مةألة البوف عميى المةيممين ،كميا كيان عميى عهيد البمي ية
عمر بن عبد العزيز الذي كاتب وليه الةما بن مالك البواني عمى رأس المائه من ألهجرك طالبياً
منه أجالء المةممين من األنيدلس بوفياً مين تغميب العيدو ( )71فيأامر يبيدوا بعييداً عين الواقعيية
با يةً وان المةييمين قييد م يوا ق اربيية اليمييان ةيينوات فتحيوا مييا فتحيوا ميين أقطييار األنييدلس الشاةييعة
ثذا أواً،ويانياَ كان األجدر أن يكون البوف في بادئ األمر ويالياَ ََ ََ ًََ نجد أن البمي ة عيدل عين
رأيه بعد أن أقنعه الةما ،وثذا فيه ما يمكن مناقشته
أواً-ان مو ييوع ااقنيياع فيييه ميين التجنييي الكيي يير عمييى مقييام البمي ييه أا المهييم ان كييان ذل ييك
من مجمس اةتشاري كان الوالي حا اًر فيه أو ارةل لبيان رأيه.
يانياً -عدول البمي ة عن ق اررك ،ب و اً ان كان فيه ال يالا العيام يعيد امي أر ميأبوذاً عمييه.أا
أن كان ثذا العدول يعود اةباباً اقت اديه ،نممس ذلك مين بيالل توجييه الةيما بين ماليك يطالبيه
فيه بأن "يبمس أر ها ويبرج منها ما كان عنوة ،بمةياً هلل مين أر يها وعقارثيا ويقير القيرى فيي
يد غنامها ...ويأبذ البمس ،وان يكتب إليه ب

ة األندلس وأنهارثا )71("...

حقيقيية نحيين لةيينا مييا الرواييية األوربيية التييي تجعييل ميين العامييل ااقت ييادي ةييبباً رئيةييياً فييي
عممييات ال يتا اإلةيالمي ،بعيد أن اةيتندوا عميى واقعية بيالط الشيهداء عيام 114ث ي(، )72اذ جعميوا
من عظم الغنائم ويقمها الةبب اليرئيس فيي بةيارتهم( )73لكننيا بيذات الوقيت ا يمكين اثميال ثيذا
العامل()74
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 -8بط يأً أةييتتراتيجياً وقعييت فيييه القيييادة العميييا والمتميميية بألبالف ية ،عنييدما اةييتدعت كييال القائييدين
المي ييدانيين موة ييى وط ييارق مع ي ًيا ،ودعتهم ييا ال ييى دمش ييق فكي يان ذل ييك أواب يير ش ييهر ذي الحج يية ع ييام
95ثي( ، )75أذ أن ذلك ابد وان يترك فراغاً ليس في ارض المعركة بل في ن يوس الجنيد المقاتميه
عمى الرغم من تولي اامير عبيد العزييز بين موةيى بين ن يير ثيذا أوا  ،أميا األمير اليياني فيتمييل
بوقت ااةتداء ،أذ اتزال عمميات ال تا مةتمرة وثيو وقيت فيي غايية الحيرج فميم يكين ال ياتحون قيد
اةييتقروا اةييتق ار اًر كييامالً( ،)76لييذا نييرى الحجييي يقييول "...ولعييل أةييتداء موةييى وطييارق إلييى دمشييق
...كان من األةباب الكبيرة في نمو ثذك القوك القوطية(.)78("...)77
 -9تعد نةاء الق ير مين إحيدى األةيباب الكامنية فيميا أليت الييه اليبالد لم تيرة التيي تميي بحينيا 1ذ
كان لها دو ار فعااً فيي حركية بعيض ال عالييات الةياةيية با ية اذا تيزامن ذليك ميا

يعف بعيض

أولي األمر .فالروايات تذكر إن عبد العزيز بن موةيى بين ن يير قيد تيزوج مين أرممية ليذريق التيي
الحة عمى ن ةها وبقيت عمى الن يرانية،وكانت حظيية لدييه وقيد ةيكن معهيا فيي كنيةية اشيبيمية
،وآذ بها تةأله عنه ةبب عيدم ةيجود ممين ييدبمون عمييه فيي مجمةيه فميا كيان منيه أا أن أجابهيا
،بييأن ذلييك ليييس ميين ديننييا ،فمييم تقتنييا بجوابييه ،وبةييبب حبييه لهييا ،عمييل عمييى ان ي ييا عنييد مييدبل
مجمةه باباً

غي اًري جبر الدابل عمى أن ينحني قميالً،ألجل إن ي همها ان ذلك ال عيل ميا ثيو أا

تحية ليه ،فر يية بيذلك (.)79وجياء فيي الببير انهيا ةيألته يومياً أن ي يا تاحياً عميى أرةيه بعيد أن
ينعته مين ذثبهيا وجواثرثيا،فمم يقبيل فيي بيادئ األمير أا أنهيا أقنعتيه ان ي يعه فيي بموتيه معهييا
ف عل وواذا بيوم وثو وا ا التاج عمى رأةه وقد رأته امرأة التي شاعت الببر بين المةممين والجند
حتى رأوك عيناً،عندثا أشياعوا أن اليولي قيد تن ير فقتميوك ةينة98ث ي()81اليى جانيب الدةيائس التيي
حيكت عميه( )81والمتتبا لدور المرأة في بعض األمور الةياةية وبا ة الح يات من الجواري
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يدثن ذا اييير ةييمبي عمييى مؤةةيية الحكييم وثييي ابطيير واث يم
يزوجن ٌَ ميين أولييي األميير ،يجي ٌ
والالتييي تي ُ
مؤةةات بقاء الدول ونموثا ()82
-11مجي ي عش ييرون واليي ياً ب ييالل فتي يرك أين ييين وأربع ييين ة يينه}138-95ث ي ي{()83م ييا ث ييو أا دلي ييل
"...عمييى بعييض اإلربيياك...")84("...فييال يمكييث بع ييهم فييي من ييبه غييير شييهور،وما يكيياد يأبييذ
مكانييه ويييدرس األحيوال وي ييا البطييط لإل ييالح حتييى يتغيير أو يةتشييهد ،فيييأتي وال جديييد ،ثييذا
التب ييدل ...ي ييا األن ييدلس بمواجه يية بع ييض األبط ييار ولعم ييه ك ييان ة ييبباً مهمي ياً ة يياعد فم ييول الق ييوط
المنهزمة أمام جيش ال تا ان تعيد

وفها وتبدأ المحاربة)85("...األمر الذي يؤيد ميا ذثبنيا الييه

بأن"ااةتقرار الدائم الذي ينتص ااةتمرار في ال يتا وتن ييذ بطيوات اإل يالح )86("...ليم ييتم بعيد
.كما يؤكد اةتمرار التببط في عدم و وح البطط لعمميات ال تا
 -11لوحظ أن عممية اةتيطان الةكان ،في ااعم األغمب ،مبني وفق األةيس القبميية وااةيتئيار
ببعض المواقا دون غيرثا ( )87فجر ذلك إلى الن ازعيات دابمييه وقعيت ثنيا وثنياك ،كاليذي حيدث
في عهد الوالي عبد الممك بن قطن،بين البمديين والشاميين( ، )88والذي حةمه عمي بين البطيار
ةنة 123ثي،بأن اةتوطن الدمشقيون في البيرك ،اميا الحم ييون فاةيتقروا فيي اشيبيمية وفيي شيذونه
كييان ال مةييطينيون وعمييى ثييذك الشيياكمة تييم حييل الن يزاع(.)89وقييد بييان اييير ذلييك التقةيييم ،مييا وجييود
أماكن مشتركه،في فترة دول الطوائف ()91
ولقد عزف عبد اليرحمن اليدابل عميى ثيذا اليوتر الحةياس منيذ الوثمية األوليى فيي قييام إمارتيه
()91كمييا اةييتغل بنييو العبيياس ذلييك فييي مييد يييد العييون لمعييارض ل يه فييي الييدابل كحركيية عييالء بيين
مغيث الرومي ()92
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 -12الت ي يات الةياةييية وواتبيياع ميينهص الغاييية تبييرر الوةيييمة ،كانييت بداييية عهييد اان يراد بالةييمطة
والتمييويا بالةييالح أذا مييا اقت ييت ال ييرورة ،دون الرجييوع الييى الوفيياق الةياةييي الييذي يحييافظ عمييى
وحدة أامه ويرعى م يالحها تميك ال يورة الةيمبية تميميت ألبنييه ثشيام وةيميمان بيالنزاع بيين إفيراد
األةرة ألحاكمه فهذا عبد اليرحمن كيان "قيد عقيد البالفية( )93فأةيتحقها ثشيام بأةيتباقه إليى ق ير
البالفة قبل أبيه ،أذ كانا غيائبين ،ولميا ح يرته الوفياة ...وكيل ابنيه عبيد المميك ...وقيال ليه :مين
ةبق اليك من إبوانك ،فأب أر اليه بالباتم واألمير )94("...ثيذا الت يرف كيان بدايية الن ازعيات التيي
شهدتها الةاحه ااندلةيه وعرفت ب ترة ال و ى الةياةيية التيي كانيت مقدمية لتميزق اليبالد إليى ميا
عرف بدويالت الطوائف ()95
 -13الم ييتمعن ف ييي طبيع يية ااح ييداث يمح ييظ ظ يياثرة الت ي ي يات الةياة ييية الت ييي ش ييحذتها األمني ييات
والطموح الشب ي فقد عرف عن الحاجب المن ور انه ذا" ثمة ترمي به المرامي ،ويحدث ن ةه
ب ي ييإدراك مع ي ييالي األم ي ييور ....ف ي ييتم ل ي ييه مي ي يرادك وك ي ييان أح ي ييد أعاجي ي ييب ال ي ييدنيا ف ي ييي الترقي ي يية والظ ي يير
بتمنيه)96("...فقد كان داثية ع رك فيي أ ازليت كيل منافةييه ومعار ييه لمو يول لميا ي يبوا إلييه
،فييتبمص ميين جع يير بيين عمييي والحاجييب جع يير بيين عيمييان ألم ييح ي( )97وقتييل المغييرة بيين عبييد
الرحمن النا ر شقيق البمي ة الحكم (،)98وةعى لمق اء عمى الوزير أبي تمام غالب اان اري
احب مدينة ةالم(،)99وثنا ي ي ه ابين البطييب بقوليه "...وليم يبيق ييداً يحيذر بطشيها أا شيمها
،وا عين ياً بريبيية نظرثييا أا فقأث يا ...")111("...فمييا زال يييبطش بأعدائييه ...إلييى أن

ييار البمي يية

حينئذ ثشام بن الحكم ليس له من األمر غيير ااةيم ...")111("...فيتم ليه ميا أراد مين ااةيتقالل
بالمم ييك وااة ييتبداد ب يياألمر ...ولم ييا ثم ييك المظ يير ق ييام ب يياألمر م يين بع ييدك أب ييوك عب ييد المم ييك وتمق ييب
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بالنا يير لييدين اهلل عمييى ةيينن أبيييه وأبيييه فييي حجيير البمي يية ثشييام وااةييتبداد عميييه وااةييتقالل
بالممك ...في ااةتئيار بما بقي من رةوم البالفة)112("...
إن و ول البالفة إلى ثذا الدرجة من ال عف ابد وان يؤيرعمى ن ةية المجتما ألةيالمي
الييذي ي ييرى فييي البالف يية الجانييب الروح ييي ،فع ييزل البمي يية بهك ييذا أةييموب عم ييى الييرغم م يين
شب يته ما الدور الذي لعبته والدته الةيدة

با "(،)113وما ات

ييعف

ت به تميك ال تيرة مين كييرت

المشاحنات والدةيائس والميؤامرات وااغتيياات (.)114كيل ذليك ةياعد عميى أ يعاف الدولية وفيي
مقدمتها مؤةةة البالفة بدالة ما قام به البم ية ثشام حينما ولي عهدك إلى المأمون أبي المظ ر
عبد الرحمن بن المن ور ةينة 398ث ي آذ "كتيب اليوزراء والق ياة وةيائر النياس شيهادتهم ببطيوط
أيديهم وتةمى بعدثا بولي العهد ونقم أثل الدولة عميه ،ذلك فكان فيه حت ه وأنقراض دولته ودولة
قومه)115("...
 -16الةير عمى ةياةة ااعتدال ،ةيبيل إليى النجياة وعميى العكيس مين ذليك يبميق البميل .فألكيل
يعمييم أن المةييممين قييد اتبع يوا فييي كييل فتوحيياتهم ةياةيية التةيياما الييديني ،غييير ان اإلف يراط فيهييا قييد
يبم ي ييق ظ ي ييروف وبيئ ي يية تنمي ي يوا فيه ي ييا اتجاث ي ييات متطرف ي يية ومعادي ي ييه لإلة ي ييالم والمة ي ييممين كالحرك ي يية
الشعوبية()116
فعمى عهد األميير عبيد اليرحمن األوةيط 238-216ث ي قيام يمية مين الن يارى بشيتم اإلةيالم
وةييب رةييول اهلل} ييمى اهلل عميييه والييه وةييمم {عمن ياً وعمداً،وو ييمت ج يرأتهم ،بييأن فعم يوا ذلييك عنييد
أبي ي ي يواب المة ي ي يياجد وف ي ي ييي أوق ي ي ييات ال ي ي ييالة(،)117وم ي ي يين أفعي ي ي يالهم الق ي ي ييذرة ،قي ي ي ي ارءة ة ي ي ييورة يوة ي ي ييف
بأآلعجميه( )118وآبرون أبذوا يمعنون المغة العربية والذي أمير بهيا (،)119ويبيدوا أن األمير قيد
و ل إلى درجة الالمبااة وعمى مةيتوى العيام والبياص فقيد ذكير "...أن رجيال ن يرانياً وقيف فيي
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المةممين غيرة لمنبي(،)111أا تنكيرون ميا تةيمعون فقيال ليه جماعتيه مين أثيل قرطبية :أم يي
لشي ييغمك ،وكي ييان اإلف ي يرنص اذا ةي ييمعوا أآلذان لم ي ييالة قي ييالوا قي ييوا منك ي ي اًر في ييال يعتي ييرض عمي يييهم بش ي ي
)111("...
 -15قال تعالى "يايهيا اليذين أمنيوا ا تتبيذوا اليهيود والن يارى أوليياء بع يهم أوليياء بعيض ومين
يتولهم منكم فأنيه مينهم ان اهلل ا يهيدي القيوم الظمميين "( )112بيل أن اهلل قيد زاد مين تشيددك تجياك
يدن أشييد النيياس عييداوة لمييذين أمن يوا اليهييود، )113("...إذن ااةييتاعنة بهييم بييأي
اليهييود إذ قييال "لتجي ً
شكل من لالشكال ُيعد مبال اً لمشارع اإلةالمي .
فكان األجدر بال اتحين المةممين الةير عمى ثذا النهص اإللهي ،لكن الذي جرى كان العكس
،فزرع يوا بييذرة ال ييعف وةييقوثا ميين حيييث يعمم يوا أوا يعمم يوا .ومهمييا تكيين المبييررات التييي يةييوقها
اآلبيرين فيي تميك ااةيتعانة( )114فهييو أمير يرف يه كيل ذي عقيل لبيييب .فمقيد جميب ذليك اإلجيراء
نتائجاً ةمبية تو حت بعد فترة بحينا ( )115فهذا طارق بن زيياد وال ياتحون كيانوا "أذا أل يوا يهيوداً
ببميييدة

ي ييموثم الي ييى المدينييية وترك ي يوا معهي ييم مييين المةي ييممين طائ ييية"(...")116اة ييتنامة الي يييهم دون

الن ييارى ،لمعييداوة بييينهم "(...")117و ييار ذلييك ُةيينةفي كييل بمييد ي تحييون حيييث يوجييد اليهييود فيهييا
 )118("....مما أيار غيض الكيير في ال ترات الالحقة فهذا الشاعر أبو الحةين يوةيف قيال بعيد
ان ت اقمه بطرثم
تحكمت اليهود عمى ال روج *******وتاثت بألبغال والة ي ييروج
وقامت دولة األنذال فيني ي ييا********* و ار الحكم فينا لمع ييموج
فقل لألعور الدجال ث ي ي ييذا*****زمانك( )119أن عزمت عمى البروج()121
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 -16قي ييال تعي ييالى" قي يياتموثم يعي ييذبهم اهلل بأيي ييديكم ويبي ييزثم وين ي ييركم عمي يييهم ويشي ييف

ي ييدور قي ييوم

مييؤمنين"(،)121وقولييه العظيييم "قيياتموا الييذين ا يؤمنييون بيياهلل وا بيياليوم اآلبيير وا يحرمييون مييا حييرم
اهلل ورةوله وا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وثم

اغرون

"(،)122وثذا أمر الالثي أبر ا جيدال فييه .غيير ان اليذي جيرى عميى ارض الواقيا ،تعياون بيين
المةييممين مييا الن ييارى

ييد بنييي جمييدتهم فييي الييدين واانتميياء ،ف ييي عييام 165ثي ي يييار كييل ميين

ةييميمان بيين يقظييان األع اربييي والحةييين بيين عبييادة البزرجييي بمةيياعدة شييارلمان أذ أمييدثم بالمييال
والةالح

د ةمطة عبد الرحمن لدابل (،)123وأي اً ما حدث عام 263ثي أذ ات ق عبد الرحمن

بن مروان الجميقي ما أذفونس بن أردون حيث قُتل من المرابطين المةممين عدة مئات ()124
أمييا البمي يية عبييد الييرحمن النا يير فقييد عقييد ات اقييية مييا ممييك أيطاليييا }ثييوج دي بروفييانس{

ييد

ال يياطميون وث ييم مة ييممون ،وت ييق م ييا }قة ييطنطين الة ييابا{إمب ارط ييور الدول يية البيزنطي يية وال ارغ ييب
باةترجاع جزيرة

قميه التي كانت بيد ال اطميين( )125أن ثذا التواطؤ قد ذثب بم يمحة أاميه

اإلةالمية نحو الهاوية ألجل منافا أنية ا تبقي وا تذر فالعدو الن راني قد اةت ادة من ناحيتين
األولى -انه أوقف طرفاً مهماً وذا يقل في ةير اإلحداث إلى جانبه
اليانييية -ادب ييل المة ييممين ف ييي ن ازع ييات فيم ييا بي يينهم بييل واة ييند الواح ييد

ييد ااب ييرو بالت ييالي يك ييون

المةت يد الوحيد ثو ا غيرك .ذلك التواطؤ وتمك ااةت ادة قيد تجميت بشيكل ا ليبس فييه بيالل فتيرة
دول الطوائف
أبر،ارتكب بعيض أوليي أمير المةيممين بطيأً بانيت أييارك فيميا بعيد واليذي تمييل
 -17وأبي اًر وليس ً
بإدبال عن ر ال قالبة()126الذين بعد حين ذثبوا مذثب الشعوبية،فهذا حبييب ال يقمبي وعميى
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عهي ييد البمي ي ييه ثشي ييام المؤيي ييد و ي ييا كتاب ي ياً بعن ي يوان [ااة ي يتظهار والغالبي يية عمي ييى مي يين أنكي يير ف ي ييل
ال قالبة]()127
ويعييد األمييير الحكييم بيين ثشييام [216-181ثي ي]ثييو أول ميين اةييتجمبهم ()128يييم ازداد عييددثم
ُ
إلى ب عة أاف زمن البمي ة النا ر[351-311ثي]()129والذين عمموا عمى حجب البالفة من
مرشييحها الشييرعي بعييد وفيياة النا يير ( )131وكييانوا قبييل ذلييك لهييم الييدور فييي ثزيمتييه فييي معركيية
البنييدق عييام[327ث ي] حيييث تييولى القيييادة نجيدة بيين حةييين والييذي اعييدم عمييى اييير بيانتييه فيي ثييذك
المعركي يية التي ييي دارت مي ييا مممكي يية قشي ييتاله ()131ثي ييذا مي ييا أيي ييار غي يييض المقاتمي يية العي ييرب والقبائي ييل
المغربية[البربر] آذ لم يتنا حوا في الحرب ما ثذك القيادة(، )132
ولعل الغاية من إدبال ثذا العن ر وااعتماد عميه ب و ياُ فيي مؤةةية الجييش ،ثيو الحيد مين
ن وذ اارةتقراطية العربية في الحكم نأمل من ثذك الدراةة التحميمية لمكامن

عف المةممين ،ثو

أبذ الدروس والعبر لما نحن عميه أان  ،في الكشف عن أماكن الظل او التيي ييرى فيهيا اليبعض
ا أثمية وا تأيير لها عمى ةير األمة وبقائها .
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 -41ينظر:الحجي،تاريخ،ص95ومابعدثا،الةامرائي وآبرون،تاريخ،
ص43وما بعدثا.
 -41الحجي ،تاريخ،ص.181
 -42ن م ،ص.244
 -43مجهول،أببار،ص.25
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 -44ينظر:ابن عذاري،البيان،27/2،ابن بمدون،العبر،118/4،
المقري،ن ا219/1،وما بعدثا.
-45المقري،ن ا.258/1،

 -46ابن عذاري،البيان،29/2،ابن،بمدون،العبر،255-254/4،
لورد،أةبانيا،ص.59
 -47مجهول،أببار،ص،28المقري،ن ا.258/1،
 -48مجهول،أببار،ص.28
 -49ابن البطيب،أعمال،ص.322
 -51أةبانيا،ص.61
 -51المراكشي،المعجب،ص،16ابن عذاري،البيان ،253/2،ابن البطيب،إعمال،ص.48
 -52المراكشي ،المعجب،ص.24
 -53التاريخ،ص.44
 -54يوةف أية .53
 -55الشمس،اايتين.7،8
-56تٌعييد معركيية أحييد ميييالً شاب ياً إلييى مييا ذثبنييا إليييه وثييي التييي وقعييت عييام 3ث ي حيييث أميير
الرةييول[ ييمى اهلل عميييه والييه وةييمم]مقاتميييه ميين رميياة الةييهام وكييان عميييهم عبييد اهلل بيين جبييير
وتعييدادثم  51رج ييال ،وث ييم عمييى ةي ي ا الجب ييل ،اليبييات ف ييي مك يينهم وبكييل األحي يوال البة ييارة ام
الن يير أا أنهييم بييال وا أميير الرةيول[ص]عنييدما أروا بشييائر الن يير فجعميوا يقولييون "...الغنيميية
الغنيمة"...وبذلك كانوا الةبب في بةارة المةممين....ينظر:الطبري،تاريخ.518-217/2،
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كما إننا لم نشهد بطاباً آلولي أمر المةممين في عمميات ال تا والجهاد،كبطاب الرةول
محمد[ص] قبل بوض المعارك في إرةال "...رجاا من ال حابة إلى المموك العرب والعجم
،دعاة إلى اهلل عز وجل."...ن.م 644/2،وما بعدثا .لما لذلك من ايرفي ن وس الشعوب
الم توحة في الدبول الى اإلةالم
 -57ابن البطيب،أعمال ،ص.5وقد جاء ثذا الشعرعند ابن ب اجة عمى النحو
اآلت ي ييي
أشجار
دركم**** ُ
أنهار و ُ
ماء وظ ُل و ُ
يا أثل أندلس هلل ُ
أبتار
كنت
دياركم ***ولو
ما جنة البمد أآل في
تبيرت ثذا ُ
ُ
ُ
ُ
ديوان،ص.136
 -58المقري ،ن ا.237/1،
 -59الحميري،الروض،ص ص،8،127ابن الكردبوس،ااكت ا،ص،131
ابن عذاري ،البيان.16/2،
 -61مجهول،أببار،ص،6ابن الكردبوس،ااكت ا،ص،45المقري،ن ا،217-215/1/
الةامرائي وآبرون،تاريخ،ص.24
 -61تاريخ،ص.229
 -62ن ا.237/1،
 -63النا ري،ااةتق ا.98/1،
 -64ن،م.99/1،
 -65أعمال ،ص.5

()342

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون
 -66مجهول،أببار،ص.11

 -67ينظر:الرقيق القيرواني،تاريخ،ص،88ابن الكردبوس،ااكت ا،ص،48
الحميري،الروض،ص ص،132-131المقري،ن ا  -68 .265،272،289/1،الرقيق
القيرواني،تاريخ،ص،76ابن عذاري،البيان.8/2،
 -69ينظر:ابن اابار،الحمة،334/2،ابن الكردبوس،ااكت ا،ص،51ابن عذاري،
البيان،21/2،ابن البطيب،أعمال،ص،6النا ري،ااةتق ا،111-99/1،
المقري،ن ا.262/1،
 -71ينظر:ابن القوطية،ص،12مجهول،أببار،ص.23
 -71مجهول،أببار،ص،23ينظر:المقري،ن ا،219/1،ابن عذاري،البيان.219/1،
-72ينظر:ابن بمدون،العبر،119/4،المقري،ن ا ،221/1الحجي،تاريخ،ص،198
الةامرائي وآبرون،تاريخ،ص.57
-73رينو،تاريخ،ص ص،111-111الحجي،تاريخ،ص،197الةامرائي وابرون،
تاريخ،ص.56
 -74ينظر:الهامش[ٍ.]56
 -75ابن الكردبوس ،ااكت ا،ص ،153مجهول ،أببار،ص.19
 -76ينظر:ابن البطيب،أعمال،ص،13ابن بمدون،العبر،17/4،المقري،
ن ا.324،258،331-323/1،
-77ينظر:الهامش [42و.]48
 -78التاريخ،ص.271
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 -79المقري،ن ا.263/1،
 -81مجهول،إببار،ص.21
 -81الم در الةابق.263/1،
-82ينظر:ةممان،الحياة،ص ص.142-141

-83ينظر:ابن بمدون،العبر،119-118/4،المقري،ن ا219/1،وما بعدثا،
أرةالن،الحمل.246/2،
84الحجي،التاريخ،ص.133
 -85ن.م،ص.268
 -86ن.م،ص.179
 -87ينظر:ابن حزم،جمهرة498/2،وما بعدثا،المقري،ن ا271/1،وما بعدثا،
مؤنس،فجر،ص372وما بعدثا،الةامرائي وآبرون،تاريخ64،وما
بعدثا،ال

.

مي ،الحياة،ص1ومابعدثا.

88مجهول،أببار،ص ص.38-37
 -89ابن القوطية،تاريخ،ص،21ابن عذاري،البيان،33/2،ابن البطيب،ااحاطه،
،114-112/1المقري،ن ا.2251226/1،
 -91ينظر:عنان،دول،ص 21وما بعدثا،الحجي،التاريخ،ص321وما بعدثا،
دوزي،مموك،ص 6وما بعدثا،ب ر،النير،ص ص.35-17
-91ابن البطيب،أعمال،ص،8ابن بمدون،العبر.121/4،
-92ابن عذاري،البيان،52/2،ابن البطيب،أعمال ،ص.9
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 -93أُعمنت البالفة بشكمها الرةمي من قبل عبد الرحمن النا ر عام 316ثي .ينظر:ابن
ةعيد،المغ ِرب،182/1،ابن البطيب،أعمال،ص،29وانظر:نص الكتاب الذي تمقب فيه عبد
ُ
الرحمن بألقاب البالفة.ةالم،تاريخ،ص.319
 -94ابن البطيب،أعمال،ص.11
 -95ن،م،ص ص،141-119الهامش رقم[ٍ.]91
-96ابن اابار،الحمة،268/1،المراكشي،المعجب،ص.17
-97ابن بةام،الذبيرة،ق4م،43-41/1المراكشي،المعجب،ص،18ابن البطيب،ص.77
-98ابن ةعيد،المغرب.211/1،
 -99ابن بةام،الذبيرة،ق4م،44/1ابن عذاري،البيان،267/2،ابن البطيب،
أعمال،ص ص63و.63
 -111ابن البطيب،أعمال،ص.65
 -111ابن اابار،الحمة.269/1،
-112ابن بمدون،العبر.148/4،
-113ينظر:ةممان،الحياة،ص ص.144-143
-114ابن حزم،نقطة،ص.87
-115ابن بمدون،العبر.149/4،
-116الشعوبية،ثم أثل التةوية عمى أةاس أن الناس كمهم من طينة واحدك وةاللة رجل
واحد .ينظر:ابن عبد ربه،العقد.123/3،ثذا في المغة ،اما في اا طالح فهم قوم
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متع بون عمى العرب وا يرون لهم ف ال عمى غيرثم من األمم،أن لم يكونوا اقل منهم شأنأُ
ومنزلة .....طييه،الدس،393/2،حجاب،مظاثر،ص،11
 -117بول،العرب،ص ص73و،83الحجي،تاريخ،ص.243
-118ابن رشد،فتاوى،1427/2،نوازل،ص.59
 -119ن.م.1428/2،
-111ابن عذاري،البيان.97/3،
-111ن.م.98/3،
-112المائدة،أية[.]51
-113المائدة،أية[.]82
-114العبادي،في تاريخ،ص.281
-115ينظر:ال

مي،الحياة،ص 21وما بعدثا.

-116مجهول،أببار،ص،12ابن اايير ،الكامل،123/4،ابن عذاري،البيان ،12/2،ابن
البطيب،ااحاطة.111/1،
-117المقري،ن ا.247/1،
 -118ن.م.252/1،
ةدن في األرض
 -119لعمه تأويالً لقوله تعالى "وق ينا الى بني إة ارئيل في الكتاب لت ُ
مرتين ولتعمُن عموا كبي ار أذا جاء وعد أولهما بعينا عميكم عباداُ لنا أولي ِ
بأس شديد فجاةوا
بمل الديار وكان وعدا م عوا".اإلةراء،اآليتين[.]4،5
-121ابن بةام،الذبيرة،ق2م،562/2أحمد،الشعر،ص.111
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-121التوبة،أية[.]14
-122التوبة،أية[.]29

-123ابن اايير،الكامل،68-67/6،ابن عذاري،البيان،56/2،ابن بمدون،
العبر.24/4،
-124ابن اايير ،الكامل.311-311/7،
 -125ابن عذاري،البيان322-319/2،
-126ال قالبة،ثم "جيل حمر االوان

هب الشعور".ابن منظور،لةان،

مادة[ قمب]،وقد ُجمبواثؤاء من جهة جميقية وافرنجة وقموريه وبمغاريا.
ابن حوقل  ،ورة،ص،116العبادي،ال قالبة،ص.8
-127لبن بةام،الذبيرة،ق1م،34/1ابن اابار،التكممة،757/2،بالف،
قرطبة،ص،256العبادي،ال قالبة،ص.14
 -128ابن ةعيد ،المغرب،39/1،ابن اايير،الكامل،213/5،ابن بمدون ،العبر.125/4،
-129القري ،ن ا،113-112/2،العبادي،ال قابة،ص.11
-131ينظر:ابن عذاري،البيان 259،وما بعدثا،العبادي،ال قالبة،ص.13
 -131مجهول،أببار،ص.156
 -132أعمال،ص.37

الم ادر والمراجا

 -1القرأن الكريم
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-2ابن اابار،ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر(ت658ثي)
.............التكممي ي ي ي ي ي ي ي يية لكتي ي ي ي ي ي ي ي يياب ال مة،نشي ي ي ي ي ي ي ي يير:عي ي ي ي ي ي ي ي ييزت عطي ي ي ي ي ي ي ي ييار الحةي ي ي ي ي ي ي ي يييني،مطبعة

الةعادة(،القاثرة1963:م)

............-3الحمي يية الةي يييراء/تحقيي ييق:حةي ييين مي ييؤنس،ط،1مطبعي يية لجني يية التي ييأليف والترجمي يية
والنشر(،القاثرة1963:م)

-4ابيين األيير،أب ييو الحة يين عم ييي ب يين أب ييي الكي يريم محمييد ب يين محم ييد ب يين عب ييد الكي يريم ب يين عب ييد
الواحد الشيباني(ت631ثي)

..............الكامل في التاريخ،المطبعة المنيرية(،القاثرة1353:ث ي)

-5

احمد،محمد شهاب

.......الشعر الةياةي األندلةي في ع ر مموك الطوائف،ريالة ماجةتير مكتوبة عمى اآللية
الطابعة ،قدمت لكمية ااداب الجم ة المةتن ريه(،العراق1988:م).

-6اادرة ي ي ييي،ابو عب ي ي ييد اهلل ب ي ي يين عب ي ي ييد اهلل ب ي ي يين محم ي ي ييد ب ي ي يين ابي ي ي يراثيم الم ي ي ييوفي(ت561ث ي ي ي ي)

...........نزثة المشتاق في أبتراق اافاق،عالم الكتاب(،بيروت1989:م)
-7أرةالن،شكيب

...........الحمي ي ي ييل الةندةي ي ي ييية في ي ي ييي اإلببي ي ي ييار واآليي ي ي ييار األندلةي ي ي ييية ،منشي ي ي ييورات،دار الحيي ي ي يياة،

(بيروت:د-ت).

-8ابن بةام،أبو الحةن عمي الشنتريني(ت542ثي)

............الييذبيرة فييي محاةيين أثييل الجزيرة،تحقيق،أحةييان عبيياس،ط،1دار اليقافيية لمطباعيية
والتوزيا(،بيروت1979:م).

-9البكري،اب ي ييو عب ي ييد اهلل ب ي يين عب ي ييد العزي ي ييز ب ي يين محم ي ييد ب ي يين أي ي ييوب ب ي يين عم ي ييرو(ت487ث ي ي ي)

...........جغرافييية األنييدلس وأوربييا ميين كتيياب المةييالك والممالييك ،ط،1دار اإلرشيياد لمطباعيية
والنشر والتوزيا(،بيروت1191:م)
-11بول،أةتانمي لين

......العرب في اةبانيا،تعريب:عمي الجارم(،القاثرة1961:م).
 -11حجاب،محمد نبيه

...........مظاثر الشعوبية في األدب العربي حتى نهاية القرن اليالث الهجري،مكتبية نه ية
م ر(،المعادي1961:م)

-12الحجي،عبد الرحمن عمي
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...........ت يياريخ األن ييدلس م يين ال ييتا اإلة ييالمي حي ييى ة ييقوط غرناط ييه897-92ث ي ي-711/
1492م،دار القمم(،بيروت1976:م)

 -13ابن حزم،عمي بن احمد بن ةعيد(ت456ثي)

.............جمهي ي ي ي ي يرة انةي ي ي ي ي ياب العرب،تحقي ي ي ي ي ييق:عب ي ي ي ي ييد الة ي ي ي ي ييالم محم ي ي ي ي ييد ث ي ي ي ي ييارون،ط،5دار

العارف(،القاثرة:د-ت)

...........-14نق ي ي ي ي ي ييط العروس،تحقي ي ي ي ي ي ييق:ش ي ي ي ي ي ييوقي

ي ي ي ي ي يييف،مجمة كمي ي ي ي ي ي يية اآلداب،جامع ي ي ي ي ي يية

القاثرة،م،13عدد(،2القاثرة1951:م)

-15الحميري،ابو عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد المنعم(ت711ثي)

.............الييروض المعطييار فييي أببييار ااقطييار،تحقيق :أحةييان عبيياس،ط،1شييركة نا يير
لميقافة(،بيروت1975:م)

-16ابن حوقل،أبو القاةم(ت367ثي)

 ............ييورة األرض،منش ييورات:دار مكتب يية الحي يياة(،بي ييروت:د-ت)
ابن البطيب،لةان الدين ابو عبد اهلل محمد التممةاني(ت776ثي)

-17

................ااحاط ي يية ف ي ييي ابب ي ييار غرناط ي يية،تحقيق:محم ي ييد عب ي ييد اهلل عن ي ييان،ط،1الش ي ييركة
الم رية لمطباعة والنشر(،القاثرة1973:م)

........-18أعمييال اآلعييالم فييي ميين بويييا قبييل ااحييتالم ميين ممييوك اإلةييالم،تحقيق:أل.لي ييي

بروفنةال،دار المكشوف1،بيروت1956:م)

-19ب ر،حازم عبد اهلل

 .............النييير ااندلةييي فييي ع يير الطوائييف والم يرابطين ،منشييورات اليقافيية وااعييالم،

(العراق)1981:

 -21أبن ب اجه،أبو أةحاق إبراثيم األندلةي(ت533ثي)
..............ديوان ابن ب اجه،تحقيق:ةيد غازي ،ط(،2ااةكندرية1969:م)

 -21بالف،محمد عبد الوثاب

.........قرطب يية ااةيييالميه في ييي القي ييرن الحيييادي عشي يير المييييالد ب-الب ييامس الهجي ييري الحيييياة
ااقت ادية وااجتماعية،الدار التونةيةلمنشر(،القاثرة1978:م)

 -22أبن بمدون،عبد الرحمن بن محمد (ت818ثي)
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...............العبر وديوان المبتدأ والببر في ايام العرب والعجم والبربير ومين عا يرثم مين
ذوي الةمطان ااكبر،دار الكياب المبناني لمطباعة والنشر(،بيروت1958:م)

............. -23المقدمة،دار البيان(د-م:د-ت)

-24اب ي يين بمك ي ييان،ابو العب ي يياس ش ي ييمس ال ي ييدين احم ي ييد ب ي يين محم ي ييد ب ي يين اب ي ييي بك ي يير(ت618ث ي ي ي)

..............وفيييات األعيييان ووانبيياء الزمييان،تحقيق:اةييان عباس،مطبعيية الغربييية(،بيييروت:د-
ت)
 -25ابن دحية،ابو البطار عمر بن حةن(633ثي)

.............المطييرب ميين إشييعار أثييل المغرب،تحقيييق ،إبيراثيم اايبييري وأبييرون مراجعيية:طييه
حةين،المطبعة ااميرية(،القاثرك1954:م)

 -26دوزي،رينهارت

.........مم ي ي ي ي ي ييوك الطوائف،تعري ي ي ي ي ي ييب:كام ي ي ي ي ي ييل كيالنيي ي ي ي ي ييي،ط،1مطبع ي ي ي ي ي يية عية ي ي ي ي ي ييى الحمبيي ي ي ي ي ييي
وشركاؤك(،م ر1933:م)

 -27ابن رشد ،ابو الوليد محمد بن احمدبن رشد القرطبي(،ت)521
.............فتي يياوى ابي يين رش ي ييد ،تي ييا :المبت ي ييار بي يين الطي يياثر التميم ي ييي،دار العي ييرب ااة ي ييالمي

،ط(،1بيروت1987:م)،

........-28نوازل ابن رشد ،تا:احةان عباس ،مطبعة اابحاث ال يادرة الجامعية اامريكيية

في بيروت ،الةنة (،22بيروت1969:م)
 -29الرقي ي ي ي ي ييق القيرواني،ابي ي ي ي ي يراثيم ب ي ي ي ي يين قاة ي ي ي ي ييم (ت ف ي ي ي ي ييي الن ي ي ي ي ييف األول م ي ي ي ي يين ق5ث ي ي ي ي ي ي)

......................تاريخ أفريقية والمغرب،تحقيق:المنجي الكعبي(،تونس1968:م)
 -31رينو،جوزيف

........تاريخ غزوات العرب،تعريب:شكيب ارةالن(،بيروت1966:م)
 -31ةالم،عبد العزيز

..........تيياريخ المةييممين وأيييارثم فييي األنييدلس ميين ال ييتا حيييى ةييقوط البالفيية،دار المعييارف

(،لبنان1962:م)

-32الةامرائي،بميل إبراثيم وآبرون

...............ت ي ي يياريخ الع ي ي ييرب وح ي ي ييارتهم ف ي ي ييي األن ي ي ييدلس ،و ازرة التعم ي ي يييم الع ي ي ييالي والبح ي ي ييث

العممي(،المو ل1986:م)
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 -33أبن ةعيد،عمي بن موةى وأةرته
...............المغي ييرب في ييي ُحمي ييى الغرب،تحقيي ييق:شي ييوقي
بم ر(،القاثرة1964:م)

ي يييف،ط،2مطبعي يية دار المعي ييارف

 -34ةممان،مينى فمي ل

..........الحيي يياة ااجتماعيي يية في ييي ااني ييدلس بي ييالل الق ي يرنين اليالي ييث وال اربي ييا الهجريين،رةي ييالة
ماجةتير مكتوبة عمى االة الطابعة قدم يالكمية ااداب ،جامعة بغدادن(العراق1991:م)

-35ابن

اعد األندلةي،أبو القاةم

اعد بن احمد بن عبد الرحمن بن محمد

........................طبقات اامم،نشر:لويس اليوةا(،بيروت1912:م)
-36الطبري ،ابو جع ر محمد بن جرير(ت311ثي)

يرس َُل والمموك،تحقي ي ي ي ي ي ييق:محم ي ي ي ي ي ييد أب ي ي ي ي ي ييو ال
...........ت ي ي ي ي ي يياريخ ال ي ي ي ي ي ي ُ
المعارف(،القاثرة1963:م)

ي ي ي ي ي ييل إبي ي ي ي ي ي يراثيم ،دار

 -37طييه،عبد الواحد ذنون

.........الدس الشعوبي في األندلس وموقف العرب في مواجهة وقائا الندوة القومية لمواجهية
الدس الشعوبية(،بغداد1989:م)
 -38ألعبادي،أحمد مبتار عبد ال تاح
............في التاريخ العباةي واألندلةي(،بيروت1972:م)

...........-39ال ي ييقالبة ف ي ييي اة ي ييبانيا لمح ي يية ع ي يين أ ي ييمهم منش ي ييأتهم وعالق ي يياتهم بالحرك ي يية

الشعوبية،مطابا المعهد الم ري لمدراةات اإلةالمية(،مدريد1953:م)
 -41ابن عبد ربه،شهاب الدين احمد(ت328ثي)

...............العقد ال ريد،دار مكتبة الهالل (بيروت1986:م)
-41العتبي محمد ةعيد ر اعمو ،والعامري محمد بشير حةن ار ي

.........تي ي ي ي يياريخ المغي ي ي ي ييرب وااني ي ي ي ييدلس في ي ي ي ييي الع ي ي ي ي يير ااةي ي ي ي ييالمي،و ازرة التعمي ي ي ي يييم والبحي ي ي ي ييث
العممي(،العراق2112:م)

 -42ابن عذاري،أبو العباس احمد بن محمد المراكشي (بعد712ثي)

المغييرب ف ييي أببييار اان يدلس والمغ ييرب ،تحقيييق:ج.س كييوان وأ.لي ييي
................البيييان ُ
بروفنةال،دار اليقافة (بيروت:د-ت)
 -43عنان،محمد عبد اهلل
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.........دول الطوائييف منييذ قيامهييا حتييى ال ييتا المرابطييي ،ط،1مطبعيية لجنيية التيياليف واترجنيية
والنشر (،القاثرة1961:م)

 -44ابي ي ي يين ال ر ي ي ي ييي،ابو الوليي ي ي ييد عبي ي ي ييد اهلل بي ي ي يين محمي ي ي ييد بي ي ي يين يوةي ي ي ييف اازري(ت413ثي ي ي ي ي)
................تي ي ي ي ي ي يياريخ عممي ي ي ي ي ي يياء األني ي ي ي ي ي ييدلس ،الي ي ي ي ي ي ييدار الم ي ي ي ي ي ي يرية لمتي ي ي ي ي ي ييأليف والترجمي ي ي ي ي ي يية
والنشر(،القاثرة1966:م)

 -45أل

مي،مينى فمي ل ةممان

............الحياة ااجتماعية في األندلس بالل القرنيين البامس والةادس الهجريين ،رةالة

دكتوراك مكتوبة عمى اآللة الطابعة ،قدمت لكمية اآلداب،جامعة بغداد(،العراق1996:م)
-46ابن قتيبة الدينوري،ابو محمد بن عبد اهلل بن مةمم(ت)276

.......................اامامة والةياةة ،تا:عمي شيري،ط(،1قم1413:ثي)
 -47مؤنس،حةين

.........فجر األندلس ،ط1نالةركة العربية لمطباعة والنشر (،القاثرة1963:م)
-48مجهول

..............أببار مجموعه في فتا األندلس وذكر أمرئها رحمهم اهلل والحرب الواقعية بيينهم
،مطبعة ربدنير(،مجريط1867:م)

 -49المقري،شهاب الدين احمد بن محمد(ت1141ثي)

..........ن يي ييا الطيي ي ييب ميي يين غ ي ي يين األني ي ييدلس الرطييي ييب وذكي ي يير وزيرثي ي ييا لة ي ييان الي ي ييدين ابي ي يين
البطيب،تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،مطبعة الةعادة(،م ر1949:م)

 -51أبيين القوطييية،ابو بكيير محمييد بيين عميير بيين عبييد العزيييز بيين عيةييى بيين م يزاحم القرطبييي

(ت367ثي)

...............تي ي ي يياريخ أفتتي ي ي يياح األني ي ي ييدلس ،تحقيي ي ي ييق:عبي ي ي ييدا هلل أني ي ي يييس الطبي ي ي يياع ،دار النشي ي ي يير
لمجامعيين(،بيروت1957:م)

 -51أبن الكردبوس،ابو مروان عبد الممك (من عمماءق6ثي)

..................ت يياريخ األن ييدلس[اآلكت ييا ف ييي ت يياريخ البم ييا]،تحقي ييق:مبت ييار ألعبادي،مطبع يية

معهد الدراةات اإلةالمية(،مدريد1971:م)
 -52لورد،دوريي

..........اةبانيا شعبها وأر ها ،تعريب:طارق فيودك ،مراجعية:عيز اليدين فريد،مكتبية النه ية
م رية(،القاثرة1965:م)

()352

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

-53المراكش.ي،محي الدين عبد الواحد بن عمي (ت647ثي)

.............المعجب في تمبيص أببار المغرب ،مطبعة الةعادة(،م ر:د:ت)
-54ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم(ت771ثي)

...............لةان العرب ،مطابا كوةتانتةوماس وشركاءك(،القاثرة:د-ت)

- 55النا ري،أبو العباس احمد بن بالد

..............اآلةتق ا ألببار المغيرب األق يى،تحقيق:جع ير النا ير ومحميد النا ير،دار

الكتاب (،الدار البي اء1954:م)

 -56ابن ثذيل،عمي بن عبد الرحمن

............تح ة األن س وشعار ةكان األندلس ،نشر:لويس مرةييه(،باريس1932:م)
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