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مكامن ضعف المسممين في األندلس
}92ـــــــــ {399لمهجرة

أعمم أن التاريخ أحدى أجل العموم قدرا،وارفعيا منزلة وذكرا ،وقد شرفو اهلل تعالى في الكثير
من اآليات ،كقولو تعالى ،وىو يتحدث عن القوام السالفة"...تمك القرى نقص عميك من
أنبائيا )1 ("...وقولو"...نحن نقص عميك أحسن القصص )2 ("..وقولو "كذلك نقص عميك من
أنباء ما قد سبق )3("...وقولو"ولقد أرسمنا رسال من قبمك منيم من قصصنا عميك ومنيم من لم
نقص عميك  )4 ("...وغاية من ذلك كمو ىو أخذ العبر والدروس مما جرى ،بإسناد قولو تعالى
"وكال نقص عميك من أنباء الرسل ما نثبت بو فؤادك وجاءك في ىذه الحق وموعظة وذكرى
لممؤمنين"( )5وقولو"لقد كان في قصصيم عبرة ألولى االلباب .)6("...لذا نجد التاريخ ىو الخمفية
لمكثير من العموم العقمية والنقمية ،كما ولجأ عدد من القراء عمى اختالف مشاربيم لمنيل من ثقافة
الشعوب واألمم السالفة دون األخذ بنظر االعتبار التدقيق والتمحيص والتحميل الموضوعي
وغيرىا مما يتصف بو الباحث المتخصص من صفات ومميزات تؤىمو لمبحث عن الحقيقة
المجردة،وىي اليدف االسمى،وتمك ميمة ال تخمو من الصعوبات ،خصوصا وأن أبن خمدون
يقول حينما يعرف التاريخ بأن"...في ظاىره ال يزيد عن أخبار()7عن األيام والدول،والسوابق من
القرون األولى ،وتنمو فييا لألقوال وتضرب فييا األمثال،وتطرف بيا األندية أذا غصيا
االحتفال...،وفي باطنو نظر وتحقيق ...،وعمم بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميق...،وانفحوا
المؤرخين في اإلسالم قد أستوعبوا أخبار وجمعوىا...وخمطيا المتطفمون بدسائس من الباطل
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ىنا تكمن صعوبة الباحث المتخصص في الوصول إلى الحقيقة

آذ يعمل عمى فصل الغث من السمين والعمل عمى تفسير الحدث وتأويمو لما يخدم الحاضر بكل
موضوعيو وواقعيو .من ىذا المنطمق بدأنا ننظر إلى قراءة تاريخنا اإلسالمي والعمميات التحرير
والفتح التي وصمت إلى مشارق األرض ومغاربيا ،ونتساءل لماذا ىذا االنحسار الذي أصاب
أمتنا ؟.أين تكمن األسباب؟.ما دور المؤرخين القدامى والمحدثين فيما نحن عميو أالن،من
انغماس الحقائق التاريخية ؟ .أو لعل الضوء المسمط عمييا كان وال يزال خافتا لدرجة عدم
اإلدراك اإلبصار ليا؟ .فيما ألت لييا جغرافية العالم اإلسالمي ىذه األسئمة! قد دفعتني الى قراءة
ودراسة جزء ميماَ في تاريخنا اإلسالمي ،في بقعة جغرافية ال تقل أىمية عن مثيالتيا ،إال وىي
شبو الجزيرة االيبرية المعروفة باألندلس.الفردوس العربي المفقود،اذ كانوا أىميا قبل الفتح
اإلسالمي" ....مجوس ،وىم اليوم عمى دين النصرانية وقد تركوا عبادة النار....ونكاح إالم
واألخت وغير ذلك في أصناف الشنار .)9 ("..وذىب مؤرخ أخر في وصف سكان األندلس
بأنيم "أشبو بالبيائم منيم بالناس ...وغمب عمييم الجيل والبالدة ،وفشا فييم العمى والغباوة
كالصقالبة ،والبمغار ،ومن اتصل بيم )10 ("...اما أبراىيم بن يعقوب االسرائمي الطرطوشي
فيصف أىل الشمال األندلسي بأنيم "...أىل غدر ودناءة أخالق،ال ينظفون وال يغتسمون في العام
أال مره أو مرتين بالماء البارد ،وال يغسمون ثيابيم منذ يمبسونيا إلى أن تنقطع عمييم "()11
غير أن الحال قد تغيرت بدخول المسممين وبفضل ما حمموه الييا من مبادئ وقيم
واخالق ومعان ساميو ومنيج صحيح وفكر صادق وعزم أميعمى بناء مجتمع راقي يرتقي مع
الشريعو المحمديو ،فشيدوا حضارة دامت ثمان قرون ونيف أبتداءا من عام  )12(92وأنتياءا بعام
 897ىـ(  )13حيث زال الوجد العربي من تمك البالد تمك الحضارة التي ما كان ليا البقاء اال
بوجود عناصر ومقومات فعالو تكمن أوال بأترسالو المحمدية وبحاممييا .ىنا نعود الى تساؤلنا
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الذي سبق وأن طرحناه أىي نظرية أبن خمدون في موضوع نشوء الدول وحتمية السقوط
(،)14لعمنا ال نتفق مع ىذا الرأي،أحيانا ،فاألمم ألحيو والقائمون عمييا بإمكانيم الحفاظ عمى خط
بياني مستقيم بعدما وصموا الى قمة النمو واالزدىار والتطور الحضاري،أن لم يستطيعوا السير
نحو األمام وبشكل حثيث ،ال أن تنحدر وتسقط .عمى أن ىكذا أمر يتطمب أسبابا موضوعيو
وفعمو تكمن في أرادة أالمو ذاتيا غير أن ذلك ال يعني بأي شكل من األشكال عدم وجود ىفوة
ىنا وأخرى ىناك األمر الذي يتطمب الوقوف قميال لدراسة ألمسيره بين الحين واألخر لتجاوز
األخطاء ميما صغرت التي أذا ما أىممت فسوف تكون وباال فيما بعد،وتطوير الصحيح وىذا ما
سنعمل عميو .
أال أن ىناك جممة من المعضالت تواجو الباحثين تكمن في ضياع بعض المصنفات ،كما
وان النصوص التي وصمت ،والمتناثرة بين طيات الصفحات والكتب قد دونت في فترات بعيده
نسبيا عن فترة الحدث مما لو األثر السمبي في ماىيتو ،ومما زاد من الصعوبات ،موقف بعض
الباحثين المحدثين من الحدث التاريخي أذ أن دورىم قد اقتصر عمى النقل دون التحميل والنقد
،فيذا ألعتبي والعامري ،عمى سبيل المثال ال الحصر ،يقوالن حينما يؤرخان لواقعة بالط الشيداء
عام 114ىـ(، )15عمى الرغم من أىمية ىذه المعركة ( ،)16أنو من أسباب "الخسارة التي لحقت
بالمسممين قد تركت ألما قاسيا في نفوس المسممين"( )17دون إن يحمال األسباب ألموضوعيو ليذا
الحدث الجمل ...

من ىذا النطمق فأن بحثنا سيتناول ،ما يراه اآلخرون أنو شئ صغير ال يستوجب الوقوف
عنده وربما تافيا ،لنسمط الضوء عميو ،أذ أننا نجد فيو سببا في ضعف واضمحالل الوجد العربي
باألندلس لذا جاء تحت عنوان "مكامن ضعف المسممين في األندلس "....وىي كاألتي-:
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 .1عدم وجود خطط أستتراتيجية بعيدة المدى لعمميات الفتح ،فييا خطط بديمة والتي يعمل
بيا ،في الحالة فشل الفاتحين بتنفيذ الخطة الرئيسة لسبب أو ألخر لتجنيبيم الخسارة
واليزيمة أو المضي في تحقيق اليدف المرسوم .لكننا ومن خالل النصوص واإلحداث
يتضح لنا جمي األمر،بعدم وجود ىكذا اتجاه ،بل كما يبدوا وجود خططا أنية أو ربما
عمى المدى القصير جداَ.
فيذا طارق بن زياد،حينما عبر نحو العودة األندلسية ،وعن طريق عيونو التي بثيا ىنا
وىناك وصمت اإلخبار عن حشود لذريق التي توجية إليوُ فكتب الى قائده موسى بن
نصير"....بأنو قد زحف عميو..بما ألطاقو لو بو("...

)18وجاء عند ابن قتيبة قولو"...إن

األمم قد تداعت عمينا من كل ناحية فالغوث الغوث.)19("...ولذا نجد ان موسى عندما التقى
بطارق اخذ يؤنيوُ ويعتب عميو بقولو"...ما دعاك الى اإليغال والتفخيم في البالد بغير
أمري)20("...بل زاد في ذلك ما جاء عند التي عذاري عمى اثر"...توغمو بالمسممين وتغريره
بيم .)21("...لكن ياترى ىل اتخذ موسى موعظة ودرساَ مما جرى عمى طارق لعل الجواب
نجده في الكتاب الذي بعث بو الى الخميفة الوليد بن عبد الممك اذ قال "...انيا ليست بالفتوح
ولكنو الحشد،)22("...األمر الذي بدل عمى ىول المعارك وعظميا والتي لم يكن عمى مايبدو
ان موسى قد اتخذ األجراءات الألزم لذلك.
ىذا اذا ما أضفنا نوايا موسى بن نصير بأن "يأتي مشرق من ناحية القسطنطينية
ويتجاوز الى الشام دروب األندلس،)23("...أن مثل ىذه النوايا تحتاج دون شك الى خطط
تكون بمستوى اليدف المرسوم التي لم تكن اصأل في ذىن القيادة العميا المتمثمة بالخميفة و
مما يؤكد عمى ارتجالية الخطوات التي قام بيا موسى بن نصير ما جاء عن بن
الكردبوس" ...ولما أتصل بالوليد بن عبد الممك...تموم موسى...وتقحمو بالمسممين في ارض
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العدو من غير مؤامرة وال مشاورة ،بعث مغيثا مواله إليو وأمره إن يعنفو ويقفمو الى
افريقية"( )24ولعل العجز في وضع مثل ىكذا خطط راجع الى قمة المعمومات االستخبارية
عن العدو وطبيعة جغرافية أرضو وسكانو وما شاكل ذلك .إذ إن ما جاء بو طريف بن أبي
زرع بعد عبوره لألندلس عام 91ىـ(  )25لم يكن بالمستوى المطموب وسعة عمميات الفتح
التي خاضيا المسممون.

ويتجمى األمر من خالل خطبة طارق بن زياد التي قال فييا "...واعمموا أني اول
مجيب ما دعوتكم أليو ،واني عند ممتقى الجمعين حامل بنفسب عمى طاغية القوم لذريق
فقاتمو ،أنشاء اهلل تعالى ،فاحمموا معي ،فأن ىمكت بعده فقد كفيتكم أمره ،ولم يعوزكم بطل
عاقل تستندون أموركم اليو،وان ىمكت قبل وصولي إليو فاخمفوني في عزيمتي ىذه ،واحمموا
بأنفسكم عميو ،واكتفوا إلييم من فتح ىذه الجزيرة بقتمو ("...

.)26وجاء في تحفة األنفس

"...وانأ فاعل شيئا فافعموا كفعمي ،واهلل آلقصدن طاغيتيم فأما ان أقتمو واما أن أقتل دونو
)27("...

أن مناقشة ىذين النصين ،وبشكل مبسط ،يوضحان لنا الى ما ذىبنا اليو .فكيف لمقائد
األعمى ان يتخذ مثل ىكذا قرار ؟فأن كان الجواب باإليجاب بحجت ان مثل ىذا اإلجراء سوف
يرفع من معنويات الجند ،فأن كان األمر كذلك ،فأالجدر بطارق وبعد ىذا العزم أن يعين بديمو
إن استشيد ىو غير ان ذلك لم نجد لو ما يؤيده ،بل ترك األمر ىباءا مما يؤدي دون شك الى
اليزيمة الحتمية لو نزل قضاء اهلل بطارق أالن احتمال النزاع بين قادة السرايا أمر وارد فيمن
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يتولى القيادة العميا مما يدعونا الى القول ان ما جاء في نص الخطبة ال يدل عمى حنكة وحكمة
القيادة .
 -2كما يمكن أن يممس المتمعن في خطبة طارق الى فقدان شئ من الثقة بينو وبين جنده
خاصة العرب ،فقد كانوا يشكمون األقمية في جيش الفتح ( ،)28وىذا يعد من اخطر األمور في
انكسار الجيش والحاق اليزيمة بو ،ولو عمى المدى البعيد ،فأبن الكردبوس قال ان طارقا قد
"...أحرق المراكب وفال ألصحابو :قاتموا أو موتوا،)29 ("...ويعمل اإلدريسي مسألة حرق السفن
بقولو ان طارق "...أحس في نفسو أن العرب ال تثق بو ،فأراده أن يزيح ذلك عنو ("...

)30

وذىب الحميري الى نفس المذىب بقولو عن طارق بانو"...قدر أن العرب ال ينزلونو("...

)31

ويبدوا أن األمر مرتبط بما ذكرناه سابقا
-3يبدو أن طارق لم يكن مكتفي ذاتيا من حيث التموين الواجب تحقيقو لحين انجاز الميمة أو
عمى األقل النسحاب المقاتمة بشكل يؤمن ليم ألسالمو أذا فشل ما يصبون إليو وذلك يتجمى بقولو
"...وأعمموا انكم في ىذه الجزيره أضيع من األيتام في مأدبة المئام،وقد أستقبمكم عدوكم بجيشو
وأسمحتو ،وأقواتو موفورة،وانتم ال وزر لكم أال سيوفكم وال أقوات لكم أال ما تستخمصونو من ايدي
عدوكم وان اتدت بكم األيام عن افتقاركم ولم تنجزوا لكم ام أر ذىبت ريحكم  )32 ("...ىذا يشير
دون ريب الى عدم وجود خططا متكاممة ومتناسقة من الناحيتين التعبوية والسوقية ،عمى ان
النجاح الذي حققو الفاتحون كان مرتبطا بقوتيم وارادتيم وايمانيم مع ألطف الالىي فقد جاء قولو
تعالى "...قال الذين يظنون أنيم ممقوا اهلل كم من فئة قميمة غمبت فئة كثيرة بأذن اهلل واهلل مع
الصابرين "()33
-4توغل الفاتحون الى أعماق األندلس حتى وصموا الى األجزاء الشمالية التي تميزت بوعورة
أراضييا وقساوة مناخيا مما لم يعتادوا عمى ىكذا وضع فمم يستوطنوىا اال ثمة من المرابطين
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.فيذا موسى بن نصير قد "...توغل ...الى برشمونة في جية الشرق واربونو في الجوف وصنم
قادس في المغرب )34("...وكان "...حبان بن ابي جبمة غ از مع موسى ...حين افتتح األندلس
حتى انتيى الى حصن ...قرقشونو فتوفى بيا  )35 ("...وقبل ذلك قد افتتح سرقسط ىو ما"حوليا
من الحصون والمعاقل )36("...
أما طارق فيو االخر سار نحو الجيات الشمالية سالكا الطريق المحاذي لجبال قنتبرييو التي
عرفيا الجغرافيون بأسم شيبو(

)37ومنيا دخل الى جميقيو ففتح مدينة امايو

()38وأسترقو( )39وغيرىا من الحصون والقالع( .)40ىنا يمكننا ان نسجل ما يؤخذ عمى ىكذا
حركات عسكريو:
أ -

إن التوغل الى تمك البقاع الشاسعة والبعيدة ،يعني طول خطوط المواصالت التي
تنعكس سمبا عمى طبيعة االمدادت من العدة والعدد أذ أن األمر سوف يحتاج الى زمنا
أطول وما يصيبيا خالل تنقميا من ضرر وبالتالي يؤثر عمى نتيجة المعركة .

ب-


تحقيق مثل ىكذا انجازات في فتره السنتين بقميل أمر يدل عمى سرعة الحركة التي
البد وان تشكل عبئا عمى قابميات المقاتمة كما يدفعنا الى القول بانو ال توجد فسحة من
الوقت لتنظيم الحياة المدنية ،بداللة األمر الذي أوقع األستاذ ألحجي نفسو فيو وىو
تناقضا واضح لمعيان ففي الوقت الذي يقول فيو "أنو لوال رؤية الوالة استتباب الفتح في
الجزيرة االندلسيو لما أقدموا كثي ار عمى نقل ميدان الجياد وراء ألبرت "( ،)41ثم يذكر "ال
نجد في عيد االماره ما ألفناه في عيد الوالة من أعمال الجياد خمف ألبرت ،إال قميل
ولعل عدم االحتفاظ بمراكز جيادية في األرض الكبيرة أوقف جياد المسممين ىناك
وحرمو منو ،وىو يعني عدم توفر الدعوة الى اإلسالم فييا )42("...
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 -5عمى الرغم من إن المسممين كانوا"...يجاىدون العدو ويتوسعون في البالد حتى
...افتتحت عامة األندلس( ،)43غير انيم لم يتخذوا خطوة وىي في غاية االىميو ،تعرف
بخطوة استثمار الفوز،والتي تعني عدم إعطاء فرصة لمعدو من إعادة تنظيمو واليجوم مرة
أخرى عمى المنتصرين إلفشال انتصارىم ،غير إن الذي جرى ىو إىمال المسممين لما تبقى
من العدو واالستيانة بيم (.)44ذلك ما نراه عندما انيزم العدو النصراني وتجمعوا في صخرة
بألي ( )45الواقعة في جبال أشتوريش حيث كيف كوفادونجا( )46قرابة الثالثين من بينيم
عشرة من النساء( )47بقيادة زعيميم بألي ( )48أو بأليو( .)49األمر الذي دفع بالمستشرق
لورد أن يعد بقاء اؤلئك النصارى ىو نص اَر ليم عمى المسممين ،وأنيم قد أثاروا الحماس لدى
النصارى الباقيين لمواصمة ما يسمسو بالكفاح ولذ يعد موقعة كوفادونجا عام

718م بداية

االستدرار االسباني لبالدىم()50
 -6لعل االستمرار في العمميات العسكرية وبشكميا المكثف كما ىو الحال عمى
عيد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر زمن الخميفة ىشام المؤيد( 399-366ىـ)( ،)51اذ
كان "...ىو أصال لغزو الروم مفرطا في ذلك ...غ از ....نيفا وخمسين غزوة (".....

 )52قد

سبب المثير من التعب واإلرىاق لدى الفاتحين ،إال الميم ان كان ىنالك أسبابا تدفعيم لمثل ىذه
التحركات الكبيرة والتي أضعيا في النقطة اآلتية .
 -7العامل االقتصادي الذي عمى ما يبدو اخذ يساير ويوازي في حركتو مع العامل الجيادي
،فإعالء كممة ال الو أال اهلل محمد رسول اهلل أم ار يتطمب ان يكون الدين في نفوس المقاتمة راسخا
وىذا أمر ال نقاش فيو بتاتا ،مما يدفع األستاذ ألحجي لمقول عن المسممين العابرين بأنيم" تحمسوا
ليذه العقيدة،حبا ليا وتضحية من اجميا،ال طمعا في مغنم أو حرصا في جاه ("...

 )53لعمنا

نتفق معو ،وفي ذات الوقت ال نتفق  .فالنفس البشرية بين ما رحم ربي وأخرى أمارة بالسوء لقولو

()45
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تعالى "وما أبئ نفسي أن النفس ألمارة بالسوء أالما رحم ربي أن ربي غفور رحيم "(  )54وقولو
العزيز"ونفس وما سواىا ،فأليميا فجورىا وتقواىا"()55
وانأ في تاريخنا اإلسالمي وألعظم وأنزه فترة منو ،أال وىي فترة الرسالة حيث أعظم خمق
اهلل وأشرفيم ىو القائد،ما يدلل عمى ما ذىبننا إليو( )56فال غرابة من وجود تمك النفوس ولعميا
أكثر تعدادا إذا ما ابتعدنا عن تمك الحقبة الرائعة كالتي نحن بصدد بحثيا
فمنا من النصوص واإلحداث ما يشير لمعامل االقتصادي الذي ،عمى ما يبدو ،صار
موازيا لمعامل الجيادي  ،خاصة وأن المسممين قد فتحوا أرضا جممية بأجوائيا رائعة بمناظرىا
فطاب العيش فييا وحسن كل ذلك جاء في قول الشاعر أبن خفاجة األندلسي:
ما جنة الخمد أال في دياركم *****وىذه كنت لو خيرت أختار
ال تتقوا بعدىا أنتدخموا سـ ـ ــق ار****فميس تدخل بعد الجنة النار()57
فالسرية التي بعثيا موسى بن نصير باالتفاق مع الخميفة الوليد بن عبد الممك والتي كانت بقيادة
حميفيم يوليان الذي خمع طاعتو عن الممك لذريق ،وإلثبات ذلك طُمب منو شن غارة عمى لذريق
لقطع "ما بينك وبينو وأذ ذااك تطيب النفس ...وجاز...وشن الغارة...فسبا...وغنم ورجع وقد
أمتالتأيدييم خي ار وشاع الخبر في كل األقطار فتحمس الناس لمغزو ،)58 ("...أما سرية طريف
بن مالك االستطالعية والتي أرسمت عام 91ىـ( )59لألندلس "...فأصاب سبيا لم ير موسى مثمو
وال أصحابو ،وماال جسيماً ...فمما رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الدخول )60 ("...لذا نرى ألعتبي
والعامري يقوالن بأنو من" ابرز نتائج الحممة االستطالعية لمقائد طريف ...تعرف عمى غنى
اسبانيا وخيراتيا الغزيرة"()61
أما المقَري فقد أورد نصاُ يظير تشوق موسى لمدخول إلى األندلس بعدما كممو يوليان في
موضوع العبور "...ووصف لو حسنيا وفضميا وما جمعت من أشتات المنافع وأنواع المرافق
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وطيب الزرع وكثرة الثمار وث اررة المياه وعذوبتيا،)62 ("...وزاد من ذلك الشوق عندما "...كتب
طارق الى موسى بالفتح والغنائم فحركيو الغيرة)63 ("...لذا كان ممن جمع الغنائم الكثيرة حينما
دخل األندلس ( ،)64أما ابن الخطيب فقد اشره إلى نفس المعنى بقولو "...ونظروا إلى ما وراء
البحر في بالد طيبو ،وبركات صيبو ،اغتبطوا،وارتبطوا)65("...
والالفت لمنظر واالنتباه ،ىو إن مجمل العمميات الفتح التي قادىا كل من طارق وموسى
،كان من نتائجيا ،الحصول عمى األسالب ،ولو إن البعض يعد ىذا األمر شئ طبيعي ،غير أن
طبيعة ما جرى ال يشير إلى ذلك االتجاه ،بل قد يممس البعض لما اشرنا اليو ،فمم يعد "من
المسممين راجل أال ركب )66 ("...والحصول عمى الجواىر الثمينة ومنيا مائدة نبي اهلل سميمان
(عميو السالم)( ،)67فطارق عندما دخل قرطبة أصاب منيا الكثير من الياقوت والذىب والفضو
ما لم يجمع مثمو قط ،وأصاب من النساء والذراري والحرير الشئ الكثير(

 )68وزيادة عمى ما

ذىبنا اليو يتضح من خالل كتاب الخميفة الوليد بن عبد الممك واموجو إلى موسى يستعجمو فيو
النزول إلى الحاضرة اإلسالمية دمشق ،أال أن ولي عيده سميمان ىو اآلخر أرسل لموسى
كتاباًيثبطو فيو ويطالبو بالتأخر في الوصول آلن الخميفة عمى فراش الموت ،فأراد ولي العيد ان
يكون الوصول عمى عيده وبالتالي االسحواذ عمى ما جاء بو موسى من الغنائم ،غير ان األخير
وصل قبل وفاة الخميفة بثالثة أيام فدفع اليو كل ما يحمل من الذخائر واألموال ،فغاظ بذلك
العمل ولي العيد والذي تولى الخالفة .عندىا نكب بموسى وأل بيتو (.)69
لعمنا نممس شئ من المبالغة في مسألة الخوف عمى المسممين ،كما كان عمى عيد الخميفة
عمر بن عبد العزيز الذي كاتب ولبو السمح بن مالك الخوالني عمى رأس المائو من أليجره طالباً
منو أجالء المسممين من األندلس خوفاً من تغمب العدو (  )70فأالمر يبدوا بعيداً عن الواقعية
خاصةً وان المسمين قد مضوا قرابة الثمان سنوات فتحوا ما فتحوا من أقطار األندلس الشاسعة
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ىذا أوالً،وثانياَ كان األجدر أن يكون الخوف في بادئ األمر وثالثاَ ََ ََ ًََ نجد أن الخميفة عدل عن
رأيو بعد أن أقنعو السمح ،وىذا فيو ما يمكن مناقشتو
أوالً-ان موضوع االقناع فيو من التجني الكثير عمى مقام الخميفو أال الميم ان كان ذلك
ضمن مجمس استشاري كان الوالي حاض اًر فيو أو ارسل لبيان رأيو.
ثانياً -عدول الخميفة عن ق ارره ،خصوصاً ان كان فيو الصالح العام يعد ام أر مأخوذاً عميو.أال
أن كان ىذا العدول يعود السباباً اقتصاديو ،نممس ذلك من خالل توجيو السمح بن مالك يطالبو
فيو بأن "يخمس أرضيا ويخرج منيا ما كان عنوة ،خمساً هلل من أرضيا وعقارىا ويقر القرى في
يد غناميا ...ويأخذ الخمس ،وان يكتب إليو بصفة األندلس وأنيارىا )71("...
حقيقة نحن لسنا مع الرواية األوربية التي تجعل من العامل االقتصادي سبباً رئيسياً في
عمميات الفتح اإلسالمي ،بعد أن استندوا عمى واقعة بالط الشيداء عام

114ىـ( ، )72اذ جعموا

من عظم الغنائم وثقميا السبب الرئيس في خسارتيم(  )73لكننا بذات الوقت ال يمكن اىمال ىذا
العامل()74
 -8خطأً أستتراتيجياً وقعت فيو القيادة العميا والمتمثمة بألخالفة ،عندما استدعت كال القائدين
معا ،ودعتيما الى دمشق فكان ذلك أواخر شير ذي الحجة عام
الميدانيين موسى وطارق ً
95ىـ( ، )75أذ أن ذلك البد وان يترك فراغاً ليس في ارض المعركة بل في نفوس الجند المقاتمو
عمى الرغم من تولي االمر عبد العزيز بن موسى بن نصير ىذا أوال  ،أم األمر الثاني فيتمثل
بوقت االستداء ،أذ التزال عمميات الفتح مستمرة وىو وقت في غاية الحرج فمم يكن الفاتحون قد
استقروا استق ار اًر كامالً(  ،)76لذا نرى الحجي يقول "...ولعل أستداء موسى وطارق إلى دمشق
...كان من األسباب الكبيرة في نمو ىذه القوه القوطية(.)78("...)77
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 -9تعد نساء القصر من إحدى األسباب الكامنة فيما ألت اليو البالد لمفترة التي تمي بحثنا

1ذ

كان ليا دو ار فعاالً في حركة بعض الفعاليات السياسية خاصة اذا تزامن ذلك مع ضعف بعض
أولي األمر .فالروايات تذكر إن عبد العزيز بن موسى بن نصير قد تزوج من أرممة لوذريق التي
صالحة عمى نفسيا وبقيت عمى النصرانية،وكانت حظية لديو وقد سكن معيا في كنيسة اشبيمية
،وآذ بيا تسألو عنو سبب عدم سجود ممن يدخمون عميو في مجمسو فما كان منو أال أن أجابيا
،بأن ذلك ليس من ديننا ،فمم تقتنع بجوابو ،وبسبب حبو ليا ،عمل عمى ان يضع عند مدخل
مجمسو باباً صغي اًري جبر الداخل عمى أن ينحني قميالً،ألجل إن يفيميا لن ذلك الفعل ما ىو أال
تحية اه ،فرضية بذلك ( .)79وجاء في الخبر انيا سألتو يوماً أن يضع تاحاً عمى رأسو بعد أن
صنعتو من ذىبيا وجواىرىا،فمم يقبل في بادئ األمر أال أنيا أقنعتو ان يضعو في خموتو معيا
ففعل واذا بيوم وىو واضع التاج عمى رأسو وقد رأتو امرأة التي شاعت الخبر بين المسممين والجند
حتى رأوه عيناً،عندىا أشاعوا أن الواي قد تنصر فقتموىسنة 98ىـ( )80الى جانب الدسائس التي
حيكت عميو( )81والمتتبع لدور المرأة في بعض األمور السياسية وخاصة الحضيات من الجواري
يجدىن ذا اثر سمبي عمى مؤسسة الحكم وىي اخطر واىم
تزوجن ٌَ من أولي األمر،
والالتي
ٌ
ُ
مؤسسات بقاء الدول ونميا ()82
-10مجئ عشرون والياً خالل فتره أثنين وأربعين سنو }138-95ىـ {()83ما أال دليل "...عمى
بعض اإلرباك...")84 ("...فال يمكث بعضيم في منصبو غير شيور،وما يكاد يأخذ مكانو
ويدرس األحوال ويضع الخطط لإلصالح حتى يتغبر أو يستشيد ،فيأتي وال جديد ،ىذا التبدل
...يضع األندلس بمواجية بعض األخطار ولعمو كان سبباً ميماً ساعد فمول القوط المنيزمة أمام
جيش الفتح ان تعيد صفوفيا وتبدأ المحاربة)85("...األمر الذي يؤيد ما ذىبنا اليو بأن"االستقرار
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الدائم الذي ينتج االستمرار في الفتح وتنفيذ خطوات اإلصالح )86 ("...لم يتم بعد .كما يؤكد
استمرار التخبط في عدم وضوح الخطط لعمميات الفتح
 -11لوحظ أن عممية استيطان السكان ،في االعم األغمب ،مبني وفق األسس القبمية واالستئثار
ببعض المواقع دون غيرىا ( )87فجر ذلك إلى النزاعات داخميو وقعت ىنا وىناك ،كالذي حدث
في عيد الوالي عبد الممك بن قطن،بين البمديين والشاميين(  ، )88والذي حسمو عمي بن الخطار
سنة  123ىـ،بأن استوطن الدمشقيون في البيره ،اما الحمصيون فاستقروا في اشبيمية وفي شذونو
كان الفمسطينيون وعمى ىذه الشاكمة تم حل النزاع( .)89وقد بان اثر ذلك التقسيم ،مع وجود
أماكن مشتركو،في فترة دول الطوائف ()90
ولقد عزف عبد الرحمن الداخل عمى ىذا الوتر الحساس منذ الوىمة األولى في قيام إمارتو
()91كما استغل بنو العباس ذلك في مد يد العون لمعارض بو في الداخل كحركة عالء بن
مغيث الرومي ()92
 -12التصفيات السياسية واتباع منيج الغاية تبرر الوسيمة ،كانت بداية عيد االنفراد بالسمطة
والتمويح بالسالح أذا ما اقتضت الضرورة ،دون الرجوع الى الوفاق السياسي الذي يحافظ عمى
وحدة أالمو ويرعى مصالحيا تمك الصورة السمبية تمثمت ألبنيو ىشام وسميمان بالنزاع بين إفراد
األسرة ألحكمو فيذا عبد الرحمن كان "قد عقد الخالفة(  )93فأستحقيا ىشام بأستباقو إلى قصر
الخالفة قبل أخيو ،أذ كانا غائبين ،ولما حضرتو الوفاة ...وكل ابنو عبد الممك ...وقال لو :من
سبق اليك من إخوانك ،فأب أر اليو بالخاتم واألمر )94 ("...ىذا التصرف كان بداية النزاعات التي
شيدتيا الساحو االندلسيو وعرفت بفترة الفوضى السياسية التي مقدمة لتمزق البالد إلى ما عرف
بدويالت الطوائف ()95
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 -13المتمعن في طبيعة االحداث يمحظ ظاىرة التصفيات السياسية التي شحذتيا األمنيات
والطمح الشخصي فقد عرف عن الحاجب المنصور انو ذا" ىمة ترمي بو المرامي ،ويحدث نفسو
بإدراك معالي األمور ....فتم لو مراده وكان أحد أعاجيب الدنيا في الترقية والظفر
بتمنيو)96("...فقد كان داىية عصره في أزالت كل منافسيو ومعارضيو لموصول لما يصبوا إليو
،فتخمص من جعفر بن عمي والحاجب جعفر بن عثمان ألمصحفي وقتل المغيرة بن عبد الرحمن
الناصر شقيق الخميفة الحكم ( ،)89وسعى لمقضاء عمى الوزير أبي تمام غالب االنصاري
صاحب مدينة سالم(،)99وىنا يصفو ابن الخطيب بقولو "...ولم يبق يداً يحذر بطشيا أال شميا
،وال عيناً بريبة نظرىا أال فقأىا ...")100 ("...فما زال يبطش بأعدائو ...إلى أن صار الخميفة
حينئذ ىشان بن الحكم ليس لو من األمر غير االسم ...")101 ("...فتم لو ما أراد من االستقالل
بالممك واالستبداد باألمر ...ولما ىمك الظفر قام باألمر من بعده أخوه عبد الممك وتمقب بالناصر
لدين اهلل عمى سنن أبيو وأخيو في حجر الخميفة ىشام واالستبداد عميو واالستقالل بالممك ...في
االستئثار بما بقي من رسوم الخالفة)102("...
إن وصول الخالفة إلى ىذا الدرجة من الضعف البد وان يؤثر نفسية المجتمع ألسالمي
الذي يرى في الخالفة الجانب الروحي ،فعزل الخميفة بيكذا أسموب عمى الرغم من ضعف
شخسيتو مع الدور الذي لعبتو والدتو السيدة صبح "( ،)103وما اتصفت بو تمك الفترة من كثرت
المشاحنات والدسائس والمؤامرات واالغتياالت ( .)104كل ذلك ساعد عمى أضعاف الدولة وغي
مقدمتيا مؤسسة الخالفة بداللة ما قام بو الخمفية ىشام حينما ولي عيده إلى المأمون أبي الظفر
عبد الرحمن بن المنصور سنة 398ىـ آذ "كتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شيادتيم بخطوط
أيدييم وتسمى بعدىا بولي العيد ونقم أىل الدولة عميو ،ذلك فكان فيو حتفو وأنقراض دولتو ودولة
قومو)105("...
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 -16السير عمى سياسة االعتدال ،سبيل إلى النجاة وعمى العكس من ذلك يخمق الخمل .فألكل
يعمم أن المسممين قد اتبعوا في كل فتوحاتيم سياسة التسامح الديني ،غير ان اإلفراط فييا قد
يخمق ظروف وبيئة تنموا فييا اتجاىات متطرفة ومعاديو لإلسالم والمسممين كالحركة
الشعوبية()106
فعمى عيد األمير عبد الرحمن األوسط 238-206ىـ قام ثمة من النصارى بشتم اإلسالم
وسب رسول اهلل }صمى اهلل عميو والو وسمم {عمناً وعمداً،ووصمت جرأتيم ،بأن فعموا ذلك عند
أبواب المساجد وفي أوقات الصالة(

،)107ومن أفعميم القذرة ،قراءة سورة يوسف

بأآلعجميو( )108وآخرون أخذوا يمعنون المغة العربية والذي أمر بيا ( ،)109ويبدوا أن األمر قد
وصل إلى درجة الالمباالة وعمى مستوى العام والخاص فقد ذكر "...أن رجال نصرانياً وقف في
أعظم شوارع قرطبة ،فقال قوال نال منو صمى اهلل عميو وسمم ،فمم يكممو أحد ،فقال رجل من
المسممين غيرة لمنبي( ،)110أال تنكرون ما تسمعون ؟ فقال لو جماعتو من أىل قرطبة :أمضي
لشغمك ،وكان اإلفرنج اذا سمعوا أآلذان لمصالة قالوا قوال منك اًر فال يعترض عمييم بشئ
)111 ("...
 -15قال تعالى " ياييا الذين أمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء بعض ومن
يتوليم منكم فأنو منيم ان اهلل ال ييدي القوم الظممين "(  )112بل أن اهلل قد زاد من تشدده تجاه
لتجدن أشد الناس عداوة لمذين أمنوا الييود("...
الييود إذ قال "
ً

، )113إذن االستاعنة بيم بأي

شكل من لالسكال ُيعد مخالفاً لمشارع اإلسالمي .
فكان األجدر بالفاتحين المسممين السير عمى ىذا النيج اإلليي ،لكن الذي جرى كان العكس
،فزرعوا بذرة الضعف وسقوىا من حيث يعمموا أوال يعمموا .وميما تكن المبررات التي يسوقيا
اآلخرين في تمك االستعانة(  )114فيو أمر يرفضو كل ذي عقل لبيب .فمقد جمب ذلك اإلجراء
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نتائجاً سمبية توضحت بعد فترة بحثنا (  )115فيذا طارق بن زياد والفاتحون كانوا "أذا ألفوا ييوداً
ببمدة ضموىم الى المدينة وتركوا معيم من المسممين طائفة"(

...")116استنامة الييم دون

النصارى ،لمعداوة بينيم "( ...")117وصار ذلك ُسنةفي كل بمد يفتحون حيث يوجد الييود فييا
 )118 ("....مما أثار غيض الكثير في الفترات الالحقة فيذا الشاعر أبو الحسن يوسف قال بعد
ان تفاقمو خطرىم
تحكمت الييود عمى الفروج *******وتاىت بألبغال والس ـ ــروج
وقامت دولة األنذال فينـ ـ ــا********* وصار الحكم فينا لمع ــموج
فقل لألعور الدجال ى ـ ـ ــذا*****زمانك(  )119أن عزمت عمى الخروج()120
 -16قال تعالى قاتموىم يعذبيم اهلل بأيديكم ويخزىم وينصركم عمييم ويشف صدور قوم
مؤمنين"(،)121وقولو العظيم "قاتموا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهلل
ورسولو وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وىم صاغرون
"(،)122وىذا أمر الالىي أخر ال جدال فبو .غير ان الذي جرى عمى ارض الواقع ،تعاون بين
المسممين مع النصارى ضد بني جمدتيم في الدين واالنتماء ،ففي عام 165ىـ ثار كل من سميمان
بن يقظان األعرابي والحسين بن عبادة الخزرجي بمساعدة شارلمان أذ أمدىم بالمال والسالح ضد
سمطة عبد الرحمن لداخل ( ،)123وأيضاً ما حدث عام 263ىـ أذ اتفق عبد الرحمن بن مروان
الجميقي مع أذفونس بن أردون حيث قُتل من المرابطين المسممين عدة مئات ()124
أما الخميفة عبد الرحمن الناصر فقد عقد اتفاقية مع ممك أيطاليا
الفاطميون وىم مسممون ،وتفق مع

}ىوج دي بروفانس { ضد

}قسطنطين السابع {إمبراطور الدولة البيزنطية والراغب

باسترجاع جزيرة صقميو التي كانت بيد الفاطميين(  )125أن ىذا التواطؤ قد ذىب بمصمحة أالمو
اإلسالمية نحو الياوية ألجل منافع أنية ال تبقي وال تذر فالعدو النصراني قد استفادة من ناحيتين
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األولى -انو أوقف طرفاً ميماً وذا ثقل في سير اإلحداث إلى جانبو

الثانية -ادخل المسممين في نزاعات فيما بينيم بل واسند الواحد ضد االخرو بالتالي يكون
المستفيد الوحيد ىذا ال غيره .ذلك التواطؤ وتمك االستفادة قد تجمت بشكل ال لبس فيو خالل فترة
دول الطوائف
أخر،ارتكب بعض أولي أمر المسممين خطأً بانت أثاره فيما بعد والذي تمثل
 -17وأخي اًر وليس ً
بإدخال عنصر الصقالبة()126الذين بعد حين ذىبوا مذىب الشعوبية،فيذا حبيب الصقمبي وعمى
عيد الخميفو ىشام المؤيد وضع كتاباً بعنوان [االتظيار والغالبة عمى من أنكر فضل
الصقالبة]()127
ويعد األمير الحكم بن ىشام [206-180ىـ]ىو أول من استجمبيم ()128ثم ازداد عددىم إلى
ُ
بضعة أالف زمن الخميفة الناصر[ 350-300ىـ]( )129والذين عمموا عمى حجب الخالفة من
مرشحيا الشرعي بعد وفاة الناصر (  )130وكانوا قبل ذلك ليم الدور في ىزيمتو في معركة
الخندق عام[327ىت] حيث تولى القيادة نجدة بن حسين والذي اعدم عمى اثر خيانتو فب ىذه
المعركة التي دارت مع مممكة قشتالو (

)131ىذا ما أثار غيض المقاتمة العرب والقبائل

المغربية[البربر] آذ لم يتناصحوا في الحرب مع ىذه القيادة( ، )132ولعل الغاية من إدخال ىذا
العنصر واالعتماد عميو خصوصاُ في مؤسسة الجيش ،ىو الحد من نفوذ االرستقراطية العربية
في الحكم نأمل من ىذه الدراسة التحميمية لمكامن ضعف المسممين ،ىو أخذ الدروس والعبر لما
نحن عميو أالن  ،في الكشف عن أماكن الظل او التي يرى فييا البعض ال أىمية وال تأثير ليا
عمى سير األمة وبقائيا .
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الـ ـ ــيوامـ ـ ـ ــش
***********************
-1األعراف،أيو101
 -2يوسف،أيو.3
 -3طو،أيو.99
 -4غافر،أيو.78
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 -5ىود،أيو.120
– 6يوسف،أيو 111
 -7مقدمة،ص.3
-8ن-م،ص.4
-9أبن دحيو،المطرب،ص ص،141-140ألحجي،التاريخ،ص.22
 -10ابن صاعد األندلسي،طبقات،ص،11ألحجي ،التاريخ،ص.22
 -11البكري،جغرافية،ص،81ألحجي،التاريخ،ص.23

 -12بنظر:الطبري،تاريخ،245/5،ابن األثير،الكامل،119/4،ابن اآلبار،الحمة،
،333/2الناصري،االستقصا،98-97/1،المقري،نفح215/1،و216و
217و238و.242
 -13ابن خمدون،العبر،122/4،عنان،دول،ص ص40و.42
 -14مقدمة،ص122ومابعدىا.
-15ابن،عذاري،البيان ،8/2،ابن خمدون،العبر ،119/4،المقري،نفح.220/1،
-16ينظر:ألحجي،التاريخ،ص199وما بعدىا،ألعتبي والعامري،تاريخ،ص.282
-17ألعتبي والعامري،تاريخ،ص.279
 -18المقري ،نفح،216/1،مجيول،أخبار،ص.7
 -19أآلمامو،118/2،ألعبادي،في تاريخ،ص.276
 -20أبن الكردبوس،االكتفا،ص،149مقدمة المحقق،ص.25
 -21البيان.16/1،
 -22أبن اآلبار،الحمة.334/2،
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 -23الناصري،االستقصا،99/1،ينظر:ابن خمدون،العبر،255/4،أرسالن،الحمل،
.203-202/2
 -24االكتفا،ص.151
 -25المقري،نفح.237/1،
 -26ابن القوطيو،تاريخ،ص ص،139-138ابن،خمكان،وفيات.322-321/5،
 -27ابن ىذيل،ص ص.71-70
 -28المقري ،نفح 215/1،وما بعدىا.
 -29أالكتفا،ص ص،47-46الرقيق القيرواني ،تاريخ،ص.72
 -30نزىة.540/1،
 -31الروض،ص.75
 -32ابن خمكان،وفيات،322-321/5،المقري،نفح.226-225/1،
 -33البقرة أية.249
 -34المقري ،نفح،117/4،الناصري،االستقصا.99/1،
 -35ابن الفرضي،تاريخ،ص(123ترجمة،)383المقري،نفح.206/1،
ابن عذاري ،البيان.16/2،
 -37اإلدريسي،نزىة،ص ص.266,274
 -38مجيول،أخبار،ص.15
 -39المقري،نفح.253/1،
 -40ينظر:الحجي،التاريخ،ص95ومابعدىا،السامرائي وآخرون،تاريخ،
ص43وما بعدىا.

()57

-36

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والعشرون
 -41الحجي،التاريخ،ص.181
 -42ن م ،ص.244
 -43مجيول،أخبار،ص.25
 -44ينظر:ابن عذاري،البيان،27/2،ابن خمدون،العبر،118/4،
المقري،نفح219/1،وما بعدىا.
-45المقري،نفح.258/1،
 -46ابن عذاري،البيان،29/2،ابن،خمدون،العبر،255-254/4،
لورد،أسبانيا،ص.59
 -47مجيول،أخبار،ص،28المقري،نفح.258/1،
 -48مجيول،أخبار،ص.28
 -49ابن الخطيب،أعمال،ص.322
 -50أسبانيا،ص.60

 -51المراكشي،المعجب،ص،16ابن عذاري،البيان ،253/2،ابن الخطيب،إعمال،ص.48
 -52المراكشي ،المعجب،ص.24
 -53التاريخ،ص.44
 -54يوسف أية .53
 -55الشمس،االيتين.7,8
-56تٌعد معركة أحد مثالً شاخصاً إلى ما ذىبنا إليو وىي التي وقعت عام

3ىـ حيث أمر

الرسول[صمى اهلل عميو والو وسمم]مقاتميو من رماة السيام وكان عمييم عبد اهلل بن جبير
وتعدادىم  50رجال ،وىم عمى سفح الجبل ،الثبات في مكنيم وبكل األحوال الخسارة ام
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النصر أال أنيم خالفوا أمر الرسول[ص]عندما أروا بشائر النصر فجعموا يقولون "...الغنيمة
الغنيمة"...وبذلك كانوا السبب في خسارة المسممين....ينظر:الطبري،تاريخ.508-207/2،
كما إننا لم نشيد خطاباً آلولي أمر المسممين في عمميات الفتح والجياد،كخطاب الرسول
محمد[ص] قبل خوض المعارك في إرسال "...رجاال من الصحابة إلى المموك العرب والعجم
،دعاة إلى اهلل عز وجل."...ن.م 644/2،وما بعدىا .لما لذلك من اثرفي نفوس الشعوب
المفتوحة في الدخول الى اإلسالم
 -57ابن الخطيب،أعمال ،ص.5وقد جاء ىذا الشعرعند ابن خفاجة عمى النحو
اآلت ـ ــي
أشجار
دركم**** ُ
أنيار و ُ
ماء وظ ُل و ُ
يا أىل أندلس هلل ُ
أختار
كنت
دياركم ***ولو
ما جنة الخمد أآل في
تخيرت ىذا ُ
ُ
ُ
ُ
ديوان،ص.136
 -58المقري ،نفح.237/1،
 -59الحميري،الروض،ص ص،8,127ابن الكردبوس،االكتفا،ص،131
ابن عذاري ،البيان.16/2،
 -60مجيول،أخبار،ص،6ابن الكردبوس،االكتفا،ص،45المقري،نفح،217-215/1/
السامرائي وآخرون،تاريخ،ص.24
 -61تاريخ،ص.229
 -62نفح.237/1،
 -63الناصري،االستقصا.98/1،
 -64ن،م.99/1،
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 -65أعمال ،ص.5
 -66مجيول،أخبار،ص.10

 -67ينظر:الرقيق القيرواني،تاريخ،ص،88ابن الكردبوس،االكتفا،ص،48
الحميري،الروض،ص ص،132-131المقري،نفح  -68 .265,272,289/1،الرقيق
القيرواني،تاريخ،ص،76ابن عذاري،البيان.8/2،
 -69ينظر:ابن االبار،الحمة،334/2،ابن الكردبوس،االكتفا،ص،50ابن عذاري،
البيان،20/2،ابن الخطيب،أعمال،ص،6الناصري،االستقصا،100-99/1،
المقري،نفح.262/1،
 -70ينظر:ابن القوطية،ص،12مجيول،أخبار،ص.23
 -71مجيول،أخبار،ص،23ينظر:المقري،نفح،219/1،ابن عذاري،البيان-72 .219/1،
ينظر:ابن خمدون،العبر،119/4،المقري،نفح ،220/1الحجي،التاريخ،ص،198
السامرائي وآخرون،تاريخ،ص.57
-73رينو،تاريخ،ص ص،101-100الحجي،التاريخ،ص،197السامرائي واخرون،
تاريخ،ص.56
 -74ينظر:اليامش[ٍ.]56
 -75ابن الكردبوس ،االكتفا،ص ،153مجيول ،أخبار،ص.19
 -76ينظر:ابن الخطيب،أعمال،ص،13ابن خمدون،العبر،17/4،المقري،
نفح.324,258,331-323/1،
-77ينظر:اليامش [42و.]48
 -78التاريخ،ص.270
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 -79المقري،نفح.263/1،
 -80مجيول،إخبار،ص.20
 -81المصدر السابق.263/1،
-82ينظر:سممان،الحياة،ص ص.142-141

-83ينظر:ابن خمدون،العبر،119-118/4،المقري،نفح219/1،وما بعدىا،
أرسالن،الحمل.246/2،
84الحجي،التاريخ،ص.133
 -85ن.م،ص.268
 -86ن.م،ص.179
 -87ينظر:ابن حزم،جميرة498/2،وما بعدىا،المقري،نفح271/1،وما بعدىا،
مؤنس،فجر،ص372وما بعدىا،السامرائي وآخرون،تاريخ64،وما

.

بعدىا،الفضمي ،الحياة،ص1ومابعدىا.
88مجيول،أخبار،ص ص.38-37
 -89ابن القوطية،تاريخ،ص،20ابن عذاري،البيان،33/2،ابن الخطيب،االحاطو،
،104-102/1المقري،نفح.2250226/1،
 -90ينظر:عنان،دول،ص 20وما بعدىا،الحجي،التاريخ،ص321وما بعدىا،
دوزي،مموك،ص 6وما بعدىا،خضر،النثر،ص ص.35-17
-91ابن الخطيب،أعمال،ص،8ابن خمدون،العبر.121/4،
-92ابن عذاري،البيان،52/2،ابن الخطيب،أعمال ،ص.9
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 -93أُعمنت الخالفة بشكميا الرسمي من قبل عبد الرحمن الناصر عام 316ىـ .ينظر:ابن
سعيد،المغ ِرب،182/1،ابن الخطيب،أعمال،ص،29وانظر:نص الكتاب الذي تمقب فيو عبد
ُ
الرحمن بألقاب الخالفة.سالم،تاريخ،ص.319
 -94ابن الخطيب،أعمال،ص.11
 -95ن،م،ص ص،140-109اليامش رقم[ٍ.]90
-96ابن االبار،الحمة،268/1،المراكشي،المعجب،ص.17
-97ابن بسام،الذخيرة،ق4م،43-40/1المراكشي،المعجب،ص،18ابن الخطيب،ص.77
-98ابن سعيد،المغرب.200/1،
 -99ابن بسام،الذخيرة،ق4م،44/1ابن عذاري،البيان،267/2،ابن الخطيب،
أعمال،ص ص63و.63
 -100لبن الخطيب،أعمال،ص.65
 -101ابن االبار،الحمة.269/1،
-102ابن خمدون،العبر.148/4،
-103ينظر:سممان،الحياة،ص ص.144-143
-104ابن حزم،نقطة،ص.87
-105ابن خمدون،العبر.149/4،
-106الشعوبية،ىم أىل التسوية عمى أساس أن الناس كميم من طينة واحده وساللة رجل
واحد .ينظر:ابن عبد ربو،العقد.123/3،ىذا في المغة ،اما في االصطالح فيم قوم
متعصبون عمى العرب وال يرون ليم فضال عمى غيرىم من األمم،أن لم يكونوا اقل منيم شأنأُ
ومنزلة .....طــو،الدس،393/2،حجاب،مظاىر،ص،10
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 -107بول،العرب،ص ص73و،83الحجي،التاريخ،ص.243
-108ابن رشد،فتاوى،1427/2،نوازل،ص.59
 -109ن.م.1428/2،
-110ابن عذاري،البيان.97/3،
-111ن.م.98/3،
-112المائدة،أية[.]51
-113المائدة،أية[.]82
-114العبادي،في تاريخ،ص.280
-115ينظر:الفضمي،الحياة،ص 21وما بعدىا.

-116مجيول،أخبار،ص،12ابن االثير ،الكامل،123/4،ابن عذاري،البيان ،12/2،ابن
الخطيب،االحاطة.101/1،
-117المقري،نفح.247/1،
 -118ن.م.252/1،
لتفسدن في األرض
 -119لعمو تأويالً لقولو تعالى "وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب
ُ
مرتين ولتعمُن عموا كبي ار أذا جاء وعد أوليما بعثنا عميكم عباداُ لنا أولي ِ
بأس شديد فجاسوا
خمل الديار وكان وعدا مفعوال".اإلسراء،اآليتين[.]4,5
-120ابن بسام،الذخيرة،ق2م،562/2أحمد،الشعر،ص.110
-121التوبة،أية[.]14
-122التوبة،أية[.]29
-123ابن االثير،الكامل،68-67/6،ابن عذاري،البيان،56/2،ابن خمدون،
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العبر.24/4،
-124ابن االثير ،الكامل.311-310/7،
 -125ابن عذاري،البين322-319/2،

-126الصقالبة،ىم "جيل حمر االلوان صيب الشعور".ابن منظور،لسان،
مادة[صقمب]،وقد ُجمبواىؤالء من جية جميقية وافرنجة وقموريو وبمغاريا.
ابن حوقل ،صورة،ص،106العبادي،الصقالبة،ص.8
-127لبن بسام،الذخيرة،ق1م،34/1ابن تىبار،اليكممة،757/2،خالف،
قرطبة،ص،256العبادي،الصقالبة،ص.14
 -128ابن سعبد ،المغرب،39/1،ابن االثير،الكامل،203/5،ابن خمدون ،العبر.125/4،
-129القري ،نفح،103-102/2،العبادي،الصقابة،ص.11
-130ينظر:ابن عذاري،البيان 259،وما بعدىا،العبادي،الصقالبة،ص.13
 -131مجيول،أخبار،ص.156
 -132أعمال،ص.37

المصادر والمراجع
 -1القرأن الكريم
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-2ابن االبار،ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر(ت658ىـ)

.............التكممة لكتاب الصمة،نشر:عزت عطار الحسيني،مطبعة
السعادة(،القاىرة1963:م)

............-3الحمة السيراء/تحقيق:حسين مؤنس،ط

،1مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر(،القاىرة1963:م)

-4ابن األثير،أبو الحسن عمي بن أبي الكريم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد
الواحد الشيباني(ت630ىـ)

-5

..............الكامل في التاريخ،المطبعة المنيرية(،القاىرة1353 :ىـ)
احمد،محمد شياب

.......الشعر السياسي األندلسي في عصر مموك الطوائف،ريالة ماجستير مكتوبة عمى اآللة

-6االدرسي،ابو

الطابعة ،قدمت لكمية االداب الجمفة المستنصريو(،العراق1988 :م).
عبد اهلل بن عبد اهلل بن محمد بن ابراىيم الموفي(ت 560ىـ)

المشتاق في أختراق االفاق،عالم الكتاب(،بيروت1989:م)

...........نزىة
-7أرسالن،شكيب

...........الحمل السندسية في اإلخبار واآلثار األندلسية ،منشورات،دار الحياة،
(بيروت:د-ت).

-8ابن بسام،أبو الحسن عمي الشنتريني(ت542ىـ)

............الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة،تحقيق،أحسان عباس،ط ،1دار الثقافة لمطباعة
والتوزيع(،بيروت1979:م).

-9البكري،ابو عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو(ت

487ىـ)

...........جغرافية األندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك ،ط ،1دار اإلرشاد لمطباعة
والنشر والتوزيع(،بيروت1090:م)

-10بول،أستانمي لبن

......العرب في اسبانيا،تعريب:عمب الجارم(،القاىرة:
حجاب،محمد نبيو

1960م).

-11

...........مظاىر الشعوبية في األدب العربي حتى نياية القرن الثالث اليجري،مكتبة نيضة
مصر(،المعادي1961:م)

-12الحجي،عبد الرحمن عمي
...........تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي حيى سقوط غرناطو
1492م،دار القمم(،بيروت1976:م)

 -13ابن حزم،عمي بن احمد بن سعيد(ت456ىـ)
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،5دار

.............جميرة انساب العرب،تحقيق:عبد السالم محمد ىارون،ط
العارف(،القاىرة:د-ت)

...........-14نقط العروس،تحقيق:شوقي ضيف،مجمة كمية اآلداب،جامعة
القاىرة،م،13عدد(،2القاىرة1951:م)

-15الحميري،ابو عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد المنعم(ت710ىـ)

.............الروض المعطار في أخبار االقطار،تحقيق :أحسان عباس،ط ،1شركة ناصر
لمثقافة(،بيروت1975:م)

-16ابن حوقل،أبو القاسم(ت367ىـ)

............صورة األرض،منشورات:دار مكتبة الحياة(،بيروت:د-ت)
الخطيب،لسان الدين ابو عبد اهلل محمد التممساني(ت776ىـ)

................االحاطة في اخبار غرناطة،تحقيق:محمد عبد اهلل عنان،ط
المصرية لمطباعة والنشر(،القاىرة1973:م)

-17ابن
،1الشركة

................أعمال اآلعالم في من بويع قبل االحتالم من مموك اإلسالم،تحقيق:أل.ليفي
بروفنسال،دار المكشوف0،بيروت1956:م)

أبن خفاجو،أبو أسحاق إبراىيم األندلسي(ت533ىـ)

..............ديوان ابن خفاجو،تحقيق:سيد غازي ،ط
خالف،محمد عبد الوىاب

-20

(،2االسكندرية1969 :م)

.........قرطبة االسالميو في القرن الحادي عشر الميالد ب-الخامس اليجري الحياة
االقتصادية واالجتماعية،الدار التونسيةلمنشر(،القاىرة1978:م)

أبن خمدون،عبد الرحمن بن محمد (ت808ىـ)

...............العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من
ذوي السمطان االكبر،دار الكياب المبناني لمطباعة والنشر(،بيروت1958:م)

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

-23ابن خمكان،ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر(ت

608ىـ)

..............وفيات األعيان وانباء الزمان،تحقيق:اسان عباس،مطبعة الغربية(،بيروت:د-
ت)

 -24ابن دحية،ابو الخطار عمر بن حسن(633ىـ)
.............المطرب من إشعار أىل المغرب،تحقيق ،إبراىيم االيبري وأخرون مراجعة:طو
حسين،المطبعة االميرية(،القاىره1954:م)

 -25دوزي،رينيارت
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.........مموك الطوائف،تعريب:كامل كيالني،ط
وشركاؤه(،مصر1933:م)

،1مطبعة عيسى الحمبي

 -26الرقيق القيرواني،ابراىيم بن قاسم (ت في النصف األول من ق

......................تاريخ أفريقية والمغرب،تحقيق:المنجي الكعبي(،تونس1968:م)

5ىـ)

 -27رينو،جوزيف

........تاريخ غزوات العرب،تعريب:شكيب ارسالن(،بيروت1966:م)
 -28سالم،عبد العزيز

..........تاريخ المسممين وأثارىم في األندلس من الفتح حيى سقوط الخالفة،دار المعارف
(،لبنان1962:م)

-29السامرائي،خميل إبراىيم وآخرون

...............تاريخ العرب وحضارتيم في األندلس ،و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي(،الموصل1986:م)

 -30أبن سعيد،عمي بن موسى وأسرتو

...............المغرب في ُحمى الغرب،تحقيق:شوقي ضيف،ط
بمصر(،القاىرة1964:م)

،2مطبعة دار المعارف

 -31سممان،مثنى فميفل

..........الحياة االجتماعية في االندلس خالل القرنين الثالث والرابع اليجريين،رسالة
ماجستير مكتوبة عمى االلة الطابعة قدم يالكمية االداب ،جامعة بغدادن(العراق1990:م)

-32ابن صاعد األندلسي،أبو القاسم صاعد بن احمد بن عبد الرحمن بن محمد
........................طبقات االمم،نشر:لويس اليوسع(،بيروت1912 :م)
الطبري ،ابو جعفر محمد بن جرير(ت310ىـ)

-33

الرس َُل والمموك،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار
...........تاريخ ُ
المعارف(،القاىرة1963:م)
 -34طــو،عبد الواحد ذنون

.........الدس الشعوبي في األندلس وموقف العرب في مواجية وقائع الندوة القومية لمواجية
الدس الشعوبية(،بغداد1989:م)

 -35ألعبادي،أحمد مختار عبد الفتاح

............في التاريخ العباسي واألندلسي(،بيروت1972:م)
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...........-36الصقالبة في اسبانيا لمحة عن أصميم منشأتيم وعالقاتيم بالحركة
الشعوبية،مطابع المعيد المصري لمدراسات اإلسالمية(،مدريد1953:م)

 -37ابن عبد ربو،شياب الدين احمد(ت328ىـ)

................العقد الفريد،دار مكتبة اليالل (بيروت1986:م)
 -38ابن عذاري،أبو العباس احمد بن محمد المراكشي (بعد712ىـ)

المغرب في أخبار االندلس والمغرب ،تحقيق:ج.س كوالن وأ.ليفي
................البيان ُ
بروفنسال،دار الثقافة (بيروت:د-ت)
 -39عنان،محمد عبد اهلل

.........دول الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي ،ط ،1مطبعة لجنة التاليف واترجنة
والنشر (،القاىرة1961:م)

403ىـ)

 -40ابن الفرضي،ابو الوليد عبد اهلل بن محمد بن يوسف االزري(ت

................تاريخ عمماء األندلس ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة
والنشر(،القاىرة1966:م)

 -41ألفضمي،مثنى فميفل سممان
............الحياة االجتماعية في األندلس خالل القرنيين الخامس والسادس اليجريين ،رسالة
دكتوراه مكتوبة عمى اآللة الطابعة ،قدمت لكمية اآلداب،جامعة بغداد(،العراق1996:م)

 -42مؤنس،حسين

.........فجر األندلس ،ط 1نالسركة العربية لمطباعة والنشر (،القاىرة:
مجيول

1963م) -43

..............أخبار مجموعو في فتح األندلس وذكر أمرئيا رحميم اهلل والحرب الواقعة بينيم
،مطبعة ربدنير(،مجريط1867:م)

 -44المقري،شياب الدين احمد بن محمد(ت1041ىـ)
..........نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين ابن
الخطيب،تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة(،مصر1949:م)

 -45أبن القوطية،ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عيسى بن مزاحم القرطبي
(ت367ىـ)
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...............تاريخ أفتتاح األندلس ،تحقيق:عبدا هلل أنيس الطباع ،دار النشر
لمجامعيين(،بيروت1957:م)

 -46أبن الكردبوس،ابو مروان عبد الممك (من عمماءق6ىـ)
..................تاريخ األندلس[اآلكتفا في تاريخ الخمفا]،تحقيق:مختار ألعبادي،مطبعة
معيد الدراسات اإلسالمية(،مدريد1971:م)

 -47لورد،دورثي

..........اسبانيا شعبيا وأرضيا ،تعريب:طارق فوده ،مراجعة:عز الدين فريد،مكتبة النيضة
مصرية(،القاىرة1965:م)

-48المراكش.ي،محي الدين عبد الواحد بن عمي (ت647ىـ)

.............المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،مطبعة السعادة(،مصر:د:ت)
الناصري،أبو العباس احمد بن خالد

-49

..............اآلستقصا ألخبار المغرب األقصى،تحقيق:جعفر الناصر ومحمد الناصر،دار
الكتاب (،الدار البيضاء1954:م)

 -50ابن ىذيل،عمي بن عبد الرحمن

............تحفة األنفس وشعار سكان األندلس ،نشر:لويس مرسييو(،باريس1932:م)
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