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العالقات السياسية بين العرب المسممين في االندلس وممالك النصارى
في الشمال

(422 -316هـ1030 -928 /م)
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م.د .عمار عبد الرحمن حسين عمي
الجامعة المستنصرية /كمية العموم

Asst.Dr.Ammar Abdul-Al Rahman / The College of Science
– University of Mustansiriya
ممخص البحث

اف بحثي ىذا يتناوؿ العالقات السياسية بيف العرب المسمميف في عصر الخالفة

في االندلس والممالؾ النصرانية في الشماؿ خالؿ الحقبة مف

(422 -316ىػ/

1030 -928ـ) وقد تناولت ىذه العالقات لمعرب مع ثالث مف الممالؾ
الشمالية وىي - 1:مممكة ليوف.

 -2كونتية قشتالة -3 .كونتية قطمونية .وما

مرت بو ىذه العالقات مف فترات حروب بيف الجانبيف وفترات السمـ والعالقات
الدبموماسية والتأثيرات بيف الطرفيف العربي االسالمي واالوربي النصراني .وما لعبتو
ىذه العالقات السياسية مف فائدة وتطور لمجانبيف .ومف اهلل التوفيؽ.
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالـ عمى خاتـ االنبياء والمرسميف محمد (صمى اهلل عميو وسمـ).
اف بحثي ىذا الذي يتناوؿ العالقات السياسية بيف العرب المسمميف في عصر
الخالفة في االندلس والممالؾ النصرانية في الشماؿ خالؿ الحقبة مف( 422 -316ىػ
1030 -927 /ـ) ،إذ استكمؿ العرب المسمموف فتح اغمب جيات شبو الجزيرة
االيبيرية في أواخر القرف االوؿ اليجري /القرف الثامف الميالدي باستثناء منطقة
واحدة ىي ما يعرؼ بػ (كانتابريو) عمى خميج بسكايو (شماؿ اسبانيا الحالية) وذلؾ
لصعوبة مسالكيا ،وبرودة مناخيا القارص ،والتي اصبحت قاعدة تجمع لمنصارى
فيما بعد ومنيا كونوا قاعدة االنطالؽ لمتآمر عمى العرب المسمميف وأخذت ىذه
الجماعات مف النصارى الذيف فروا الى شماؿ شبو الجزيرة بعد(

92ىػ 710 /ـ)

بتجميع قواىـ ىناؾ وتنظيـ صفوفيـ وتحالفوا مع بعضيـ البعض وتكونت ىناؾ عدة
ممالؾ نصرانية ،ساتناوؿ في بحثي ىذا أىميا :
 -1مممكة ليوف -2 .كونتية قشتالة -3 .كونتية قطمونية وصالت تمؾ الممالؾ
السياسية مع العرب المسمميف خالؿ تمؾ الفترة ،وكاف ىناؾ قاسـ مشترؾ ليذه
الممالؾ وىو الموقع الجغرافي والمناخ ،اضافة الى اف ىذه الممالؾ عمى اتصاؿ
ببالد الفرنجة والبابوية والعالـ الكاثوليكي ،وىذا مما ساعد عمى تدعيـ الخواص
المادية والروحية ضد العرب المسمميف في الجنوب (االندلس).
وعند تناوؿ المرحمو لمفترة ما بيف  316حتى( 422ىػ  /فاف سنة  316ىػ) ىي
السنة التي اعمف فييا عبد الرحمف بف محمد (الثالث) الناصر لديف اهلل الخالفة،
واصبح يحمؿ لقب خميفة المسمميف في االندلس(ألف الخالفة السياسية الرسمية كانت
في بغداد ولفترة طويمة مف سنة(132ىػ762/ـ) والى سنة(656ىػ1258/ـ) .
أما عف سنة 422ىػ فيي سنة سقوط الخالفة .وتكوف بعد ذلؾ دويالت او ممالؾ
الطوائؼ ،أما ىدؼ دراستي ىذه فيو التعرؼ عمى طبيعة ىذه العالقات السياسية
وتأثرىا بينيما خالؿ تمؾ الحقبة وقد اعتمدت في البحث ىذا عمى عدد مف المصادر
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األبار والمقتبس البف حياف القرطبي والعبر وديواف المبتدأ
منيا الحمة السيراء البف ّ
والخبر ...البف خمدوف والبياف المغرب البف عذاري واعماؿ االعالـ البف الخطيب
والعديد مف المصادر التي تؤرخ لتمؾ المرحمة التاريخية الميمة :أما المراجع التاريخية
الحديثة فقد اعتمدت عمى كتاب الدولة العربية في اسبانيا البراىيـ بيضوف والسياسية
االسالمية والعالقات السممية مع الصميبييف لعمر كماؿ توفيؽ وكتاب دولة االسالـ
في االندلس لمحمد عبداهلل عناف .وتاريخ اسبانيا لميفي بروفنساؿ وقصة العرب في
اسبانيا لستانمي وغيرىا مف المراجع والدوريات .بما يحقؽ ىدؼ ىذا البحث واني
احمد اهلل عمى ما قدمتو مف جيد متواضع لدراسة ىذه الفترة ،وما كاف ليا مف أثر
عمى العالقات السياسية بيف العرب المسمميف الحاكميف لألندلس مع النصارى وما
كاف ليذه العالقات مف دور في تحديد مسار الصراع في تمؾ البقعة مف االرض،
وكما اني حاولت جاىدا اف اكوف محايدا في كتابتي وما كاف لممسمميف مف أثر
حضاري وسيادي حتى اصبحوا اصحاب الكممة والموقؼ ،واهلل ولي التوفيؽ.
التمهيد
لـ تكف العالقات بيف العرب المسمميف في األندلس والممالؾ النصرانية في شماؿ
شبو الجزيرة اإليبيرية عالقات حربية وعدائية ،إنما تخممتيا فترات مف السمـ وتبادؿ
()1

السفارات السياسية والعممية بيف الطرفيف.

والواقع اف الخوض في موضوع الصالت السياسية في تمؾ الحقبة الزمنية مف
العصور الوسطى أمر غير يسير إذ إف جانب العالقات الحربية غالب عمى غيره
مف جوانب العالقات السممية أو الودية في السياسة أو التجارة ،وأف الصالت
والزيارات المتبادلة بيف العرب في اإلندلس والممالؾ النصرانية في الشماؿ لـ تشغؿ
غير جزء يسير في إطار ما يسمى حالياً بالعالقات الدولية ،ذلؾ أف الجانب األكبر
كانت تشيده ساحات القتاؿ في معركة إثبات الوجود فوؽ أرض محاطة باألعداء

المصيريف،

()2

وفضالً عف مف ذلؾ فإف حضارة العرب المسمميف في األندلس في

عصر الخالفة وازدىارىا مما جعؿ العديد مف الدوؿ والممالؾ المجاورة إلى أف

ود حكومة قرطبة ،وتطمب عقد معاىدات الصمح والسالـ والمعونة والمشورة
تخطب ّ
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في حؿ مشكالتيا ( ،)3إذ بمغت دولة العرب ىناؾ مكانة الصدارة في العالميف
سيما في عصري الخميفتيف عبد الرحمف الناصر وابنو الحكـ
اإلسالمي والمسيحي ّ
ود حكومة قرطبة
المستنصرباهلل ،فكثرت الوفود والسفارات مف كؿ ناحية تخطب ّ
وترغب في عقد السمـ معيا ،ومف البداىة أف تكوف الممالؾ النصرانية في الشماؿ

مف اكثر الدوؿ وفوداً -إف لـ تكف اكثرىا  -إلى قرطبة بحكـ الجوار.

()4

ومف ثـ توافدت العديد مف السفارات عمى قرطبة مف ممالؾ ليوف و قشتالة
وقطمونية ،تطمب الصمح والسالـ وتعقد معاىدات وتوطد الصالت السياسية بينيا
وبيف دولة العرب.

()5

وقد بدت قرطبة في اواخر سنوات حكـ الخميفة عبد الرحمف الناصر وكأنيا قاعدة
اساسية لمسياسة الدولية في غربي البحر المتوسط تجمت ىذه المكانة الكبيرة في تمؾ
الوفود التي ال تنقطع مف الرسؿ الذيف يغدوف عمى قرطبة لمقابمة الخميفة وفود مف
الممالؾ النصرانية في الشماؿ ،كانت الوفود تروح وتغدو ،بعضيا كاف يرأسيا المموؾ

أنفسيـ( ،)6كما أنو في سنوات حكـ عبد الرحمف الناصر األخيرة ،كاف زعماء الممالؾ
النصرانية قد فقدوا التفوؽ العسكري الذي حصموا عميو باتحادىـ في موقعة الخندؽ،
ذلؾ أف أنقسامات عديدة جاءت بعد ذلؾ تفرؽ صفوفيـ وتمزؽ وحدتيـ ،مصدرىا في
أكثر الحاالت الخالؼ حوؿ وراثة العرش ،وعمى ذلؾ أخذت سفارات الممالؾ
النصرانية تتوالى عمى قرطبة سعياً وراء عوف أو مساعدة مف الجالس عمى سدة

الخالفة في األندلس(.)7

وعاصر ىذه المرحمة الممتدة مف ( 316ىػ وحتى 422ىػ) تأريخ سقوط خالفة
العرب المسمميف (  )9خمفاء ابتداء مف عبد الرحمف بف محمد (الثالث) الممقب
بالناصر مرو ار بالحكـ الثاني (المستنصر) وىشاـ الثاني ومحمد الثاني ومحمد الثالث
وعبد الرحمف الرابع وعبد الرحمف الخامس وسميماف بف الحكـ وانتياء بآخرىـ ىشاـ

الثالث (المعتمد باهلل) (418ىػ 422 -ىػ) اخر الخمفاء(.)8

وظيرت خالؿ ىذه الحقبة وابتداء مف خالفة ىشاـ المؤيد الذي تولى الخالفة
سنة( 366ىػ 976 /ـ) سيطرت الحجاب عمى الخمفاء ابتداء مف اسرة بني عامر
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وظيور الدولة العامرية مف خالؿ الحاجب المنصور بف ابي عامر واوالده مف بعده
إذ بدأ ابف ابي عامر بحجب الخميفة وسد باب قصره واصبح اآلمر الناىي لمخالفة

وسيطر حتى نياية خالفة ىشاـ ابف الحكـ

()9

بينما تولى حكـ الممالؾ النصرانيو

في الشماؿ عدد مف المموؾ واالمراء والذيف كانوا في صراع دائـ بينيـ لالستحواذ
عمى السمطو والحكـ ولكف ذلؾ لـ يفرقيـ في صراعيـ مع المسمميف وكاف ذلؾ نقطة
الصداـ بيف االسالـ والمسيحيو خالؿ العصور الوسطى .
المبحث االول
أوالً  :العالقات السياسية بين العرب ومممكة ليون:
تمكف الخميفة الخميفة عبدالرحمف الناصر مف توحيد بالد االندلس ،وقضى عمى
عوامؿ الفتنو والتمرد في مختمؼ انحائيا،لذا اصبح عميو اف يتفرغ لمواجيو الممالؾ
النصرانية في شماؿ االندلس وفي مقدمتيا مممكو لُيوف اقدـ واقوى ىذه الممالؾ التي

كاف يجمس عمى عرشيا الممؾ راميروا الثاني"الذي عرؼ بنزعتو الصميبية المتطرفو

وبعدائو الشديد لممسمميف")10( ،اذ ما كاد يمي عرش المممكو حتى عمؿ عمى استئناؼ
الصراع القديـ ضد المسمميف في االندلس،

()11فقد عمؿ عمى اذكاء نار الكراىيو
()12

والحقد القديـ المتأصؿ في النفوس ضد المسمميف في األندلس.

فقد اضطرمت مدينو طميطمو بعوامؿ الفتنو والثورة وشجع راميرو بدسائسو ووعوده
زعمائيا عمى التمادي في َغييـ،

حميفة لمممكة ليوف ودرعاً واقياَ ليا،

()13

()14

إذ اف مدينو طميطمة كانت في تمؾ الحقبة
فقرر الخميفة عبدالرحمف الناصر غزو مدينة

طميطمة في صدر ربيع اآلخر سنة 318ىػ(920/)15ـ،وبعث جيشاً كبي اًر بقيادة الوزير

المنذر القرشي الذي ضرب عمييا حصا اًر شديداً،ثـ سار الخميفة الناصر
سعيد بف ُ
ومعو ابنو األمير الحكـ الى طميطمة يوـ الخميس الثاني مف شير جمادى)16( ،فافتتح

()17
سماىا مدينة
عدة حصوف منيا حصف(مورة  ،)Mura-ثـ أمر ببناء المدينة التي َ
()18
المنذر ،كما استسمـ لو
ابف
القائد
ير
ز
الو
شأنيا
وولى
الفتح بجبؿ حرنكش،
ُ

حصني قنالش ،والفيميف ،ثـ عاد الخميفة الناصر بعد ذلؾ الى قرطبة بعد اف ترؾ
عمى حصار مدينة طميطمة وزيره ابف المنذر مع كبار القادة والجند
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الخميفة عبدالرحمف الناصر وابنو األمير الحكـ مدينة طميطمة مرة أخرى سنة
320ىػ932 /ـ ،وكاف اىؿ مدينة طميطمة قد استنجدوا في اثناء محاصرة جيش
الخميفة ليـ بجيرانيـ نصارى مممكة ليوف وممكيـ راميرو ،فبعث الييـ ىذا جيشاً كبي اًر
مف رجاؿ مممكتو ،وعندما عمـ القادة المحاصروف بخروج ىذا الجيش النقاذ طميطمة

خرجوا لمالقاتيـ فتمكنوا مف ىزيمتيـ ،وعاد الناجوف الى مممكتيـ ليوف عندئذ اضطر
اىؿ مدينة طميطمة الى التسميـ لخميفة الناصر فعفا عنيـ وامنيـ ،وكاف ذلؾ يوـ

320ىػ (932/)20ـ.وفي سنة

االربعاء الخامس والعشريف مف رجب سنة

321ىػ933/ـ ،غ از الوزيرالقائد عبد الحميد بف بسيؿ ،اراضي مممكة ليوف إذ قدـ الى
جميقيو ،فجاؿ بجنده في اراضى النصارى
مدينة طميطمة ومنيا دخؿ الى مقاطعة َ
ودخؿ دياىـ ،ففتحوىا )21( .ويبدو اف ىذا الجيش ىو نفسو الذي ىدد مدينو وخشمو
(أوسمة) ،وعندما عمـ ممؾ ليوف راميرو وبذلؾ فخرج الى المدينة ،واشتبؾ بجيشو مع
الجيش االسالمي ورده عنيا ،بعد اف أسر منيـ االؼ الرجاؿ،
خرج الخميفة الناصر في صيؼ السنة التالية

()22ورداً عمى ذلؾ

–اي سنة 322ىػ933 /ـ-عمى رأس

جيشو قاصداً مدينة وخشمو ،إذ الممؾ راميرو،

()23

فدخؿ الخميفة الناصر منطقة ألبة

والقالع التي كانت ما تزاؿ تابعة لمممكة ليوف ،فالذ اىميا بالفرار وتحصنوا في
الجباؿ والحصوف فجاؿ في اراضييـ بجيشو بالغارة ،وىدـ حصونيـ التي مف اىميا

حصف المنار وحصف انية)24( ،بما فيو كنيستو التي كاف مف ضمف سكانيا ثالثمائو

راىب باالضافة الى عدد مف الكنائس واالديرة الميمة عندىـ)25( .وفي يوـ االربعاء
الخامس مف شير رمضاف مف السنة نفسيا اي سنة

322ىػ933 /ـ ،اقتحـ الخميفة

الناصر جميقية مف اراضي مممكة ليوف امالً لقاء ممكيا راميرو الذي خاؼ عف لقاء
الخميفة الناصر والذ بالفرار عمى رأس جنده متحصناً في الجباؿ ،فجاؿ الخميفة

الناصر في اراضي جميقية بالغارة حتى وصؿ الى موضع يعرؼ بقبة الرىباف او

المممية ،في يوـ االحد التاسع مف شير رمضاف فوجد الممؾ راميرو قد تحصف
عندىا عمى راس رجالو نصارى ليوف بما فييـ الكونتات والجند ،فدارت الحرب بيف
المسمميف والنصارى الذي انيزموا والذوا بالفرار واصيب منيـ عدد فييـ جماعة مف
كبار قادتيـ ،كما استشيد جماعة مف المسمميف مف البربر ،وأسر عدد آخر ،ثـ
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عبرالجيش االسالمي وادي وخمشو فتتبعو النصارى اال اف الجيش االسالمي انتصر
()26

ثـ نزؿ الجيش االسالمي بحصف

وردىـ عمى اعقابيـ ففروا الى معقميـ.
عمييـ
َ
غرماج عمى وادي نير دويرة ،ثـ الى موضع آخر يدعى قشترب ،عمى بعد خمسة
امياؿ مف حصف غرماج ،ثـ قرر الخميفة الناصر العودة الى قرطبو بعد اف خاؼ

عمى المسمميف نكايو النصارى)27( ،ومما يذكر انو عندما قرر الخميفة الناصر دخوؿ
مممكة ليوف في غزوة وخشمة سنة 322ىػ933 /ـ ،مف ناحية مدينة الفرج او وادي
الحجارة صده عف سبيمو ما كشفو محمد ابف ىاشـ التجيبي صاحب سرقسطة مف
الخالؼ عميو ،ولـ يقع بالمحاؽ بو عندما أمره الخميفة الناصر بذلؾ ،فوجو الخميفة
الناصر جيشو الى اعمالو وافتتح عدد مف حصونو ثـ ترؾ جماعة مف قادتو في عدد
مف الجند لمحاصرتيا.

()28

عندئذ طمب الممؾ الميوني راميرو الثاني الصمح مع

الخميفة عبد الرحمف الناصر سنة 323ىػ 934 /ـ ،وتردد ُرسمو عمى الخميفة في
التماسو فبعث الخميفة الوزير يحيى بف اسحاؽ إلى العاصمة الميونية مدينة ليوف،
إلمالء شروط الخميفة عمى الممؾ الميوني ،فوافؽ الممؾ عمييا فاتفؽ عمى شروط
الصمح ،وبعث الممؾ راميرو رجالو ،وكاف ذلؾ يوـ الثالثاء منتصؼ شير ربيع
وعمقت
اآلخر مف سنة( 323ىػ934 /ـ) ،في العاصمة قرطبة وأقيمت االحتفاالت ٌ
الزينة بقرطبة في ىذا اليوـ ،وكاف مف أىـ شروط الصمح أف يقاطع الممؾ راميرو

الثاني المارؽ محمد بف ىاشـ التجيبي حاكـ مدينة سرقسطة،

()29

غير أف الممؾ راميرو الثاني نقض عيده مع الخميفة الناصر في شيررمضاف مف
سنة(324ىػ935/ـ) عندما استجار بو المارؽ محمد بف ىاشـ حاكـ مدينة سرقسطة
ضد جيش الخميفة الناصر.

()30

كما ترددت في سنة ( 328ىػ 939 /ـ) ،كتب الممؾ رامير الثاني لطمب السمـ
واليدنة إذ كاف قد أرسؿ في ذلؾ الى القائد أحمد بف محمد بف الياس الذي كاف
غازياً بصائفة في اراضي مممكة ليوف مع بروخ (فروخ الييودي) رسولو يطمب منو

ويشدد في التماس ذلؾ غير أف القائد أحمد بف
التوسط ما بينو وبيف الخميفة الناصرُ ،
إلياس أغمظ لو جوابو وتوعده فغضب الممؾ راميرو مف تصرؼ القائد المسمـ وعدؿ
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عنو الى القائد نجدة بف ُحسيف فبعث ىذا بكتابو إلى الخميفة وبعث إليو ثقتو موسى
بف ركايش فقاـ نجدة بف حسيف لشأنو عند الخميفة الناصر حتى تسيّؿ ،وأرسؿ إليو
أحمد بف يعمي بف وىب مع ثقتو موسى بف ركايش رسوؿ راميرو لتقرير شروط

323ىػ /

الصمح ،وكاف خروجيما عف قرطبة في صدر شير رمضاف مف سنة(

939ـ) ( ،)31وقد ذكر ُعبيد اهلل بف يحيى بف إدريس تردد رسوؿ راميرو الثاني
بقرطبة طالباً لمسمـ ،في قصيدة مدح بيا الخميفة عبد الرحمف الناصر فقاؿ:
الرغم
الصغر من داعي ّ
عمى ّ
الضاللة و ّ

()32

دعا ضارعاً مستعيناً لك في السمم

ثـ عاد احمد بف يعمي في شير شواؿ مف السنة نفسيا أي سنة 323ىػ 939 /ـ،
توف القومس ،وموسى بف ركايش ،رسوليف مف
مف مممكة ليوف الى قرطبة ومعو فُر ُ
قبؿ الممؾ راميرو الثاني في تقرير شروط السمـ بعد أف قضى سبعة وأربعيف يوماً في
مممكة ليوف غير أف الخميفة الناصر عندما أطمع عمى شروط الصمح التي اشترطيا

تما شروط الصمح
راميرو ،لـ يرض عف بعضيا ،فطرد رسولي الممؾ راميرو حتى ُي ّ
بشروط أخرى وضعيا ىو ألحكاـ عقده وبعث معيما ثقتو احمد بف يعمي ليقؼ عمى
()33

تعديؿ الشروط التي اقتضاىا الخميفة وايثاؽ عقد الصمح.

فرجع الرسوالف ومعيما احمد بف يعمي إلى مممكة ليوف في آخر شير ذي القعدة
مف السنة نفسيا ،فبقى احمد بف يعمي عند راميرو إلنجاز ىذه الميمة بقية سنة

329ىػ 940 /ـ ،وعاد بعد أف ُعقد الصمح في بداية سنة(329ىػ 940 /ـ)(.)34
وبعد اف أقاـ احمد بف يعمي في مممكة ليوف ثمانية وستيف يوماً عاد ومعو وفد

العبادي ،سعيد بف
مف كبار رجاؿ الممؾ راميرو الثاني منيـ عبد اهلل بف ُعمر ،أسد ّ
العبادي ،موسى بف ركايش ،وأغمب بف ُمظاىر ،فوصموا إلى الخميفة الناصر،
ُعبيده ّ
ثـ رجعوا عمى راميرو في حيف أُبقي كؿ مف موسى بف ركايش وأغمب بف مظاىر
في قرطبة.

()35

وفي شير جمادي اآلخرة مف سنة( 329ىػ 940 /ـ) ،أرسؿ الخميفة عبد الرحمف
الناصر كاتبو حسداي بف شبروط الييودي ،إلى مممكة ليوف إلتماـ الصمح مع الممؾ
راميرو الثاني وإلطالؽ سراح محمد بف ىاشـ التجيبي حاكـ مدينة سرقسطة ،الذي
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كاف قد وقع في أسر راميرو الثاني في موقعة الخندؽ سنة( 327ىػ 938 /ـ) ،وقد
مكث حسداي لدى راميرو مدة سبعة اشير ساعياً لفؾ أسر محمد بف ىاشـ التجيبي

فأستماؿ حسداي راميرو الذي احبو وسمع منو وافتتف بو ووالى ُمجالستو ،وآنس بو
جس نبضو في أمر إطالؽ سراح محمد
واستمتع بحديثو ،وحسداي ُمقيـ عنده حتى ّ
بف ىاشـ التجيبي حتى أوشؾ عمى إطالقو ،وفي ىذه األثناء وبالتحديد في شير
شعباف مف السنة نفسيا بعث محمد بف ىاشـ التجيبي كتاباً الى الخميفة الناصر

يطمب منو أف يرسؿ كبار أساقفة أىؿ الذمة في األندلس لألستيثاؽ لو مف الممؾ
راميرو في فدائو ،فبعث اليو الخميفة عباس بف المنذر جاثميؽ اسقؼ مدينة إشبيمية،

يعقوب بف ميراف اسقؼ مدينة بجانة)36( ،وعبد الممؾ بف حساف اسقؼ مدينة البيرة
في منتصؼ شير شعباف مف السنة نفسيا(.)37

واخي اًر وفي شير ذي القعدة مف السنة نفسيا أي سنة( 329ىػ 940 /ـ) ،فقد تـ

الصمح بيف الخميفة الناصر والممؾ راميرو الثاني إذ بعث األخير وفداً إلى قرطبة في

ىذه األثناء فعقد الخميفة الناصر الصمح معيـ في مجمسو عمى الشروط التي وضعيا
ىو نفسو ،وتولى أبرامو واقامة حدوده حسداي بف شبروط فَ ُع ِق َد عمى أفضؿ الوجوه،
وأوِقفت بو الحرب بيف الخالفة ومممكة ليوف خالؿ ىذه الحقبة وقد أدخؿ الممؾ
راميرو معو في ىذا الصمح غرسيو سانشيز األوؿ ،ممؾ نافار وفرناف جونثالث كونت
قشتالة وكذلؾ عدداً مف الكونتات في مممكة ليوف مثؿ بني غومس وبني أنشور-

 Anzuerوغيرىا مف الكونتات(.)38

وفي اليوـ السادس مف شير صفر سنة ( 330ىػ 941 /ـ) ،وصمت األخبار
إلى الخميفة عبد الرحمف الناصر بإطالؽ سراح محمد بف ىاشـ التجيبي وقدومو إلى
المحرـ،
قرطبة فكاف خروجو مف مممكة ليوف يوـ االثنيف الثامف عشر مف شير
ّ

وخرج معو الكاتب حسداي بف شبروط ،رسوؿ الخميفة الناصر إلى الممؾ راميرو

وعدد مف كبار أساقفة أىؿ الذمة الذيف عقدوا الصمح معو ،وغيرىـ ممف ذىبوا إلى
البالط الميوني في شير المحرـ مف السنة نفسيا ،وكاف محمد بف ىاشـ التجيبي قد
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اسر يوـ الثالثاء السابع عشر مف شير شواؿ سنة(327ىػ) ،فكانت مدة اسره إلى أف

دخؿ قرطبة سنتيف وثالثة أشير وتسعة عشر يوماً(.)39

وفي شير صفر مف سنة ( 330ىػ 941 /ـ) ،أعيد إلى الخميفة الناصر ُمصحفو

الذي كاف قد ضاع منو في أراضي مممكة ليوف ،في موقعة الخندؽ سنة( 327ىػ /
938ـ) ،وكانت قد أعيدت إليو أكثر أجزائو عمى ُدفعات ولـ يبؽ منيا إال القميؿ بعد
أف بذؿ أمواالً كثيرة الستعادتو ،فاستمر في البحث والتقصي عنيا حتى وجدىا الممؾ
راميرو الثاني في إحدى جيات مممكتو ،فبعثيا إلى الخميفة الناصر(.)40

وفي رواية أخرى أف الممؾ راميرو الثاني كاف قد أىدى ىذا المصحؼ كمو إلى
الخميفة الناصر ضمف ىداياه التي أىداه اياىا بعد عقد الصمح سنة(

329ىػ /

940ـ) ،وكاف مف بينيا ثالثوف أسي اًر مف اسرى المسمميف فكافأ الخميفة الناصر
الممؾ راميرو إليو بعد أف بعث معو جعفر بف يحيى بف مضـ(.)41

غير أف الممؾ راميرو الثاني عندما عمـ بظيور األتراؾ بثغر الردة سنة( 330ىػ/
941ـ) ،استغؿ فرصة اضطراب أحواؿ المسمميف في تمؾ الناحية فنقض الصمح مع
الخميفة الناصر وتحالؼ مع فرناف جونثالث كونت قشتالة وغرسيو سانشيز األوؿ
ممؾ نافار عمى حرب المسمميف واتجيوا نحو مدينة تطُيمة ،فوجدوا بيا محمد بف

ىاشـ التجيبي حاكـ سرقسطة عمى رأس جيوشو ودارت معركة عنيفة بيف الطرفيف

(استُشيد وقُتؿ) فييا عدد مف كبار رجاؿ المسمميف والنصارى ثـ انتيت المعركة
بانتصار المسمميف عمى النصارى(.)42
مات ممؾ ليوف راميرو الثاني سنة( 339ىػ 950 /ـ) ،فنشبت الحرب األىمية في
مممكة ليوف بيف أبنيو سانشو وأوردونيو وانتيت بأنتصار األخير ،فبعث ىذا في
سنة( 344ىػ 955 /ـ) ،رسوالً الى الخميفة عبد الرحمف الناصر ،يطمب السمـ معو،

()43

ذلؾ أف الخميفة عبد الرحمف الناصر أستغؿ فرصة ىذه الحرب األىمية وأخذ

ُيردد الغزوات الى إراضي مممكة ليوف)44( ،إضافة الى تمرد نبالء مقاطعة جميقية
عميو وانشغالو بقمع ثوراتيـ فخشي ىذا قياـ ثورات أخرى ضده في المممكة)45( ،فنزؿ
الخميفة عبد الرحمف عند طمبو ( ،)46وأرسؿ اليو في السنة التالية -أي سنة 345ىػ/
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956ـ -محمد بف ُحسيف وحسداي بف شبروط)47( ،فعادا إلى قرطبة بكتاب مف الممؾ
أوردونيو الثالث إلى الخميفة الناصر يتضمف عروضو عمى الخميفة نظير الصمح،
وكاف مف اىـ بنودىا:

()48

أف ُيسمـ الممؾ أوردونيو الثالث إلى الخميفة عدداً كبي اًر مف الحصوف الواقعة عمى
الحدود ،مع المسمميف ،واف ييدـ عددا آخر منيا)49( ،كما يطمب الممؾ مف الخميفة
إدخاؿ كونت قشتالة فرناف جونثالث في ىذا الصمح،

()50فعقد الخميفة الصمح مع

الممؾ أوردونيو الثالث بموافقة ابنو الحاكـ ثـ عاد ُر ُسؿ الممؾ أوردونيو إلى بالدىـ.

()51

ويظير أف الخميفة الناصر قد أبدى ليناً تجاه الممؾ الميوني لـ يكف متوقعاً منو

ومرد ذلؾ ىو نيتو لمتفرغ لمواجية الخطر (العبيدي) في افريقيا (تونس) )52( ،وبذلؾ
كانت المعاىدة الموقعة ذات فائدة لمطرفيف اإلسالمي والنصراني إذ أراد الممؾ
أوردونيو الثالث أف يتفرغ لتنظيـ شؤوف مممكتو.
غير أف الممؾ أوردونيو الثالث مات سنة(

()53

346ىػ 957 /ـ))54( ،فأعقبو أخوه

سانشو عمى عرش مممكة ليوف فرفض ىذا تنفيذ االتفاؽ السابؽ الذي عقده أخوه مع

الخميفة الناصر فاضطر ىذا إلى إعالف الحرب ضده)55( ،اذ أرسؿ في السنة نفسيا

أي سنة( 346ىػ 957 /ـ) ،قائده أحمد ابف يعمي لغزو أراضي مممكة ليوف فدخميا
وأعمؿ القتؿ في أىميا ثـ عاد بأربعمائة رأس مف نصاراىا وعدد كبير مف

الغنائـ)56( ،عندئذ اضطر سانشو إلى طمب السمـ ،وأقر االتفاؽ السابؽ المبرـ بيف
أخيو أوردونيو والخميفة الناصر ،وبذلؾ ساد السمـ بيف الخالفة األموية ومممكة ليوف

خالؿ ىذه الفترة)57( ،غير أنو في السنة التالية -أي في سنة( 347ىػ958 /ـ) ،خمع
نبالء مممكة ليوف بزعامة كونت قشتالة فرناف جونثالث سانشو األوؿ عف عرش

مممكة ليوف ،واختاروا ابف عمو أوردونيو الرابع بف ألفونسو الرابع )58( ،وتذرعوا في
ذلؾ بيزيمتو أماـ جيوش الخميفة عبد الرحمف الناصر في بعض المعارؾ التي نشبت

بيف الطرفيف َّ
سيما في حممة سنة(346ىػ956 /ـ) ،وكذلؾ بسمنتو المفرطة ،حتى أنو
كاف ال يكاد يستطيع المشي خطوات إال مستنداً إلى شخصيف
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حصاناً ال يحتممو وبذلؾ تمنعو سمنتو مف ركوب الخيؿ ومف تولي القيادة في

الحروب ضد المسمميف في األندلس)60( ،األمر الذي جعمو محؿ سخرية رعيتو (،)61
فمجأ سانشو إلى جدتو طوطو الوصية عمى عرش ممؾ نافار ابنيا غرسيو سانشيز
()62

األوؿ،

مستجي اًر بيا،

()63

وقد آلت الممكة طوطة عمى نفسيا أف تقؼ إلى جانب

حفيدىا وأقسمت لتعيدنو إلى العرش ميما كمفيا ذلؾ مف ثمف ( ،)64غير أف ذلؾ لـ
يكف باألمر اليسير ذلؾ أف مممكة نافار كانت عمى درجة مف الضعؼ الذي يستحيؿ

عمييا معو أف تياجـ بمفردىا مممكة ليوف وكونتية قشتالة معاً)65( ،فكاف عمى الممكة

طوطو أف تعالج حفيدىا وأف تعيده إلى عرشو ( ،)66وعمى ىذا أصبح لزاماً عمييا أف
تبحث عف حميؼ قوي ولـ تجد أماميا سوى خميفة قرطبة فيو الحاكـ الوحيد الذي

بإمكانو أف ُيرسؿ ليا طبيباً ُيعالج حفيدىا ،لثقة االسباف باطباء االندلس كما بإمكانو
أف يمدىا بجيش كبير إلعادتو إلى عرشو(.)67
وال شؾ أنو كاف في إقداميا عمى ىذا التصرؼ جرٌح لكبريائيا ،ذلؾ أنو كاف
مكروىاً لدييا أف تجد نفسيا مضطرة لطمب المساعدة مف حاكـ ناصبتو العداء

والحروب أكثر مف ثالثيف سنة غير أف حبيا لحفيدىا ورغبتيا الممحة في أف تراه

عومؿ بو مف مذلة كؿ ذلؾ كاف أقوى مف حقدىا
عمى العرش ثانية وغضبيا لما ُ
()68في السنة
عمى الخميفة ،فأرسمت الممكة طوطة ُرسالً مف عندىا إلى قرطبة،

نفسيا -أي سنة( 347ىػ 958 /ـ) تطمب مف الخميفة الناصر مساعدتيا في ذلؾ
فاستجاب ليا الخميفة،

()69

وأرسؿ ليا طبيباً كبي اًر وسياسياً محنكاً ُمجيداً لمغة نصارى

الشماؿ ىو سفيره حسداي بف شبروط الييودي ( ،)70بعد أف زوده الخميفة بشروطو

التي وضعيا نظير مساعدتو لسانشو األوؿ السميف وىي:
- 1أف يتخمى لو سانشو عف عشرة حصوف.
- 2أف تحضر الممكة طوطة الى قرطبة بصحبة ابنيا غرسية وحفيدىا سانشو

األوؿ السميف الممؾ الميوني المخموع ( ،)71لتوقع المعاىدة في قرطبة ( ،)72وكذلؾ
لتقديـ والئيـ وطاعتيـ لمخميفة الناصر(.)73
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وبالفعؿ نجح حسداي في إنجاز ميمتو إذ وصؼ لسانشو عالجاً ،ونظاماً غذائياً

خاصاً اتبعو فساعده في التخمص مف مرض السمنة المفرطة ،كما حصؿ مف سانشو

عمى تعيد بأنو بمجرد أف يستعيد عرشو ُيسمـ لمخميفة الناصر الحصوف العشرة ،كما
نجح في إقناع الممكة طوطة بالذىاب إلى قرطبة بصحبة ابنيا وحفيدىا )74( ،فكاف
ىذا االتفاؽ بمثابة الموافقة المبدئية،

()75وقدمت الممكة طوطة إلى قرطبة سنة

(347ىػ 958 /ـ) ،بصحبة ابنيا وحفيدىا ،سانشو الممؾ الميوني المخموع ( ،)76الذي

كاف يمشي متكئاً عمى حسداي ( ،)77ومعيـ عدد كبير مف القساوسة والنبالء (،)78
فأتى ىؤالء لوضع المعاىدة في شكميا النيائي في حضرة الخميفة الناصر وألستكماؿ

عالج سانشو)79( ،الذي لـ يكف قد استعاد صحتو بشكؿ نيائي ( ،)80ذلؾ أف حسداي
كاف قد بدأ بمعالجتو في بنبمونة وأتمو في قرطبة

( ،)81فاستقبميـ الخميفة الناصر

استقباالً حافالً ،وعقد السمـ مع الممكة طوطة وأقر ابنيا ممكاً عمى نافار ،ووعد

سانشو بمعاونتو عمى استعادة عرشو وذلؾ نظير تعيد سانشو بأف يسمـ لمخميفة

( ،)82وأف ييدـ بعضيا اآلخر (،)83

عشرة حصوف واقعة عمى الحدود بيف البمديف

وبالفعؿ أمدىـ الخميفة الناصر بالماؿ والجند ،فياجـ جنود الخميفة مممكة ليوف ،في
حيف ىاجـ النافاريوف مقاطعة قشتالة مف ناحية الشرؽ ،وانتيت ىذه الحرب األىمية
بانتصار سانشو واسترداده عرشو مرة اخرى بعد حوالي سنتيف مف خمعو أي في

سنة(349ىػ 960 /ـ) ( ،)84وفر أوردونيو الرابع ،إلى مدينة برغش عاصمة مقاطعة

قشتالة( ،)85ثـ توفي الخميفة الناصر سنة(350ىػ  ،)961 /ولـ ُينفذ ممكا ليوف ونافار
سانشو األوؿ وخالو غرسيو سانشيز األوؿ شروط االتفاؽ مع الخميفة الناصر ( ،)86بؿ
إف كالً منيما رأى في وفاتو فرصة سانحة لنقض االتفاؽ المعقود مع الخميفة الناصر

سيما وأف أبنو وخميفتو الحكـ الثاني كاف أميؿ إلى السمـ والموادعة أكثر مف ميمو
ّ
لمحرب ( ،)87وعمى ذلؾ اعتقدا أف ىذا الخميفة لف يكترث لتنفيذ اتفاؽ عقداه مع

()88
خيب ظنيما إذ طالب سانشو ممؾ ليوف بتسميـ
والده  ،غير أف الخميفة الحاكـ ّ
الحصوف العشرة المتفؽ عمييا مع الخميفة الناصر ،غير أف سانشو أخذ يماطؿ

ويسوؼ لخرؽ شروط االتفاؽ ،كما طالب الخميفة الحكـ غرسية سانشيز األوؿ ممؾ
نافار بأف يسممو أسيره كونت قشتالة فرناف جونثالث فرفض الممؾ غرسية طمبو بؿ
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بمغ بو األمر أف أطمؽ سراح الكونت القشتالي سنة ( 351ىػ 962 /ـ) ،الذي عاد
إلى عاصمتو برغش ،وقبض عمى صيره أوردونيو الرابع وطرده إلى األراضي

اإلسالمية( ،)89وأعمف الكونت القشتالي عداءه لمخالفة األموية في األندلس ( ،)90وفي
ىذه االثناء

()91

وبالتحديد في آخر شير صفر مف سنة(351ىػ) الموافؽ لميوـ الثامف

مف شير ابريؿ سنة (

962ـ) ،قدـ الممؾ الميوني أوردونيو الرابع (الخبيث)

المخموع( ،)92إلى مدينة سالـ التي كاف حاكميا آنذاؾ غالب الناصري ،ومعو عشروف

رجالً مف كبار رجالو المؤيديف لو ،وكاف ذلؾ عندما عمـ بتأىب الخميفة الحكـ وعزمو
عمى غزو مممكة ليوف وممكيا سانشو األوؿ السميف ،فرأى في ذلؾ تحقيؽ آمالو في

استعادة عرشو عمى يد الخميفة الحكـ الثاني ( ،)93ولما كاف ابف عمو سانشو األوؿ

السميف قد استرد العرش عمى يد ابنو وخميفتو الحكـ الثاني ( ،)94فتمقى القائد غالب
الناصري حاكـ مدينة سالـ الممؾ أوردينو الرابع ورجالو ،وظموا عنده فترة ،ثـ قدـ بيـ
القائد غالب عمى الخميفة الحكـ

()95

فأخرج الخميفة الحكـ مولييو محمداً وزياداً ابني

أفمح الناصري بكتيبة مف الحشـ لتمقي غالب الناصري صاحب مدينة سالـ ومعو

الممؾ أوردوينو الرابع ورجالو( ،)96فأنزالىـ ثـ تحركا بيـ ثاني يوـ نزوليـ إلى قرطبة،
فأخرج الخميفة الحكـ إلييـ ىشاماً المصحفي في جيش كبير كامؿ التعبئة ،وتقدموا
فمما انتيى الممؾ أوردوينو إلى ما بيف باب
إلى باب قرطبة ،فمروا بباب قصرىاّ ،
السدة وباب الجناف سأؿ عف مكاف قبر الخميفة الناصر لديف اهلل ،فوصؼ لو ما
ّ

يقابؿ مكانو مف داخؿ القصر في الروضة ،فخمع قمنسوتو وخضع تجاه مكاف القبر،
ودعا ثـ أعاد قمنسوتو إلى راسو ،وأمر الخميفة الحكـ بأنزاؿ الممؾ أوردوينو في دار

الناعورة واكرامو ىو ورجالو فأقاموا بيا يوميف ثـ استدعاىـ الخميفة بعد إقامة مراسيـ
االستقباؿ وجمس الخميفة الحكـ عمى سرير الممؾ في المجمس الشرقي مف مجالس

السطح (.)97الستقباؿ اوردوينو ورجالو وكاف المترجـ عف الممؾ اوردينو وليد ابف

خيزراف قاضي النصارى بقرطبو وقد بانت في ىذا المقاء سطوه وقوة الحكـ وخضوع
اوردوينو وقد دىش مف ىوؿ وجاللو ما راى مف فخامو وبياء وعزه الخميفة
خر جميع
خر الممؾ ساجداً وجاىر بالدعاء ،كما ّ
المستنصر وبنيايو القاء بينيماّ ،
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رجالو خانعيف شاكريف ،ثـ خرج الممؾ أوردونيو ورجالو ،وقُِدـ لو فرس مف خيرة خيؿ
الركاب ثـ انصرؼ مع ابف طُممُس إلى قصر الرصافة منزؿ ضيافتو(.)98
ثـ عقد الخميفة الحكـ مع الممؾ أوردونيو الرابع معاىدة وذلؾ نظير شروط
وضعيا الخميفة ىي:
- 1أف يوالي الممؾ أوردونيو اإلسالـ.
- 2أف يقاطع الممؾ أوردونيو كونت قشتالة قرناف جونثالث.
- 3أف يقدـ الممؾ أوردونيو ابنو غرسيو Garcia -رىينة لدى الخميفة الحكـ

()99

دليالً عمى صدؽ نيتو(.)100

ثـ عاد الممؾ أوردونيو وخرج معو جماعة مف نصارى أىؿ الذمة بقرطبة وىـ:

الوليد ابف مغيث قاضي نصارى قرطبة ،وأصبغ بف عبداهلل بف نبيؿ كاثوليكيا ،وعبيد
اهلل بف قاسـ مطراف طميمطمة ،ليثبتوا لو الطاعة لدى رعيتو ،ويأخذوا عميو العيود

والمواثيؽ ،فكاف انتصا اًر لألسالـ عمى النصارى في شبو الجزيرة االيبرية(.)101

وعندما سمع ابف عمو سانشو األوؿ بأخبار سفارة أوردونيو الرابع وما وعده بو
الخميفة الحكـ ،أدرؾ حرج موقفو ،فبادر بإرساؿ سفارة إلى الخميفة الحكـ في شير

ربيع اآلخر مف سنة (351ىػ) ()102الموافؽ شير مايو سنة( 962ـ) ،وكاف عمى رأس
ىذه السفارة كونت جميقية وسمورة وعدد مف األساقفة)103( ،حامميف كتاب سانشو إلى

الخميفة الحكـ،

()104

الذي تضمف:

- 1رغبة سانشو في إعالف الوالء والطاعة لمخميفة الحكـ.
- 2إقرار سانشو التفاقو السابؽ مع الخميفة عبد الرحمف الناصر ،فقبؿ الخميفة
الحكـ عقد معاىدة مع أعضاء الوفد الميوني نظير عدة شروط كاف أىميا :ىدـ
الحصوف والقالع المتاخمة لمحدود اإلسالمية.

()105

غير أف الممؾ أوردونيو الرابع ما لبث أف مات سنة( 351ىػ) ( ،)106فرجع سانشو

األوؿ إلى نكث ما تعيد بو لمخميفة الحكـ المستنصرباهلل فاضطر ىذا إلى إعالف
الحرب ضده وانتصر عميو ،وأرغمو عمى طمب الصمح سنة( 357ىػ

()107

967/ـ)،

وبعث سفارة إلى قرطبة طالباً السمـ مع الخميفة لتأميف حدوده مع المسمميف في
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األندلس ويتفرغ لمقضاء عمى الثورات الداخمية في مممكتو ( ،)108وفي سنة( 355ىػ /
بناء عمى رغبة زوجو تريسا -تيريزا ،واختو الراىبة إلفي ار
966ـ) ،بعث مع السفراء ً
يمتمس منو اإلذف بنقؿ رفات القديس باليو San Pelayo -إلى ليوف وكانت رفاتو
موجودة بالوادي الكبير فقاـ نصارى قرطبة بنقميا مف ىناؾ فاستجاب الخميفة لطمبو،
ونقمِت الرفات في العاـ التالي في حفؿ كبير إلى ليوف ووضعت بكنيسة خاصر أمر
ُ
الممؾ ساشو ببنائيا وأطمؽ عمييا اسـ دير (القديس باليو(.)San Pelayo -)109
وفي يوـ السبت الخامس والعشريف مف شير رمضاف سنة(

360ىػ 970 /ـ)،

بعث كونت جميقية منندو جونثالث ،رسولو سمساً بكتاب إلى الخميفة الحكـ الثاني
المستنصر باهلل يخبره بمياجمة النورماندييف وادي دويره وشنت برية

 Mariaونواحييا وبيزيمتيـ وعودتيـ إلى بالدىـ(.)110
وفي يوـ السبت السابع عشر مف شير شواؿ سنة(

–

Santa

360ىػ970 /ـ) ،جمس

الخميفة الحكـ عمى السرير في المجمس الشرقي مف قصر الزىراء أفخـ جموس وأتمو
شيده وزراه وحجبو ُح ّجابو عمى عادتو وقامت المراتب داخؿ القصر وخارجو
الستقباؿ عبد الممؾ العريؼ القادـ مف عند إلفي ار بنت راميرو الثاني الوصية عمى
ممؾ ليوف راميرو الثالث بف ساشو األوؿ بف راميرو الثاني مع الميث رسوليا فذكر
أحواؿ بمده وأبمغ الخميفة رغبة مرسمتو في كسب وده
وسممو ،فرد عمييـ الخميفة رداً
ّ
وحبوا بجزيؿ ،وأوصمو باليدايا وعاد إلى بالده(.)111
جميالًُ ،
وجمس الخميفة الحكـ محتفالً بقصر الزىراء في يوـ السبت السادس مف شير ذي

الحجة سنة(360ىػ  /أكتوبر سنة 970ـ) ،بقدوـ رسوؿ إلفي ار بنت راميرو الثاني ممح
العباد الذي صحبو إلى القصر عدد مف وجوه نصارى قرطبة ىـ :قاضي نصارى
ّ
قرطبة أصبغ بف نبيؿ واألسقؼ عيسى بف المنصور والكونت معاوية بف لب ومطراف
إشبيمية عبيد اهلل بف قاسـ وقد قاموا بالترجمة عف الرسوؿ الميوني ولو عف الخميفة
ففيـ الخميفة ما أداه الرسوؿ عف مرسمتو فرد عميو ردا جميالً ثـ انصرؼ الرسوؿ إلى

بالده(.)112
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وفي يوـ الثالثاء الثاني والعشريف مف شير ذي الحجة سنة(

362ىػ  /الموفؽ

الثالث والعشريف مف شير سبتمبر سنة 972ـ) ،جمس الخميفة الحكـ عمى السرير
بقصر الزىراء جموساً فخماً حافالً كامؿ الترتيب واالستعداد الستقباؿ ُرسؿ الكونت
Rodrigoبجية الغرب مف جميقية لذريؽ بف بمشؾ رودريجو فولسؾ-
 Velazquezوىو مف أكبر الكونتات الميونييف وكاف عمى رأس ُرسمُو إلى الخميفة
الحكـ أمو أونيكا Oneca -فأعد الخميفة الحكـ المراسيـ الستقباليا واحتفؿ لقدوميا
وكاف يوماً مشيوداً ،وأكرـ وفادتيا فطمبت مف الخميفة أف يعقد السمـ البنيا ،فأجابيا
إلى طمبيا وأغدؽ عمييا وعمى رجاليا األمواؿ واليبات والصالت ،كما قُِدمت ليا بغمة
فارىة بسرج ولجاـ مرصعيف بالذىب وممحفة ديباج ثـ عادت الى مجمس الخميفة

لتوديعو واستئذانو في االنصراؼ فأغدؽ عمييا الخميفة بصالت أخرى لسفرىا ثـ

رحمت إلى بالدىا(.)113

وفي يوـ اإلثنيف السابع عشر مف شير صفر سنة( 363ىػ)الموافؽ السابع عشر
مف شير نوفمبر سنة(973ـ) ،جمس الخميفة الحكـ بقصر الزىراء وأحاط بو الوزراء
وعمقت الزينة
و ّ
الحجاب ومختمؼ طبقات أىؿ الخدمة وأُقيمت المراسيـ واالحتفاالت ُ
واستقبؿ الخميفة ُر ُسؿ الراىبة إلفي ار عمة راميرو الثالث ممؾ ليوف والوصية عميو ،وقد
تكمـ ىؤالء عف مرسمتيـ كالماً بدا فيو بعض الجفاء والغمظة قاـ بترجمتو نصاً عنيـ
قاضي النصارى بقرطبة أصبغ بف عبداهلل بف نبيؿ فأنكر الخميفة الكالـ لفوره ونير

وحمؿ المترجـ أصبغ مسؤولية ما حدث ،وأمر
المترجـ وأمر بإخراجيـ عف مجمسو ّ
الر ُسؿ بسوء ما ترجمو عنيـ ،ثـ استقبميـ
بعزلو عف قضاء النصارى واىانتو وتعريؼ ُ
زياد بف أفمح صاحب الخيؿ في بيتو بدار الجند ووبخيـ واخبرىـ بأنو لوال وجودىـ

وخص المترجـ أصبغ بالموـ وبأشد التيديد والوعيد
لكونيـ سفراء لعوقبوا عمى الفور ّ
وعرفو بما كاف قد عزـ عميو الخميفة فيو مف أشد
إلقدامو عمى سوء المخاطبةّ ،

الر ُسؿ وتيذيب ما قالوه لو مف كالـ ،لوال ما تبعو مف العفو
العقاب لتركو تأديب ُ
عنو ،ثـ بعث الخميفة الحكـ الفقيو أحمد بف عمروس الموروي والمترجـ عبيد اهلل بف

قاسـ مطراف إشبيمية ومحمد بف مطرؼ إلى مممكة ليوف ُر ُسالً إلى الوصية إلفي ار مع
ُر ُسميا المنصرفيف عف قرطبة في آخر شير صفر مف السنة نفسيا ،أي
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سنة(363ىػ973 /ـ) ( ،)114لمعرفة سبب تصرؼ ُر ُسميا بحضرة الخميفة ولرفض ىذا
التصرؼ(.)115
وأما عف العالقات السياسية بيف العرب ومممكة ليوف خالؿ فترة حجابة المنصور
فإنو لـ تفد سفارات كثيرة مف قبؿ مموؾ الممالؾ النصرانية في الشماؿ إلى االندلس،
ذلؾ اف الحروب في ىذه الحقبة كانت ىي الطاغية عمى العالقات بيف الطرفيف ،ولـ

يحدث بينيما سمـ أو صمح لفترة طويمة(.)116

فقد أرسؿ ممؾ ليوف برمودو الثاني في سنة ( 383ىػ 993 /ـ) ،ابنتو تيري از أو
تاازيا Teresa or Tarasia -ىدية لمحاجب المنصور فاتخذىا جارية ثـ اعتقيا
وتزوجيا ،وقد ذكر بعض المؤرخيف قوالً ليا رداً عمى بعض النبالء الميونييف عندما
كانوا يقودونيا وىـ في طريقيـ إلى قرطبة حيف رجوىا أف تتوسط لدى المنصور

لمصمحة بني جنسيا الميونييف قائمة  " :اف األمة يجب أف تحافظ عمى شرفيا بحراب

رجاليا وليس بجماؿ نسائيا" (.)117

وفي سنة( 385ىػ 995 /ـ) ،طمب الممؾ برمودو الثاني الصمح مف الحاجب
المنصور فاستجاب لطمبو وذلؾ نظير:
- 1أف يسمـ الممؾ برمودو الثاني عبد اهلل البطرشؾ إلى الحاجب المنصور.
- 2أف يدفع الممؾ برمودو الثاني جزية سنوية إلى الحاجب المنصور.

()118

وبعد غزوة المنصور لمدينة شنت ياقب سنة( 387ىػ 977 /ـ) ،وىزيمتو لمممؾ
برمودو الثاني طمب ىذا عقد السمـ مع الحاجب المنصور وبعث ابنو باليوPlayo -
مع معف بف عبد العزيز التجيبي حاكـ مدينة سمورة المسمـ فوصال إلى مدينة قرطبة
وعقد لو الحاجب الصمح ثـ عاد باليو إلى مممكة ليوف(.)119

ثـ مات الممؾ برمودو الثاني سنة( 390ىػ 999 /ـ) ( ،)120وكاف الممؾ برمودو
الثاني قد ترؾ طفالً صغي اًر لـ يتجاوز الخامسة مف عمره مف زوجو إلفي ار ابنة كونت
قشتالة غارسي فرنانديث( ،)121فتولى عرش مممكة ليوف باسـ الفونسو الخامس ولُِقب

بالنبيؿ ،وحكـ المممكة حوالي سبع وعشريف سنة ( ،)122فوقع لذلؾ نزاع بيف سانشو
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غرسيو كونت قشتالة خاؿ الطفؿ ومنندو جونثالث كونت جميقية الوصي عمى عرش

ممؾ ليوف ألفونسو الخامس سنة(394ىػ 1003 /ـ) (.)123

ولـ يكف ألفونسو الخامس ممؾ ليوف حينئذ يتجاوز العاشرة مف عمره وبما أف أمو
إلفي ار كانت اختاً لسانشو غرسيو كونت قشتالة

( ،)124كاف يرى بذلؾ أنو أحؽ

بالوصاية عمى ابف اختو الممؾ الطفؿ مف منندو جونثالث

( ،)125لذلؾ أراد إبعاد

الوصي الجميقي لكي يمارس ىو بنفسو وباسـ اختو الوصاية عمى مممكة ليوف (،)126
فمجأ المتخاصماف إلى الحاجب عبد الممؾ المظفر بف محمد بف أبي عامر
المنصور ،الذي خمؼ أباه في حجابة الخميفة ىشاـ الثاني المؤيد باهلل بف الحكـ

المستنصر ،سنة( 394ىػ1003 /ـ) ،ليحكـ بينيما في أمر الوصاية عمى الممؾ

الطفؿ)127( ،فبعث الحاجب المظفر إلييما قاضي النصارى بقرطبة أصبغ بف سممة،
عمى رأس جماعة مف نصارى قرطبة لبحث النزاع بينيما والفصؿ فيو فحكموا لمنندو
جونثالث ،باحقيتو لموصاية)128( ،وبقي وصياً عمى ممؾ ليوف الطفؿ حتى قُتِؿ
سنة(398ىػ1007 /ـ) (.)129

المبحث الثاني
العالقات السياسية بين العرب وكونتية قشتالة:
اف العالقات السياسية بيف العرب المسمميف وكونتية قشتالة عالقات يعترييا الشؾ
والريبة والتخوؼ مف اآلخر ،كما اشابتيا الحروب والغزوات ،ففي خالفة عبدالرحمف
الناصر وتحديداً في سنة 344ىػ955 /ـ خرج عدد مف القادة عمى رأس غزوة الى

اراضي مقاطعة قشتالو التي لـ تكف قد حصمت عمى استقاليا عف مممكة ليوف بعد،

وىؤالء القادة ىـ :غالب بف عبدالرحمف الناصريُ ،مطرؼ بف ذي النوف ،محمد بف
يعمي ،عبيد اهلل بف احمد بف يعمي ،ىذيؿ بف ىاشـ التجيبي ،مرواف بف رزيف ،وعامر
بف ُمطرؼ بف ذي النوف ،ودخموا احد حصونيا وسيطروا عمى ارباضو وقتموا عدداً
مف سكانو ،ثـ رجعوا عنو ،فمحقيـ نصارى تمؾ الجيات فدارت بينيـ وبيف المسمميف
معركة في اليوـ التاسع والعشريف مف شير ربيع اآلخر مف السنة نفسيا ،كاف النصر
فييا لممسمميف الذيف عادوا الى قرطبة ،بحوالي خمسة آالؼ رأس مف رؤوس
314

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

النصارى ،فأمر الخميفة عبدالرحمف الناصر ،بوضعيا عمى خشب حوؿ ُسور قرطبة.

()130

وبعد ذلؾ طمب الممؾ أوردونيو الثالث في سنة( 345ىػ 956 /ـ) ،مف الخميفة
عبد الرحمف الناصر إدخاؿ كونت قشتالة فرناف جونثالث في الصمح الذي عقده

الممؾ أوردونيو مع الخميفة الناصر سنة(344ىػ955 /ـ) (.)131

وعقد اتفاؽ بيف الخميفة عبد الرحمف الناصر والكونت فرناف جونثالث في سنة
ُ
(347ىػ 958 /ـ))132( ،كذلؾ اضطر الكونت فرناف جونثالث إلى طمب الصمح مع

الخميفة الحكـ الثاني المستنصر باهلل ( ،)133عندما غ از الخميفة الحكـ أراضي كونتية

قشتالة في صيؼ سنة(352ىػ 963 /ـ))134( ،غير أف الكونت القشتالي نكث الصمح

قبؿ أف ينعقد(.)135

ووفد عمى الخميفة الحكـ رسوؿ الكونت غارسي فرنانديث وىو غرسية بف عتوف-
 Atonوكاف ذلؾ في يوـ السبت السابع عشر مف شير شواؿ سنة( 360ىػ) الموافؽ
الحادي عشر مف شير أغسطس سنة ( 970ـ) ،فجمس الخميفة الحكـ عمى السرير
في المجمس الشرقي مف قصر الزىراء ،أتـ جموس شيده وزراؤه وحجبو ُح ّجابو،

وقامت المراتب داخؿ قصره وخارجو ،فذكر لو الرسوؿ أحواؿ بالده ،وأفضى إلى

الخميفة ،برغبة ُمرسمو الكونت القشتالي في عقد السمـ ،فرد عميو الخميفة رداً جميالً
وأوصمو بالصالت واليدايا والخمع ،ثـ عاد إلى بالده(.)136
ثـ استقبؿ الخميفة الحكـ ،خميس ابف سميط رسوؿ الكونت غارسي فرنانديت في
يوـ السبت السادس مف شير ذي الحجة في السنة نفسيا _ ،أي سنة

360ىػ -

فاحتفؿ الخميفة الحكـ الستقبالو وجمس بقصر الزىراء واستقدـ الخميفة عدداً مف

نصارى قرطبة منو قاضييـ أصبغ ابف نبيؿ ،وأسقفيـ عيسى بف المنصور ،وقومسيـ
معاوية بف لب ،ومطراف إشبيمية عبيد اهلل بف قاسـ تولوا أمر الترجمة عنو ولو ،ففيـ
الخميفة ما أراد تبميغو لو عف الكونت القشتالي فأجابو لطمبو ثـ عاد إلى بالده(.)137
وفي سنة( 363ىػ973 /ـ) ،أرسؿ كونت قشتالة غارسي فرنانديت سفارة إلى

قرطبة( ،)138كاف غارسي فرنانديث بف فرناف جونثالث ينتيج سياسة ممتوية كسياسة
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أبيو تقوـ عمى الرياء والمخادعة في إظيار نيتو في ميادنة الخالفة االسالمية ،بينما
يقوـ في الوقت ذاتو بشف ىجمات عمى األراضي اإلسالمية ،كمما أُتيحت لو

الفرصة ( ،)139ذلؾ أنو في تمؾ السنة -أي سنة(

363ىػ973 /ـ) رغب الكونت

غارسي فرنانديث في عقد الصمح مع الخميفة الحكـ ،وبعث ُر ُسمو إلى قرطبة لتأكيد
نيتو في طمب الصمح واستمرار اليدنة وصؿ ىؤالء الرسؿ قرطبة ،واستقبميـ الخميفة
في احتفاؿ كبير ،وسمع منيـ فاستجاب لطمبيـ ،وأغدؽ عمييـ الصالت واليدايا ،ثـ
خرجوا مف مجمس الخميفة وغادروا قرطبة ،في اليوـ العشريف مف شير ذي الحجة

سنة(363ىػ /أوائؿ شير سبتمبر سنة 973ـ) ،متوجييف إلى بالدىـ(.)140

غير أف الكونت القشتالي سرعاف ما عاد إلى نكثو مستغالً فرصة انشغاؿ الخميفة

الحكـ بمحاربة المخالفيف لو بأرض العدوة (المغرب) وتوجييو لكبار قادتو عمى رأس

جيش كبير لقتاليـ(.)141

ذلؾ أنو في يوـ الخميس الحادي عشر مف شير ذي الحجة مف السنة نفسيا،
أي سنة( 363ىػ973 /ـ) ،أغار الكونت غارسي فرنانديث عمى حصف َد َسة،

()142

الثغري الواقع شماؿ شرقي مدينة سالـ ( ،)143وما جاوره مف أعماؿ بني عمريؿ بف

تيممت وأعمؿ الكونت القشتالي وجيشو القتؿ في أىؿ ىذا الحصف وأحرؽ زروعيـ،
واستاؽ ماشيتيـ فمحقيـ زرواؿ ومضاء ابنا عمريؿ بف تيممت واليي ىذه الجيات في
نفر مف رجاليما وخمّصوا الماشية وقتموا عدداً مف القشتالييف ،غير أنو باغتيـ عدد
مف الفرساف مف مكمف لمخنازير لـ يكف في حسبانيـ ،فوقعت بينيـ معركة عنيفة

عند موضع يعرؼ بفحص البركة ،بالقرب مف حصف مضا استُش ِيد فييا القائد زرواؿ
بف عمريؿ ابف تيممت ( ،)144وفي يوـ السبت الثاني والعشريف مف شير ذي الحجة
مف السنة نفسيا أي سنة( 363ىػ973 /ـ) ،ورد خبر إلى الخميفة الحكـ بنكث
الكونت غارسي فرنانديث إثر طمبو لتأكيد الصمح ومياجمتو األراضي

اإلسالمية ( ،)145وعند ورود ىذا الخبر أمر الخميفة الحكـ بإرجاع ُر ُسؿ الكونت
غارسي فرنانديث ،الذيف كانوا قد وفدوا عميو لتأكيد السمـ إذ عادوا إلى بالدىـ بجواب
الخميفة يوـ الجمعة ( ،)146أي الحادي والعشريف مف شير ذي الحجة مف السنة
316

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

نفسياُ ،مجيباً لطمب الكونت فبعث الخميفة الحكـ وراءىـ أحد ُر ُسمو يدعى فرانؽ،
يأمرىـ بالعودة إلى قرطبة ،فرفضوا ذلؾ بؿ ىموا بقتمو ،ومضوا لسبيميـ ،فأخرج
الخميفة في إثرىـ أفمحح صاحب الخيؿ في عدد مف كبار الجند منيمـ ثعباف بف
أحمد ،وحسيف بف أبراىيـ الخميع ،وغيرىما ،فوجدوىـ مختفيف ببعض جيات بمد
يدعى كركي متنكبيف لمطريؽ فعادوا بيـ مكرىيف إلى الخميفة الحكـ إذ أمر

بسجنيـ(.)146

وعندما ُدبِرت المؤامرة ضد المنصور سنة( 379ىػ 989 /ـ) ،مف قبؿ أبنو عبد
اهلل وعبد الرحمف بف مطرؼ التجيبي حاكـ مدينة سرقسطة ،غ از المنصور كونتية
قشتالة ،في غزوتو الخامسة واألربعيف ،فضرع الكونت غارسي فرنانديث في مسالمة
المنصور عمى ما أراد مف الشروط في ابنو عبداهلل وغيره فعقد لو المنصور عمى

ذلؾ ( ،)147فأوكؿ الكونت غارسي ميمة تسميـ عبد اهلل إلى أبيو لمجموعة مف
وح ِمؿ عبد اهلل وأصحابو عمى البغاؿ وخرج سعد الخادـ
الكونتات القشتالييف ُ
الستقباؿ عبداهلل ( ،)148وبعد موت الكونت غارسي فرنانديث سنة( 385ىػ 995 /ـ)،
حكـ قشتالة ابنو سانشو الذي اضطر لدفع جزية سنوية لممسمميف في األندلس(.)149

وبعد وفاة الحاجب المنصور وتولي ابنو عبد الممؾ الحجابة لمخميفة ىشاـ الثاني
المؤيد ،كاف جموع النصارى منتقضيف لعيدىـ مع الخالفة ،وأجمعوا كممتيـ عمى
حرب المسمميف مستغميف في ذلؾ فرصة وفاة الحاجب المنصور ،وانشغاؿ ابنو عبد
الممؾ بتوطيد أمور دولتو في الحضرة في حيف أف األخبار تتوارد إليو عف مياجمة
النصارى لمثغور اإلسالمية وكاف أشد جموع النصارى بأساً ىو كونت قشتالة سانشو
غرسيو ،بف غارسي فرنانديث ،الذي تزعـ مموؾ النصارى في حربيـ ضد العرب

()150
المسمميف في األندلس في تمؾ الفترة،
فبعث الحاجب عبد الممؾ ماله واضحاً

الفتى صاحب مدينة سالـ إلى الكونت سانشو غرسيو فعقد واضح معو صمحاً

سنة( 393ىػ1002 /ـ) ،واضطر عبد الممؾ إلى مجاممتو إلى أف تمكف مف تدعيـ
قواعد دولتو.

()151
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وفي السنة التالية أيضاً -أي سنة( 349ىػ 1003 /ـ) ،احتكـ سانشو غرسيو

كونت قشتالة خاؿ الطفؿ ومنندو جونثالث كونت جميقية الوصي عمى عرش ممؾ

ليوف ألفونسو الخامس إلى الحاجب عبد الممؾ المظفر فحكـ قاضي النصارى لمنندو
جونثالث بأحقيتو لموصاية عمى الممؾ الطفؿ ،ويبدو أف الكونت القشتالي سانشو
غرسيو لـ يرض بيذا الحكـ ،فجاىر بعدائو لمحاجب عبد الممؾ ويظير أنو شف

ىجوماً عمى األراضي اإلسالمية( ،)152فخرج الحاجب عبد الممؾ عمى رأس جيش في
صيؼ سنة( 394ىػ1003 /ـ) ،قاصداً محاربة الكونت سانشو فتوغؿ في أراضي
كونتية قشتالة غير أف الكونت سانشو لـ يقو عمى مواجيتو عندئذ عاد عبد الممؾ

إلى قرطبة فاضطر الكونت سانشو إلى طمب السمـ ،ووفد بنفسو إلى قرطبة فسر عبد
الممؾ بمقدمو وتعيد الكونت سانشو لمحاجب عبد الممؾ بأف يغزو معو بني جنسو
مف النصارى ،وبالفعؿ خرج الكونت سانشو مع الحاجب عبد الممؾ سنة(

395ىػ /

1004ـ) ،فغ از عبد الممؾ أراضي مممكة ليوف واقتحـ مقاطعة جميقية التي كاف
يحكميا بنو غومس الذيف فازوا بالوصاية عمى ممؾ ليوف الطفؿ ألفونسو الخامس،
وىدى الكونت سانشو المسمميف إلى مواطف ضعفيـ ،وظؿ الكونت سانشو عمى
سممو مع الحاجب عبد الممؾ طيمة ثالث سنوات ،غير أف سانشو أمضى ىذه الحقبة
في االستعداد لحرب عبد الممؾ غير أف عبد الممؾ سرعاف ما شعر بغدره فبادره

بالحرب ،وغزاه سنة(396ىػ1005 /ـ) (.)153

وعندما اشتعمت نيراف الفتنة بقرطبة بعد انتياء أسرة بني عامر سنة(

399ىػ /

1008ـ) ،بيف أىؿ قرطبة بزعامة محمد بف عبد الجبار الميدي ،والبربر بزعامة

()154
جندا مف عامة
سميماف بف الحكـ المستعيف باهلل ،وكاف محمد عبد الجبار قد جند ّ
أىؿ قرطبة وقربيـ وآثرىـ عمى الفتياف العامرييف ،وعمى البربر وأساء إلييما ،مما

أثار النقمة عميو ،فخرج كثير مف الفتياف العامرييف إلى شرؽ األندلس ،أما البربر فقد
ألفوا جماعة فأثار الميدي عامة أىؿ قرطبة عمى البربر فاستحالوا عمييـ قتالً وأس اًر

ونصبوا عمييـ سميماف بف الحكـ المستعيف باهلل
وغارة ففّر مف استطاع مف البربر
ّ
وذلؾ في آخر شير شواؿ مف سنة 399ىػ(.)155
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ثـ جيّز محمد الميدي جيشاً وسار بو إلى واضح الصقمبي صاحب مدينة سالـ،
ٍ
شيء مف الطعاـ الى محمة البربر فقد
ونفذت أوامر واضح في سائر الثغور مف حمؿ
ح ّؿ مالو ودمو فأقاموا خمسة عشر يوماً يعيشوف بحشيش األرض ،فمما اشتد ذلؾ
عمييـ أرسموا إلى كونت قشتالة سانشو غرسيو

()156

الذي كاف يرقب عف كثب تطور

األزمة القائمة في صفوؼ جيرانو المسمميف في األندلس ( ،)157قائميف لو ":قد عممت
ما بيننا وبيف واضح وابف عبد الجبار فإف أنت رغبت في صمحنا ومسالمتنا فنحف

معؾ عمييما"(.)158

وعندما ذىب ُر ُسؿ البربر إلى الكونت سانشو غرسيو وجدوا عنده ُر ُسؿ ابف عبد
الجبار وواضح يطمبوف الصمح معيما نظير أف يعطياه ما أراد مف مدف الثغر وحمموا
ىدية منيا خيؿ وبغاؿ وكسي وماال حصر لو مف العجائب والتحؼ فأجاب
اليو ّ
الكونت سانشو عمى طمب البربر نظير أف يعطيو البربر إذا انتصروا ما أراد مف مدف
ورد ُر ُسؿ واضح ومحمد بف عبد الجبار دوف أف يستجيب
الثغر فقبموا شرطو ّ
لطمبيـ( ،)159وعمى ىذا انقمبت موازيف القوى لصالح الممالؾ النصرانية في الشماؿ،
ولـ تعد خالفة العرب لممسمميف في األندلس ىي التي تُممي شروطيا عمى المموؾ
النصارى الذيف اصبحوا ىـ الذيف يقرروف مصير المسمميف في األندلس)160( ،وبالفعؿ
بعث الكونت سانشو إلى البربر ألؼ عجمة مف الدقيؽ والعقاقير وأنواع المآكؿ وألؼ
ثور وخمسة آالؼ شاة وكؿ ما يحتاجوف إليو حتى الفحـ والعسؿ والسروج والشقؽ
لمباسيـ والحباؿ واألوتاد ،وغير ذلؾ فقوي البربر بذلؾ واشتد بأسيـ،

()151ثـ خرج

الكونت سانشو بنفسو عمى رأس جيش كبير مف النصارى وانضموا إلى البربر،
فساروا إلى شرنبة مف نواحي مدينة سالـ إذ التقوا بجيش واضح الصقمبي وابف عبد
الجبار ،فاشتبؾ الطرفاف في معركة يوـ السبت

 13مف شير ربيع األوؿ

فع ِرفت المعركة باسمو وانتيت
سنة(400ىػ 1009 /ـ) ،عند جبؿ قنطش( -قنتيش) ُ
بيزيمة واضح وجيشو(.)162
وبعد انتصار سميماف والبربر ودخوليـ القصر الخالفي بقرطبة دخؿ الكونت
سانشو القصر فأكرـ وخمع عميو وعمى رجالو وبعد أف رجع الكونت القشتالي إلى
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معسكره طمب مف البربر أف يسمموه الحصوف التي طمبيا ،فقالوا لو  " :ليست اآلف
()163

بآيدينا فإذا تميد سمطاننا أنجزنا لؾ ما وافقناؾ عميو"
ثـ عاد الكونت سانشو إلى بالده يوـ اإلثنيف

 23مف شير ربيع األوؿ سنة

400ىػ ،وقد أرسؿ سميماف والبربر معو مف يرافقو حتى أوصموه إلى خارج األراضي

اإلسالمية ،وأبقى مف رجالو مئة أُنزلوا في مدينة العقاب ( ،)164وفي السنة التالية -أي

سنة( 401ىػ 1010 -ـ) ،بعث الكونت سانشو ُر ًسمو إلى قرطبة لممطالبة بتسميـ
الحصوف)165(،ولـ تكف الحصوف المتفؽ عمييا في يد سميماف والبربر ،بؿ كانت في
يد واضح الصقمبي ،ولذلؾ فقط طالبو سانشو بتسميميا لو،

( )166وأف ال يقدـ ليـ

التبريرات وأف ال يتعرض لثغر مف ثغورىـ)170( ،واف لـ يفعؿ واضح ذلؾ سيياجمو

بجيشو القشتالي وينضـ بو إلى جانب البربر)171( ،فوافؽ الخميفة ىشاـ الثاني وواضح
الصقمبي عمى طمبيـ ،وحضر الفقياء والقاضي والعدوؿ وكتبوا كتاباً بيذه الشروط،
وتسميـ الحصوف لمقشتالييف وقُ ِرئ عمى الناس بحضور الخميفة ىشاـ الثاني وواضح
الصقمبي ،وشيد عميو جميع مف حضره وخرج القرطبيوف مف القصر مستبشريف بما

كاف قد حدث ،وانتقمت ممكية جميع الحصوف التي قد فتحا الخميفة الحكـ الثاني بف
عبد الرحمف الناصر والحاجب محمد بف ابي عامر المنصور وابنو عبد الممؾ
المظفر إلى حوزة كونتية قشتالة النصرانية بعد أف ضمف حدود األراضي

اإلسالمية)172(،وقد كاف عدد ىذه الحصوف أكثر مف مائتي حصف ( ،)173وكانت منيا
حصوف تمثؿ خطوط دفاع أمامية لمخالفة األسالمية في االندلس ضد الممالؾ
النصرانية في الشماؿ ،وكؿ األراضي التي يتضمنيا حوض نير دويرة مثؿ :
حصوف شنت إشتيبف (ساف إستيباف) ،غرماج ،أوسما(وخشمة) ،كمونية (قمونية)،

الكرونيا ،شقوبية ،وليكوند(.Leconde -)174
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المبحث الثالث
العالقات السياسية بين العرب وكونتية قطمونية
اتسمت العالقات بيف العرب وكونتية قطمونية بالحروب ،واراقة الدماء وتخريب
الحصوف والمدف وتشريد الناس.ففي السنة 323ىػ934/ـ ،خرج االسطوؿ االسالمي،
بأمر مف الخميفة عبدالرحمف الناصر وبقيادة عبدالممؾ بف سعيد بف ابي حمامو الى
مدينة برشمونة ،فخرج لمالقاتو بالقرب منيا كونت يدعى (بميط) ،عمى رأس عدد مف
رجالو ،واشتبؾ المسمموف والنصارى ،فانتصر المسمموف وقتموا الكونت بميط وأكثر
رجالو ووصؿ األسطوؿ الى مدينة برشمونة ،ودارت معركة بينو وبيف سكاف المدينة
في اليوـ العاشر مف شير شعباف مف السنة نفسيا ،فتراجع النصارى الى المدينة
وتحصنوا بيا ،وأغمقوا أبوابيا عمى أنفسيـ ،وقاتموا المسمميف مف فوؽ سورىا طيمة
يوميـ ،وفي اليوـ التالي اي اليوـ الحادي عشر مف شير شعباف ،سار االسطوؿ
االسالمي الى وادي يدعى وادي لبرقاط ،وعسكر عمى الساحؿ ونزؿ المسمموف الى
النصارى ودارت بينيـ معركة شديدة ،ىزـ فييا النصارى وانبسط المسمموف في البر
ثـ قفؿ االسطوؿ االسالمي سالماً غانماً.

()175

وفي السنة التالية-اي سنة 324ىػ935/ـ-جاش نصارى قطمونية بالثغر االعمى،
وانتيزوا فرصة انشغاؿ الخميفة عبد الرحمف الناصر بحصار مدينة سرقسة ،وخرج
حاكـ مدينة برشمونة عمى رأس جموع كثيرة مف الفرنجة ،فسار الييـ القائد احمد بف
محمد بف الياس الذي كاف محاص اًر لمدينة سرقسطة ،عمى رأس جيشو ،ونشبت بيف
الفريقيف معركة شديدة ،يوـ الثالثاء الثاني مف شير شواؿ مف السنة نفسيا ،صبر

فييا المسمموف صب اًر كبي اًر انتيت بانتصار المسمميف وىزيمة الفرنجة ،وقتؿ المسمموف

منيـ عدداً كبي اًر ،حتى استوت الخنادؽ مف قتالىـ ،اضافة الى عدد الى كبير منيـ
مات في اثناء فرارىـ اماـ المسمميف ،وغرؽ البقية في النير الذي وقعت عنده

المعركة ،فكاف عدد مف قتؿ منيـ اكثر مف عشرة االؼ وبعث القائد احمد بف محمد
ابف الياس الى قرطبة مف رؤوس كبار رجاؿ الفرنجة وقادتيـ الؼ وثالثمائة رأس.
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وبعد اربع سنوات عقد سفير الخميفة عبد الرحمف الناصر حسداي بف شبروط
الييودي صمحاً مع ُسنيير بف ويفريدو ،حاكـ مدينة برشمونة ،واعماليا وفقاً لمشروط
التي أرادىا الخميفة الناصر وذلؾ في سنة( 328ىػ 939 /ـ) ،فسار حسداي إلى
برشمونة لتقرير شروط الصمح مع حاكميا ُسنيير ،ودعا حسداي كبار رجاؿ برشمونة
إلى مسالمة الخميفة الناصر وطاعتو ،فاستجاب لو عدد مف كونتاتيا منيـ
ُنجو)176( ،وكاف مقره أرض نابؿ،
أ ُ

()177

فبعث وفداً إلى قرطبة وطمب مف الخميفة

تأميف تُجار بالده القادميف إلى األندلس ،فأجابو الخميفة إلى طمبو ،وبالفعؿ نفذت
األوامر إلى مختمؼ والة األعماؿ بسواحؿ األندلس بتاميف جميع التجار القادميف مف
أراضي الكونت ،وغيره مف الكونتات الفرنجييف ممف دخؿ في الصمح مع الخميفة
الناصر عمى دمائيـ وأمواليـ وكؿ ما تحممو سفنيـ ،يتصرفّوف في تجارتيـ كيفما
شاؤوا ،ومنذ ذلؾ الوقت أخذت سفنيـ ترد إلى األندلس ،وأستفاد المسمموف مف

بضاعتيـ ( ،)178وقد سارت عمى نيج الكونت أُنجو ،مركمة بنت بوريؿ حاكـ كونتية
قطمونية في طمب السمـ مع الخميفة عبد الرحمف الناصر فبعثت إليو رسوليا برناط
الييودي ،بيدايا ثمينة مف التحؼ النادرة ببالدىا ،فقبميا الخميفة الناصر منيا ،وأكرـ
وفادة ُر ُسميا وكافأىا بيدايا أثمف مف ىداياىا ،وفي آخر شير ذي القعدة مف السنة
نفسيا –أي سنة(328ىػ 939 /ـ) -عاد حسداي بف شبروط إلى الخميفة الناصر مف
برشمونة بعد أف أنجز ميمتو وبصحبتو ُغدمار  Gondemareمبعوث ُسنيير عمى
الشروط التي اشترطيا عميو( )179وىي:
 -1أف يتخمى ُسنيير عف إمداد ومساندة جميع المموؾ النصارى الذيف ال يربطيـ
عيد مع الخميفة الناصر.
 -2أف يمتزـ ُسنيير طاعتو مع الخميفة الناصر.
 -3أف يطمب ُسنيير رضا الخميفة الناصر.
سنيير رباط المصاىرة الذي ُعقد بينو وبيف غرسيو سانشيز األوؿ،
 -4أف يحؿ ُ
سنيير قد زوج األخير بأبنتو فطمقيا منو طاعة لمخميفة
ممؾ نافار إذ كاف الكونت ُ
الناصر.
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 -5تعيد سنيير أف ي ِ
دخؿ معو في سمـ الخميفة كؿ مف ينضـ إليو مف الواليات
ُ
ُ
()180
والمدف التي تجاوره .
فبعث الخميفة عبد الرحمف الناصر بكؿ ذلؾ الى الكونت ُسنيير وبعث عيوده بو
إلى ُعماؿ السواحؿ وقادة األسطوؿ وأمر بحماية أعمالو ومسالمة أىؿ بالده ،وعقد

سنفريد
لسنيير ،عمى ذلؾ كمو ،وسممو وسمـ ُ
الخميفة عبد الرحمف الناصر األماف ُ
وابناءىما معاً لمدة سنتيف واشيدد عمى ذلؾ كمو في مجمس حفمو يوـ األربعاء الثاني
عشر مف شير ذي الحجة مف السنة نفسيا -أي سنة 328ىػ(939 /)181ـ.

وفي شير شعباف مف سنة( 329ىػ 940 /ـ) ،وفد عمى الخميفة الناصر سندريط
–  Sinderedoرسوؿ ُسنيير بف ويفريدو ،حاكـ مدينة برشمونة ،بصحبة ابف عمو
لتجديد عيد الحاكـ مع الخميفة وتأكيد طاعتو ومعيما ىدية ثمينة مف عجائب
بالدىما إلى الخميفة فاستقبميما الخميفة وقبؿ اليدية ،وأكرـ وفادتيما وضاعؼ
مكافأتيما.

()182

وفي نياية شير شعباف مف سنة(

360ىػ970 /ـ) ،وفد عمى الخميفة الحكـ

المستنصر الكونت بوف فمي  -Bonfillابف سندريط  Sinderedo-سفير ورسوؿ
الكونت بوريؿ الثاني ابف ُسنيير ،وكونت قطمونية وقد قدـ ىذا إلى الخميفة في
عشريف رجالً مف كبار رجاؿ الكونت بوريؿ وأتباعيـ وبصحبتيـ رسوؿ غييتار-

 Guitardoنائب الكونت بوريؿ عمى مدينة برشمونة في ثالثة مف رجالو بكتاب

غيتار إلى الخميفة الحكـ)183( ،وقد أتى بيـ إلى الخميفة الحكـ ىشاـ بف محمد بف
عثماف صاحب الشرطة وعامؿ طرطوشة Tortoza -وكورة بمنسية ،وكاف ذلؾ يوـ
الثالثاء ،آخر شير شعباف مف السنة نفسيا ،وعندما وصؿ إلى جسر قرطبة أمر

بأنزاؿ الوفد القطموني بمنية نصر ()184عمى نير الوادي الكبير ،فنزلوا بو في حيف
توجو ىشاـ بف محمد إلى مدينة الزىراء إذ الخميفة الحكـ وأعممو بأمرىـ ،فأمر

الخميفة بإكراـ منزليـ(.)185

وفي يوـ السبت الرابع مف شير رمضاف مف السنة نفسيا

( ،)186الموافؽ األوؿ

ممف شير يوليو مف السنة نفسيا)187( ،جمس ليـ الخميفة الحكـ عمى السرير في
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محراب المجمس الشرقي المطؿ عمى الجناف ،جموساً فخماً كامؿ الترتيب وجمس
الوزراء بحسب مراتبيـ وحجبو منو فكاف عمى يمينو الوزير القائد غالب بف عبد

الرحمف الناصري ،وبعده الوزير صاحب الحشـ قاسـ بف محمد بف طممس ،وعمى
يساره الوزير حاكـ مدينة قرطبة جعفر بف عثماف المصحفي ،وبعده حاكـ مدينة
الزىراء ،محمد بف أفمح وسار في رسؿ الكونت القطموني بوريؿ بف سنيير جميور
ابف الشيخ في جماعة مف الجند ومعو عدد مف المترجميف مف كبار النصارى
بقرطبة ،فقدـ بيـ وكانوا يحمموف ىدية الكونت بوريؿ ،إلى الخميفة الحكـ ،وكانت

ثالثيف اسي اًر مف المسمميف بيف رجؿ وامرأة وطفؿ ( ،)188وعشريف صبياً مف الخصياف

الصقالبة( ،)189وأحما لديباج وأسمحة منيا ( :)190عشروف قنطا اًر مف الصوؼ ،وخمسة
قناطير مف القصدير ،وعشرة أذرع صقمبية ،ومائتا سيؼ إفرنجية ،فقبؿ ىديتيـ(.)191

وأخذىـ جميور ابف الشيخ إلى مقعد ليـ بمجالس الجند مف قصر الزىراء إلى أف
تييأ الخميفة الستقباليـ ،ثـ أذف ليـ بالدخوؿ فدخموا يتقدميـ الكونت بوف فمي وعندما
وصموا إلى باب المجمس الذي بو السرير الذي يجمس عميو الخميفة خروا ساجديف،
الى أف قربوا مف الخميفة فقبموا يديو ثـ رجعوا مدبريف ال يولوف الخميفة ظيورىـ،
وظموا واقفيف وسمموا الخميفة كتاب حاكميـ ومرسميـ الكونت بوريؿ ،وعف أحواؿ
ويجازيو عف ىديتو،
بالده ،وذكر ليـ أف لمقطمونييف مكانة كبيرة لديو وأنو سيكافئو ُ

الر ُسؿ ما عندىـ ،فترجـ المترجموف عف الخميفة إلييـ وعنيـ إلى
وقاؿ ُ
الخميفة)192( ،فطمبا مف الخميفة تجديد عيد السمـ لحكاميما ،واقرارىما عمى ما كانا

عميو( ،)193فعقد ليـ الخميفة السمـ وذلؾ نظير عدة شروط منيا:

- 1أف ييدـ الكونت بوريؿ الحصوف والقالع القريبة مف الحدود اإلسالمية.
- 2اف ال ُيساند الكونت بوريؿ بني جنسو مف مموؾ الممالؾ النصرانية األخرى
ضد الخالفة األسالمية باألندلس.
- 3أف ُيحذر كونت قطمونية الخميفة الحكـ مما عزـ عميو بقية مموؾ الممالؾ
()194
النصرانية في الشماؿ مف نية في العدواف عمى المسمميف في األندلس.
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وبعد ذلؾ انفض المجمس وأعاد جميور ابف الشيخ عمى رأس جيشو الوفد
القطموني الى محؿ منزليـ بمنية نصر

()195

وقد قاؿ الشاعر احمد بف أبراىيـ الخازف

ور ُسؿ
في تينئة الخميفة الحكـ بتوالي ُر ُسؿ مموؾ الممالؾ النصرانية بشكؿ عاـ ُ
الكونت القطموني بشكؿ خاص وتقربيـ إلى الخميفة الحكـ طمباً لرضاه في شعر لو

فقاؿ:

وال مشرك إال أتاك بال ِد
عهد

ليهنك أن لم يبق في اارض ناكث
فهذا ابن شيخ وهو طاغية لهم

رأى الرشد في التحكيم واامن في القصد

وهذا لمن في الشرق والغرب مؤذن

يد اإللقاء جاءك في قد
ولوال ُ
كما أن خطف البرق يؤذن بالرعد

وألقت يدا إفرنجة وعميدها
ولم يبق إال أن يحل بمكة

فيطرد عنها المستحقين لمطرد

وفي شير شواؿ مف السنة نفسيا -أي سنة

()196

360ىػ -الموافؽ شير اغسطس

مف السنة نفسيا -أي سنة 970ـ -جمس الخميفة الحكـ عمى السرير في المجمس
الشرقي بقصر الزىراء وأقيمت االحتفاالت والزينة بمدينة الزىراء واكتممت الترتيبات،
فقدـ الكونت بوف فمي ،في كوكبة مف الفرساف وبصحبتيـ عدد مف المترجميف مف
نصارى قرطبة ،فقضوا حقيـ الى مرسميـ الكونت بوريؿ عف كتابو ،وقدـ الخميفة إلى
رسولو بوف فمي ،جزيؿ اليدايا والصالت مكافئة لو عف األسرى المسمميف الذيف
أطمؽ سراحيـ ،وأبمغيـ الخميفة رسالة شفيية إلى مرسميـ الكونت بوريؿ ويقؼ عمى
حر طاعتو ،ثـ انصرؼ الرسوؿ القطموني برقفة رجالو ،بعد أنف اعطاىـ الخميفة
اليدايا والمالبس كؿ حسب مرتبتو ،ثـ غادروا قرطبة قاصديف بالدىـ ،في منتصؼ

شير شواؿ مف السنة نفسيا)197( ،كما وصؿ إلى قرطبة في بداية شير شواؿ مف
سنة( 363ىػ 973 /ـ) ،رسوؿ كونت قطمونية بوريؿ بف سنيير غيتار حاكـ مدينة

برشمونة في جماعة مف رجالو بكتاب إلى الخميفة الحكـ يذكر محبتو وطاعتو ورغبتو
في السمـ مع الخميفة وتجديده.

()198

وفي يوـ السبت التاسع مف شير ذي القعدة سنة

363ىػ

()199

الموافؽ  31مف

()200
شير يوليو سنة 974ـ ،جمس الخميفة الحكـ عمى السرير بقصر الزىراء جموساً

فخماً وأقيمت االستعدادات والترتيبات داخؿ القصر وخارجو ،وأحاط بو حجابو
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ومختمؼ طبقات أىؿ الخدمة ،كؿ حسب مرتبتو ،وكاف منيـ الوزير الكاتب حاكـ
مدينة قرطبة ،جعفر بف عثماف المصحفي ،وزياد بف أفمح صاحب الخيؿ والحشـ،
الستقباؿ رسوؿ كونت قطمونية بوريؿ بف سنيير غيتار ،حاكـ مدينة برشمونة ،فسمـ
كتاب ُمرسمو الكونت القطموني إلى الخميفة الذي أكد فيو الكونت صدؽ نيتو تجاه
الخميفة والتزامو بطاعتو لو(.)201
وفي سنة( 393ىػ 1002 /ـ) ،رضخ كونت قطمونية راموف بوريؿ الثالث إلى
طمب عقد السمـ واليدنة مع الحاجب عبد الممؾ المظفر ،وذلؾ عمى إثر غزوة
الحاجب عبد الممؾ ألراضي كونتية قطمونية سنة( 393ىػ1002 /ـ) ،وبعث رسولو
إلى قرطبة في السنة نفسيا ،ألتماـ عقد الصمح مع الحاجب عبد الممؾ المظفر فأعد
الحاجب عبد الممؾ المراسيـ الستقباؿ الرسوؿ القطموني أتـ االستقباؿ مف ترتيب

الجنود واالحتفاؿ والزينة(.)202

وقد أشار ابف حياف الى مراسيـ ىذا االستقباؿ بقولو ":إنو ما كاف باألندلس مثؿ
ذلؾ في امد الدولة بما اجتمع لو مف كثرة الجمع والزينة والعزة ،وأما التُجار الغرباء
فدخموا يومئذ إلى موضع ىياة التجافيؼ واألعالـ المصورة وسائر القطع العجمية،
المذىبة والمفضضة
والقنا اليندية ،وموقؼ خيؿ الركاب بالسروج الثقاؿ ،والتراس ُ
معيا بغاؿ الركاب الرائقة في زييا المشيور ،وما اتصؿ بذلؾ مف ع ٍ
دة غريبة
ُ
وتوصؿ أولئؾ التجار الى ذلؾ المكاف قبؿ إباحتو لمنظارة ،بإذف التمسوه مف عبد
الممؾ ،فمـ يختمفوا في استيساع ما عاينوه ،واتفقوا وكانوا جممة عراقييف ومصرييف
وغيرىـ عمى انو ما شاىدوا ٍ
ألحد مف مموكيـ مثمو"(.)203
فكاف يوـ استقباؿ ىذا الرسوؿ القطموني آخر أياـ االحتفاؿ والزينة بقرطبة إذ لـ
تمض بضع سنوات بعد ذلؾ حتى سقطت األسرة العامرية ،ودخمت األندلس فترة
جديدة ىي فترة الفتنة التي انتيت بسقوط الخالفة العربية االسالمية باالندلس،

()204

الر ُسؿ مف حاضرة
وخالؿ ىذه الحقبة انقمبت موازيف القوى فأصبحت تفد السفارات و ُ
المسمميف إلى البالط النصراني ،بعد أف كاف العكس في فترة قوة الخالفة.
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وفي ثناء الحرب بيف محمد بف عبد الجبار الميدي ،وسميماف بف الحكـ
المستعيف في فترة الفتنة ،وتحديداً سنة(

400ىػ1009 /ـ) ،بعد انتصار سميماف

المستعيف والبربر عمى محمد الميدي وأىؿ قرطبة ،وخمع محمد الميدي بعد واليتو

في المرة االولى ،وتولى سميماف المستعيف الخالفة لممرة األولى ،فخرج ابف عبد
الجبار مف قرطبة ،ووصؿ إلى طميطمة في أوؿ جمادي األولى فقبمو أىميا بالترحاب
وبمغ ذلؾ سميماف فبعث أحمد بف وداعة ،أحد كبار القادة العسكرييف عمى رأس جيش
إلى طميطمة ،لمقضاء عمى الثورة بيا ،غير أف أبف وداعة عاد بخبر تمردىـ وتمرد
أىؿ الثغر األوسط كمو ،وكذلؾ بتمرد واضح الصقمبي ،وتمسكيـ بطاعة محمد بف
عبد الجبار الميدي ،فسار سميماف المستعيف إلى طميطمة يوـ اإلثنيف الحادي عشر
()205

مف شير جمادي اآلخر سنة (400ىػ

 /آخر شير يناير سنة 1009ـ).

غير أف أىؿ طميطمة ظموا عمى خالفيـ فتركيـ ورجع بغية أف يعودوا إلى الطاعة
مف غير حرب ،ثـ عاد سميماف المستعيف إلى قرطبة ،في اليوـ السابع والعشريف مف
شير شعباف مف السنة نفسيا ،وكاف واضح الصقمبي قد خرج مف مدينة سالـ وسار
الى طرطوشة مف ثغور الثغر األعمى ،وكتب إلى سميماف يطمب منو أف يعفيو مف
الخدمة وأف يصدر أوامره بإقامتو في لورقة ليبتعد عف الناس ،وينقطع بيا لمعبادة،
وكاف ذلؾ حيمة منو فكتب إليو سميماف يقمده سائر الثغر األعمى ومجاىدة نصارى
الشماؿ ،وكاف ذلؾ كمو خطة دبرىا واضح حتى يطمئف إليو سميماف

( ،)206الى أف

تمكف واضح مف االتصاؿ بنصارى كونتية قطمونية وعقد حمفاً مع الكونتيف

القطمونييف ،راموف بوريؿ الثالث كونت قطمونية وأرمنجوؿ كونت مقاطعة أورجؿ-

 Armengol Conde de Urgellواتفؽ معيما عمى أف يخرجا معو بجيوشيما
لقتاؿ سميماف والبربر فوافقا عمى طمبو نظير عدة شروط( ،)207منيا-:

- 1أف يتنازؿ ليـ واضح الصقمبي عف مدينة سالـ قاعدة الثغر األوسط.
- 2أف يمتزـ بدفع ديناريف في كؿ يوـ لكؿ رجؿ منيـ وما يقوـ بو مف الشراب
والمحـ وغير ذلؾ.
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- 3اف ُيجري عمى الكونت (القومس) منيـ مئة دينار في كؿ يوـ ،وما يقوـ بو
مف الطعاـ والشراب وغير ذلؾ.
- 4أف يأخذوا كؿ ما حصموا عميو مف معسكر البربر مف سالح وكراع وماؿ.
- 5أف نساء البربر ودماءىـ وأمواليـ حالؿ ليـ ال يحوؿ أحد بينيـ وبينيـ.
وغير ذلؾ مف الشروط المجحفة العديدة التي التزـ بيا واضح

لمقطمونييف)208(،وبالفعؿ دخؿ الفرنجة مدينة سالـ بعد أف أخالىا واضح مما كاف بيا
مف المسمميف ،واستولوا عمييا وأوؿ ما دخموىا حولوا مسجدىا الجامع إلى كنيسة
وضربوا فيو الناقوس،

()209والتقى الطرفاف يوـ الجمعة في شير شواؿ مف

سنة(400ىػ1009/ـ) ( ،)210في موضع شمالي قرطبة يعرؼ بعقبة البقر(.)211
وانتيت بانتصار واضح وحمفاؤه القطمونييف الذيف كاف جيشيـ يتألؼ مف ثالثيف
الؼ مسمـ وتسعة آالؼ نصراني قتؿ البربر منيـ ستيف مف كبار قادة القطمونييف،

()212
وى ِزـ سميماف المستعيف وجموعو مف البربر)213( ،وفر
كاف مف بينيـ أرمنجوؿ
ُ ،
سميماف إلى شاطبة ( ،)214في حيف دخؿ الميدي قرطبة وبويع لو بالخالفة (،)215

وتعرضت البالد لمنيب والسمب واإلساءة مف قبؿ القطمونييف مثمما تعرضت لو قبؿ
ذلؾ بستة اشير عمى يد القشتالييف(.)216

الخاتمة
بعد تناولنا في ىذا البحث المتواضع العالقات السياسية بيف العرب المسمميف في
عصر الخالفة والنصارى (الممالؾ النصرانية) في الشماؿ خالؿ الحقبة مف( 316ىػ
حتى 422ىػ) .وعميو نبيف أىـ نتائج البحث وأبرزىا وىي-:
 .1ابراـ عقود لمصمح واليدنة بيف الطرفيف االسالمي والمسيحي
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 كانت تأثيرات، التأثيرات بيف الطرفيف العربي االسالمي واالوربي النصراني.2
اسالميو في اغمبيا واف المموؾ والكونتات النصارى كانوا يبعثوف رسميـ الى القصر
الخالفي لمعرب المسمميف بعد كؿ ىزيمة في معركة مف المعارؾ التي كانت تنشب
بيف الطرفيف بغرض طمب الصمح واليدنة دبموماسياً غير أف وفاءىـ بالعيود

 بؿ بحسب مصالحيـ،ًواحتراميـ لممواثيؽ مع العرب المسمميف كاف ال يدوـ طويال
وظروفيـ وقوتيـ أو ضعفيـ وعندما يجدوف الفرصة سانحة فانيـ يبادروف الى

وىذا ديدنيـ.نقض العيود وتكرر اعتداءاتيـ عمى االراضي االسالمية في االندلس
.في الماضي والحاضر
Abstract
After we dealt with in this research modest political relations between
the Arab Muslims in the era of the Caliphate and the Christians (Christian
kingdoms) in the north during the period (316 e to 422 e). And show him
the most important and most search results, namely: 1. Contracts for the reconciliation and truce between the parties of the
Islamic and Christian
2. Effects between the two Arab-Muslim and European Christian and
the kings and Alkontat Christians were sending emissaries to the palace
controversial of Arab Muslims after every defeat in the battle of battles
that had erupted between the two parties to make peace and truce
diplomat is to hold them covenants and respect for the charters with the
Arab Muslims had to last for long. but according to their interests and
their circumstances and their strength or weakness and when they find an
opportunity, they take the initiative to overturn the covenants and
repeated attacks on the Islamic lands in Andalusia. Habit of and this in
the past and present.

الهوامش

،) الشاـ، صقمية، العالقات الحضارية بيف الشرؽ والغرب في العصور الوسطى (األندلس، حسف، حالؽ- 1
 دار النيضة، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، حالؽ، 69  ص،ـ1986 ، بيروت،الدار الجامعية
.305  ص،ـ1989 ، بيروت،العربية
 وخميؿ ابراىيـ وعبد الواحد ذنوف طو، السامرائي،322  ص، الدولة العربية في إسبانيا، ابراىيـ، بيضوف- 2

 ص،ـ2000

، بيروت، دار الكتب، تاريخ العرب وحضارتيـ في األندلس،خميؼ وناطؽ صالح مطموب

.178-177
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- 75الحجي ،المرجع السابؽ.81 /2 ،

- 76ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مج ،4ؽ.310/2
- 77دوزي ،المرجع السابؽ.53/2 ،
- 78المرجع نفسو ،الحجي ،المرجع السابؽ.81/2 ،
- 79الحجي ،المرجع السابؽ.81 /2 ،
- 80دوزي ،المرجع السابؽ.53 /2 ،
- 81الحجي ،المرجع السابؽ.81/2 ،
- 82دوزي ،المرجع السابؽ ،54-53 /2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص .102
- 83عناف ،المرجع السابؽ ،ص.102

- 84ستانمي ،المرجع السابؽ ،ص  ،122العبادي ،المرجع السابؽ ،ص  ،410عناف ،المرجع السابؽ ،ص
.102
- 85دوزي ،المرجع السابؽ ،55/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ،

 ،360/2مكي ،تاريخ االندلس السياسي،

.89/1

- 86بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.434 /2 ،
- 87دوزي ،المرجع السابؽ ،61/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.434/2 ،
- 88دوزي ،المرجع السابؽ.61/2 ،
- 89دوزي ،المرجع السابؽ ،61 /2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.434/2 ،
- 90دوزي ،المرجع السابؽ ،61/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.434/2 ،
- 91دوزي ،المرجع السابؽ.61/2 ،

- 92ابف عذاري ،المصدر السابؽ ،235/2 ،المقري ،نفح الطيب ،تحقيؽ احساف عباس ،بيروت

،388 /1

المقري ،أزىار الرياض في اخبار القاضي عياض ،تحقيؽ :مصطفى السقا ،ابراىيـ االبياري ،عبد الحفيظ
شمبي ،مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،القاىرة1359 ،ىػ1940 /ـEl-Hajji,Op.Cit.,P. ،288/2 ،
78.
- 93المقري ،نفح الطيب ،398 -388 /1 ،المقري ،أزىار الرياض.288 /2 ،
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- 94دوزي ،المرجع السابؽ.62/2 ،
- 95المقري ،نفح الطيب ،398 /1 ،المقري ،أزىار الرياض.288/2 ،
- 96المقري ،نفح الطيب ،388 /1 ،المقري ،أزىار الرياض.288/2 ،
- 97المقري ،نفح الطيب ،389 /1 ،المقري ،أزىار الرياض.289 -288/2 ،
- 98المقري ،نفح الطيب ،393 -392 /1 ،المقري ،أزىار الرياض.293 -292/2 ،
- 99ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ .315 -314 /2
- 100الحجي ،المرجع السابؽ.85 /2 ،

- 101ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ.315/2
- 102ابف عذاري ،المصدر السابؽ،

 ،235/2دوزي ،المرجع السابؽ ،65-64/2 ،الحجي ،المرجع السابؽ،

 ،87/2عناف ،المرجع السابؽ ،ص.10
- 103ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مج ،4ؽ .315 /2
- 104ابف عذاري ،المصدر السابؽ.235 /2 ،

- 105ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ.315/2
- 106دوزي ،المرجع السابؽ ،65/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،435/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.10
- 107دوزي ،المرجع السابؽ ،65 /2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.103
- 108الحجي ،المرجع السابؽ.89/2 ،

- 109عناف ،المرجع السابؽ ،ص  ،104-103الحجي ،المرجع السابؽ ،ص .89
- 110ابف حياف ،المقتبس ،تحقيؽ :الحجي ،ص.27
- 111المصدر نفسو ،ص.242
- 112ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .64-63

- 113المصدر نفسو ،ص  ،139 -136ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مج

 ،4ؽ  ،316-315/2الحجي،

المرجع السابؽ ،99-98 /2 ،دوزي ،المرجع السابؽEl-Hajji,0p.cit,pp. .90-91 ،65/2 ،
- 114ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .147-146
- 115الحجي ،المرجع السابؽ102/2 ،
- 116عناف ،المرجع السابؽ ،ص .92

- 117بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،469 /2 ،الصوفي ،تاريخ العرب في إسبانيا ،عصر المنصور ،ص.133
- 118دوزي ،المرجع السابؽ.130 /2 ،
- 119ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ

 ،4ؽ  ،390 /2عناف ،المرجع السابؽ ،ج  ،2ص  ،72بروفنساؿ،

المرجع السابؽ.472/2 ،
Bleye,Manual de Historia de Espana, 1, P.489.- 120
- 121بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.472 /2 ،
- 122ابف الخطيب ،اعماؿ األعالـ.Bleye, op.cit,I. p. 489 ،328/2 ،
- 123الصوفي ،المرجع السابؽ ،ص  ،239بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.490/2 ،
- 124بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،490/2 ،الصوفي ،المرجع السابؽ ،ص .236
- 125عناف ،المرجع السابؽ ،ص.118
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- 126بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،490/2 ،الصوفي ،المرجع السابؽ ،ص .236

- 127ابف عذاري ،المصدر السابؽ ،10/3 ،ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ .390/2

- 128ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ  ،4ؽ  ،390/2الصوفي ،المرجع السابؽ ،ص  ،236بروفنساؿ ،المرجع
السابؽ.490 /2 ،
- 129ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ ،390/2بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.472/2 ،
 - 130ابف عذاري ،المصدر السابؽ.220/2 ،
- 131ابف خمدوف ،امصدر السابؽ ،مجػ  ،4ؽ.310 /2
- 132دوزي ،المرجع السابؽ.45/2 ،

- 133المرجع نفسو ،65/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.436 /2 ،
- 134ابف عذاري ،المصدر السابؽ ،236/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.436/2 ،
- 135دوزي ،المرجع السابؽ ،65/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.436/2 ،
- 136ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص

 ،242-241الحجي ،المرجع السابؽ-89 ،97/2 ،

El-Hajji,op.cit,88
- 137ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .64-63
- 138بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.437/2 ،

- 139عناف ،المرجع السابؽ ،ص ،18الحجي ،المرجع السابؽ.103/2 ،
- 140الحجي ،المرجع السابؽ ،104 -103/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.19
- 141ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .188
- 142المصدر نفسوEl-Hajji,op.cit,p.96 ،
- 143بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،438 -437/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.18

- 144ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص El- Hajji,op.cit.96-97. ،189 -188
- 145ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .188
- 146ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص .189
- 147ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص.189
- 148ابف عذاري ،المصدر السابؽ.284/2 ،
- 149المصدر نفسو.
- 150دوزي ،المرجع السابؽ ،129/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.63
- 151الشنتريني ،الذخيرة ،ؽ  ،4مجػ.64-63 /1
- 152المصدر نفسو.

- 153عناف ،المرجع السابؽ ،ص .118
- 154الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ  ،4مجػ.65 /1
- 155سالـ ،تاريخ المسمميف وآثارىـ ،ص .349
- 156ابف عذاري ،المصدر السابؽ.83-82/3 ،
- 157المصدر نفسو.86/3 ،
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- 158بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،517/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص .150
- 159ابف عذاري ،المصدر السابؽ.86/3 ،
- 160المصدر نفسو.

- 161دوزي ،المرجع السابؽ.173/2 ،
- 162ابف عذاري ،المصدر السابؽ.86/3 ،
- 163المصدر نفسو ،87-66/3 ،الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،4مجػ ،30/1المراكشي ،المعجب في تمخيص
أخبار المغرب ،ص.42

- 164ابف عذاري ،المصدر السابؽ.91-90/3 ،
- 165المصدر نفسو.91/3 ،
- 166المصدر نفسو.103/3 ،
- 167دوزي ،المرجع السابؽ.182/2 ،

- 168ابف عذاري ،المصدر السابؽ.103/3 ،
- 169دوزي ،المرجع السابؽ.182/2 ،
- 170ابف عذاري ،المصدر السابؽ.103 /3 ،
- 171ابف الخطيب ،المصدر السابؽ2 ،ـ.Bleye.op.cit.,I. p.495 ،117

- 172دوزي ،المرجع السابؽ ،182/2 ،عناف ،المرجع السابؽ ،ص.154
Pidal,Historia de Espana, V, P.651, Bleye,op.cit.,I,p.495.- 173
 - 174ابف حياف ،المصدر السابؽ.368 ،366/5 ،
- 175ابف حياف ،المصدر السابؽ.454/5 ،
- 176نابؿ :عمؿ عظيـ في البر الكبير مف يالد الروـ ،وبينيا وبيف مرسى مسينا مف جزيرة صقمية اثناف وثالثوف
ميالً ،ومدينة نابؿ ىذه حسنة أولية عامرة ذات أسواؽ نافقة السمع وافرة البضائع واألمتعة ،ينظر  :الحميري،
الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيؽ :احساف عباس ،ط

 ،2مؤسسة ناصر لمثقافة ،بيروت ،1980

ص.571
- 177ابف حياف ،المصدر السابؽ.454/5 ،
- 178المصدر نفسو.455 -454/5 ،

- 179ابف حياف ،المصدر السابؽ.455/5 ،
- 180المصدر نفسو.455/5 ،
- 181المصدر نفسو.469 /5 ،
- 182ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص  ،21-20الحجي ،المرجع السابؽ.91/2 ،
ُ 183م-نية نصر :قرية باألندلس ،في شرؽ قرطبة بناىا األمير عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف األوسط ينظر:
الحميري ،الروض المعطار ،ص .187
- 184ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص .21-20
- 185ابف حياف ،المصدر السابؽ ،تحقيؽ :الحجي ،ص .21
- 186الحجي ،المرجع السابؽ.92/2 ،

- 187ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .22
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- 188ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ.315/2
- 189ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص.22

- 190ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مجػ ،4ؽ.315/2
- 191ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .22
- 192ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مج ،4ؽ.315/2
- 193ابف خمدوف ،المصدر السابؽ ،مج ،4ؽ.315/2
- 194ابف حياف ،المصدر السابؽ ،مف .22
- 195المصدر نفسو ،ص .23-22
- 196المصدر نفسو ،ص.32
- 197ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص .168
- 198المصدر نسو ،ص .182

- 199الحجي ،المرجع السابؽ.102/2 ،
- 200ابف حياف ،المصدر السابؽ ،ص.182
- 201الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،4مجػ ،64/1بروفنساؿ ،المرجع السابؽ ،490/2 ،عناف ،المرجع السابؽ،
ص .118-177

- 202الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،4مجػ.65-64 /1
- 203الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،4مجػ.64/1
- 204ابف عذاري ،المصدر السابؽ.93/3 ،
- 205المصدر نفسو.
- 206الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،4مجػ ،94-93/3ابف الخطيب ،المصدر السابؽ ،114/2 ،دوزي ،المرجع
السابؽ ،175/2 ،بروفنساؿ ،المرجع السابؽ.519/2 ،

- 207ابف عذاري ،المصدر السابؽ.94/3 ،
- 208الصدر نفسو.
- 209الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،1مجػ .32/1
- 210ابف األبار ،الحمة السيراء.7/2 ،

- 211ابف دراج ،القسطمي ،ديواف ابف دراج ،تحقيؽ محمود عمي مكي ،ص  ،55ابف عذاري ،المصدر السابؽ،
 ،95/3ابف الخطيب ،المصدر السابؽ ،115/2 ،دوزي ،المرجع السابؽ.176-175/2 ،
- 212الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،1مجػ1ـ ،32المراكشي ،المصدر السابؽ ،ص .42
- 213ابف عذاري ،المصدر السابؽ.95/3 ،

- 214الشنتريني ،المصدر السابؽ ،ؽ ،1مجػ  ،32/1ابف األبار ،المصدر السابؽ2 ،ـ.7
- 215دوزي ،المرجع السابؽ.176/2 ،

ثبت المصادر والمراجع
أوالً -المصادر:
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 ابف األبار ،ابو عبداهلل بف محمد بف عبداهلل بف ابي بكر القضاعي،ت658ىػ1260/ـ.
 -1الحمة السيراء
تحقيؽ حسيف مؤنس ،الشركة العربية لمطباعة والنشر ،القاىرة .1963
 ابف حياف ،ابو مرواف حياف بف خمؼ بف محمد القرطبي ،ت 469ىػ 1076 /ـ. -2المقتبس في اخبار بمد االندلس.
تحقيؽ :عبد الرحمف عمي الحجي ،دار الثقافة ،بيروت .1965
808ىػ /

 ابف خمدوف ،ابو زيد عبد الرحمف بف محمد بف محمد الحضرمي ،ت1405ـ.

 -3العبر وديواف المبتدا والخبر في اياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ مف
ذوي السمطاف االكبر .دار الكتاب ،بيروت1958 ،ـ.
 ابف دراج ،ابو عمر احمد ابف محمد ابف العاصي القسطمي. - 4ديواف ابف دراج القسطمي ،تحقيؽ محمود عمي مكي ،الطبعة

 ،2المكتب

االسالمي ،مدريد 1389ىػ1969 ،ـ.
الشنتريني ،ابو الحسف عمي بف بساـ ،ت 542ىػ1147 /ـ.
 -5الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة (االندلس).
تحقيؽ :عبد الوىاب عزاـ ،مطبعة لجنة التأليؼ والتعريب والنشر ،القاىرة ،ؽ

،1

مجػ ،1939 ،1ؽ ،4مجػ1945 ،1ـ.
 ابف عبد ربو ،ابو عمر احمد بف محمد القرطبي االندلسي ،ت 328ىػ939 ،ـ.-6ديواف ابف عبد ربو.
تحقيؽ محمد رضواف الداية ،موسسة الرسالة ،بيروت1399 ،ىػ1979/ـ.
-7العقد الفريد.
تحقيؽ احمد اميف ،احمد الزيف ،ابراىيـ األبياري ،مطبعة لجنة التأليؼ
والتعريب والنشر ،القاىرة1363 ،ىػ1944/ـ.
ابف عذاري ،ابو العباس احمد بف محمد المراكشي ،ت 713ىػ 1313 /ـ.
-8البياف المغرب في اخبار االندلس والمغرب.
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 ،3الدار العربية لمكتاب ،بيروت

تحقيؽ :ج.س .كوالف ،وليفي بروفنساؿ ،ط
1929ـ ،ج.2
 -البياف المغرب في اخبار االندلس والمغرب.

تحقيؽ :ليفي بروفنساؿ ،دار الثقافة ،بيروت ،1929 ،ج.3
المقري ،احمد بف محمد التممساني ،ت 1041ىػ 1631 /ـ.
 -9أزىار الرياض في اخبار القاضي عياض.
تحقيؽ :مصطفى السقا ،ابراىيـ االبياري ،عبد الحفيظ شمبي ،مطبعة لجنة التأليؼ
والترجمة والنشر ،القاىرة1359 ،ىػ 1940. /
 -10نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف بف الخطيب.
تحقيؽ  :احساف عباس ،دار صادرة ،بيروت 1388ىػ 1968 /ـ.
ابف الخطيب ،الوزير لساف الديف ابو عبداهلل محمد بف عبداهلل ،ت776ىػ 1374 /ـ.
 -11اعماؿ االعالـ فيمف بويع قبؿ االحتالـ مف مموؾ االسالـ وما بعد ذلؾ مف
شجوف الكالـ.
تحقيؽ :ليفي بروفنساؿ دار المكشوؼ ،بيروت1376 ،ىػ 1956 /ـ.
المراكشي ،ابو محمد عبد الواحد بف عمي التميمي ،ت 647ىػ 1249 /ـ.
 -12المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،تحقيؽ :محمد سعيد العرياف ،ومحمد
العربي العمي مطبعة االستقامة ،القاىرة1369 ،ىػ 1950 /ـ.
ثانياً-المراجع :

بيضوف ،ابراىيـ:
 -13الدولة العربية في اسبانيا مف الفتوح حتى سقوط الخالفة (

422-92ىػ /

1031-711ـ).
دار النيضة العربية ،بيروت1980 ،ـ.
الحجي ،عبد الرحمف عمي
 -14اندلسيات ،المجموعتاف ،االولى والثانية .دار االرشاد ،بيروت1969 ،ـ.
حالؽ ،حساف.
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 -15دراسات في تاريخ الحضارة االسالمية ،دار النيضة العربية بيروت1989 ،ـ.
 -16العالقات الحضارية بيف الشرؽ والغرب في العصور الوسطى (االندلس،
صقمية ،المناـ).
الدار الجامعية ،بيروت.1986 ،
سالـ ،السيد عبد العزيز.
 -17تاريخ المسمميف وآثارىـ في االندلس مف الفتح العربي حتى سقوط الخالفة
بقرطبة.
مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية 1961ـ.
خميؿ ابراىيـ السامرائي  -عبد الواحد ذنوف ،ناطؽ صالح مطموب.
 -18تاريخ العرب وحضارتيـ في االندلس.
دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت2000 ،ـ.
الصوفي ،خالد.
 -19تاريخ العرب في اسبانيا (عصر المنصور االندلسي

399-366ىػ -976 /

1009ـ).
دار الكتاب العربي( ،د .مكاف)( ،د.ت).
العبادي ،أحمد مختار.
 -20في التاريخ العباسي واالندلسي ،دار النيضة العربية ،بيروت1971 ،ـ.
ط ،2مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.1986 ،
عبد الحميـ ،رجب محمد.
 -21العالقات بيف االندلس االسالمية واسبانيا النصرانية في عصر بني امية
ومموؾ الطوائؼ.
دار الكتاب المصري – دار الكتاب المبناني -دار الكتب االسالمية ،القاىرة
بيروت (د-ت).
عناف ،محمد عبداهلل.
-22دولة االسالـ ،عيد الفتنة الكبرى حتى نياية عيد عبدالرحمف الناصر-العصر
االوؿ-القسـ الثاني مطبعة مصر ،القاىرة 1952ـ.
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 -23الدولة العامرية وسقوط الخالفة االندلسية (الجزء الثالث مف كتاب دولة االسالـ
في االندلس) .مطبعة مصر ،القاىرة .1958
كحيمة ،عبادة عبد الرحمف.
 -24تاريخ النصارى في االندلس ،المطبعة االسالمية الحديثة ،القاىرة1993 ،ـ.
نعنعي ،عبد المجيد.
 -25تاريخ الدولة االموية في االندلس (التاريخ السياسي).
دار النيضة العربية ،بيروت.1986 ،
المراجع العربية :بروفنساؿ ،ليفي. -26تاريخ اسبانيا االسالمية مف الفتح حتى سقوط الخالفة القرطبية (

-711

1031ـ).
تعريب :عمي عبد الرؤوؼ البمبي ،وعمي ابراىيـ موفي والسيد عبد الظاىر عبداهلل،
ط ،3المجمس االعمى لمثقافة ،القاىرة 2000ـ.
دوزي ،رينيرت.
 -27المسمموف في االندلس (اسبانيا االسالمية).
تعريب :حسف حبشي ،الييئة المعربة لمكتاب ،القاىرة 1994ـ.
ستانمي ،ليف بوؿ.
 -28قصة العرب في اسبانيا.
تعريب :عمي الجارـ( ،د.ط) ،دار المعارؼ ،القاىرة .1947
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