
      .. دأ

  

    وأ ة اا 

 ا ما      
  

) ١٢٥ ( 

 

) ما  ا    وأ ة اا ٣٦٦ -

٣٩٩/١٠٠٨-٩٧٦()١(  

          .دأ .

   ط  ر ا   اداب –   امر 
  

ا  

ادى الضعف الذي اصاب مؤسسة الخالفة الى ظهور شخصیات كان لها دور كبیر 

الرجال الوصول الى اعلى  في األحداث السیاسیة التي شهدتها األندلس. استطاع اولئك

ألنهم كانوا متنفذین في قصر الخالفة عند وفاة الخلیفة األموي الحكم الثاني  ،المناصب

ه، ولذلك كانوا  وراء البیعة لولي عهده الصبي هشام الثاني. نتج  ٣٦٦المستنصر باهللا سنة 

عن السیاسة التي انتهجتها األسرة العامریة تصفیة مراكز القوة في قصر الخالفة وفي مدینة 

قرطبة وتغییر بنیة الجیش وحرس القصر. وتفردوا بالسلطات كلها، وأقدم آخر المتنفذین من 

على انتزاع والیة العهد من الخلیفة  ،عبد الرحمن المعافريوهو الحاجب  األسرة المذكورة،

مها أحد افراد البیت التي تزع ،لك السیاسة قامت الثورة في قرطبةوبسبب ت الضعیف هشام.

غیر أنه لم  ،لمهدي زعیم الثورة عن نفسه خلیفةوتم قتل الحاجب واعالن محمد ا ،األموي

داخلیة خطیرة، تراجع خاللها قیام الحكومة التي عمتها نزاعات  ،ینجح في ضبط المدینة

ونتج عنها الغاء الخالفة في األندلس، وظهور  ،لسیةالمركزیة بمسؤولیاتها تجاه البالد األند

 ،سمت عالقاتها بالنزاعات العسكریةات ،مسرح الحیاة السیاسیة في األندلسممالك عدیدة على 

ث مخصص لسیاسة األسرة العامریة ان موضوع هذا البح. التي كانت جمیعها خاسرة فیها

  المعافریة وما نتج عنها في األندلس.

Abstract 

Resulting weakening of the institution of succession to the emergence of 

personalities had a big role in the political events that took place Andalusia. 

Those men managed to reach the highest positions, because they were influential 

in the Palace of succession upon the death of the Umayyad caliph al-Hakam II 

al-Mustansir year 366 AH, so they were behind the pledge of allegiance to the 

Crown Prince Hisham second boy. Resulted in the policy pursued by the family 
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Ameria liquidation centers of power in the palace of the Caliphate in the city of 

Cordoba and change the structure of the army and the palace guards. And 

Tafrdoa authorities as a whole, and the oldest last influential of the family 

mentioned, a brow Abdul Rahman Almaafra, to grab the crown prince of Caliph 

weak Hisham. Because that policy has the revolution in Cordoba, led by a 

member of the house of the Umayyad, was killed eyebrow and the announcement 

of Mohammed al-Mahdi, leader of the revolution the same successor, but he did 

not succeed in controlling the city, which her aunt internal conflicts serious 

decline, during which the central government responsibilities to the country 

Andalusian, and resulted in the cancellation of the caliphate in Andalusia, and the 

emergence of the kingdoms of many on the scene of political life in Andalusia, 

was designated notable occurrence of conflicts between those kingdoms and were 

all losing the 0 to the subject of this research is dedicated to family policy 

America Almaavria and resulting in Andalusia.  

  

: ا  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول اهللا وعلى آله 

وبعد فقد تظافرت أسباب موضوعیة كانت مسؤولة عن انفراط عقد وحدة  وصحبه أجمعین.

التي  ومنها سیاسة األسرة العامریة، في األندلس.المسلمین السیاسي وقیام عصر الممالك 

ه بمدینة ٣٩٩والتي تعد أحد عوامل شروع الفتنة في سنة  نخصص لها موضوع هذا البحث،

قرطبة حاضرة الخالفة وما رافقها من بدء تشكل عصر الممالك في األندلس والغاء الخالفة 

  ه.٤٨٤تمر حتى سنة ه وقیام عصر الممالك الذي اس٤٢٢األمویة رسمیا فیه سنة 

أول رجال األسرة العامریة التي نحن بصدد دراسة دورها هو محمد بن أبي عامر 

كان أحد المشاركین بالحملة  المعافري. جدهم الداخل على األندلس هو عبد الملك المعافري.

ه لفتح اسبانیا. وفد محمد المعافري من الجزیرة ٩٢العسكریة التي قادها طارق بن زیاد سنة 

الخضراء في األندلس على مدینة قرطبة حاضرة الخالفة لطلب العلم على علمائها المشاهیر. 

ورغبة منه في االقامة في قرطبة ألتمس مصدرا للكسب فعمل كاتبا یحرر الطلبات بجانب 
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ذكرت المصادر له حكایة من ایام شبابه تدل على  قصر الخالفة. كان محمد شابًا طموحًا،

  لى مستقبل یكون له فیه دور كبیر.أنه كان متطلعا ا

ه) وكیال لولده وولي عهده ٣٦٦-٣٥٠( لما اراد الخلیفة الحكم الثاني المستنصر باهللا

عبد الرحمن أشار علیه حاجبه عثمان المصحفي بمحمد بن أبي عامر المعافري. وعندما 

دمة والدته بقي محمد بن أبي عامر في خ توفي عبد الرحمن في حیاة والده الخلیفة الحكم،

  السیدة صبح، یدیر أعمالها ویرعى أمالكها.

في عهد الخلیفة المستنصر، لما  تدرج محمد بن أبي عامر بتولي المسؤولیات،  

ومنها الوكالة على شؤون ولي العهد  أظهره من مقدرة في تولي الواجبات التي اسندت الیه،

  ة ثم رقاه الى الشرطة الوسطى.الجدید هشام وتولي الخزانة وخطة المواریث وقضاء اشبیلی

عندما توفي الخلیفة الحكم المستنصر تمت البیعة لولي عهده هشام المؤید مع ان 

وفي  لم یسمع محمد بن ابي عامر وشركاه في قصر الخالفة، عمره كان أحد عشر عامًا.

مقدمتهم الحاجب عثمان المصحفي، الى الرأي الصائب الذي قدمه كبار الصقالبة في قصر 

لم  الخالفة، والذي اقترح البیعة لعمه المغیرة وابقاء األمیر هشام نظرا لصغر سنه ولیا للعهد.

یبتغ المصحفي والعامري وأم الخلیفة وأنصارهم وجه اهللا تعالى وال مصلحة المسلمین في 

األندلس، عندما دعوا الى مبایعة ولي العهد هشام وأرهبوا المخالفین لهم. ألنهم تجاهلوا صغر 

سنه وعجزه عن مباشرة األمور بنفسه، وانما تذكروا مصالحهم الضیقة وتطلعوا الى التفرد 

  بالسلطان دون الخلیفة الصبي.

أمر الحاجب عثمان المصحفي بقتل المغیرة عم ولي العهد هشام ال لذنب ارتكبه 

المغیرة وانما بسب ترشیحه من جؤذر وفائق، كبیرا الصقابة في قصر الخالفة، لمنصب 

مع جهل المغیرة بترشیحهما له ولم یتقدم هو بالترشح للخالفة وأعلن موافقته لبیعة  الخالفة.

هشام. كان المصحفي یخشى أن یسعى الصقالبة لتقدیم المغیرة الذي، یبدو انه، كان األصلح 

ولذلك فان الحاجب  .بین األسرة األمویة لتولي منصب الخالفة عند وفاة الخلیفة المستنصر

فأمر صاحب الشرطة محمد بن  المصحفي رأى أن ضمان البیعة لهشام یكون بقتل المغیرة!

اال أنه نفذ أمر الحاجب المصحفي  ،قدام على قتل المغیرةأبي عامر بقتله، ومع تردده في اال

  بقتله.
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وأبرزهم  تمكن محمد بن أبي عامر المعافري بدهائه أن یزیح كبار الشركاء من أمامه

وتقدم العامري على غیره من النافذین في القصر فأصبح حاجبا  ،الحاجب عثمان المصحفي

للخلیفة. ثم أعتمد الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر المعافري سیاسات وأقدم على 

مصادر اجراءات، كان لها ابلغ األثر، فیما بعد، في تفجیر الثورة في قرطبة، والتي اطلقت ال

  نظرا ألن البربر كانوا طرفا فاعال فیها. ،م الفتنة البربریةعلیها اس

استأثر الحاجب المنصور وأسرته بالسلطة، وحجم دور الخلیفة الذي لم یكن له من 

الخالفة إّال اإلسم وحل الجیش الخالفة وشكل جیشا جدیدا وأستبدل حرس القصر القدیم 

رات في الجیش وفي القصر ضمان بحرس جدید. كان هدفه األول مما أقدم علیه من تغیی

الوالء والطاعة له من الجمیع. غیر أن األطراف التي تضررت بما اقدم علیه تحولت الى 

أعداء له، ألنه ألحق الضرر بمصالحهم وبما كان لهم من مكانة في الجیش وفي قصر 

  الخالفة في عهد الخلیفة الناصر والخلیفة المستنصر.

 .سار علیها والده الحاجب المنصور ات السیاسة التيسار الحاجب عبد الملك على ذ

الذي تولى  ،عبد الرحمن بن ابي عامر المعافريفي حجابة  ،دور األسرة العامریة وتتوج

كان الحاجب الجدید سببا مباشرا في اشعال نار الفتنة في  الحجابة بعد وفاة اخیه عبد الملك.

ف من تولیه الحجابة أن یكون أمیرا وبعد شهر ونص ،فقد منته نفسه ه.٣٩٩قرطبة سنة 

علیه أن الخلیفة والذي شجعه على ما اقدم  للمؤمنین، فأنتزع والیة العهد من الخلیفة هشام.

والتي كانت  ،أته علیها األسرة العامریة نفسهاوسبب ضعفه التربیة التي نش ،هشام كان ضعیفاً 

لیها في یوم من األیام ویستعید حریصة اال تنمو مواهبه وقدراته كما ینبغي لئال یتمرد ع

لم یكن له ولد یرث  یضاف الى هذا أن الخلیفة هشام .بهاصالحیاته التي تمتع بها حجا

وبجانب ذلك كان الحاجب عبد الرحمن بن ابي عامر یتصور أن الملك یلیق  .الخالفة بعده

، وجده الحاجب األسبانیة به؛ فجده المه شانجوا، والد السیدة صبح، احد ملوك الممالك

مارس سلطات الخلیفة هشام، وأخوه الحاجب المظفر عبد الملك ورث صالحیات المنصور 

  وأبهة الملك عن ابیه الحاجب المنصور فلم ال یكون خلیفة وهو وارث كل تلك األمجاد!

الذي لم یجرأ علیه أبوه  ،عبد الرحمن فأقدم على ذلك األمر اصاب الغرور الحاجب

واذا كان هو ره لیاه قبل الحجابة للخلیفة هشام، ألنهما كانا یدركان تماما مخاطوأخوه اللذان تو 

فمن غیر المعقول اال  ،ف تترتب على انتزاعه والیة العهدلم یحسب بدقة المخاطر التي سو 
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ن أبي عامر المعافري ولیًا تدرك األسرة األمویة وأنصارها مغزى أن یكون عبد الرحمن ب

ادرك ان الحاجب عبد الرحمن كان  فین بالسیاسة في قرطبة، بال شك،ان ابسط العار  .للعهد

الى األسرة العامریة. وهذا ما لم تسكت علیه األسرة  ةیمهد لنقل الخالفة من األسرة األموی

مع أن األسرة العامریة  األمویة وأنصارها وسیستغله كل الناقمین على سیاسة األسرة العامریة،

ا وتحجیم دورها وعزلها عن الناس لئال یكون لها بینهم انصار سعت بكل الوسائل إلضعافه

  ومؤیدین.

(المهدي) احد افراد البیت األموي ثورة في قرطبة جرى فیها قتل  تزعم محمد بن هشام

غیر أن الخلیفة المهدي لم  .لخلیفة هشام وتولى الخالفة مكانهالحاجب عبد الرحمن وعزل ا

الذین تزعمهم شخص آخر من البیت األموي وهو سلیمان یحسن السیاسة فأثار علیه البربر 

تصاعدت حدة النزاعات في قرطبة وتعددت  .مستعین) ودخل معه في نزاع(ال بن الحكم

أطرافها وكشفت عن عمق التناقضات التي كان یعیشها المجتمع األندلسي والمجتمع القرطبي 

  على وجه الخصوص.

أطرافها المتنازعة على السلطة والذین لم عرضنا ألبرز احداث الفتنة التي تعددت 

فكان االقدام اخیرا على اتخاذ  .سم األمور لصالحة ولصالح المجتمعیفلح أي واحد منها في ح

قرار الغاء الخالفة األمویة وتسوید أبي الحزم بن جهور لتصریف أمور قرطبة بمعونة مجلس 

  مؤلف من (مجلس الجماعة).

بما حملته من أحداث وصراعات بین المتنافسین  ه)٤٢٢-٣٩٩هیأت فترة الفتنة (

على منصب الخالفة والتي استمرت أكثر من عقدین بسنتین الظروف المناسبة لبدء تشكل 

عصر ممالك الطوائف عملیا في األندلس بسبب غیاب سلطة قرطبة على ما كان یتبعها من 

لطة ولكن من غیر حسم البالد األندلسیة، بسبب النزاعات بین المتنافسین فیها على الس

لصالح طرف من اطرافها. فإتجهت مراكز الكور والمدن الكبیرة في األندلس الى تدبیر شؤونها 

كان لألطراف المتنازعة في قرطبة والتي غادرتها  .وحصلت نزاعات بین القائمین فیها بنفسها

یین الذین قصدوا بسبب هزائمها دور في تشكیل مراكز نفوذ لها مثلما حصل مع الفتیان العامر 

  شرقي األندلس وأقاموا في مدنه ممالك لهم.

اعتمدنا في دراسة موضوع هذا البحث على العدید من المصادر والمراجع، ستكشف 

  هوامشه عنها وعن حجم االفادة منها. ومن اهللا تعالى نستمد العون والسداد ونستغفره لما ورد 
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  فیه من سوء فهم وتحلیل.

ا  .ة أو) ٣٩٩-٣٦٦ا/١٠٠٨-٩٧٦:(  

  :)٣(وسیاسة ولده الحاجب عبد الملك )٢(سیاسة الحاجب محمد بن أبي عامر المعافري - ١

، منها نحو ست الثالث خمسون عامًا وستة أشهر )٤(دام حكم الخلیفة عبد الرحمن

بأمیر م) وهو أول من تلقب ٩١٢هـ/٣٠٠، فقد تولى أمارة األندلس سنة (كان أمیراً  عشر سنة

م) ٩٢٨ه/٣١٦( في سنةتلقب بالناصر لدین اهللا وكان ذلك من امراء األندلس و المؤمنین 

تولى الخالفة بعد الخلیفة الناصر لدین اهللا ولده  .)٥(م)٩٦١هـ/٣٥٠وكانت وفاته في سنة (

م) وكان عمره وقتها نحو ٩٧٠هـ/٣٦٠الخلیفة الحكم الثاني الملقب بالمستنصر باهللا سنة (

كانت الحیاة في قرطبة واألندلس قد شهدت  .وقد ورث دولة قویة ومستقرة .بعین عاماً ثمان وأر 

من الكور  اهللالدین  تقدمًا كبیرًا في كل المیادین. بلغت جیابه األندلس في عهد الخلیفة الناصر

س ، عدا أخمادینار) ٥,٤٨٠,٠٠٠نین ألف دینار (االلف وأربعمائة ألف وثماوالقرى، خمسة 

على خطى سیاسة والده في  ، وقد سار الخلیفة الحكم المستنصرلتي ال تحصىالغنائم ا

الحفاظ على استقرار البالد والحفاظ على أمنها ووحدتها واستمرار تقدمها وهیبتها بین الدول 

سن السیرة عالمًا شغوفًا ذكرت المصادر أن الخلیفة الحكم المستنصر كان ح .)٦(المعاصرة لها

  .)٧(القصر التي رعاها غایة الرعایة تحوي أكثر من اربعمائة الف مجلد كانت مكتبة .بالكتب

حاجبًا له. وفي أواخر  )٨(ولى الخلیفة الحكم الثاني المستنصر باهللا جعفر المصحفي

وأصیب بالفالج، الذي أقعده عن الخروج  ،هعهده بدأت أعراض الضعف والمرض تبدو علی

، وزیره وحاجبه جعفر مرضه الذي توفي فیه خاللوالحركة. فتولى تدبیر شؤون دولته، 

  .)٩()د في طلب الدنیا، حتى بلغ المنى، وتمر (تجرد للعلیا الذي كان رجال طموحا، المصحفي

، السلطات وأصبح أول رجل في الدولةالمصحفي سائر اجتمع لدى الحاجب جعفر 

، وقد أنشد الحاجب عفرًا مؤدبا لهوعندما رزق الخلیفة الحكم بولي عهده هشام أختار ج

  :تبشرًا بوالدة هشام فقالالمصحفي ابیاتا بدیهة مس

  !)١٠(ومأمول آلمال كرام  هنیئًا لإلمام ولألنام

كان جعفر قد تدرج منذ عهد الخلیفة الناصر لدین اهللا بالمناصب فأختاره مؤدبًا لولده 

. وعندما تولي الخلیفة الحكم )١١(وولي عهده األمیر الحكم الثاني ثم واله حكم جزیرة میورقة
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ه أمضاه على الحجابة خلفًا للحاجب جعفر بن عبد ٣٥٠الثاني المستنصر باهللا الخالفة سنة 

 . )١٣(، وضم له والیة الشرطة)١٢(الرحمن الصقلبي

الساحة السیاسیة في قرطبة شخصیة ثانیة أصبح فیما بعد الرجل األول ثم برزت على 

من بني معافر القحطانیة، الذین دخلوا مع  .)١٤(عامر المعافري، وهو محمد بن أبي لدولةفي ا

احد قادة الجیش في حملة القائد  ،ندلس، وكان ابرزهم جده عبد الملكجیش الفتح الى األ

أخذ العلم عن  .رة الخضراء باألندلس طالبا للعلمطارق بن زیاد. ورد محمد قرطبة من الجزی

حفیال باألعالم بسائر العلوم الشرعیة وعلوم اللغة الذي كان  ،طبة الجامعمشایخ مسجد قر 

العربیة. بدء بالكتابة بجانب قصر الخالفة. وبفضل همته في طلب العلوم واتقانه للكتابة، ولي 

  .)١٥(على قضاء كورة ریة

كان للحاجب المصحفي الفضل الكبیر في وصول محمد بن أبي عامر الى خدمة  

، فقد سعى بجد للوصول إلى ما تمناه، د بهمة عالیةتمتع محم الخلیفة الحكم المستنصر.

ذكرت المصادر التاریخیة إن الحاجب جعفر المصحفي خال یومًا  وكانت نفسه تحدثه به.

 وما لدیه من مواهب. ،عامر، وقد ذكر له محمد بن أبي و )١٦(بالقاضي محمد بن إسحاق

یه المصحفي به، فوقع االختیار وعندما أراد الخلیفة الحكم وكیًال لولده عبد الرحمن أشار عل

وقد مات عبد الرحمن في حیاة والده الخلیفة،  .علیهمن قبل السیدة صبح أم عبد الرحمن 

وكان ذلك سنة  ،حمد بن عامر في خدمة السیدة  صبح، یدیر أعمالها ویرعى أمالكهاوبقى م

  .        )١٧(دیناراً  هـ)، حیث أجرى له مرتبًا شهریًا مقداره خمسة عشر٩٦٦هـ / ٣٥٦(

قدم لنا ابن الخطیب صوره عن حیاة محمد بن أبي عامر السیاسیة وتدرجه في 

، ثم أضاف له الحكم الخزانة، ٣٥٩ المناصب فقال: (وترشح إلى وكالة ولي العهد هشام سنة

ثم استقضاه على كورة اشبیلیة، ثم رقاه إلى الشرطة الوسطى، ثم  ثم قدمه إلى خطة المواریث،

ألمانات بالعدوة، ثم أضاف إلیه النظر في الحشم آخر أیامه. وتنفق للسیدة أم هشام قدمه إلى ا

  .)١٨(بما استهواها به من الخدمة واالتحاف والمهاداة)

ان وصول محمد بن أبي عامر إلى رأس السلطة، لیس بفضل علمه وهمته وشجاعته 

حضیة  )١٩(وذكائه كما وصفته المصادر التاریخیة فقط، إنما كانت السیدة صبح البشكنسیة

وأبنة الملك االسباني شانجوا، هي أحد  ،ستنصر، وأم ولي عهده األمیر هشامالخلیفة الحكم الم

نها كانت نافذة الرأي عند الخلیفة الحكم المستنصر، فسعت ألن أسباب نجاحه السیاسي، أل
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تجعل لها في قصر الخالفة بطانة تساندها في حصول ولدها هشام على الخالفة بعد أبیه، 

وقد رأت بابن أبي عامر بما كان له من خصال األمل المنشود في تحقیق رغباتها في وصول 

  .)٢٠(ولدها للخالفة

سیدة  حظیة خلیفة، أم خلیفة،( المؤرخین المختصین بالتاریخ األندلسي:قال عنها احد 

دیر شئون السالم والحرب، حسناء یغنم جمالها ، وتمطلقة الرأي، تولي وتعزل الوزراء والقادة

، صاحبة السلطان المطلق في دولة من خلیفة، ویسیطر على قصر وحكومة ویأسر ،ملكاً 

  . )٢١(أعظم دول اإلسالم)

ئل التي وصل بها محمد بن أبي عامر إلى قلب السیدة صبح في طریق من الوسا

وصوله إلى تحقیق طموحاته التي كان یحلم بها، الهدایا الثمینة التي كان یقدمها لها من ذلك 

أنه صنع لها قصرا من فضة حمله لها على رؤوس الرجال، وقد أعجبت بهذه الهدیة أشد 

الحكم، وحدث الحكم خواصه بذلك، وقال: إن هذا اإلعجاب حتى (قامت بأمره عند سیدها 

  .)٢٢(الفتى قد خلب عقول حرمنا بما یتحفهن به)

، اثیر تساءل عن سر العالقة بي عامر بخدمة السیدة صبحبسبب تفنن محمد بن أ

بینهما، فوقع باحث معاصر بالوهم عندما تصور بأن السیدة صبح كانت تهوى محمد بن أبي 

وهذا ما نفاه القدامى عنها ومنهم المقرئ التلمساني فقال: (وأمه صبح البشكنسیة  .)٢٣(عامر

وهذا یشیر إلى أن القدامى خاضوا  .)٢٤(كان األعداء یتهمون بها المنصور وذلك بهتان وزور)

  بما خاض به المحدثون.

بسبب وجود حجاب ووزراء أقویاء في دولة الخلیفة الحكم المستنصر باهللا، استطاعوا 

ن یكون لهم أثر في الحیاة السیاسیة في األندلس، وكان أحد أسباب تصدع الدولة األمویة في أ

األندلس  بعد خالفته. بسبب تفردهم بالسلطة وطموحهم الالمحدود، ومن هؤالء الحاجب جعفر 

  .)٢٥(المصحفي ثم محمد بن أبي عامر، ومن جاء من بعده من أوالده

الحكم المستنصر باهللا، هو عقده العزم على تأمین  من األخطاء التي ارتكبها الخلیفة

والیة العهد لولده الطفل هشام، الذي لم یبلغ الحلم، ولم یستبشر أحد من عقالء األندلس ممن 

عرفوا ببعد النظر والنزاهة والحیاد بخطوة الخلیفة الحكم، وقد علق كبیر مؤرخي األندلس ابن 

نتهت خالفة بني مروان إلى الحكم تاسع األئمة حیان القرطبي على هذا الحادث بقوله: (ا
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فیها، فتناهت في السرور والجاللة والكمال واألبهة، كان ممن استهواه حب الولد وأفرط فیه، 

  .)٢٦(وخالف الحزم في توریثة الملك بعده في سن الصبا، دون مشیخة األخوة وفتیان العشیرة)

لیفة والعالم الحكم المستنصر باهللا. ینبغي الوقوف على هذا األمر الذي أقدم علیه الخ

فهل هذا العهد الذي عقده لهشام الصبي یوافق الشرع والسنة، قال أبو محمد ابن حزم 

(وجمیع فرق أهل القبلة لیس أحد منهم یجیز امامة امرأة وال  م): ١٠٦٣ه/٤٥٦ األندلسي (ت

واإلمام مخاطب بإقامة ... وهذا خطا ألن من لم یبلغ فهو غیر مخاطب،  امامة صبي لم یبلغ

لكن الحقیقة أن تولیة الخلیفة الحكم المستنصر ولده هشام ولیا للعهد وهو صبي ال  .)٢٧(الدین)

یعني بالضرورة أنه سیكون خلیفة في تلك السن، التي هي دون سن التكلیف الشرعي، ألن 

ربه. غیر أن  الخلیفة ال یعلم وال غیره كان یعلم متى سینتقل الخلیفة المستنصر الى جوار

كان بإمكانه أن  .سیما انه واله العهد وكان مریضاً تدبیر الملك یستلزم بال شك التحوط وال 

لكن طول األمل ودفع الزوجة  ،بجوار ولده أو بدونه ،مومة بالخالفةیعهد ألحد األخوة أو الع

مة على اسباب قویة تحول بین االنسان وٕاتخاذه القرار الصائب الذي تتغلب فیه مصلحة األ

  مصلحة الفرد واألسرة وهذا ال یكون اال للندرة.

فكان لهذا اإلجراء الذي اتخذه الخلیفة الحكم بدایة تصدع الدولة األمویة. فعندما توفي 

الخلیفة الحكم الثاني تنافست مراكز القوة في قصر الخالفة، فظهر فریقان، كل فریق یرید 

  قصر یترقبون الحال وكانت لهم امنیات.تنصیب مرشحه للخالفة. وكان الناس خارج ال

الحاجب عثمان المصحفي وصاحب الشرطة محمد بن أبي عامر  ؛فأصحاب النفوذ

واتساع  والوزراء كانوا یرون أن یتولى ولي العهد هشام الخالفة لضمان استمرار نفوذهم

قصر مثلها وكانوا یرون في هذا وفاءا للخلیفة المتوفى وألسرته. وقوة أخرى في ال .مصالحهم

فتیان القصر من الصقالبة والجند كانوا یرون أن یكون الخلیفة مكتمل الصفات والرجولة وهذا 

صر باهللا، حرص ال یتوفر في ولي العهد هشام الثاني. ولذلك لما توفي الخلیفة الحكم المستن

 )٢٨(على كتمان خبر موته، واتفقا على عقد البیعة ألخیه المغیرةخادماه فائق وجؤذر 

مع أن عهد الوالیة كان قد عقد لهشام في حیاة والده. وقوة ثالثة كانت محایدة  .)٢٩(بتدبیرهما

تطمح بتولي األصلح من الخلفاء لیبدل حالها من عسر الى یسر وحزب رابع ال یهمه ال هذا 

  .)٣٠(وال ذاك
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فة ؛ فائق وجؤذر اتفقا على إبقاء الخلیمراكز القوة في القصرأصبح الموقف سباقا بین 

عند ابن بسام  هشام الثاني ولیا للعهد، وتولیة عمه المغیرة الخالفة. ورد ذكر هذا الموقف

: وعزم جؤذر وفائق على صرف البیعة إلى المغیرة أخي الخلیفة المتوفي والمقرئ التلمساني

،  یتم لنا إال بقتل جعفر المصحفيالحكم المستنصر باهللا (وكان فائق قد قال له: إن هذا ال

یبدو أنه بالرغم من نفوذ فتیان  .)٣١(ل له جؤذر: ونستفتح أمرنا بسفك دم شیخ موالنا)فقا

الصقالبة في قصر الخالفة الذین بلغ عددهم زهاء ألف، وكانوا قوة یخشى بئسها 

لكنهم لم یكونوا بالقوة التي تمكنهم من تمریر ما رأوه صحیحا في تنصیب خلیفة  ،)٣٢(وسطوتها

كبر ما  فإذا، وٕابقاء والیة العهد لألمیر هشام سبةوفر فیه الصفات المنامن األسرة األمویة تت

هًال لتولي ، یصبح مؤ هم للخالفة، وهو المغیرة مرشحواكتملت شخصیته في خالفة عمه

  .الخالفة بعد وفاة عمه

باستدعاء الحاجب جعفر بن عثمان الصحفي، وأنبأه بموت الخلیفة  قام فائق وجؤذر

غیر أن  .)٣٣(وعرضا علیه مشروعهما فتظاهر بالموافقة والعمل وفق خطتهما وتنفیذ مشروعهما

عثمان المصحفي قام بطرح مشروعه الجدید بإبقاء الخلیفة هشام، وقال: (إن أبقینا على ابن 

واضح من هذا القول  .)٣٤(ا استبدل بنا، فقالوا: الرأي رأیك)موالنا كانت الدولة لنا، وٕان بدلن

المقاصد التي هدف إلى تحقیقها عثمان المصحفي ومن وقف معه في سعیهم إلى البیعة لولي 

فهم كانوا یسعون  العهد هشام خلیفة للمسلمین في األندلس، بعد وفاة والده برغم صغر سنه،

و مضمون أذا بایعوا هشام وغیر مضمون في الى الحفاظ على نفوذهم في القصر الذي ه

  .صورهم أذا بایعوا غیره من عمومته، سواء أكان المغیرة، أم سواهت

المغیرة لقتله مع طائفة بادر الحاجب المصحفي بأرسال محمد بن أبي عامر إلى دار 

وس ، فعندما وصلوا إلیه لم یكن یعلم من أمر الخلیفة الحكم شيء، وأعلموه بخبر جلمن الجند

أبن أخیه الخلیفة هشام للخالفة، فقال: (أعلمهم أني سامع مطیع واف ببیعتي، فتوثقوا مني 

  .)٣٥(كیف شئتم!)

یتضح من نصوص أخبار األحداث التي أعقبت وفاة الخلیفة الحكم الثاني، إن 

الحاجب المصحفي كان یخشى من المغیرة، وأن بقاءه یمثل خطرا یهدد وجود الخلیفة هشام، 

موحاته، وكذلك كان یخشى من وجود فتیان الصقالبة الذین كانوا یدعون لخالفة ویهدد ط

المغیرة، الذي اعلن موافقته على بیعة الخلیفة هشام، إال إن إصرار الحاجب المصحفي على 
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قتل المغیرة هو الذي عجل به، فقام المغیرة یتوسل إلى ابن أبي عامر ویناشده اهللا في دمه، 

، ولكن جب المصحفي یوضح له موقف المغیرةي عامر بإنفاذ كتاب للحاحتى قام محمد بن أب

 الحاجب عثمان أصر على قتل المغیرة وتأنیب محمد بن أبي عامر على تأخیر قتله وقال له:

فانفذ محمد بن أبي عامر  .)٣٦(، فأنفذ لشأنك، أو فانصرف نرسل سواك)(غررتنا من نفسك

  بقتل المغیرة فذهب ضحیة الصراع على النفوذ بالقصر. امر المصحفي

عندما وقف الفتیان فائق وجؤذر على خبر مقتل المغیرة تملكهما السخط والروع، 

وتظاهرا بالرضا، وقدما اعتذارهما للمصحفي، وأخذ كل فریق منهم یتوجس من صاحبه الشر 

م وهو یومئذ صبي لم یبلغ الحلم تم األمر ووقع االتفاق على البیعة لهشا .)٣٧(ویخشى مشاریعه

  .)٣٨(مع وجود األعمام الكهول وبني األعمام الفحول مع ضعف في األصل

هكذا استطاع الحاجب جعفر المصحفي وصاحب الشرطة الوسطى محمد بن أبي 

عامر ضمان تولي سلطات الخالفة باسم الخلیفة الصبي الذي لم یكن له من األمر شيء. فقد 

طة لهما، فضًال عن شخصیة ثالثة كانت مؤثرة في اتخاذ القرارات وهي أم اجتمعت مقالید السل

التي منحت الوصایة على ولدها الخلیفة الصبي،  )٣٩(الخلیفة هشام، وهي صبح البشكنسیة

  .)٤٠(واكتسبت بذلك الصفة الشرعیة في االشتراك في الحكم

أمر الخلیفة  بسبب تمكن الوزیر محمد بن أبي عامر من حرم القصر، استطاع اخراج

باشتراكه مع الحاجب المصحفي ومؤازرته في تدبیر شؤون الدولة وقد اغتر المصحفي بخدمته 

  .)٤١(ومكره. وهنا بدأت أول مرحلة من مراحل الدولة العامریة في ظل الخالفة األمویة

من أجل استحكام سیطرة الوزیر محمد بن أبي عامر على القصر فكان یسعى إلى 

تیان القصر الصقالبة، وبموافقة ومؤازرة السیدة صبح التي كان بیدها التخلص من خطر ف

السلطة بوصایتها على الخلیفة. وهكذا أصبحت أداة یسخرها الوزیر محمد بن أبي عامر 

استطاع الوزیر محمد بن أبي عامر من مماالة الحاجب  .لتحقیق مشاریعه المستقبلیة

اجهم من القصر، والذین كان عددهم یزید على المصحفي من تجرید الصقالبة من نفوذهم واخر 

  .)٤٢(ثمانمائة

سعى الوزیر محمد بن أبي عامر جاهدا للتفرد بالسلطان، وبسبب التباین الواضح بینه 

وبین الحاجب المصحفي الذي كان بالرغم من تواضعه، إال إنه قلیل الجود على نقیض الوزیر 

ا على اصطناع الرجال واستمالة الجند، محمد بن أبي عامر، الذي كان واسع العطاء حریص
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وكانت السیدة صبح تمده باألموال، حتى أصبح صاحب األمر والنهي والتدبیر في قصر 

  .)٤٣(الخالفة

من أجل التخلص من نفوذ الحاجب المصحفي، استعان الوزیر محمد بن أبي عامر 

الذي أدرك أن  بالوزیر غالب الناصري فصاهره ثم أشركه بالحجابة مع الحاجب المصحفي،

  .)٤٤(نفوذه السیاسي قد أوشك على النهایة

عن  بعد أن استكمل الوزیر محمد بن أبي عامر مشروعه باقصاء منافسه المصحفي

نفوذه السیاسي قام بالحجر على الخلیفة هشام المؤید باهللا، بمساعدة والدته التي كانت تختلق 

األعذار لعزل ولدها عن الناس، وال یسمح ألحد غیره برؤیتة حتى أصبح الخلیفة هشام شبه 

سجین. وكان الخلیفة هشام میاال إلى اللهو بحكم سنه، فكان یقضي معظم أوقاته في اللعب 

الخصیان وكان الوزیر محمد بن أبي عامر وأم الخلیفة السیدة صبح یشجعان هذه المیول  بین

  .)٤٥(لدى الخلیفة الصبي

حجر المنصور بن أبي عامر على (هشام المؤید، بحیث لم یره أحد منذ ولي 

الحجابة، وربما أركبه بعد سنین، وجعل علیه برنسا، وعلى جواریه مثل ذلك، ...، وكان 

ا سافر وكل بالمؤید من یفعل معه ذلك، فكان هذا من فعله سببا النقطاع ملك المنصور إذ

  .)٤٦(بني أمیة من األندلس)

، وكان ذلك سنة ر بالحاجب جعفر المصحفي حتى سجنهمكر محمد بن أبي عام

م. وطالبه باألموال، وقد استمرت نكبة الحاجب المصحفي سنوات. ومن أجل  ٩٧٧ ه/٣٦٧

ع الوزیر محمد بن أبي عامر القضاء على آخر منافسیه الحاجب غالب التفرد بالسلطة استطا

  . )٤٧(صهره وحلیفه باألمس، ثم استعان علیه بجعفر بن حمدون وقتل بعضهم ببعض

بعد أن تم لمحمد بن أبي عامر تصفیة منافسیه بأوامر كان یصدرها باسم الخلیفة 

 ه/ ٣٦٧الحاجب وذلك سنة  ، جعله محمد بن أبي عامر یصدر له أمرا بتسمیتة)٤٨(هشام

. وبهذا فإنه لم یمض على وفاة الخلیفة الحكم )٤٩(م، بعد سنة من تولي الخلیفة هشام ٩٨٧

من االیقاع بكل  الثاني المستنصر سوى سنة واحدة حتى تمكن محمد بن أبي عامر المعافري

المنافسین باستخدام بعضهم ضد بعض حتى أصبح هو المهیمن على مقدرات قصر الخالفة 

  .)٥٠(وأصبح ماسكا بكل سلطات الخلیفة هشام الذي لم یكن له من الخالفة إال اسمها ورسمها
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ثم قام الحاجب ابن أبي عامر فأعلى مراتب الفقهاء والعلماء، وأمر بإخراج كتب 

حكم وأحرق كتب علوم المنطق والفلسفة والنجوم، إرضاءا لهم لیحصل على تأییدهم الخلیفة ال

لما كان لهم من تأثیر على العامة في قرطبة واألندلس. أراد الحاجب محمد المعافري بسیاسته 

هذه مع الفقهاء والعلماء أن یجعل منها غطاءًا شرعیًا لسیاسته القاسیة مع الخصوم 

  .)٥١(والمنافسین

شیة الحاجب محمد بن أبي عامر من قیادات جیش الخالفة القدیم، كون له بسبب خ

زنانة والبرابرة  فستدعى أهل العدوة من رجالكون والؤه له. یقول ابن خلدون: (جیشا جدیدا ی

..، وقدم رجال البرابرة زنانة، وأخر رجال العرب واسقطهم عن مراتبهم فتم  ،فرتب منهم جیشا

  .)٥٢(ل بالملك واالستبداد باألمر)له ما أراد من االستقال

خشى الحاجب محمد بن أبي عامر من اتفاق أجناده على ما یخل بأمن دولته متى  

ما أرادوا، فعزم أن یجعل أصناف جیشه من مكونات مختلفة حتى اذا همت طائفة بالخروج 

بور علیه استطاع أن یقضي علیها بغیرها، وقد زاد في عهد الحاجب محمد بن أبي عامر ع

البربر من العودة إلى األندلس بدوافع سیاسیة واقتصادیة لما كانت تمر به المغرب من ضیق 

  .)٥٣(اقتصادي حتى صاروا أكثر أجناد األندلس عددا وقوة

أدت سیاسة الحاجب محمد بن أبي عامر العسكریة إلى إدخال عدد كبیر من البربر 

بن أبي عامر وخلفاءه أحد أسباب الفتنة  إلى الجیش، والذین أصبحوا بعد وفاة المنصور محمد

بربر من رفض الستبدال ، عرب وصقالبة و وانهیار األندلس، لما كان في قلوب أهل األندلس

الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر لهم بالقوات الجدید المتمثلة بالبربر الذین استقدمهم 

  .)٥٤(حدیثا واستعملهم في جیشه بدال عنهم

  إن تفضیل الحاجب ابن أبي عامر البربر الجدد على غیرهم، أسفر عن نتیجتین: 

األولى: أنه أوجد اختالال خطیرا في مكونات الجیش، وأفسح بذلك المجال ألیغار 

صدور العرب والبربر القدامى على العنصر البربري الجدید القادم من العدوة، وغرس األحقاد 

  في نفوسهم. 

العرب، دفاعًا عن مصالحهم التي تجاهلها الحاجب محمد بن ابي والثانیة: تضامن 

عامر لصالح العناصر الجدیدة الطارئة على األندلس، متمثلة بالصقالبة والبربر الجدد الذین 

  .)٥٥(الحقهم محمد بن أبي عامر واستعملهم في الجیش والقصر
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محاكاة لمدینة  )٥٦(ثم قام الحاجب محمد بن أبي عامر ببناء مدینة أسماها الزاهرة

 ه/٣٧١نقل إلیها مكاتب دولته وحشمته وكتابه وأهل خدمته وحرسه. وفي سنة  ،)٥٧(الزهراء

م تسمى الحاجب ابن أبي عامر (بالمنصور)، وأمر بالدعاء له على المنابر. والستكمال  ٩٨١

أبهة الملك قطع المنصور خاتم الخلیفة المؤید باهللا واقتصرت الكتب على خاتم الحاجب 

  .)٥٨(المنصور

بدو أن السیدة (صبح) أم الخلیفة هشام المؤید لم تكن راضیة على سیاسة المنصور ی

محمد بن أبي عامر، فقد وصلت أخبار للمنصور من عیونه التي یبثها في القصر لمراقبة 

الخلیفة هشام وأمه. وقد اتضح للمنصور أن السیدة (صبح) قامت بإخراج األموال من القصر 

الذي عین من قبل المنصور  )٦٠(، وأرسلتها إلى حلیفها الجدید زیري)٥٩(أخوها رائقبمساعدة 

عامال للخلیفة هشام على جمیع بالد المغرب، بالرغم من خشیته منه وكراهیته له، ولعل 

لتي السیدة صبح كانت تطمع إلطالق سراح ولدها الخلیفة هشام من حجر المنصور، وهي ا

، فقام بنقل األموال المختزنة إلى مدینته ودار ملكه الجدیدة هكانت عونه على تنفیذ مشاریع

  .)٦١(م ٩٩٦ه/٣٨٦مدینة الزاهرة وذلك سنة 

أخبار الحاجب المنصور المعافري السابقة غایة األهمیة فهي تعبر عن واقع الحال 

الذي آلت الیة الخالفة األمویة ونعتقد أن هذه السیاسیة التي اعتمدها الحاجب محمد بن أبي 

المعافري اسقطت هیبة الخالفة، وجعلت أهمیتها تتراجع في نفوس الناس في األندلس، فیمكن 

بال شك  إلیه السلطات كلها وهو أمر یشجع ألي فرد من خارج األسرة الحاكمة، أن یجمع

، وهذا األندلس أو في أجزاء منهاأصحاب الطموح السیاسي على التطلع إلى السلطة في كل 

، ولذلك تتحمل األسرة العامریة هـ٤٢٢اظم بعد إلغاء الخالفة سنة لفتنة وتعما حدث في فترة ا

؛ ألنه مسؤول ومن لیة السیر باتجاه التصدع السیاسيومن بدایة تولى المعافري الحجابة مسؤو 

  . لمعنوي في نفوس الناس في األندلسبعده ولداه عن تراجع أهمیة منصب الخلیفة ا

التلمساني یصور ما آلت الیه األحوال فقال: انتظمت هذا نص اخر اورده المقري 

للمنصور البالد حتى استبد، (واجتمعت في ملكه اجتماع قریش بدار الندوة، ومع هذا لم یخلع 

. وهذا نص في )٦٢(اسم الحجابة، ولم یدع السمع لخلیفته واالجابة، وظاهر یخالفه الباطن)

 .مویة، فلم یبق للخلیفة إال االسمیه الخالفة األغایة األهمیة یعبر عن واقع الحال الذي آلت إل

وكانت حقیقة الحاجب المنصور حبه للتفرد بالسلطان دون الخلیفة غیر أنه كان یظهر الطاعة 
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للخلیفة ولم یجرأ على قتله أو خلعه أو استالب والیة العهد منه مقدرا المخاطر التي تترتب 

  ده عبد الرحمن في المستقبل.على مثل تلك الخطوات التي سوف لن یدركها ول

فبث علیهم العیون،  أتخذ الحاجب المنصور االجراءات القاسیة بحق المروانیین،

وألزمهم بالبقاء في منازلهم، ومنعهم من ركوب خیولهم إال لضرورة، وأخذ بتفریق الناس من 

أو طبیب، (إال لمن یأذن فیه من غالم أو وكیل أو معلم  حولهم فلم یسمح ألحد باللقاء بهم

وكان هدفه من وراء ذلك عزل السرة األمویة عن الناس  .)٦٣(وحذرهم صحبة سواهم من الناس)

لئال یحصلوا منهم على أي تأیید في حالة ثورتهم علیه لئال یحصلوا على أي تعاطف أو 

  احترام فیما سیحصل لهم مما یخطط له هو أو سیخطط له أوالده من بعده.

، فكان ماما أخطاء سیاسته ضد المروانیینعامر یدرك ت كان المنصور محمد بن أبي

یخشى سطوتهم وثورتهم علیه في أي وقت فأوصى ابنه عبد الملك قائال: (فإن انقادت لك 

األمور بالحضرة (مدینة قرطبة) وٕاال فانتبذ بأصحابك وغلمانك إلى بعض األطراف التي 

ك في ید بني مروان فإني أعرف حصنتها لك وانتظر غدك إن أنكرت یومك وٕایاك أن تضع ید

  .)٦٤(ذنبي لهم)

اجتمعت لدى المنصور بن أبي عامر خبرة ودرایة بطبیعة الشخصیة األندلسیة 

وظاهرة الشغب المصاحبة لهذه الشخصیة. وتنقل لنا المصادر التاریخیة حرص المنصور 

مركم، واحفظوا على مجده وملك أوالده من بعده فیوصي غلمانه بطاعتهم فیقول لهم: (تنبهوا أل

نعمة اهللا علیكم، في طاعة عبد الملك أخیكم وموالكم، وال تغرنكم بوارق بني أمیة، ومواعید 

 من یطلب منهم شتاتكم، وقدروا ما في قلوبهم وقلوب شیعتهم بقرطبة من الحقد علیكم، فلیس

بمصیر وهو بهذا اراد أن یربط مصیر جنده وخدمه  .)٦٥()یرأسكم بعدي أشفق علیكم من ولدي

فاذا ثارت المروانیة علیه وعلى اسرته، فأن ثورتها ستطولهم ولذلك فعلیهم االخالص  أسرته،

  لألسرة العامریة والدفاع عنها ألن الدفاع عنها دفاع عن مستقبلهم.

م بترشیح  ٩٩٨ه/٣٨١تأكیدا لسیاسته الداعیة إلى المحافظة على سلطانه، قام سنة 

  .)٦٧(للوزارة )٦٦(من بعده، ورشح أخاه عبدالرحمن ولده عبد الملك لوالیة الحجابة

على سلطانه كان یفرط بالسهر في تفقد شؤون دولته  رمن شدة خشیة المنصو 

ورعیته. ولما سأله أحد فتیانه عن السهر وما قد یجره علیه، أجابه: (یا شعلة إن الملك ال ینام 

  .)٦٨(بلد العظیم عین نائمة)إذا نامت الرعیة، ولو استوفیت نومي، لما كان في دور هذا ال
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ودفن  )٦٩(م وهو في طریق الغزو في مدینة سالم ١٠٠١ه/٣٩٢توفي المنصور سنة 

في موضع وفاته في مدینة سالم، وقد دامت دولته ستة وعشرین سنة، فقد وكان مولده سنة 

  .)٧٠(م، في الجزیرة الخضراء ٩٣٨ه/٣٢٧

تولى الحجابة بعد وفاة المنصور ولده عبد الملك، وتسمى بالمظفر، وسار على نهج 

، وكانت وفاته سنة )٧١(سیاسة والده في الحجر على الخلیفة هشام. والتلقب باأللقاب الملوكیة

وهذا یعكس جانبا من الصراع الداخلي على  .م وقیل أنه توفي مسموماً  ١٠٠٨ه/٣٩٩

  .رطبةلسلطة في قصر الخالفة بقا

 ه/٣٩٩وشروع الفتنة في قرطبة سنة  بن أبي عامرسیاسة الحاجب عبد الرحمن  - ٢

  م: ١٠٠٨

الحجابة، أثر وفاة أخیه الحاجب  محمد بن أبي عامرتولى عبد الرحمن بن المنصور 

م. كان عندها فتى یبلغ من العمر الخامسة  ١٠٠٨ه/٣٩٩عبد الملك وذلك في سنة 

والعشرین، وقد سار على سیاسة أبیه وأخیه بالحجر على الخلیفة هشام، وكان یلقب منذ 

. كان یقضي معظم أوقاته في السهر واللهو واالستهتار. وأكثر االتصال )٧٢(حداثته بشنجول

بالخلیفة وبالغ في ارضائه، خالفا لسیاسة والده، الذي كان یتصل بالخلیفة في الحاالت 

الضروریة، حتى اغتر بنفسه والتمس منه أن یأذن له الخلیفة هشام بالتلقب بلقب (المأمون) ثم 

كل هذا جرى بسرعة وبعد عشرة أیام من والیته للحجابة  .)٧٣(أضاف له لقب (ناصر الدولة)

فحسب، وقد استشاط الناس غضبا وأنكروا على الخلیفة خلع هذه األلقاب على حاجبة عبد 

  الرحمن شنجول.

بعد شهر ونصف من والیته لمنصب الحجابة دعته نفسه بطلب والیة العهد من 

عازم على الفتك به، إذا لم یمنحه والیة عهده، الخلیفة هشام، ألن الخلیفة ال عقب له، وأنه 

فوافق الخلیفة المغلوب على أمره على طلبه لضعف عقله وسوء نظره وألنه نشأ في القصر 

  .)٧٤(على طاعة األسرة العامریة وعدم رفض أي طلب لها

، القشة التي قصمت ظهر البعیر. فكیف تجرأ عد خطوة الحاجب عبد الرحمن شنجولت

لرحمن المعافري على طلب والیة العهد من الخلیفة األموي هشام المؤید باهللا، الحاجب عبد ا

وهو ضعیف في األصل، واإلمامة واجبة في ولد فهر بن مالك خاصة، بحسب قول ابن حزم 

  .)٧٥(: (األئمة من قریش)؟م) وغیره من الفقهاء، بنص قول الرسول  ١٠٦٣ه/٤٥٦(ت
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الحاجب عبد الرحمن، حیث قام بتنصیب ابنه ثم اهتبل المروانیون وشیعتهم، بفعل 

على خطة الحجابة ولقبه (بسیف الدولة)، ثم شدد على رجال دولته ومن  )٧٦(عبد العزیز

طبقات خدمته، فأمرهم بنزع قالنسهم الطوال التي یباهون بها الناس، وألبسهم العمائم مكرهین 

  .)٧٧(هحتى أصبحوا في أقبح منظر فأثارت ضغائنهم وسعوا للخالص من

.م ا مة اع وو ا ١٠٣١- ١٠٠٨ه/٤٢٢-٣٩٩( ا:(  

عند استقراء الواقع السیاسي التي مرت به األندلس، نرى اعتماد خلفاء بني أمیة على 

البربر والموالي في القضاء على ثورات العرب والمولدین. وقد استطاع هذان العنصران من 

والوصول إلى أعلى المناصب في الدولة، وقد مرت األندلس بفترة ضعف فیها دور  التنفذ

الخلفاء، وكان للحجاب والوزراء الدور الكبیر في الحیاة السیاسیة. فإن الحقبة الممتدة من سنة 

م، تعرف بحقبة الدكتاتوریة العامریة، التي أطبقت سیاستها  ١٠٠٨-٩٨١ه/٣٩٩- ٣٦٦

  .)٧٨(ونفوذها على األندلس

كان لسیاسة الحاجب عبد الرحمن شنجول الرعناء أكبر األثر في تصدع وانفراط عقد 

بالثورة على الحاجب عبد الرحمن شنجول بعد  )٧٩(األندلس. والتي انتهت بقیام محمد بن هشام

م، وانتهت باسترجاع الحزب األموي لنفوذه  ١٠٠٨ه/٣٩٩أشهر قلیلة من تولیه سنة 

  .)٨٠(القدیم

ثورة أصبحت شرا على األندلس، فقد حركت التناقضات المتراكمة غیر أن هذه ال

والمشاكل العمیقة في مجتمع قرطبة، فتحولت إلى حرب أهلیة كانت كل األطراف خاسرة 

  .)٨١(فیها

ورة على الحاجب عبد الرحمن كانت المحرضة لمحمد بن هشام المهدي على الث

التهامها شنجول بقتل ولدها الحاجب عبد الملك  )٨٢(، المنتزع لوالیة العهد، هي الذلفاءشنجول

  .)٨٣(المظفر

كانت العامة، التي ساءت أحوالها المعیشیة، أكثر الناس تأییدا لمحمد بن هشام في 

قیامه على شنجول وعلى الخلیفة هشام. ولذلك فقد توجهت جموعهم الغاضبة بسبب سوء 

انتهبوها. باعتبارها رمزا لألسرة العامریة، أحوالهم في ظل الدولة العامریة، إلى مدینة الزاهرة ف

  .)٨٤(وتفردها بالسلطة والجاه والمال



مما  رما     

  

   ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )١٤٢ ( 

 

غیر أن السیاسة القاسیة التي انتهجها الخلیفة المهدي ابان حكمة تجاه البربر 

. وكان من أنكى )٨٥(ورؤسائهم هي من أسباب انفراطهم عنه والتفافهم حول سلیمان بن الحكم

ب عداء البربر والعامریین حین اسقطهم من خدمته، فقد قام أخطاء الخلیفة المهدي هو كس

. وفرق قبائل البربر وقطع أرزاقهم وأخرجهم من قرطبة، وأعلن )٨٦(بتسریح سبعة آالف جندي

(وأمر المهدي أن ال یركبوا وال یتسلحوا  بغضه للبربر وسكت عن نهب بعض الدور لزعمائهم،

ذلك مظهر لبغضهم، مجاهر بسوء الثناء ...، فانتهبت العامة دورهم، ...، وهو مع 

  .)٨٧(علیهم)

التف البربر حول سلیمان بن الحكم الذي جمع جموع البربر واستجاش بالنصارى، 

، راح ضحیتها )٨٨(والتي انتهت بحربة مع الخلیفة محمد بن هشام المهدي في موقعة (قنطش)

  .)٨٩(ین وأئمة المساجدبین عشرین إلى ثالثین ألف، كان بینهم خلق كثیر من خیار المسلم

من ذلك التأریخ، بدأت مرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة في األندلس، توجه فیها 

الفرقاء المتنازعون في قرطبة إلى نصارى الشمال یستعینون بهم في الصراع الدائر بینهم. 

لمین، وكان النصارى یحلمون بإیجاد ثغرة ینفذون منها أو تغذیة النزاعات الداخلیة بین المس

وأن ینفذوا سیاستهم في ضرب كل فریق باآلخر، وأن یستولوا في النهایة على المعاقل 

والحصون التي كان الخلیفة الناصر والحاجب المنصور محمد بن أبي عامر قد قضیا حیاتهما 

  .)٩٠(في بنائها وشحنها بالسالح والرجال، وأن یتعرفوا على مواطن الضعف وعورات البالد

ه، ٤٢٢ه وٕالى سنة ٣٩٩حداث األندلس السیاسیة الممتدة من سنة إن المتتبع أل

یلمس إن الذین شاركوا فیها سواء من بني أمیة أو من أسرة بني حمود لم تكن لهم مواقف 

تذكر. وال یهمنا هنا السرد التأریخي لألحداث التي شهدتها األندلس، وٕانما نرید الوقوف على 

خلفاء األمویون والخلفاء الحمودیون على حد سواء. فقد األخطاء السیاسیة التي ارتكبها ال

وصلت الحال بقرطبة أن یقتل كل من یشك به أنه من البربر. نقل ابن عذاري ما یدل على 

هذا فقال: (واشتغلت الفتنة بقرطبة بین البربر والعامة وأمر ابن عبد الجبار أن ینادى في 

قرطبة في قتل من قدروا علیه، ...، ونهبت  الناس من أتى برأس بربري فله كذا فتسارع أهل

  !)٩١(دیار البربر وهتك حریمهم وسبي نساؤهم وباعوهن في دار النبار وقتلوا النساء الحوامل)

بد الجبار إلى ذلك القرار واضح ان السبب الذي دعى الخلیفة محمد بن هشام بن ع

، لبتهم األسرة العامریةربر الذي ج، ان البة، هو اعتقاده ومن حوله من المروانیالخاطئ



      .. دأ
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ما آل إلیة أمر الخالفة من تراجع، وتجرئ ، مسؤولون عواستعانت بهم في القصر وفي الجیش

، وشاهدهم ان فردًا من األسرة المعافریة یتطلع الى انتزاع الخالفة من األسرة على مقدراتها

من غیرها. فأجدادهم ترى نفسها احق بالخالفة األمویة في الوقت الذي كانت األسرة األمویة 

، التي هـ من األسرة األمویة٣٦٦الى سنة ، ومؤسس األمارة منهم والخلفاء بالمشرق كانوا خلفاء

، أنهم كانوا في الغالب أهال للقیادة والزعامة ولم تكن شهد اهل البالد من أصدقاء وٕاعداء

األمویین باألندلس ة األسرة المعافریة تمتلك مثل ذلك الرصید من األمجاد ما یخولها منافس

ها باألندلس بال ، فاألسرة العامریة معافریة قحطانیة كان لألوائل الداخلین من رجالعلى الخالفة

، غیر ان ما س وفي تاریخ المسلمین أدوار طیبة. وكان لهم في تاریخ األندلشك دور في الفتح

  .      لألسرة األمویة كان لبني معافر ال یرتقي إلى ما كان

إن النزاع والفوضى التي مرت بها قرطبة في فترة الفتنة، كان النزاع القبلي حاضرا 

فیها، وفیما یبدو أن عداء األندلسیین من أهل قرطبة للبربر أصبح عداءًا متمكنا، وقد یئس 

الناس في قرطبة من صالح الحال إال بعودة الخلیفة المخلوع هشام المؤید، ظنًا منهم أنه 

لخالفة التي انتزعت منذ أیام المنصور محمد بن أبي عامر، وأخرج الناس ابن سیعید أمجاد ا

(یا كلب السوء هتكت ستري (وستر)  عبد الجبار وأحضروه عند الخلیفة هشام المؤید فقال له:

  .)٩٢(المسلمین، وأنهبت أموالي وأموالهم)

لى ه أساء إ٤٠٣من شوال سنة  ٢٧عندما دخل سلیمان المستعین إلى قرطبة في 

العامریین الذي اضطروا إلى الفرار إلى شرق األندلس، فنصبوا له العداء وأخذ رؤساؤهم 

  .)٩٣(بالتآمر لتقویض دولته

زادت سیاسة الخلیفة سلیمان المستعین أحوال األندلس سوءا وكانت سببا مهما في 

األعمال، تقسیم األندلس، (وظن المستعین أن قد استحكم أمره وتوثبت البرابرة والعبید على 

  .)٩٤(فولوا المدن العظیمة، وتقلدوا البالد الواسعة)

لشدة االنحطاط األخالقي الذي وصل إلیه بعض أهل قرطبة ذكر لنا ابن عذاري عن 

قوله: (كنا نظن أن الدین والشجاعة والحق عند أهل قرطبة فإذا القوم ال  )٩٥(لسان ابن مامة

وأما الدین فإن أصحابي هؤالء یعني النصارى دین لهم وال شجاعة فیهم وال عقول معهم، ... 

یغیرون ویسرقون بغیر أمر ثم یأتي أهل قرطبة فیشترون منهم نهبهم وأموال أصحابهم 

  .)٩٦(فلیس في القوم عقل وال شجاعة وال دین) ... المسلمین
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على أثر االنحالل السیاسي والتصدع الكبیر الذي شهدته قرطبة حاول خلفاء بنو 

في األحداث الجاریة فلم یفلحوا في ذلك، فقد مل أهل قرطبة الحرب والقتل  حمود المشاركة

الذي فشا بینهم وأرادوا ارجاع مجد الخالفة األمویة، وٕاعادة االستقرار السیاسي الذي طالما 

كانوا یتمنوه أیام الدولة العامریة. وهكذا یلمس المتتبع لتلك األحداث الناجمة عن الفتنة، انعدام 

كفاءة حكامهم، والتي ولدت لدیهم صورة قاتمة لمن یتولى أمرهم من الخلفاء الذین لم  الثقة في

  .)٩٧(یكن لهم من المزایا واالستعداد لتولي مهام القیادة

بالرغم من المحاوالت المتكررة إلعادة سلطان بني أمیة، الذین بقى منهم ثالثة 

وسلیمان بن  )٩٨(رحمن بن هشاممرشحین اعتبروهم أصلح من بقى من بني أمیة. وهم عبد ال

. وعن طریق الشورى وسط دهشة الحاضرین تم اختیار )١٠٠(ومحمد بن العراقي )٩٩(المرتضى

م. وما ان استقرت ١١٢٣ه/٤١٤عبد الرحمن بن هشام خلیفة وذلك في شهر رمضان سنة 

ه األمور حتى قام باعتقال ابني عمه سلیمان بن المرتضى ومحمد بن العراقي، خوفا على نفس

من انقالبهما ضده وزعزعة نفوذه، ولقب بالمستظهر وكان عمره یوم والیته اثنان وعشرون 

  .)١٠١(عاما

كان من أسباب مقتل الخلیفة عبد الرحمن المستظهر، العصبیة البغیضة التي كان لها 

األثر في إذكاء روح الفتنة بین العرب والبربر. حینما استقبل أعیانا من البربر فأنزلهم وأكرم 

مثواهم، فاهتاجت العامة وقالوا: ((نحن الذین قهرنا البرابرة وطردناهم عن قرطبة وهذا الرجل 

  .)١٠٢(یسعى في ردهم إلینا))

بهذا لم تدرك العامة في قرطبة األسباب التي دعت الخلیفة المستعین إلى إكرام بعض 

لمكانة لهم باعتبار زعماء البربر، والذي كان یهدف من ورائه تهدئة األوضاع وأعاده الثقة وا

سؤولین عن مرحلة األسرة العامریة، وما جرى فیها، وأنهم ال یتحملون ان البربر لیسوا جمیعًا م

  ، اصبح أمرًا ضروریًا.قرطبة یتعاون فیها الجمیع بأمان . وأن بدء مرحلة جدیدة فيأوزارها

هیبة الخالفة  إن جمیع الخلفاء الذین تولوا الخالفة في قرطبة أثناء الفتنة، أضاعوا

بسبب سوء سیاستهم. فلم یكونوا سوى خلفاء باالسم فقط، ویؤكد ذلك ما ذكرنا طرفا من 

سیرهم، باإلضافة لما أورده ابن حیان في مدة خالفة الخلیفة المستظهر بقوله: (سبعة وأربعین 

  .)١٠٣(یوما، لم تنتشر له فیها طاعة، وال التأمت علیه جماعة وال تجاوزت دعوتة قرطبة)
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حتى الخلیفة محمد بن عبد الرحمن المستكفي الذي تولى بعد مقتل الخلیفة عبد 

، ولم یهتم بما )١٠٤(الرحمن المستظهر، یذكر المؤرخون أنه كان بلیة بعثه اهللا على أهل البلد

  .)١٠٥(فیه صالح دولته وواجباته تجاه رعیته فقد كان همه ال یتعدى صغائر األمور

ادة الحیاة في رفاة الخالفة في ظل التشرذم الذي أصاب بعد المحاوالت المتكررة إلع

األندلس، فلم یقوى الخلیفة المستكفي على الصمود بوجه التغیرات إلى أن خلعه أهل قرطبة. 

بعد أن قضى في خالفته ستة عشر شهرا لیس له من األمر شيء، وعادت قرطبة إلى حوزة 

 / ه٤١٧رطبة طاعته سنة لم تطل مدته حتى خلع أهل ق، الذي )١٠٦(یحیى بن علي

  .)١٠٧(م١٠٢٦

ثم أعادوا رأیهم في إعادة األمر لبني أمیة، حیث كان عمیدهم وزعیمهم سیاستهم 

. وبعد مدارسة أمرهم اجتمع أمرهم إلى مبایعة الخلیفة هشام )١٠٨(الوزیر أبو الحزم بن جهور

م، حیث كان  ١٠٢٧ه/٤١٨، فبایعوه في شهر ربیع األول سنة )١٠٩(بن محمد المعتد باهللا

، لدى حاكمها محمد بن عبد اهللا البرزالي، إال أنه لم یدخل قرطبة إال )١١٠(مقیما بإمارة البونت

م.  ١٠٣١ه/٤٢٢، ولم تطل مدته حتى خلعه الجند في أواخر سنة ١٠٢٩ه/٤٢٠في سنة 

وبهذا تختتم الدولة األمویة رئاستها بعد أن دامت منذ قیام األمیر عبد الرحمن الداخل سنة 

  .)١١١(م مئتان وأربع وثمانین عاما ٧٥٦ه/١٣٨

نقلت المصادر التاریخیة صورا عن مأساة الخلیفة البائس (المعتد باهللا)، الذي خرج 

مع من قصره ومعه حشمه ونساءه وجوههن ملیئة بالحسرة حفاة كأنهن سبایا، وأدخلوا إلى الجا

نهم كسیرة خبز یسد بها رمق ، فكان الخلیفة یستجدي سدنة الجامع طالبا موهم بحالة مزریه

ابنته الصغیرة، التي ذهلت لما أصابها فیزداد بها همه، ویسألهم سراجا یستضيء به مع 

نسائه. ولشدة هول الموقف أبكى كل من حضر من الناس، اعتبارا بعادیات الدهر وما 

  .)١١٢(وصلت إلیه أحوال األمویین

ضعفه وسیاسته الخاطئة. فقد  كان من أهم أسباب خلع الخلیفة هشام المعتد باهللا،

، فعانى الناس منه الستبداده باألمر وجهله بسیاسة )١١٣(تفرغ لملذاته ووكل األمر لوزیره القزاز

  . )١١٤(م ١٠٣١ه/٤٢٢الدولة، ثم انتفضت جماعة ناقمة على الوزیر، ففتكت به وذلك سنة 

تولي ، استغالل الموقف لصالحه، وتطلع إلى )١١٥(حاول أمیة بن عبد الرحمن 

حتى نصحه أهل قرطبة  الخالفة بدال عن الخلیفة هشام، وحرص على أمره أشد الحرص،
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ال: بایعوني الیوم (نخشى علیك أن تقتل فإن السعادة قد ولت عنكم یا بني أمیة. فقفقالوا له: 

  .)١١٦()واقتلوني غداً 

ا   

التي امتدت من سنة ان التناول المكثف ألحداث قرطبة واألندلس السیاسیة في الفترة 

والتي تسّیدت بها األسرة العامریة على مقدرات الخالفة واألندلس  ه،٣٩٩ه حتى سنة ٣٦٦

  أظهر عدة حقائق أبرزها ما یأتي:

ان نظام الحكم الوراثي في الدولة األمویة باألندلس كشف عن عیوبه، فقد وصل في  -١

ر وستة أیام ه الى الخالفة صبي عمره احدى عشرة سنة وخمسة أشه٣٦٦سنة 

  فحسب وهو الخلیفة هشام الثاني المؤید باهللا.

ان الذین بایعوا للخلیفة الصبي كانوا یریدون ضمان مصالحهم الضیقة ولم یفكروا  -٢

بمصالح الدولة والمجتمع. وكان من بین أولئك عمید األسرة العامریة محمد بن أبي 

اقترح البیعة للمغیرة عم ولي عامر المعافري. ولذلك لم یسمعوا الرأي اآلخر الذي 

  العهد الذي كان عمره أربعین عامًا وٕابقاء األمیر هشام ولیًا للعهد.

سعى محمد بن ابي عامر الى التفرد بالنفوذ في قصر الخالفة فصفى حلفاءه ومنهم  -٣

الحاجب عثمان المصحفي الشخصیة األقوى في قصر الخالفة، والذي كان مدبر 

فأشرك مع  عتمد سیاسة ضرب رجال القصر بعضهم ببعض.البیعة للخلیفة هشام، وا

همة مالیه المصحفي بالحجابة الوزیر غالب الناصري بأمر عن الخلیفة، ثم دبر له ت

فتراجع دوره لصالحه في القصر. ثم حجر العامري على  ،سجنه على اثرها لسنوات

صهره وحلیفه الخلیفة هشام بمساعدة امه التي كان یحضى بتأییدها. ثم استعان على 

وكان المعافري هو من قتل المغیرة  .غالب بوزیر آخر هو جعفر بن حمدونالوزیر 

وهكذا وصل الى مبتغاه للتفرد بمقدرات  عم الخلیفة هشام بأمر المصحفي من قبل.

  الملك والسلطان من غیر منازع له!

ان  ولضمان فشل األسرة األمویة في أي تحرك ضده عمد الى عزلها عن الناس بعد -٤

لئال یحصل أو تحصل على تأیید الناس في أیة ثورة  تمكن من عزل الخلیفة هشام.

وكان یستعمل مال الدولة بسخاء الستمالة الناس والحصول على  محتملة منها،

  تأییدهم.
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والتمام سیطرته على قرطبة واألندلس عمد بن ابي عامر الى ارضاء قوة مؤثرة في  -٥

فأمر بحرق كتب المنطق والفلسفة والفلك التي كانت  المجتمع األندلسي وهم الفقهاء.

من مقتنیات مكتبة قصر الخالفة التي رعاها الخلیفة الحكم المستنصر بشكل واسع 

  ووفر كتبها للعلماء وكانت من اسباب النهضة العلمیة في مدینة قرطبة.

مضى الحاجب محمد المعافري في سبیل اتمام هیمنته على مقالید السلطة وضمان  -٦

استمراره في التفرد بالسلطان الى تكوین جیش جدید موال له وألسرته بدل أن یكون 

مخلصا للخالفة والدولة في األندلس، واستجلب خدمة جدد لقصر الخالفة وبنى 

الزاهرة ونقل الیها مكاتب الدولة وجعل حماتها الجند الجدید المدربین جیدا والمعبئین 

الزهراء الصقالبة المجلوبین حدیثا الى  على االخالص له. واستخدم في قصور

  القصر والذین تمت تربیتهم على االخالص له وألسرته فحسب.

ئج اان تقدیم المصالح الشخصیة الضیقة على مصالح الدولة والمجتمع أدي الى نت -٧

امریة، وصوال فقد استعملت األسرة الع كارثیة على المجتمع والدولة على حد سواء.

غیر أنها لم تفكر بالعواقب  ،كل الوسائل التي تضمنها لها ،بالسلطةالى تفردها 

الوخیمة التي سیكون مصدرها األطراف التي ضربت مصالحها بقوة. ان الذي یعمل 

لضمان مصالحه فحسب سیفقدها أیضا طال الزمن أم قصر ألنه یعمل خالف 

  القوانین االجتماعیة.

نخب التي تقف أعلى السلم الهرمي للدولة ان ادراك القوانین االجتماعیة من قبل ال -٨

والمجتمع یجنها ویجنب غیرها النتائج الكارثیة ویضمن لها ولغیرها االستمرار على 

مسرح األحداث التاریخ وصنع التاریخ واالستمرار بتحقیق مزید من التقدم واألمن 

  والرفاه لها ولغیرها.

ى مسرح التاریخ وذهب مجدها عملت األسرة العامریة خالف القوانین فاختفت من عل -٩

وسلطانها. واشتعلت الفتنة التي لم تبق ولم تذر في قرطبة ومدنها الرئاسیة الزهراء 

 ،ولم تكن البدیل األفضل ،سقوط الدولة الموحدة في األندلس وتسببت في والزاهرة.

وكانت سببا في فقدان المسلمین في األندلس لوحدتهم السیاسیة. وأضعفت جبهة 

ن في هذا الجزء من القارة األوربیة في صراعهم التاریخي مع جیرانهم المسلمی

خلیة بین المسلمین دائما الممالك االسبانیة والتي كانت تستثمر النزاعات الدا
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وشهد العصر الذي تال حكم األسرة العامریة فقدان المسلمین أراضي  .لصالحها

ع غالب أحوال المسلمین واسعة وشهد سقوط مدن أبرزها مدینة طلیطلة وشهد تراج

في هذه البالد وأخیرا افتقد األندلسیون شخصیتهم السیاسیة عندما أصبحوا تابعین 

للدولة المرابطیة في المغرب وعاددت بالدهم والیة تابعة له مثلما كانت في بدایة فتح 

  األندلس وفي عهد الوالة.

ل التي وصلت الیه آتتحمل قطعًا كامل المسؤولیة عن الم ان األسرة العامریة ال - ١٠

بل أن ثمة عوامل وأسباب موضوعیة اخرى تعد هي األخرى  ،قرطبة واألندلس

مسؤولة عما وصلت الیه الحال في احداث الفتنة وذهاب الوحدة وظهور الدویالت 

وما صاحب تلك األحداث الجسیمة من خسائر باهضة للمجتمع العربي االسالمي 

  ع في أحواله المستقبلیة.في األندلس وما تبعها من تراجع مرو 

ان نظام الحكم الذي اعتمده األمویون في األندلس یتحمل المسؤولیة. وأن غیاب  - ١١

 .المي في األندلس یتحمل المسؤولیةالعدالة وباي قدر في تاریخ الحكم العربي اإلس

تتحمل المسؤولیة التاریخیة. وأن  وان شعور الناس بالظلم وعلى ایة جهة ألقوه،

وأن  ،سبب من تلك األسباب ،دة في األندلس بتقدم غیرها علیهال الجدیشعور األجیا

وارثي األمجاد یتحملون شطرا من تلك المسؤولیة عندما احتكروا المناصب والثروة 

ي صنع والجاه لهم ولذراریهم وال یسمحون لغیرهم بدور فعال ومؤثر ومشارك ف

اهد عدم االمارة أكبر شو  ولعل ثورات المولدین المبكرة ومن نهایة عصر .الحاضر

وأن ظهور الزعامات الجدیدة في عصر الممالك شاهد  .مراعاة كل ذلك كما ینبغي

كبیر على ثورة الناس على احتكار السلطان من اسرة واحدة وأن تطلع األسرة 

لم یكن بحساب العامریة الیه شاهده المبكر الذي اجهض بسرعة ونتج عنه ما 

لم یأت في زمانه ولم یأت وفق سیاقه التاریخي  النه ،العامریین وانصارهم

والموضوعي ولم یقدم األدلة العملیة على أنه البدیل األفضل لما كان في األندلس 

لیكتب له النجاح ألنه جاء بسیاق استبدال دور اسرة بأسرة جدیدة فحسب ولم یأت 

ى ارض لغرض توسیع المشاركة وأتاحة الفرص للناس بأن یكون ما كان لغیرهم عل

األندلس ویضمن لمن سلب منهم أو كاد السلطان ان تكون لهم مشاركة في الدولة 

والمجتمع وضمان حقوقهم، والذین كانوا بحسب رأیهم على األقل ورأي أنصارهم 
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یمتلكون من اإلرث الشرعي والتاریخي ما لم یملكه اال امثالهم وبعضهم بأرجحیة 

تاریخي ینبغي أن یتذكر أنه جاء لتجاوز ظاهرة. ان الذي یحكم بسبب قیامه بفعل 

أخطاء من سبقه ومنها أنه كان یحتكر السلطة والمال مقابل ما قام به من فعل 

تاریخي أیضا ولذلك فعلیه أن یتجاوز عقدة االحتكار الذي هو ثمن الفعل التاریخي 

ویتحول الى خادم لغیره في سبیل حاضر ومستقبل یشارك الجمیع بصنعه واالفادة 

ثماره والمشاركة في تحمل صعوباته وحمایته ویسعد به الجمیع ولیس األسر  من

الحاكمة أو األحزاب أو الفاتحین األوائل وذراریهم أو عرب المشرق دون عرب 

المغرب أو البلدین دون الشامیین. ان االستجابة لحاجات الناس یمد بعمر من ینتزع 

السعي فقط لقبض ثمن الفعل السلطة. وان االستجابة فقط للمصالح الضیقة و 

التاریخي یجعله یغادروه  بأسرع مما یتوقع حتى خصومه ألنه یخالف القوانین 

  االجتماعیة.

في اطار موضوع هذا البحث، هل ستنتفع  والسؤال الذي یمكن أن تأتي مناسبته، -١٢

اجیال امتنا الیوم وفي جمیع بلدانها بتجارب اسالفها أم أنها ستكرر نفس األخطاء 

م القدیمة؟ الشواهد الحیة من التاریخ الحدیث والمعاصر تؤكد أنها، مع األسف، ل

ولذلك فال تزال مجتمعاتنا خارج التاریخ والتزال  .تنتفع جوهریا بما حصل ألسالفها

وكان األولى بها أن تكون هي صانعة  ،وغیرها في كثیر من البلدان یتقدمتتراجع 

ان النخب العربیة واالسالمیة مدعوة الى مراجعة  التاریخ وهي المثل الذي یقتدى به.

الحسابات اذا كانت ترید حاال أفضل لها ولمجتمعاتها وهي الیوم أكثر من قبل 

مدعوة الى قراءة التاریخ قراءة عقالنیة تستخرج منها قوانینه فتعتمدها في تجاربها 

بن خلدون في فمن قرون خلت قال ا .االجتماعیة واالقتصادیة المعاصرةالسیاسیة و 

وتأمل كاف باآلیات  (الماضي أشبه باآلتي من الماء بالماء). ) أن:١٤ /١( مقدمته

الكریمة واألحادیث الشریفة ذات الصلة بهذا الموضوع كافیة لتقریر هذه الحقائق لمن 

ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ( كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید. وصدق اهللا العظیم القائل:

  .)٢٩ اآلیةسورة ص  :القرآن الكریم( )َیَتَذكََّر ُأوُلو اْألَْلَبابِ ُمَباَرٌك ِلَیدَّبَُّروا آَیاِتِه َولِ  ِإَلْیكَ 
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اا  

                                                 

 ) هــذا البحــث مســتل مــن رســالة الماجســتیر الموســومة: النزاعــات الداخلیــة فــي عصــر الطوائــف فــي األنــدلس(١

 ،بإشــراف أ. د. كــریم عجیــل حســینوالمقدمــة الــى مجلــس كلیــة اآلداب بجامعــة األنبــار،  ه)٤٨٤-٤٢٢(

  .٢٠١٤آذار 

أشـتغل  محمد بن ابي عامر: أصله من الجزیرة الخضراء، تولى الحجابة للخلیفة هشام الثاني المؤید بـاهللا.) (٢

خمسـین غـزوه، تـوفي سـنة غـزا فیهـا أكثـر مـن  بالغزو وفتح بالد النصـارى، دام عهـده سـتة وعشـرین سـنة،

هــ)، جـذوة ٤٨٨ت اهللا بـن حمیـد األزدي المیـورقي ( الحمیدي، محمد بن فتـوح بـن عبـد م. ١٠٠١هـ/٣٩٢

ــــي ذكــــر والة األنــــدلس، ــــبس ف ــــب المصــــریة،  المقت ــــاهرة، دار الكت ، أبــــن ٧٨ م)، ص ١٩٩٦(ال ط)، (الق

الكامـل فـي  هــ)،٦٣٠م الشـیباني، (عز الدین ابو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن عبـد  الكـری األثیر،

، ٧ م) ج١٩٩٧هـــ/١٤١٧، دار الكتــاب العربــي، ، (بیــروت١ : عمــر عبــد الســالم تــدمري، ط، تــحالتــاریخ

هـــ)  المغـرب  فــي حــال المغــرب، ٦٨٥ ، (تلــي بـن موســىابـن ســعید المغربــي، أبـو الحســن ع ،٣٤٩ ص

  .١٩٩ ص ،١ م)، ج١٩٥٥، (القاهرة، دار المعارف، ٣ تح: د. شوقي ضیف، ط

ه،  ٣٩٢عبــد الملــك: تــولى بعــد أبیــه المنصــور الحجابــة فــي خالفــة هشــام المؤیــد بــاهللا، بــدأ والیتــه ســنة ) (٣

الضـبي، أبـو جعفـر، أحمـد  ینظـر:. ه. اتبع سیاسـة والـده فـي الحجـر علـى الخلیفـة هشـام٣٩٩وتوفي سنة 

(ال. ط)، (القــاهرة، دار  هـــ)، بغیــة الملــتمس فــي تــاریخ رجــال أهــل األنــدلس٥٩٩ بــن یحیــى بــن أحمــد (ت

ت البلنســي ( ابــن االبــار، محمــد عبــد اهللا بــن أبــي بكــر القضــاعي ؛٣٧٤ )، ص١٩٦٧الكتــاب العربــي، 

 دار الفكـــــر للطباعـــــة، ط)، (لبنـــــان، ، تـــــح: عبـــــد الســـــالم الهـــــراس، (الالتكملـــــة لكتـــــاب الصـــــلة، ه)٦٥٨

  .١١١ ص ،٤ ج م)، ١٩٩٥ ه/١٤١٥

، وأمـه أم ولـد هشام المؤید: ابن الخلیفة الحكم المستنتصـر بـاهللا بـن عبـد الـرحمن الناصـر، یكنـى أبـا الولیـد) (٤

، صــبح، وســنة إذ ولــي عشــرة أعــوام وأشــهر، فلــم یــزل متغیبــًا ال یظهــر وال ینفــذ لــه أمــر، منــذ ولــي أســمها

 محـي الـدین (ت التمیمـي،حجابتة المنصور محمد بن أبي عامر. ینظر: المراكشي، عبد الواحد بن علـي 

، (بیــروت، المكتبــة ١ هـــ)، المعجــب فــي تلخــیص أخبــار المغــرب، تــح: د. صــالح الــدین الهــواري، ط٦٤٧

  .٣٠ ص م)، ٢٠٠٦هـ/١٤٢٦العصریة، 

، ، ابـــن األثیــــر١٦٨ )، ص١٩٨٣(مدریــــد،  : لــــویس مولینـــا، (ال ط)،) مجهـــول، ذكــــر بـــالد األنــــدلس، تـــح٥(

 (ت ، ابــــو الفــــداء، عمــــاد الــــدین اســــماعیل بــــن علــــي بــــن محمــــود٢٣٣ ، ص٧ ، جالكامــــل فــــي التــــأریخ

 ، (مصـر المطبعـة الحسـینیة المصـریة، الت)، ص١ تـح)، ط هـ)، المختصـر فـي أخبـار البشـر، (ال٧٣٢

هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك ٨٧٤ ، ابن تغري بردي، ابو المحاسن یوسف بن عبداهللا الظاهري، (ت١٠٢

، الســـــیوطي، عبـــــد ٣٣٠ ، ص٣ ت)، ج ، دار الكتـــــاب، ال، (مصـــــرط) ، (التـــــح) مصـــــر والقـــــاهرة، (ال

م،  ، (ال.١ هـــ)، تــاریخ الخلفــاء، تــح: حمــدي الــدمرداش، ط٩١١ الــرحمن بــن ابــي بكــر جــالل الــدین، (ت

؛ ابـن العمـاد الحنبلـي، ابـو الفـالح عبـد الحـي ٣٦٦ م)، ص ٢٠٠٤هــ/١٤٢٥مكتبة نزار مصطفى الباز، 
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، ١ ، ط، تـح: محمـود األرنــاؤوطهــ)، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب١٠٨٩ بـن أحمـد بـن محمـد (ت

 .٢٦٢ ، ص٤ ، جم) ١٩٨٦هـ/١٤٠٦، (دمشق، دار ابن كثیر

، ؛ ابــو الفــداء٢٣٣ ص ،٧ ج الكامــل فــي التــأریخ، ابــن األثیــر، ؛١٦٨ ) مجهــول، ذكــر بــالد األنــدلس، ص٦(

 ،٣ ج ،الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة وم؛ ابن تغري بردي، النج١٠٢ ص المختصر في أخبار البشر،

 ،٤ ج ،ذهـب ابن العماد، شذرات الذهب في اخبار مـن ؛٣٦٦ ؛ السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص٣٣٠ص 

 . ٢٦٢ ص

؛ المقري، شهاب الـدین أحمـد بـن محمـد التلمسـاني (ت ١٨٦)  ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ص ٧( 

نـان،  دار صـادر، الرطیـب، تـح: إحسـان عبـاس، (ال ط)، (لبهـ)، نفح الطیب في غصن األنـدلس ١٠٤١

 .٣٩٥، ص ١ ج م) ١٩٠٠هـ / ١٣١٨

، صــیر بــن فــوز بــن عبــد اهللا بــن كســلیة، مــن البربــرجعفــر المصــحفي: أبــو الحســن جعفــر بــن عثمــان بــن ن) (٨

مـع الخلیفــة عمـل كاتبـًا أیــام الخلیفـة الناصــر، وتقلـد خطــة الـوزارة أبـان الخالفــة الحكـم فكــان قـدیم الصــحبة 

، ولما آلت له الخالفة، تصرف في أمور الدولة لكن محمد بن فقد كان أبو جعفر من مؤدبي الحكمالحكم 

ي السـجن حتـى تــوفى علـى الحجابــة ، فصـرفه عنهـا وأودعـه فــ ، فاسـتولىقــوي علیـةأبـي عـامر المعـافري، 

ومســرح ، مطمــح األنفــس نصــر الفــتح بــن محمــد بــن عبیــد اهللا . ینظــر: ابــن خاقــان، ابــوهـــ٣٧٢ فیــه ســنة

، م) ١٩٨٣، ، مؤسســة الرســالة)، (بیــروت١ التــأنس فــي ملــح أهــل األنــدلس، تــح: محمــد علــي شــوابكه (ط

 ١٩٨٥ ،)، (القـاهرة، دار المعــارف٢ (ط ،بـن االبـار، الحلــة والسـیراء، تـح: د. حســین مـؤنس؛ ا١٥٣ص 

)، ١٥ ، (طاألعــالمـ)، هــ١٣٦٩؛ الزركلــي، خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد الدمشــقي (ت ٢٥٧م) ص 

  .١٢٥، ص ٢ ، جم) ٢٠٠٢ (دار العلم للمالیین،

 . ١٥٣) ابن خاقان، مطمح األنفس، ص ٩( 

یــع قبــل ، اعمــال األعــالم فــي مــن بو حمــد بــن عبــداهللا بــن ســعید الســلماني)  ابــن الخطیــب، ابــو عبــداهللا م١٠(

ـــوك األســـالم ، ص م) ١٩٥٦دار المكشـــوف ، )، (بیـــروت٢ لیفیبروفنســـال، (ط ، تـــح: إ.االحـــتالم مـــن مل

٤٢ .  

اهـد ، كانـت قاعـدة ملـك االمیـر مجلقرب منهـا جزیـرة یقـال لهـا منورقـة: جزیرة في شرق األندلس بـامیورقة) (١١

معجــم  ،هـــ)٦٢٦ین بــن عبــد اهللا الرومــي (ت ، أبــو عبــد اهللا  شــهاب الــدالعــامري  ینظــر: یــاقوت الحمــوي

  .٢٤٦ ، ص٥ ، جم) ١٩٩٥ ،ر صادر، دا(بیروت )،٢ ، (طتح) البلدان، (ال

، دولة الحكم ، أثیر الخالفة وكان له دور كبیر فيهو حاجب الخلیفة الحكم المستنصر :جعفر الصقلبي) (١٢

و عبـداهللا محمـد بـن محمـد مما جعل الصـقالبة یمثلـون طبقـة متمیـزة فـي المجتمـع، ینظـر: ابـن  عـذاري، أبـ

تــح: ج. س. كــوالن ولیفـــي  ،نـــدلس والمغــربالمغــرب فــي أخبــار األهـــ) البیـــان ٦٩٥، (ت نحــو المراكشــي

، أبو الحسن علي بـن النباهي ،٢٣٥، ص ٢م)، ص  ١٩٨٣)، (بیروت، دار الثقافة / ٣ بروفنسال، (ط

لمرقبــة العلیــا فــیمن یســتحق الفتیــا، تــح: ا هـــ)، تــاریخ قضــاة األنــدلس،٧٩٢اهللا المــالقي األندلســي، (ت عبــد
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، ، الخلــف، ســالم بــن عبــداهللا٧٣األفــاق الجدیــدة، الت)، ص )، (بیــروت، دار ٥ ، (طلجنــة احیــاء التــراث

ـــ ـــة المنـــورة، الجامعـــة اإلســـالمیة١ ، (طدلسنظـــم حكـــم األمـــویین ورســـومهم فـــي األن هــــ ١٤٢٤، )، (المدین

  .٩٣٢، ص ٢  ، جم) ٢٠٠٣/

؛ عنــان، محمــد ٢١٥، ص ٢ ؛ ابــن عــذاري، البیــان المغــرب، ج٢٥٧، ص ابــن االبــار، الحلــة والســیراء) (١٣

 م)، ص ج ١٩٩٠هـــ / ١٤١١، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ()٢. (ط ، دولــة اإلســالم فــي األنــدلس،هللاعبــد ا

  .٥١١، ص ٢

، ط، (بیــروت تـح، ال. ، ال.األثیـر، اللبـاب فـي تهـذیب األنسـاب؛ ابـن ٧٨الحمیـدي، جـذوة المقتـبس، ص  )(١٤

ــــــن ســــــعید٢٢٩، ص ٣ ت) ج دار صــــــادر، ال. ــــــى المغــــــرب، ، الم، اب ؛ ١٩٩، ص ١ جغــــــرب فــــــي حل

هــ)، األنسـاب، تـح عبـد الـرحمن بـن یحیـى ٥٦٢ السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي (ت

 . ٣٢٨، ص ١٢ ج)، ١٩٦٢هـ/١٣٨٢ ،د، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، (حید أبا١ وآخرون، ط

 ،في التأریخ؛ ابن األثیر، الكامل ١١٥س، ص ، بغیة الملتم؛ الضبي٧٨میدي، جذوة المقتبس، ص الح )(١٥

 .  ١٩٩، ص ١ ، ج؛ ابن سعید، المغرب٥٣٠، ص ٧ج 

لعــــدول الرضــــین والفقهــــاء ، أبــــو بكــــر قاضــــي الجماعــــة بقرطبــــة، كــــان مــــن  امحمــــد إســــحاق بــــن ســــلیم )(١٦

، المراكشـي، المعجــب، ٥٩ص  ینظـر: الضـبي، بغیــة الملـتمس، م. ٩٧٨هـــ/٣٦٨، تـوفى سـنة المشـهورین

 .  ٣٠ص 

ــــح) ، (ال.األثیــــر، اللبــــاب فــــي تهــــذیب األنســــاب؛ ابــــن ٧٨س، ص ، جــــذوة المقتــــبالحمیــــدي )(١٧ ط)،  ، (ال.ت

؛ ١٩٩، ص ١ ، ج، ابن سعید، المغرب في حلى المغرب٢٢٩، ص ٣ ) جت ، دار صادر، ال.(بیروت

بـد الـرحمن بـن یحیـى ، تـح ع، األنسـابهــ)٥٦٢ السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي (ت

 . ٣٢٨، ص ١٢ )، ج١٩٦٢هـ/١٣٨٢ أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة،)، (حید ١ ، (طوآخرون

 .  ٥٩أعمال األعالم، ص  )(١٨

وال تـــذكر الروایـــة إن كانـــت قــد اســـترقت باألســـرفي بعـــض  أىنافاریــة. جاریـــة بشكنســـیة( صــبح البشكنســـیة: )(١٩

وصبح أو صبیحة ترجمة لكلمة  والحظیة؛  المواقع، أم كانت رقیقًا بالملك والتداول، ولكنها تصفها بالجاریة

Aurora ظهـرت صـبح فـي بـالط قرطبـة فـي أوائـل عهـد  ... الصـباح البـاكر، الفرنجیة، ومعناها الفجـر أو

 ... رائعة الحسن والخالل، فشـغف بهـا الحكـم، وأغـدق علیهـا حبـه وعطفـه، الحكم المستنصر، وكانت فتاة

توطــدًا وتمكنــًا، حینمــا رزق منهــا الحكــم  هــذا النفــوذثــم ازداد  ولــم تلبــث أن اســتأثرت لدیــه بكــل نفــوذ ورأى.

ولـم تـك صـبح یومئـذ جاریـة أو حظیـة فقـط، بـل كانـت ملكـة حقیقیـة،  ... بولده عبد الرحمن ثم بولده هشام

 وحظیــة. الروایــة اإلســالمیة إلــى أنهــا غــدت زوجــة حــرة للحكــم المستنصــر، بعــد أن كانــت جاریــة وال تشــیر

 بمـا یشـبه مركـز الملكـة الشـرعیة. صبحًا، كانت تتمتع في الـبالط والحكومـةولكن هنالك ما یدل، على أن 

وتصــــفها التــــواریخ اإلفرنجیــــة  فالروایــــة اإلســــالمیة تنعتهــــا بالســــیدة صــــبح أم المؤیــــد أو الســــیدة أم هشــــام.

 .٥٢٠ /١ دولة االسالم في األندلس، عنان، )."بالسلطانة صبح
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 ١٠٨٩هــ /٤٨٣ بلقـین، عبـداهللا بـن بلقـین بـن حبـوس، (ت؛ ابن ١٧٦مجهول، ذكر بالد األندلس، ص  )(٢٠

ط)، (مصـر، دار المعـارف،  كتاب التبیان، تح: لیفـي بروفنسـال، (ال، مذكرات األمیر عبداهللا المسماة بم)

 . ٥٢٢، ص ٢ ، دولة اإلسالم، ج؛ عنان٨٨، ص ٣ ؛ المقري، نفح الطیب، ج١٥، ص ت) ال

  .١٩٩م)  ص  ١٩٧٠ه/١٤١٣، القاهرة، مكتبة الخانجي، ()٢ سالمیة شرقیة وأندلسیة (طتراجم إ )(٢١

 . ٨٨، ص ٣ المقري، نفح الطیب، ج )(٢٢

هـــ ١٤١٥، ، دار األمیــر، (بیــروت)١ ، الموســوعة العامــة لتــاریخ المغــرب واألنــدلس (طأحمــد بــن ســودة )(٢٣

 . ٢٠٩م)، ص  ١٩٩٥/

  . ٦٠٣، ص ١ نفح الطیب، ج )(٢٤

 ، دراســات فــي تــاریخ المغــرب واألنــدلس، (الالعبــادي، أحمــد مختــار؛ ١٧دي، جــذوة المقتــبس، ص الحمیــ )(٢٥

، تـاریخ الدولـة األمویـة ؛ نعنعـي، عبـد المجیـد١٤٩ت) ص  ط)، (اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ال

 . ٤١٧، ص ، الت)، دار النهضة العربیةط)، (بیروت ، (ال، (التاریخ السیاسي)في األندلس

(نقــال عــن ابــن  .٥٧، ص م)، الــذخیرة١١٤٧ه/٥٤٢( ، أبــو الحســن علــي بــن بســام الشــنترینيابــن بســام )(٢٦

  حیان).

هـــ، أمــه تــدعى صــبح البشكنســیه بویــع ٣٥٤مــن شــهر جمــادى اآلخــرة ســنة  ٨ولــد هشــام یــوم األحــد (

هــ، كـان أبـیض أشـهل، أعـین خفیـف العارضـین ٣٦٦بالخالفة صبیحة یوم االثنین الرابع مـن شـهر صـفر سـنة 

. )یته إلى الحمرة، حسن الجسم قصیر الساقین، مائـل إلـى العبـادة واالنقبـاض، مغفَّـل یصـدق ترهـات الخبثـاءلح

عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة ، نظــــم حكــــم األمــــویین ورســــومهم فــــي األنــــدلس ،ســــالم بــــن عبــــد اهللا الخلــــف

 ٥٨ /١ جـزءان، ١ ،م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الطبعة: األولى،  اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

 وهذا یجعل عمره یوم تولى الخالفة نحو احدى عشرة سنة وخمسة اشهر وستة أیام. .٣ه

 ه)، الفصل فـي الملـل واالهـواء والنحـل،٤٥٦ (ت ابو محمد علي بن احمد بن سعید األندلسي القرطبي )(٢٧

 . ١٧٩، ص ٤ ت)، ج. ال (القاهرة، مكتبة الخانجي، ط)،. (ال تح)، .(ال

لمصـحفي، : بن عبد الرحمن الناصر، كانت األنظار معلقة بعد موت الخلیفة الحكم، وبـأمر مـن االمغیرة) (٢٨

مره آنذاك ، وكان ع٣٦٦، وذلك سنة قتل وعلقت جثته على هیئة المنتحر، ثم وتنفیذ محمد بن أبي عامر

)، ١ : لجنـــة مـــن العلمـــاء، (ط، جمهـــرة أنســـاب العـــرب، تـــحســـنة أمـــام أعـــین أهلـــه. ینظـــر: ابـــن حـــزم ٢٧

، ص ٢ ؛ ابن عذاري، البیان المغـرب، ج١٠٣م)، ص  ١٩٨٣هـ / ١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت(

، نهایـة األرب فـي هــ)٧٣٣ (ت ،مـد بـن عبـد الوهـاب بـن محمـد القرشـي، شـهاب الـدین؛ النـویري، اح٢٦١

  .٤٠٢، ص ٢٣ ، جالت) ،الكتب والوثائق، دار القاهرة، ()١ ، (طتح) ، (الفنون األدب

 ، دولة اإلسـالم، ج؛ عنان٨٦، ص ٣ ؛ المقري، نفح الطیب، ج١٧٤مجهول، ذكر بالد األندلس، ص  )(٢٩

، )١ ، فــي تــاریخ اســبانیا اإلســالمیة، ترجمــة: د. محمــد رضــا المصــري (ط؛ وات، مــونتغري٥١٧، ص ٢

 . ٩٣م) ص  ١٩٩٤، (بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع وأنشر
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 .  ٢٣٩؛ العبادي، في تاریخ المغرب واألندلس، ص ٤٧، ٤٤ابن الخطیب، اعمال األعالم، ص ینظر:  )(٣٠

 . ٨٦، ص ٣ ؛ المقري، نفح الطیب، ج٥٨، ص ٧ ابن بسام، الذخیرة، ج )(٣١

 . ٤١٩؛ نعني، تاریخ الدولة األمویة، ص ٥١٧، ص ٢ ، دولة اإلسالم، جعنان )(٣٢

 . ٥١٧، ص ٢ دولة اإلسالم، ج ،؛ عنان٨٦، ص ٣ ، نفح الطیب، جالمقري )(٣٣

 .٨٦، ص ٣ ، نفح الطیب، ج؛ المقري٢٠٠، ص١ ابن سعید، المغرب في حكم المغرب، ج )(٣٤

 . ٢٦١، ص ٢ ابن عذاري، البیان والمغرب، ج )(٣٥

 . ٢٦١، ص ٢ المقري، نفح الطیب، ج )(٣٦

لــة نعنــي، تــاریخ الدو ؛ ٥١٩، ص ٢ ، دولــة اإلســالم، ج؛ عنــان٢٦١، ص ٢ المقــري، نفــح الطیــب، ج )(٣٧

، وفــاء عبــداهللا بــن ســلیمان، نفــوذ الصــقالبة فــي األنــدلس فــي عصــر ؛ المــزروع٤٢١، ٤٢٠األمویــة، ص 

رون مـــن التقلبـــات م، الســـجل العلمـــي لنـــدوة األنـــدلس (قـــ ٩٧٦ -٧٥٥ه/ ٣٦٦-١٣٨اإلمـــارة والخالفـــة، 

 .١١٠ص م)، ١٩٩٦ه/١٤١٧، )، الریاض، مكتبة الملك عبد العزیز العامة١ والعطاءات) (ط

 .  ٤٤ابن الخطیب، اعمال األعالم، ص  )(٣٨

 .  ٤٤ابن الخطیب، اعمال األعالم، ص  )(٣٩

 . ٥٢٠، ص ٢ ؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٢٥١، ص ٢ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(٤٠

؛ ابــن عــذاري، ٢٠٠، ص ١ ، ج؛ ابــن ســعید، المغــرب١٧٨، ١٧٦ء األنــدلس، ص ، ذكــر بــالمجهــول )(٤١

 . ٢٥٨، ص ٢ المغرب، جالبیان 

هـــ)، العبــر ودیــوان المبتــدأ ٨٠٨ ، (تالرحمن بــن محمــد بــن محمــد األشــبیليابــن خلــدون، أبــو زیــد عبــد )(٤٢

)، ٢ ، (طومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الشـــأن األكبـــر، تـــح: خلیـــل شـــحاذة والخبـــر فـــي تـــاریخ العـــرب والبربـــر

؛ ٣٩٧ ، ص١ الطیـــب، ج؛ المقـــري، نفـــح ١٨٩، ص ٤ م)، ج ١٩٨٨هــــ/١٤٠٨ ،(بیـــروت، دار الفكـــر

 .  ٥٢٣، ص ٢ ، دولة اإلسالم، جعنان

، ١ ؛ ابــن ســعید، المغــرب، ج٣١؛ المراكشــي، المعجــب، ص ٢٤٣، ص ١ ، ج، بغیــة الملــتمسالضــبي )(٤٣

 .  ٥٢٣، ص ٢ ، دولة اإلسالم، ج؛ عنان٢٠٠ص 

؛ ٢٠١، ٢٠٠ص  ،١ ؛ ابـــــــن ســـــــعید، المغـــــــرب، ج١٥٣، ١٥٣ابـــــــن خاقـــــــان، مطمـــــــح األنفـــــــس، ص  )(٤٤

ـــراهیم وآخـــرونالســـامرائي )، (بیـــروت، دار ١ تـــاریخ العـــرب وحضـــارتهم فـــي األنـــدلس، (ط ،، د. خلیـــل إب

 . ١٩٥، ص م) ٢٠٠٠، الكتاب الجدید

، ؛ ابـن األثیـر، الكامـل فـي التـاریخ٢١، ص ، بغیـة الملـتمس؛ الضبي١٧الحمیدي، جذوة المقتبس، ص  )(٤٥

 .  ٥٢٥، ص ٢ ؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٣٤٩، ص ٧ ج

 . ٥٩١، ص ١ المقري، نفح الطیب، ج )(٤٦

؛ المقـــري، نفـــح ١٨٩، ص ٤ ؛ ابـــن خلـــدون، العبـــر، ج٢٦٧، ص ٢ ابـــن عـــذاري، البیـــان المغـــرب، ج )(٤٧

 . ٩٠، ص ٣ الطیب، ج
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نظـــــم حكـــــم  ؛ الخلـــــف،٢٥٩؛ ابـــــن االبـــــار، الحلـــــة والســـــیراء، ص ٥٩، ص ٧ ابـــــن بســـــام، الـــــذخیرة، ج )(٤٨

 .    ٤٢٩، ص ١ ، جاألمویین

 . ١٨٩، ص ٤ خلدون، العبر، ج ابن )(٤٩

 . ٩٢، ٩٠ ، ص٣ ؛ المقري، نفح الطیب، ج١٨٩ ، ص٤ ابن خلدون، العبر، ج )(٥٠

) طبقـات األمـم، تـح: د. حسـین هــ٤٦٢ ابن صاعد األندلسي، القاضي ابي القاسم صـاعد بـن احمـد (ت )(٥١

؛ دوزي، ٣٩٦، ص ١ ؛ نفـــح الطیـــب، ج٩٦، ص م) ١٩٩٣، دار المعـــارف  ط)، (القـــاهرة ، (المـــؤنس

(القـــاهرة، الهیئـــة  المصـــریة العامـــة  ،رینهــرت، المســـلمون فـــي األنـــدلس، ترجمـــة د. حســـن حبشـــي، (ال ط)

 . ١١٠، ١٠٩، ص ٢ ، جم)١٩٩٤للكتاب، 

 . ١٨٩، ص ٤ ، جالعبر )(٥٢

 ؛ دوزي، المسلمون في األندلس، ج٢٧٩؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ص ١٦ابن بلقین، التبیان، ص  )(٥٣

ط)، (اإلســكندریة،  ، قرطبــة حاضــرة الخالفــة فــي األنــدلس (ال؛ ســالم، د. الســید عبــد العزیــز١١٣ص  ،٢

 . ٨٣ ، صم) ١٩٧٩، مؤسسة شباب الجامعة

ــــدلس )(٥٤ ــــر:  ،كــــوالن، ج س، األن ــــاب  )،١ (ط ،لجنــــه مــــن دائــــرة المعــــارف االســــالمیةت (بیــــروت، دار الكت

 . ١٢٦م)، ص  ١٩٨٠ اللبناني،

 . ٨٤، ص الخالفةضرة سالم، قرطبة حا )(٥٥

اسـتولى علـى  اها الحاجب محمد بـن أبـي عـامر لمـاالزاهرة: مدینة متصلة بقرطبة من البالد األندلسیة بن) (٥٦

، هـــ)٩٠٠اهللا ابــن عبــد المــنعم ( ت  دولــة الخلیفــة هشــام. ینظــر: الحمیــري، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد

مؤسســة ناصــر للثقافــة دار  ،بیــروت )،٢ : إحســان عبــاس، (طلــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار، تــحا

  .٢٨٣الروض المعطار، ص  م) ١٩٨٠، السراج

ــــ٣٢٥فـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر ســـنة الزهـــراء: مدینـــة صـــغیرة قـــرب قرطبـــة اختطهـــا الخلی )(٥٧ ، وأنفـــق فـــي هـ

عمارتها من األموال ما تجاوز فیه عن حد اإلسراف وجلب إلیهـا الرخـام مـن أقطـار الـبالد. ینظـر: یـاقوت 

  .١٦١، ص ٣ الحموي، معجم البلدان، ج

؛ ٦١ب، أعمــــال األعــــالم، ص ؛ ابــــن الخطیــــ١٨٤، ١٨١، ١٨٠ مجهــــول، ذكــــر بــــالء األنــــدلس، ص )(٥٨

 . ١٥٠، ١٤٩، تاریخ المغرب واألندلس، ص العبادي

رائـق: وهـو أخــو السـید صــبح وقـد ســاعد أختـه بالتــأمر ضـد الحاجــب محمـد بــن أبـي عــامر وأخـرج المــال ) (٥٩

  .٧١ ، ص٧ ، الذخیرة، جم العامرین. ینظر: ابن بساماط حكإلسق

زیـري: بـن منــاد الصـنهاجي الحمیــري، أول مـن ملــك مـن الصـنهاجین بــالمغرب األوسـط، وهــو الـذي بنــى ) (٦٠

مدینة أشیر والیه تنتسب، وكان حسن السیرة فارسًا شجاعًا، ومن الموالین للخلفاء الفاطمیین عند ظهـورهم 

م في معركة بینة وبین جعفر بن علي األندلسـي  ٩٧١هـ / ٣٦٠وقد قتل سنة  بالمغرب. وهو جد بادیس،

وكانــت مــدة ملكــه ســنة عشــرین عامــًا وكــان حریصـــًا علــى اجتمــاع قومــه وأبنــاءه وتوحیــد صــفوفهم وعـــدم 
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 ابــو الحســن جمــال الــدین (ت القفطــي، ؛٢٠٢ ، ص١ تفــرقهم. ینظــر: یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج

ــــ)، أنبـــاه ٦٤٦ ـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة، (طهـ ـــروت، المكتبـــة العصـــري، )، (١ ال  ، ص٢ )، جهــــ١٤٢٤بی

؛ نـویهض، ١٤٢ ص ، ٨ ؛ الـذهبي، تـاریخ اإلسـالم، ج٢٣٨ ، ص١ ؛ ابن الخطیـب، اإلحاطـة، ج١٣٨

)، (بیـــروت، مؤسســـة ٢ ، معجـــم أعـــالم الجزائـــر مـــن صـــدر اإلســـالم حتـــى العصـــر الحاضـــر، (طعـــادل

  .١٧٤)، ص م ١٩٨٠هـ / ١٤٠٠نویهض للترجمة والنشر، 

دوزي،  ؛٧٢، ٧١ ، ص٧ ؛ ابـــــن بســـــام، الـــــذخیرة، ج١٨٤ ، ص١ مجهـــــول، ذكـــــر بـــــالء األنـــــدلس، ج )(٦١

 . ٤٣٩، ص ١ ، نظم حكم األمویین، ج؛ الخلف١٣٦، ١٣٥ ، ص٢ المسلمون في األندلس، ج

 . ٤٠٥، ص ١ المقري، نفح الطیب، ج )(٦٢

 . ٧٧ابن الخطیب، أعمال األعالم، ص  )(٦٣

 .  ٢٠٢، ص ١ ابن سعید، المغرب، ج )(٦٤

 .٧٧، ص ٧ج ابن بسام، الذخیر،  )(٦٥

قتـوًال عبد الرحمن بن أبي عامر المعافري، الملقب بالناصر األمیر بن أخیه الحاجـب عبـد الملـك تـوفى م )(٦٦

ظر: الضبي، بغیة الملتمس، ، قتل على ید محمد بن هشام بن عبد الجبار. ینمنذ تسع وتسعین وثالثمائة

  .٩ ، ص٢ ابن االبار، الحلة السراء، ج ؛٣٩المراكشي، المعجب، ص  ؛٣٥٦ص 

 .٢٩٢ ، ص٢ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(٦٧

  .                                                            ٢٩٨، ص ٢ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(٦٨

ألوسـط والتـي أعیـد بنائهـا الخلیفـة عبـد الـرحمن الناصـر : هـي قاعـدة الثغـر ا)Medinaceliمدینة سالم () (٦٩

، ٢ هـ، وقد قام بتكلیف غالـب مـواله فـي مشـروع بنائهـا. ینظـر: ابـن عـذاري، البیـان المغـرب، ج٣٣٥سنة 

  .٢٥٦، ص ٢ ؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٢١٤ص 

ســعید، المغــرب، ؛ ابـن ٢٤٩، ص ٤ ج ؛ ابــن االبــار، الحلـة الســراء،٧٣، ص ٧ج ابـن بســام، الـذخیر،  )(٧٠

 . ٣٠١، ص ٢ ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج٢٠١، س ١ ج

 .  ٢٥٦، ص ٢ ، عنان، دولة األسالم، ج٣، ص ٣ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(٧١

؛ عنــان، دولــة ٤٢٤، ص ١ ؛ المقــري، تفــح الطیــب، ج٥٥٠، ص ١٢ الــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء، ج )(٧٢

 .٥٨٣، ص ٢ اإلسالم، ج

 .  ٦٢٤ ، ص٢ ؛ عنان، دولة اإلسالم، ج٣٧٣، ص ٢٧ ، سیر أعالم النبالء، جالذهبي )(٧٣

؛ ١٦٢، ص ٢ ؛ دوزي، المســلمون فــي األنــدلس، ج٤٢، ٣٨، ص ٣ ابــن عــذاري، البیــان المغــرب، ج )(٧٤

یــذكر المستشــار أحمــد بــن ســودة الــذي أورد فــي بعــض  ،٢١٠أحمــد بــن ســودة ، المغــرب واألنــدلس، ص 

صفحات كتابه أن عبد الرحمن شنجول قام بالضغط على الخلیفة هشام (الشـاب) وحملـه أن یولیـه عهـده، 

بیــد أنــه وهــم فــي وصــفة  ولكــن هــل یعــد الخلیفــة هشــام شــابًا وهــو یبلــغ مــن العمــر أكثــر مــن أربعــین ســنة.

 بالشاب.  
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ه)، مســند اإلمــام أحمـد بــن حنبــل، ٢٤١  أحمــد بــن هـالل بــن أســد الشـیباني (ت، أبــو عبـد اهللابـن حنبــل )(٧٥

ــــاؤوط وآخــــرون، (ط ــــق: شــــعیب االرن ، ص ١٩ م)، ج ٢٠٠١هـــــ / ١٤٢١، مؤسســــة الرســــالة)، (١ تحقی

هـ)، السنة البـن أبـي عاصـم، تحقیـق: محمـد ٢٨٧ت ؛ الشیباني، أبو بكر بن أبي عاصم بن مخلد (٣١٨

 .٥٣١، ص ٢ ج هـ)،١٤٠٠ )، (مؤسسة الرسالة،١ (ط ناصر الدین األلباني

بـا الحسـن أمیـر عبد العزیز: ابـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن المنصـور بـن أبـي عـامر المعـافري، یكنـى أ) (٧٦

بلنسیة بـدعوة ، واستقر في كنف صاحبها األمیر منذر بن یحیى التجیبي، ثم تولى أمر بلنسیة نشأ بقرطبة

 ؛ الزركلـي، األعـالم، ج٦٣٤، ص ٧ ، جابـن األثیـر: الكامـل فـي التـاریخ: . ینظـرهــ٤١١من أهلها سـنة 

  .١٩، ١٨، ص ٤

؛ عنــان، ٨٠١، ص ٨ ؛ الــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء، ج٤٨، ص ٣ ابــن عــذاري، البیــان المغــرب، ج )(٧٧

 ا. ٧٤، ص ١ ، ج، الخلف، نظم حكم األمویین٦٢٩ ، ص٢ دولة اإلسالم، ج

 . ٩٥وات، في تاریخ اسبانیا االسبانیة، ص  )(٧٨

، تـولى أمـر قرطبـة بعـد رحمن الناصر األمـوي، لقـب بالمهـديمحمد بن هشام: بن عبد الجبار بن عبد ال) (٧٩

ه. ینظــر: المراكشـي، المعجــب، ص  ٤٠٠الخلیفـة هشـام المؤیــد إلـى أن قتــل األحـد السـابع مــن ذي سـنة 

  .٣٦٦؛ السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص ٥٥١، ص ١٢ ؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج٣٩٠

؛ المقـري، نفـح الطیـب، ٩٧ -٦٩؛ ابن الخطیب، أعمال األعالم، ص ٤٤ ، صالضبي، بغیة الملتمس )(٨٠

 .٢١٠، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص ؛ السامرائي وآخرون٤٢٤، ص ١ ج

  .٨٥، ص ١ ، جینظر: سالم، قرطبة حاضرة الخالفة )(٨١

الذلفاء: وهي والده الحاجب عبد الملك المظفر التي اتهمـت شـنجول بقتـل ولـدها وقـد كـان لهـا دور كبیـر  )(٨٢

. ینظـــر: الـــذهبي، تـــاریخ األموال للقیـــام علـــى الحاجـــب شـــنجولفـــي تحـــریض الخلیفـــة المهـــدي وســـاعدته بـــ

  .٩٢٢، ص ٢ ، دولة اإلسالم، ج؛ عنان٣٨٨؛ ص ٢٧ووفیات المشاهیر واألعالم، ج  اإلسالم

 .١٠٩؛ ابن الخطیب، أعمال األعالم، ص ٥٢، ص ٣ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(٨٣

، ٢ ؛ عنــان، دولــة اإلســالم، ج٣٩؛ المراكشــي، المعجــب، ص ٢٠٠مجهــول، ذكــر بــالد األنــدلس، ص  )(٨٤

 . ٦٣٤ص 

بـالعلم هــ عـرف ٣٥٤، وأبـو أیـوب ولـد سـنة سـلیمان بـن عبـد الـرحمن بـن الناصـر : بـنسلیمان بـن الحكـم) (٨٥

، ١٠٢ ص ،ینظر: ابن حزم، جمهرة انسـاب العـرب .ب بالمستعین ثم الظافر بحول اهللاواألدب والشعر لق

  .٤٠ ص المعجب، ، المراكشي،٢٤ ، ص، بغیة الملتمس، الضبي١٩ ، صیدي، جذوة المقتبسالحم

 .١٧١ ص ،٢ المسلمون في األندلس، ج دوزي، ،١١٢ ص أعمال األعالم، ابن الخطیب، )(٨٦

 .٤٢٧ ص ،١ ج المقريء، نفح الطیب، )(٨٧

هــ راح ضـحیتها ٣٩٩قـنطش: وهـو جبـل وقعـت فیـه حـرب بـین الخلیفـة المهـدي وسـلیمان المسـتعین سـنة ) (٨٨

  .٤٠، المراكشي، المعجب، ص ٢٢ ص ینظر: الضبي، بغیة الملتمس، الكثیر.



مما  رما     

  

   ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )١٥٨ ( 

 

                                                                                                                                        

ابــن عــذاري، البیــان ، ٤٤ ، ص١ ، الضــبي، بغیــة الملــتمس، ج٢٠٠ ص مجهــول، ذكــر بــالد األنــدلس، )(٨٩

 .٤٢٨، ص ١ ج نفح الطیب، ،المقريء ،٥١ ص ،٣ ج المغرب،

ــیم، رجــب محمــد، العالقــات بــین األنــدلس االســالمیة واســبانیا النصــرانی )(٩٠ ة فــي عصــر بنــي أمیــة عبــد الحل

 . ٢٦٤ ، صت) ، (ال.ط). (القاهرة، دار الكتاب المصر) ، (الوملوك الطوائف

 . ٨١، ص ٣ البیان المغرب، ج )(٩١

 .٢٠٠، ذكر بالد األندلس، ص مجهول )(٩٢

، سـالم قرطبـة ١٣٩ص ، ٢ ج ،، أبو الفـداء، المختصـر فـي أخبـار البشـر٤٠ ص المراكشي، المعجب، )(٩٣

 .٨٨ ص ،١ ، جحاضرة الخالفة

 .  ٤٢٩، ص ١ ، المقريء، نفح الطیب، ج١٩٤ ص ،٤ ابن خلدون، العبر ، ج )(٩٤

غرسیة بن فرد لند قومس قشتالة الذي أطلقت علیه بعض المصـادر التاریخیـة ابن مامه: هو شانجه بن ) (٩٥

م. ینظــر:  ١٠٠٩هــ / ٣٩٩یمان المسـتعین سـنة اإلسـالمیة اسـم ابـن مامـه النصـراني، وقـد اســتعان بـه سـل

؛ الخلــف، نظــم ١١٣؛ ابــن الخطیــب، اعمــال األعــالم، ص ٨٦، ص ٣ ، ج، البیــان المغــربابــن عــذاري

  .٩٣ص  ،١ ج ،حكم األمویین

 .٩٠ ، ص٣ ج ،البیان المغرب )(٩٦

هــــ/ ٤٨٨ -هــــ ٤٢٢، الحیـــاة العلمیـــة فـــي عصـــر ملـــوك الطوائـــف فـــي األنـــدلس (البشـــرى، ســـعد عبـــد اهللا )(٩٧

جامعــة أم  م) ( أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ،كلیــة الشــریعة والدراســات اإلســالمیة، ١٠٩٥ –م ١٠٣٠

 .  ٤٥ م، ص ١٩٨٦ ،القرى بمكة المكرمة

بویـع بالخالفـة فـي قرطبـة فـي  بن عبد الجبـار بـن عبـد الـرحمن الناصـر األمـوي، الرحمن بن هشام: عبد) (٩٨

هـــ وعمــره اثنـان وعشــرون ســنة لقــب بالمســتظهر بــاهللا فكانــت والیتــه ١٤١٤الثالـث عشــر مــن رمضــان ســنة 

بـد محمـد بـن عسبعة وأربعون یوما یوم قتل على ید الثائرین من أهل قرطبـة علـى الخلیفـة وبتأییـد وموافقـة 

؛ ابــن ٦٢٢، ٦٢١ ص ٧ ، الكامــل فــي التــاریخ، جالــرحمن األمــوي أبــو عبــد الــرحمن. ینظــر: ابــن األثیــر

  .٤٣٥ ، ص٢٣ ، جنهایة األرب ؛ النویري،١٢ ، ص٢ ، جاالبار، الحلة السیراء

، وهــو ابــن عبــد الملــك بــن عبــد الــرحمن الناصــر : بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــنســلیمان بــن المرتضــى) (٩٩

، ١ ، جینظـر: ابـن بسـام، الـذخیرة الخلیفة المرتضى الذي غـدر بـه خیـران وصـحبه وقتـل قـرب وادي اش.

، ٦٦٤ص  ،٢ ، عنــــــان، دولــــــة اإلســــــالم، ج١٨٠ ، ص١٨ ، ج، الصــــــفدي، الــــــوافي بالوفیــــــات٥٢ ص

  .١١٩ ، ص١ الخلف، نظم الحكم األمویین، ج

 .عمــه الخلیفــة عبــد الــرحمن بــن هشــام ابــن محمــد بــن العراقــي: مــن أحفــاد عبــد الــرحمن الناصــر، قتلــه) (١٠٠

  .٦٦٧ ، ص٢ ج ، عنان، دولة اإلسالم،٤٣٦، ٥٢ ، ص١ ج الذخیرة، ینظر: ابن بسام،

، الضـــبي، بغیـــة ٥٢، ٥٠، ٤٩ ، ص١ الـــذخیرة، ج ابـــن بســـام، ،٢٥ ص الحمیـــدي، جـــذوة المقتـــبس، )(١٠١

 . ٦٦٦، ٦٦٤ ص ،٢ ، عنان، دولة اإلسالم، ج٤٨ ص ، المراكشي، المعجب،٣١ الملتمس، ص



      .. دأ
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 . ٥٣ ، ص١ ، ج، الذخیرةابن بسام )(١٠٢

 .(نقال عن ابن حیان) .٥٥ ، ص١ ابن بسام، الذخیرة، ج )(١٠٣

 .١٤١ ، ص٣ ابن عذاري، البیان المغرب، ج )(١٠٤

 . ٤٧ ص ،الحیاة العلمیة في عصر الطوائف ینظر: البشرى، )(١٠٥

یحیى بن علي: بن حمود بـن أبـي العـیش میمـون بـن احمـد بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن إدریـس ) (١٠٦

بن ادریس بن عبد اهللا بن حسن بن حسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب (رضـي اهللا عنـه) لقـب بـالمعتلي بویـع 

 ج ،ریخالتـا، الكامـل فـي . ینظر: ابن األثیرهـ٤١٣هـ فخرج من قرطبة الى مالقة سنة ٤١٢بالخالفة سنة 

  .٤٣٠، ص ٩ ، الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج٢٦ ، ص٢ ، ابن االبار، الحلة السیراء، ج٦١٩، ص ٧

ـــــبس، ص  )(١٠٧ ـــــاریخ، ج٢٧الحمیـــــدي، جـــــذوة المقت ، ٦٢١، ٦٢٠، ص ٧ ، ابـــــن األثیـــــر، الكامـــــل فـــــي الت

 . ٥٠المراكشي، المعجب، ص 

غـافر بـن الغمـر بـن یحیـى بـن عبـد الابن الحزم: جهور بن محمد بن جهور بن عبـد اهللا ابـو محمـد بـن ) (١٠٨

. وابــو عبیــدة هــذا هــو الــداخل الــى األنــدلس، كــان ابــو الحــزم مــن وزراء الدولــة ابــي عبیــدة مــولى بنــي أمیــة

العامریة قدیم الرئاسة موصـوفا بالـدهاء والسیاسـة ولـم یغیـر مـن سیاسـة حكمـه شـيء، حتـى انـه بقـي یـؤذن 

هم  الـى ان هلـك سـنة فـدبر أمـر  ،بعد خلع الخلیفة المقتدر ر قرطبةعلى باب مسجده، استبد ابو الحزم بأم

 ،، المغـرب فـي حلـى المغـرب، ابـن سـعید١٨٨ ص جـذوة المقتـبس، ،ینظر: الحمیـدي .م ١٠٤٣هـ/ ٤٣٥

 القلقشــندي، صــبح االعشــى، ج ،١، ٢٧٠ ، ص٢ ، الــذهبي، العبرقــي خبــر مــن غیــر، ج٥٦ ، ص١ ج

  .١٦٦ ص، ٥ ابن العمادة، شذرات الذهب، ج ،٢٤١ ، ص٥

بــن عبــد الملــك بــن عبــد الــرحمن الناصــر، یكنــى أبــو بكــر، لقــب بالمعتــد بــاهللا. آخــر  هشــام بــن محمــد:) (١٠٩

م  ١٠٢٧ -هــ ٤١٨خلفاء بني أمیة في األنـدلس. كـان مقیمـا فـي حصـن البونـت. بویـع فـي الخالفـة سـنة 

لف علیـه الجنـد حتـى خـام، فأقـام فیهـا  ١٠٢٩هــ / ٤٢٠بعد الخلیفة المستكفي باهللا، ثم دخـل قرطبـة سـنة 

 ص ینظر: الحمیدي، جذوة المقتبس، وانقرضت به الدولة األمویة في األندلس. .م ١٠٣١هـ / ٤٢٢سنة 

، ابــن الخطیــب، ٥٠ المعجــب، ص ، المراكشــي،٦٢٧، ص ٧ الكامــل فــي التــاریخ، ج ،، ابــن األثیــر٢٧

  .٣٦٧تاریخ الخلفاء، ص  ،، السیوطي٢٧٧، ص ٤ اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج

، صـفة جزیـرة األنـدلس محمـد ): وهي قریة من أعمال بلنسیة. ینظر: الحمیـدي Alpuente: ( البونت) (١١٠

ونـــة مـــن أمـــراء مؤســـس دولـــة بنـــي بـــرزال فـــي قرم ابـــو عبـــد اهللا الحاجـــب، :: الزنـــاتيبـــن عبـــد اهللا البرزالـــي

هـــ/ ٤٠٤فأســتقل بقرمونــه ســنة كــان ولیــا علیهــا فــي أیــام الخلیفــة هشــام بــن الحكــم،  ،الطوائــف فــي األنــدلس

وأشـــبونة  وقـــد أنضـــوى تحـــت حكمـــه العدیـــد مـــن المـــدن منهـــا أســـتجة ،م، فضـــبطها ورتـــب جنودهـــا ١٠١٣

 ، المغـرب، جم. ینظـر: ابـن عـذاري، البیـان ١٠٤٢هــ/ ٤٣٤ان مـات بقرمونـة سـنة والمدور والبونـت الـى 

  .٢٢٨ ، ص٦ ، الزركلي، االعالم، ج٣١٢، ٣١١ ، ص٣

 .١٣ ، ص٣ ، عنان، دولة االسالم، ج٤٣٨، ص ١ فح الطیب، جالمقريء، ن )(١١١
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 ، ج، البیـان المغـرب، ابـن عـذاري٥١ص  المعجـب، ، المراكشي،٥٢٨، ص ٥ ، جابن بسام، الذخیرة )(١١٢

 .٢٧٨ص  ،٤ ، ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج١٥١ ، ص٣

فــي ذهــاب الدولــة االمویــة القــزاز: حكــم بــن ســعید أبــو العاصــي، ویقــال لــه الحائــك وزیــر، كــان الســبب ) (١١٣

قیل انه كان حائكًا بقرطبة، واتصل بالخلیفة المعتد باهللا، فرفع شأنه وجعله وزیرا، فستبد بأمرهـا  ،باألندلس

تجـار ویغـدقها علـى البربـر، وجرى مجرى أعاظم الوزراء، واخذ علیه أهل قرطبة انه كـان یصـادر أمـوال ال

فثـارت علیــه قرطبــة وكـان أول قتیــل قتــل علـى یــد رجــل یعـرف بــأبن الحصــار. ینظـر: ابــن عــذاري، البیــان 

  .٢٦٦، ص ٢ ، الزركلي، األعالم، ج١٤٩ -١٤٦ ، ص٣ ج المغرب،

 ،١٤٩، ١٤٦ ، ص٣ ، ابــــن عــــذاري، البیــــان المغــــرب، ج٥١، ٣٠٤ ص ١ ابــــن بســــام، الــــذخیرة، ج )(١١٤

 ، الخلـف، نظـم حكـم األمـویین ورسـومهم فـي األنـدلس،٦٦٨ ص ،٢ ج ،دولة اإلسالم في اإلسـالم، عنان

 . ٤٥٤، ص ١ ج

أمیة بن عبد الرحمن: بـن هشـام بـن سـلیمان بـن عبـد الـرحمن الناصـر األمـوي، طمـع بالخالفـة بعـد أن ) (١١٥

. كــان ســببا فــي ضــیاع الخالفــة األمویــة فــي م ١٠٣٠هــ/ ٤٢٢ة المعتــد بــاهللا ســنة خلـع أهــل قرطبــة الخلیفــ

األندلس. فقد حدثته نفسه بأعتالء سدة الخالفـة مكـان الخلیفـة المعتـد بـاهللا، فـأغرى العامـة وحرضـهم علـى 
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