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مهذ إعالن اخلالفة حتى نواية عصز  دور الرببز يف األندلس

 احلكم اخلليفة

 م(973-929/ـه 333 -313)

 عطية إمساعيل إبراهيم .د

 (الرببر)ملصطلح  التارخييالتأصيل : مقدمة

ِ     اختًـ املؤضخٕٛ ايّٓػابٕٛ  ٚإشا  ،اختالؾّا نبرياّا ذبٍٛ ْؿبا٠ اي ببط سٚ ْػبريٗ
ذاٚيٓا ضقس اآلضا٤ اييت ْاقؿت سذٛاٍ اي بط، ظبس يف طًٝع١ ٖصٙ اآلضا٤ َا شنطٙ اببٔ  

يَُٝؿكِّبٌ ؾٝب٘ اسببسٜن  بٔ      ؛(ايعب  )خًسٕٚ، ايصٟ سؾطز ازبع٤ ايػبازؽ َبٔ نتابب٘    
ِ  ،اي ببط  ِ    ،ْٚػبريٗ مجٗببط٠ )يف  ّ(ٔ ذبع ابب )ًٜٚٝب٘   ،ٚقريا٥ًبِٗ، ٚبوبِْٛٗ، ٚسؾدباشٖ

 .(َؿاخط اي بط)، ٚتابعُٗا املؤضر اجملٍٗٛ يف نتاب٘ ايكِِّٝ (سْػاب ايعطب

  ٕ ذسٜثب٘  بٔ اي ببط َٓاقؿبّا سقبٌ ايتػب١ُٝ، ؾٛقبـ  ًب٢          (1)بسس اببٔ خًبسٚ
قريبٌ ايبسخٍٛ يف ْػبريِٗ ٚقريا٥ًبِٗ، ٚشنبط سٕ تػب١ُٝ اي ببط بٗبصا          )اي بط(َكوًس 

ٚضس٣ ٖبصا   ،ا غعا بالز املػبطب ٚإؾطٜكٝب١  االغِ، تطجع إىل سذس ًَٛى ايتريابع١  ٓسَ

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 ٟن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ، جاَع١ بٓػاظ. 
ايعب  ٚزٜبٛإ املريتبسس      ريس ايطمحٔ بٔ ضبُس ببٔ خًبسٕٚ اسبهبطَٞ املػطببٞ.     ،ابٔ خًسٕٚ -1

ٕ  ،بباٚ   ،ٞ ًُب َؤغػ١ األ، ٜاّ ايعطب ٚايعحِ ٚاي بطس يفٚاشب    ،1د، 1971ّ 2ط ،يريٓبا
 .99م
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ِ   = ٚمسع ضطاْتِٗ، ؾتعحب َٔ شيو ٚقاٍ: ،ازبٌٝ َٔ األ اجِ  +َبا سنثبط بطببطته
ٛا بب  ُّ ابٔ خًسٕٚ ٕا ٜكسّ تعطٜؿا ملا تعاضف  ًٝ٘ ايعطب ذبٍٛ   ٚذاٍٚ)اي بط( ؾػ

قببٛا  املدتًوبب١ غببا ًبب٢ األاي بببط بًػببإ ايعببطب توًببل  = نًُبب١ اي بببط ؾكبباٍ
سَب١  ) ٖٚبٛ يف إطباض تعطٜؿاتب٘ ايػبابك١ ٜوًبل  ًب٢ اي ببط َكبوًس         (2)+املؿ١َٛٗ

ٚملبا مبِ    ،ٚشيو الجتُا ِٗ  ٢ً يػ١ ٚاذس٠ ٚتؿعريِٗ َٔ سقٍٛ َتعاضؾ١ ؛(اي بط
 ًب٢ ايبطغِ    ،ْؿ٦ٛا  ًٝٗا ٚمتػبهٛا بٗبا   اييتَٔ ق١َٝٛ متثًت يف اْتُا٥ِٗ ألضنِٗ 

   .تُا ٞذسثت يف تاضخيِٗ االج اييتامحطا  ايهثا٠ 

 ٞ مبراٚيب١ زبُبع اضا٤ ايّٓػبابل ايبصٜٔ ذببّسثٛا  بٔ ْػبب         (3)ٚقاّ املكسغب
إٕ اي بط ٜطجعٕٛ يف األقٌ إىل سَب١ ايعبطب،    :اي بط؛ ؾصنط سٕ بعض ايّٓػابل قاٍ

ـَ يف شيو ٚقٌٝ: َٔ غّػبإ، ٚقٝبٌ: َبٔ     ،ٚقٌٝ: إٕ اي بط سٚظاع َٔ ايُٝٔ ،ثِ ُسخُتًِ
ٚٙ   ايبصٟ بعبن غبط١ٜ َبٔ بٓٝب٘ إىل      ،ٚيس ْعُإ بٔ محا بٔ غبريا   ،املػبطب يٝعُبط

ؾٓعيببٛٙ ٚتٓاغببًٛا ببب٘، ٚاْتٗبب٢ بعببض ايّٓػببابل إىل سٕ اي بببط سخببالط َببٔ نٓعببإ    
 ٚايعُايٝل.

ٖبصٙ اآلضا٤ ايبيت    (َؿاخط اي ببط )ايصٟ ْاقـ  (4)ٚقس خايـ املؤيـ اجملٍٗٛ
ّػبابٕٛ يف سٕ  إٕ َا شنطٙ ايٓ=ٚاْتكس َععُٗا بكٛي٘:  ،اختًؿت يف تاقٌٝ ْػب اي بط

ٔ   ، اي بط َٔ ٚيس ذاّ بٔ ْٛح  ًٝ٘ ايػالّ سٚ  ،ٚايصٜٔ اّز ٛا َِٓٗ سٕ اي ببط َبٔ ايبُٝ
ُِا سٚ َٔ ْػريِٗ إىل بطِّ بٔ قٝؼ  ٝالٕ، ٖصا نًب٘ باطبٌ الؾبو يف بوالْب٘،      ،َٔ ِذ

ُِبا ططٜبل يبريالز      ،سقبالّ  (بطَّ)َٚا  ًِ ايّٓػابٕٛ يكٝؼ  ٝالٕ ابّٓا امس٘  ٚال نبإ سِب
 .+إال يف تهاشٜب َؤضخٞ ايُٝٔاي بط 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 89م ، 6د، املكسض ايػابل -2
سذػبٔ   مشؼ ايسٜٔ سبٛ  ريس اهلل ضبُس بٔ سمحس بٔ سبٞ بهط املعطٚف بايريؿباضٟ.  املكسغٞ، -3

 232، م1996طريع١ يٝسٕ  ،َعطؾ١ االقايِٝ يفايتكاغِٝ 
4-  ٍ ْريبص تاضخيٝب١ يف سخريباض اي ببط يف ايكبطٕٚ ايٛغبو٢ َٓتدريب١ َبٔ اجملُبٛع           ،َؤيـ صبٗبٛ

 س. :ْؿبط ٚتكبرٝس   ،ٖبب 712ملؤضر صبٍٗٛ االغِ سيؿ٘ غب١ٓ   ،(َؿاخط اي بط)املػ٢ُ بهتاب 
 .1934ّٖبب/  1352ْٛؿبٛ. ضبباط ايؿبتس،    يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ، املوريعب١ ازبسٜبس٠ يكباذريٗا ف. َ   

 65م
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يف نطٚض٠  سّ ايتػًِٝ بباٟ   (املؤضر اجملٍٗٛ)َع  (5)(ابٔ ذعّ)ٚقس اتؿل 
 .َٔ اضا٤ ايّٓػابل ايػابك١ اييت حيٌُ اختالؾٗا زيٌٝ اذتُاٍ نصبٗا

 ًب٢ ايبطغِ َبٔ     ،َٔ خالٍ ذسٜن املؤضخل ايّٓػابل  ٔ سقٌ ْؿا٠ اي بط
اِٖ ميهببٔ ايكببٍٛ: إٕ اي بببط قببس اَتببس  نثببط٠ االخببتالف سٚ االتؿببام ذببٍٛ َٓؿبب

ٚمل ٜٗاجطٚا إيٝب٘ َبٔ    ،جصٚضِٖ األٚىل يف إقًِٝ بالز املػطب يف ايؿُاٍ اإلؾطٜكٞ
ايبيت ذباٍٚ املؤضخبٕٛ إثريبا  ْػبريِٗ إيٝٗبا، ؾبايعطب ايؿباذبٕٛ          ،املٛاطٔ ايهثا٠

ٛا بالز املػطب ٚا غبا ايكريا٥بٌ اي بطٜب١ زٕٚ األجٓباؽ ايريؿبط١ٜ        ، ٓسَا ْعي مل جيبس
ٚمل جيببسٚا جببصٚضّا ألٖببٌ املببٛطٔ األقببًٝل ايببصٜٔ غببريكٛا اي بببط يف    ،األخببط٣
 .ٚتٛاتط شيو يف سخرياض ؾتٛذا  املػطب ٚإؾطٜك١ٝ ،اغتٝواْ٘

 ،ٜؤٜس ٖبصا ايبطسٟ  ٓبسَا تعبطع يتعطٜبـ اي ببط       (6)(ابٔ ذٛقٌ)َٚا شنطٙ 
ٚال ٜٛقـ  ٢ً اخبطِٖ؛   ،ِٖٚ قريا٥ٌ ال ُٜرك٢  سزِٖ ،ػطبؾكاٍ: إِْٗ غهإ امل

ٚتٛغًبِٗ يف ايب اضٟ ٚتريبسزِٖ يف ايكبراضٟ،      ،يهثط٠ بوِْٛٗ َع تؿعب سؾداشِٖ
 .مما ٜسٍ  ٢ً تعُل ازبصٚض اي بط١ٜ يف إقًِٝ بالز املػطب

ٚقس اْكػبِ اي ببط إىل قريا٥بٌ نبثا٠ ٚؾبعٛب مجحنب١، اعببسض  َبٔ سقبًل          
ِٖ بٓٛ بطبط بٔ ببطْؼ ببٔ غبؿهٛ ببٔ      :ٚاي اْؼ (7)(ْؼ ٚايريِتطاي ا) :ُٖا ،سغاغٝل

ٚتهْٛبت قريا٥بٌ    ،ٚاْٛر بٔ خاْٛر بٔ َاظٜذ بٔ نٓعإ بٔ ذاّ بٔ ْٛح  ًٝ٘ ايػبالّ 
 ،اي اْؼ َٔ: املكاَس٠ ٚغُاض٠ ٚسٚضب١ ٚنتا١َ ٚسٚضٜػ١ ٚسظزاجب١ ٚ حٝػب١، ٚملوب١   

ٚسؾدباش   ،ٛب نبثا٠ ٖٚػهٛض٠، ٚجعٚي١، َٚػواغ١، ٖٚٛاض٠، ٚيهٌ ٖصٙ ايكريا٥ٌ ؾبع 
 .(8)ٚ ُا٥ط غعٜط٠

ٖٚصا ايتكػبِٝ يكريا٥بٌ اي ببط ٖبٛ ايػايبب  ًب٢ َععبِ نتبب ايتباضٜذ، ايبيت           

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ٟ      ،ذعّابٔ  -5 ، مجٗبط٠ سْػباب ايعبطب    ،سبٛ ضبُس  ًٞ بٔ سمحس ببٔ غبعٝس ببٔ ذبعّ ايعباٖط

 495، 1971ّذبكٝل ٚتعًٝل:  ريس ايػالّ ٖاضٕٚ، ايوريع١ ايثاين، زاض املعاضف، َكط 
املػبايو  )، َاخٛش٠ َٔ نتاب قٛض٠ األضع، سبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ ذٛقٌ ايٓكٝيب، ابٔ ذٛقٌ -6

 97م، 1979ّ َهتري١ اسبٝا٠، باٚ  ،(ٚاملُايو
 99م ،1د ،ايع  -7
 495م، ابٔ ذعّ مجٗط٠ اْػاب ايعطب -8
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ٚا ٖصٙ ايكريا٥ٌ ظٜاز٠ سٚ ْككباّْا،   ذبسثت  ٔ سقػاّ اي بط، ؾهثا َٔ املؤضخل، شنط
ايًصٕا شنطا يف  رياض٠ تهباز   (10)ٚابٔ خًسٕٚ (9)(املؤضر اجملٍٗٛ)ٚشيو َا الذع٘ 

ٖٚبصا بباب ال ُٜوُبع    = :تتؿل سيؿاظٗا،  ٓس اْتٗا٥ُٗا َٔ تكػِٝ ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ ؾكاال
 .+ٚال غريٌٝ إىل اإلذاط١ ب٘ ،يف اغتٝؿا٥٘

 بداية تواجد الرببر يف احلياة السياسية يف األندلس: أواًل

ايؿتٛذبا  اإلغبال١َٝ يف   ٚنإ مصٙ ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ ايسٚض األنب  يف ببٛانا   
ٚؾباضى اي ببط بٓكبٝب ٚاؾبط يف      (11) ز177ّٖب/ 29شٚاييت بسس  يف  اّ  ،األْسيؼ

ٟ   يؿتس األْبسيؼ  جٝٛف ايؿتس اييت قازٖا طاضم بٔ ظٜاز ُِبا سٕ تعبساز   (12)ؾبصنط اسِب
اي بط ايصٜٔ ؾاضنٛا طاضقّا يف  ريٛض ايريرط إىل األْسيؼ ٚقبٌ إىل غبريع١ االف، يف   

ٍ  )ذل ذّسز ٖبصا ايعبسز    اببٔ  ) ؿبط سيؿبّا، ٚمل ٜتؿبل     بباث   (13)(املؤيبـ اجملٗبٛ
ؾٝصنط سٕ جٝـ ايؿتس اإلغبالَٞ يبريالز األْبسيؼ مل ٜهبِ      ،َع سذسُٖا (14)(خًسٕٚ

ٟ   ،َٔ ايعٓاقط ايعطب١ٝ إالحن ثالمثا١٥ ٚبٗبِ   ،يف ذل ؾاضى اي بط بعؿبط٠ االف بطببط
 .إغرياْٝامتت ؾتٛذا  

ٚ ٢ً ايطغِ َٔ نثط٠ االختالف ذٍٛ  سز ازبٓٛز اي بط املؿاضنل يف ؾبتس  
إالحن سٕ سذسّا ال ٜٓهط زٚض اي بط ايهريا يف ٚقٍٛ اإلغبالّ ٚاغبتكطاضٙ ٖٓباى،     إغرياْٝا

   ِ بعبس إمتباّ ايؿبتس اإلغبالَٞ     ٚ .ٖٚصا إمجاع َٔ املؤضخل ناؾب١ ال ٜٓهبطٙ سذبسٖ
 تٛاؾس  امحطا  اي بط١ٜ إىل األْسيؼ.

ؾكبس   ،تٛايبت امحبطا  اي بطٜب١ ايٝٗبا     إلغبرياْٝا ايؿبتس اإلغبالَٞ    ضبعس اغتكطا
يف  ،اتؿكت ايطٚاٜا  ايتاضخي١ٝ  ٢ً سٕ ٖحبطا  اي ببط إىل ؾبري٘ ازبعٜبط٠ األٜرياٜب١     

   ِ ٚشيبو يكبطب    ،س كاب ايؿتس ناْت سغطع ٚسؾس نثاؾ١ َٔ ٖحبطا  ايعبطب سْؿػبٗ
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 96َؿاخط اي بط، م  -9
 196م ،6د، ايع  -10
 6، م1967، طريع َس١ٜٓ صبطٜط ،اخرياض صبُٛ ١ ،َؤيـ صبٍٗٛ -11
 9م ،ْؿط يٝؿ٢ بطٚؾٓػاٍ ،قؿ١ جعٜط٠ االْسيؼ -12
 7م ،اخرياض صبُٛ ١ -13
 117 ،4د ،ايع  -14
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ٚغط ١ اْتكامِ  ب  ايريربط،    ،ٖٚٞ َطنع ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ ،بالز املػطب َٔ األْسيؼ
سٚ ألِْٗ ناْت ذبسِٖٚ اآلَاٍ ايعطٜهب١ يف تريبسٌٜ سذبٛامِ املعٝؿب١ٝ املتٛانبع١      

ٟ )ٜكبٍٛ   ،ا٠اييت نباْٛا ٜعبإْٛ َٓٗبا يف بالزٖبِ ايؿكب      ٟ )بٓكبٌ   (ايبطاظ  (15)(املكبط
ٚتػاَع ايٓاؽ َٔ سٌٖ بًس ايعس٠ٚ ببايؿتس  ًب٢ طباضم باألْبسيؼ ٚغبع١ املػبا        =

 ،ؾاقريًٛا عبٛٙ َٔ نٌ ج١ٗ ٚخطقٛا ايريرط  ٢ً نٌ َا قسضٚا  ًٝب٘ َبٔ َطنبب    ،ؾٝٗا
ؾًركببٛا بوبباضم ٚمل ٜػببتكط اي بببط  ًبب٢ اإلغببالّ إال بعببس ْببعٚمِ إىل األْببسيؼ،   

 .+اإلغريإَع ايعطب  ب٤ ازبٗاز ٚايػعٚ يف بالز ايٓكاض٣ ٚذبًُٛا 

الؾو سٕ تًو املؿاضن١ ايك١ٜٛ يً بط يف ؾتس األْبسيؼ جعًبتِٗ يف َكسَب١    
ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ اييت تتوًع إىل زٚض ٜٓاغبريٗا يف تًبو ايبريالز ايريعٝبس٠  بٔ املؿبطم       

ت َريهبط،  ٚقس ظٗط زٚض اي بط يف غٝاغب١ بب  سَٝب١ يف األْبسيؼ يف ٚقب      ،اإلغالَٞ
ٚشيبو   (16)نُا ٜكبٍٛ اببٔ  بصاض٣    ،ؾُٓص سٕ بسس  ايس ٠ٛ األ١َٜٛ يف ايٓؿا٠ ٚايعٗٛض

ؾكبس ايتبـ    ،ز157ّٖب/ 731شغ١ٓ  (ايساخٌ)بعريٛض  ريس ايطمحٔ بٔ َعا١ٜٚ املًكب بب
 ،اي بط مبدتًـ طٛا٥ؿِٗ ذٍٛ األَا األَبٟٛ؛ الْتػباب٘ إىل اي ببط َبٔ ْاذٝب١ سَب٘      

مما زؾع اي بط إىل َػا س٠  ريس ايطمحٔ ايساخٌ طبٛاٍ   (ْؿع٠)اييت تطجع إىل قري١ًٝ 
 ايػٓٛا  األضبع، اييت قهاٖا يف بالز املػطب قريٌ  ريٛضٙ إىل األْسيؼ.

ٚاغببتُط زٚض اي بببط َببع سَببطا٤ ايريٝببت األَببٟٛ يف األْببسيؼ، َؿبباضنل يف   
 ؛األذساث ايػٝاغ١ٝ مجٝعٗبا، ذتب٢ ٚقبٌ اسبباٍ بٗبِ إىل  كبط اشبالؾب١ األَٜٛب١        

ط سْؿػِٗ سَاّ ذه١َٛ س١َٜٛ ق١ٜٛ ذسز  زٚضِٖ َٚٗباَِٗ املٓٛطب١ بٗبِ    يٝحس اي ب
اقتػبُت َعٗبِ املٓاؾػب١     ايبيت  ،األخبط٣ إىل جاْب  ٓاقبط ايػبهإ    ،زاخٌ ايسٚي١

 ،ال غُٝا  ٓكط ايعريٝبس ايكبكايري١   ،ايػٝاغ١ٝ ٚايػٝوط٠  ٢ً ايٛظا٥ـ ايعًٝا يف ايسٚي١
بٛاغوتِٗ ايتبٛاظٕ ايػٝاغبٞ َبع    ايصٜٔ اجتًريِٗ اشبًٝؿ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقط؛ يٝكٓع 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
سمحس بٔ ضبُس املكطٟ ايتًُػاْٞ، ْؿس ايوٝب َٔ غكٔ األْسيؼ ايططٝبب، ذككب٘:    ،املكطٟ -15

 121م ،1د، 1968ّباٚ   ،إذػإ  رياؽ، زاض قازض .ز
ايريٝبإ املػبطب يف سخريباض األْبسيؼ      : سبٛ  ريٝس اهلل ضبُبس ببٔ  بصاض٣ املطانؿبٞ.    ابٔ  صاض٣ -16

ٕ  .ؽ. د ٚاملػطب، ذبكٝل َٚطاجعب١:  بباٚ ، يريٓبإ،    ،زاض ايثكاؾب١ إ. يٝؿبٞ بطٚؾٓػباٍ،    ،نبٛال
  ّ.1983ايوريع١ ايثايث١ 

- Charles Diehl, Georges Marcais: le Monde oriental, T.III, P.407. 
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 .ايعٓكط ايعطبٞ ٚاي بطٟ

ٌ  يهٔ بايطغِ َٔ شيو  اجملتُبع   يفاي ببط  ٓكبطّا ٖاَبّا ٚذٜٝٛبا      ؾكبس ظب
 ،بٌ سقريس اي بط ايعٓكط ايصٟ با  َطؾرّا ملٓاؾػ١ ايعبطب يف األْبسيؼ   ،األْسيػٞ

َٓبص ايؿبتس اإلغبالَٞ ٚاألْبسيؼ تؿبٗس َٛجبا  َتعبسز٠ َبٔ ايعٓكبط          هُا شنطْا ؾ
 ؛اإلغبال١َٝ  إلغبرياْٝا  ًٝ٘ َٔ ايػباذٌ اإلؾطٜكبٞ املػطببٞ املتباخِ      تتٛاؾس ،اي بطٟ

َٚٔ املالذغ سٕ اي بط ايؿاذبل قبس اْبسصبٛا    ،ضغري١ يف ازبٗاز سٚ يف اسبٝا٠ ايطغس٠
ٞ  َع ٞ     ؛ايعٓكط ايعطبب باإلنباؾ١ يبريعض ايعٓاقبط     ،يٝهْٛبٛا َعبّا اجملتُبع األْسيػب

ٖصا االْسَاد ْريٛؽ نبثا َبٔ اي ببط يف صبباٍ      َٚٔ َعاٖط ،َثٌ ايككايري١ ،األخط٣
األَط ايصٟ زؾع اشبًٝؿ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقط سٕ جيس ؾِٝٗ بسٜاّل  بٔ   ،ايؿهط ٚاألزب

خاقبب١ سٕ اشبًٝؿبب١ األْسيػببٞ نببإ ٜببط٣  ،ايعٓكببط ايعطبببٞ يف نببثا َببٔ األذٝببإ
متثٌ خوطّا نبرياّا  ًب٢ طُٛذاتب٘ ايػٝاغب١ٝ ٚايعػبهط١ٜ       ،ايكطا ا  ايكري١ًٝ ايعطب١ٝ

ٚ    ،ْسيؼيف األ  خبص ٜبطؾعِٗ  ًب٢ بكٝب١ ايعٓاقبط     سؾاقوٓع املدًكبل َبٔ اي ببط 
 .تسضجيّٝا يف ؾت٢ صباال  اشبالؾ١ خاق١ اجملاال  ايعػهط٣١ٜ خطاأل

طٛاٍ ؾرت٠ ذهِ اإلَباض٠  ٚقس تسضب اي بط  ٢ً ؾت٢ ؾؤٕٚ اسبهِ ٚايػٝاغ١ 
ْسيؼ طٛاٍ ذهِ اشبًؿبا٤  مما جعًِٗ ايعٓكط األن  تاثاّا يف غٝاغ١ األ ؛األْسيػ١ٝ
الغبُٝا  كبط ايكب٠ٛ ٚاالظزٖباض  كبط اشبًٝؿب١  ريبس ايبطمحٔ          ،بعس شيواألَٜٛل 

 ايٓاقط ٚابٓ٘ اشبًٝؿ١ اسبهِ املػتٓكط.

 هاصر على الرببر يف سياسة الدولةاعتماد اخلليفة عبد الرمحو ال :ثانيًا

يٝتدًكبٛا   ؛ٜٕٛٛ يف األْسيؼ االغتعا١ْ بعٓاقط غا  طب١ٝذاٍٚ اشبًؿا٤ األَ
َببٔ ْؿببٛش األضغببتكطاط١ٝ ايعطبٝبب١ ايببيت سز  قببطا اتٗا إىل نببعـ ايسٚيبب١، ٚاْٗٝبباض 

متٗٝبسّا يهبريس    ؛ٚقباَٛا بتبسضٜريِٗ  ًب٢ طبتًبـ ؾبؤٕٚ املًبو ٚايػٝاغب١        ،َٛاضزٖا
ايعٓاقبط   ٚنإ َبٔ سببطظ ٖبصٙ    ،مجاح ايعٓكط ايعطبٞ، ٚايكها٤  ٢ً قٛت٘ ايػٝاغ١ٝ

اييت ا تُس  ًٝٗبا اشبًؿبا٤ األَٜٛبٕٛ يف ؾبت٢ ؾب٦ٕٛ اسبٝبا٠ ايػٝاغب١ٝ ٚايعػبهط١ٜ         
 .(اي بط)

 - 279ٖبب /  353 - 333ٖٚصٙ غٝاغ١ سقّطٖا اشبًٝؿ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقبط ش 
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ٚالؾبو سٕ تًبو    (.(17)َٓص سٕ تٛىل اإلَاض٠ األ١َٜٛ بعس جسٙ األَا  ريبس اهلل  ز277ّ
األضغبتكطاط١ٝ ايعطبٝب١، ايبيت سّز٣ ْؿٛشٖبا يف األْبسيؼ      ايػٝاغ١ جا٤   ٢ً ذػاب 

  ٟ ِّ ضس٣  ريبس     ،إىل إؾعاٍ ضٚح ايعكري١ٝ ايعطق١ٝ طٛاٍ ؾرتا  ايٛجبٛز األَبٛ َٚبٔ ثب
ايطمحٔ ايثاين نطٚض٠ إنعاف ايٓؿٛش ايعطبٞ، ؾراٍٚ سٕ جيعٌ غًو١ ايبريالز نًبٗا   

س ايبطمحٔ  ، ؾكريبٌ سٕ ٜتبٛىل  ريب   (18)يف ٜسٙ بٛاغو١ اغتدسّا ايعٓاقبط غبا ايعطبٝب١   
ناْت َععِ ؾ٦ٕٛ ايريالز تترهِ ؾٝٗبا ايكريا٥بٌ ٚاألضغبتكطاط١ٝ     ،ايثاين إَاض٠ األْسيؼ

ايعطب١ٝ، ٚناْت املعاضى تهوطّ يعاٖا باغتُطاض ببل ايػبًو١ املطنعٜب١ يف اإلَباض٠     
األ١َٜٛ ٚبل اشباضجل  ًٝٗا َٔ ايكريا٥ٌ ايعطب١ٝ، اييت ناْت ذبباٍٚ زا٥ُبّا سٕ تكبِٝ    

ا يف ايثػٛض ٚاملسٕ،  ٢ً سغاؽ االغبتكالٍ ايًبٞ  بٔ اإلَباض٠     غٝاغتٗا ٚاغتكالم
 .(19)األ١َٜٛ ٚقكط اسبهِ يف قططري١

َٓص ظَبٔ األَبا  ريبس ايبطمحٔ      ،اغتُط  ٖصٙ املٓاؾػ١ ايػٝاغ١ٝ ظَّٓا طٜٛاّل
ايساخٌ، ٚناْت غريريّا َرياؾطّا يف نعـ غبٝوط٠ األَبطا٤ األَبٜٛل  ًب٢ ايهبثا َبٔ       

ذت٢ ٚقًت اإلَاض٠ األَٜٛب١ إىل  ريبس ايبطمحٔ ايثايبن،      ،ايٛالٜا  ٚايهٛض األْسيػ١ٝ
ايصٟ ؾّسز  ٢ً َواضز٠ ايعكري١ٝ ايعطب١ٝ ٚذبوُٝٗبا، َعتُبسّا  ًب٢  ٓاقبط سجٓريٝب١،      

 .(20)ٜهٕٛ ٚالؤٖا يًسٚي١ ٚاسبانِ، ٚيٝؼ يًعكري١ٝ ٚايكري١ًٝ

ٚقس ذّسز  اشبالؾ١ األ١َٜٛ َٓٗحٗا، ايصٟ ٜطَٞ إىل ذبٌٜٛ إزاض٠ ايبريالز إىل  
ٜٗسف اشبًؿا٤ َبٔ ٚضا٥ٗبا إىل مجبع َععبِ      ،ٌٝ إىل املطنع١ٜ ايػٝاغ١ٝذه١َٛ مت

غًوا  األقايِٝ يف سٜسِٜٗ؛ َٓعّا سبطنا  املعاضن١ اييت طاٍ سَسٖا؛ بػبريب ْؿبٛش   
 .ايكريا٥ٌ ايعطب١ٝ املتعاٜس يف غٝاغ١ ايسٚي١

ٚقس ذّسز اشبًٝؿ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقط َهُٕٛ غٝاغت٘ املطنعٜب١ يف ذهبِ   
ايبصٟ   ،إَ اطبٛض سملاْٝبا   (otto II)اشبالؾ١ قطاذ١ سَاّ َريعٛث املًو سٚتٛ ايثاْٞ 

، ٟ يف ْكس غٝاغ١ إَ اطبٛض سملاْٝبا  ٚشيو  ٓسَا سخص اشبًٝؿ١ األَٛ ،(ٜٛذٓا)ٜس ٢ 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 37م، 2د، املػًُٕٛ يف األْسيؼ، تطمج١: ذػٔ ذريؿٞ ،ضٜٓٗط  زٚظٟ -17
 .37م  2د املطجع ايػابل -18
 499م  4د زقكايري١شزا٥ط٠ املعاضف اإلغال١َٝ: َاز٠  -19
 37م 2د ،االْسيؼ يفاملػًُٕٛ  ،زٚظ٣ -20
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سْ  سض٣ يف غٝاغت٘ َا ال ٜطنبٝ ؛  إْ  س تكس سٕ ًَههِ ذاظم َؿهط، غا  :ؾكاٍ
بساّل َٔ سٕ ٜاخص َكايٝس األَبٛض   ،إش ٜرتى بعض املػا٥ٌ ألتريا ٘ ٜعازبْٛٗا باْؿػِٗ

ظّٓا َٓ٘ سْب٘ ببصيو ٜػبتًُِٝٗ إيٝب٘، ٚتًبو       ؛ثِ إْ٘ ٜرتى مِ ٚالٜت٘ ،مجٝعٗا يف ٜسٙ
ايعُبٌ  ٖؿ٠ٛ جػ١ُٝ َٓ٘، ؾًٝػت يًط ا١ٜ اييت ٜريصما عبٛ األؾطاف َٔ  اقريب١، غبا   

 .(21) ٢ً ظٜاز٠ تػًوِٗ ٚزؾعِٗ إىل ايتُطز

ناْت ٖصٙ األؾهاض ايػٝاغب١ٝ شبًؿبا٤ بب  سَٝب١ يف األْبسيؼ، إؾباض٠ ٚانبر١        
تريعبّا يتًبو ايػٝاغب١ األَٜٛب١ ازبسٜبس٠،       ،ملس٣ ايسٚض ايصٟ ٜٓتعط ايعٓاقبط األجٓريٝب١  

  ًبب٢ ا تريبباض سْبب٘ ايعٓكببط ايثبباْٞ بعببس ايعٓكببط ايعطبببٞ يف ،الغببُّٝا  ٓكببط اي بببط
ِّ نإ تاثاٙ سنثط خوٛض٠  ًب٢ صبطٜبا  األذبساث ايػٝاغب١ٝ  بٔ       األْسيؼ، َٚٔ ث

 .(22)ايعٓاقط غا ايعطب١ٝ يف  كط اشبالؾ١ بك١ٝ

قاّ  ٓكط اي بط يف  كط خالؾ١ ب  س١َٝ يف األْبسيؼ ببسٚض  عبِٝ؛ ذٝبن     
ؾبباضنٛا اشبًؿببا٤ غٝاغبب١ ايسٚيبب١ غببٛا٤ يف ايٓببٛاذٞ ايػٝاغبب١ٝ سٚ ايعػببهط١ٜ، يف     

األَٜٛبب١ زاخببٌ األْببسيؼ، سٚ  ًبب٢ اسبببسٚز َببع املُايببو املػببٝر١ٝ يف  اسبُببال 
 .(23)اإلغرياْٞايؿُاٍ 

زٚض اي بط يف غٝاغب١ اشبالؾب١ األَٜٛب١ يف األْبسيؼ،      (24)يكس تٓاٍٚ ابٔ ذٝإ
ٚشنبط سٕ   ،ز292ّٖبب/  377شَٓص سٕ س ًٔ اشبًٝؿ١  ريس ايطمحٔ ايثاين اشبالؾ١ غب١ٓ  

ملبا   ؛ايٓاقط مل ٜػًِ اي بط ؾ٦ٕٛ اشبالؾ١ يف بسا١ٜ إ الْٗا، ؾكس سٚجؼ َِٓٗ خٝؿب١ 
، َعرتنبل  ًب٢ ايعٓكبط    (25)سذسثٛٙ يف ذهِ سغالؾ٘ األَٜٛل َٔ ثبٛضا  ٚؾب   

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .  255م  5املكتريؼ، ْؿط ؾاملٝتا د :ابٔ ذٝإ -21

- Louis Viardot: Histoire des Arapes et Mores d’Espagne, T.II,P.30 

ايػبٝس  ريبس ايععٜبع غبامل: قططريب١ ذانبط٠ اشبالؾب١         .ز. 333م  1د ،املكطٟ: ْؿس ايوٝب -22
 81م  1د 1984َّؤغػ١ ؾرياب ازباَع١  ،األ١َٜٛ يف األْسيؼ

 .55م  5د ،ْؿط ؾاملٝتا :املكتريؼ -23
 - Hady Roger idris: la Berebrie orintale sous les zerides, P.13. 

 .199املكتريؼ: ْؿط اسبحٞ، م  -24
ذػٔ إبطاِٖٝ ذػٔ، ايثٛضا  ٚايؿ  اييت ظًبت طًٝب١  كبط سَبطا٤ بب  سَٝب١،        .ٚقس سغٓس ز -25

الغُٝا األَا املٓبصض ٚاألَبا ضبُبس سٚالز األَبا  ريبس ايبطمحٔ األٚغبط إىل اي ببط، ايبصٜٔ          
= 
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 .(26)ايعطبٞ، سٚ طبايؿل يػٝاغ١ األَطا٤ األَٜٛل

زٚاض غٝاغ١  ريبس ايبطمحٔ ايٓاقبط، ايبيت ذبسز  س      (27)ٚقس ٚقـ ابٔ ذٝإ
بعسَا جاظ ايٓاقط بًس ايعس٠ٚ، ؾراظٖا زٕٚ َٔ نإ قريً٘ َبٔ  =اي بط يف زٚيت٘ بكٛي٘ 

ِ   ،.. َعتًّٝا  ٢ً َٔ جٓس َٔ سَطا٥ٗا. ابا٥٘ َعتكبسّا   ،َٓوّٜٛا  ٢ً اسبصض َبٔ ببٛازضٖ
قالِٖ ٚاألظٚضاض  ِٓٗ، َؿتدطّا  ٢ً َٔ سظٗبط َهاتريتب٘ َبِٓٗ، َٚٛاالتب٘  ًب٢ بعبس       
اذرتاؽ غا َػتسع مِ إىل ايعريٛض  ًٝ٘، ٚال َػتهثط َِٓٗ، َكتٓعّا بطجاٍ سْسيػب٘،  
ٚقٓا٥ع غًؿ٘، َكتكطّا بِٗ  ٢ً سزْب٢ املالذبل، قاقبطّا مبِ  ًب٢ سقبٌ ايطٚاتبب،        

 .+َكطؾّا مِ يف سؾل اشبس١َ

ٚقس اربص اشبًٝؿ١ اسبهِ املػتٓكط ْؿؼ ايػٝاغ١ ايبيت غباض  ًٝٗبا اشبًٝؿب١     
ب١ ذهُب٘، خاقب١ يف األطبطاف       ايٓاقط َع  ٓكط اي بط، ؾًِ ٜأَ جباْريِٗ يف بسٜا
ايريعٝس٠، اييت ميهٔ يً بط االْؿطاز بٗا  ٔ جػس اشبالؾ١، َثٌ ٚال١ٜ غريت١ يف ايَعبِس٠ٚ  

 ؛إذهاّ غبٝوطت٘  ًٝٗبا ٚإخهباع سًٖبٗا     املػطب١ٝ، مما زؾع املػتٓكط إىل نطٚض٠
ٌّ اي ببط ؾبرت٠ طًٜٛب١ يف خالؾب١ اسبهبِ            يٝأَ تكًريبا  اي ببط ٚثبٛضاتِٗ بٗبا، ٚظب
املػتٓكط ال ًٜعريٕٛ زٚضّا ٖاَّا، ٚال ٜٓايٕٛ ذع٠ٛ خاق١، َهتؿّٝا باغتدسّا سقبؿٝا٤  

 .َِٓٗ ممٔ قًسِٖ سبٛٙ ايٓاقط

ٕ    (28)ٚقس اتؿل املكسغٞ س٣ ذبصض اشبًؿبا٤   يف ٚقبؿ٘ ملب   (29)َبع اببٔ ذٝبا
األَٜٛل باألْسيؼ َٔ اقوٓاع  ٓكبط اي ببط، ؾبصنط سٕ اي ببط ٖبِ ؾبطاض سجٓباؽ        

 .اشبسّ

ذت٢ إٕ اشبًٝؿ١ اسبهِ ايثاْٞ َٓبع جٓبٛزٙ ٚؾطغباْ٘  بٔ ايتؿبري٘ بؿب٤ٞ َبٔ        
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

= 
ذاٚيٛا االغتكالٍ بٛالٜا  غطب ٚجٓٛب اي تػاٍ يف سٚاخط ايكطٕ ايثاين، ٚنإ سؾبس ٖبؤال٤   

 2تاضٜذ اإلغبالّ د  ،(ب  شٟ ايٕٓٛ)طا٤ ب  س١َٝ يف األْسيؼ، سغط٠ اي بط خوطّا  ٢ً غاغ١ سَ
 .491م 
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سؾٝا٤ اي ابط٠، يف ؾهًِٗ سٚ َالبػِٗ سٚ َطانريِٗ، ؾرُٝٓا ٚقعبت  ٝٓب٘ َٜٛبّا ٖٚبٛ     
سْهبط   يب٘ ٜطنبب ؾطغبّا بػبطد  بسٟٚ ايكبٓع١        ٢ً غالّيف َٛنري٘ مبس١ٜٓ ايعٖطا٤ 

ٚسظّٚض  ٓ٘، ٚ اتبب يف شيبو اسباجبب جعؿبطّا      ، ًٝ٘ املػتٓكط شيو إْهاضّا ؾسٜسّا
ٚتكببسّ إيٝبب٘ بببعغالظ ٚ كبباب، ذتبب٢   إذببطام   ،املكببرؿٞ، َٓهببطّا  ًٝبب٘ غؿًتبب٘ 

 .(30)ايػطد

 ٖهصا اْتؿط ؾعٛض َكت ايعٓكط اي بطٟ  ٓبس ايهبثا َبٔ طٛا٥بـ األْبسيؼ     
 .ذت٢ اتؿل ايعا١َ  ٢ً ايتكًٌٝ َٔ ؾاِْٗ، نًُا غٓرت مِ ايؿطق١ بصيو

ب١       سّثط  ٖصٙ ايعالق١ ايػ١٦ٝ اييت اتريعٗا خًؿبا٤ بب  سَٝب١ يف األْبسيؼ يف بسٜا
 ٗسِٖ َع اي بط،  ًب٢ اسبايب١ ايػٝاغب١ٝ ٚاالغبتكطاض ايبساخًٞ يًبريالز؛ ؾكبس ارببص         

يؿٛا َببع ايهببثأٜ َببٔ اي بببط َٛاقببـ َعازٜبب١ يًدالؾبب١ َٚكبباسبٗا؛ ذٝببن ذبببا 
 ،اشباضجل  ٢ً اسبهاّ األَٜٛل، سٚ  ٢ً ايعُاٍ ايتابعل مِ يف ايٛالٜبا  ايريعٝبس٠  
ؾكس سّٜسٚا ب  ضبُس اسبػبٝٓٝل بباضع ايعبس٠ٚ املػطبٝب١، ٚالقب٢ اشبًٝؿب١ اسبهبِ        

األَبط ايبصٟ جعبٌ إزاض٠ اشبالؾب١     ، (31)املػتٓكط َبٔ ٖبصا ايتربايـ ايعٓبت ايهبثا     
األْبسيؼ ال تػبتُط يف دباًٖبٗا يعٓكبط اي ببط، خاقب١ ٚسٕ ايعبطٚف        األ١َٜٛ يف 

ايػٝاغ١ٝ إبَّإ ذهِ  ريس ايطمحٔ ايٓاقبط، ناْبت تؿبطع  ًٝب٘ االغبتؿاز٠ َبٔ نبٌ        
ؾكس ٚجس ايٓاقط ْؿػب٘ َهبوطّا ياضبب١ اشبباضجل      ،ايعٓاقط األجٓري١ٝ يف األْسيؼ

 .(32)٠ املػطب١ٝيف  س٠ جٗا ، باإلناؾ١ إىل َٛاج١ٗ اشبوط ايؿاطُٞ يف ايعسٚ

سزضى  ريس ايطمحٔ ايٓاقط سٕ ايكطاع َع ايؿٝع١ ايؿاط١ُٝ، الببس ٚسٕ ُٜرػبِ   
ِّ ؾوٓت اسبه١َٛ األَٜٛب١ إىل ايبسٚض     ٢ً سضع املػطب بعٝسّا  ٔ األْسيؼ، َٚٔ ث

 .(33) اشبوا ايصٟ ميثً٘ اي بط يف صبطٜا  األذساث ايػٝاغ١ٝ يف تًو ايؿرت٠

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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  ايػٝاغ١ٝ اييت اْؿبطز بٗبا اي ببط باْبب     َٓص شيو اسبل اختًؿت املؿاضنا
ٛا سغًبب سجٓبازٙ       ٛا يف تؿبهٌٝ ازببٝـ، َٚثًب اشبًؿا٤ األَٜٛل يف األْسيؼ، ؾؿاضن

ٚسجابٛا  ريس ايطمحٔ ايٓاقط،  ٓسَا سظٗط ز ٛت٘ مِ يف ايعريبٛض َبٔ ايعبس٠ٚ     ،ٚؾطق٘
ٌ ايوا ب١  املػطب١ٝ إىل األْسيؼ، ؾاعباظ  إيٝ٘ ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ، ٜػتايؿِٗ ٚحيٌُ سٖ

   ٍ ٜكبٍٛ املؤيبـ    ، ٢ً سٌٖ املعك١ٝ َِٓٗ، َػاْسّا ملٔ ٚاالٙ َبِٓٗ باملباٍ ٚايطجبا
ٌّٗ تًبو      :(34)اجملٍٗٛ ؾاغتُاٍ ايٓاقط َِٓٗ خًكّا نثاّا، خاق١ َٔ ظْاتب١، ٚقبس غب

امل١ُٗ  ٢ً اسبه١َٛ األَٜٛب١ سٕ ايهبثأٜ َبٔ اي ببط نباْٛا حيًُبٕٛ إىل جاْبب        
َثٌ: ب  ايًٝن َٔ ظْات١، ٚب  اشبطٚببٞ َبٔ َبٛايٞ    سقًِٗ اي بطٟ ايٛال٤ األَٟٛ، 

 .ايٛيٝس ابٔ  ريس املًو، ٚب  ٚاْػٛؽ َٔ َهٓاغ١، َٛايٞ  ريس ايععٜع بٔ َطٚإ

َٚٔ املالذغ سٕ اشبالؾ١ األ١َٜٛ ذاٚيت اغتدسّا اي بط، يٝؼ ؾكبط يهبُإ   
ٚايببصٟ ميثببٌ اي بببط ايببطى  -اغببتكطاض األذببٛاٍ ايػٝاغبب١ٝ يف ايعببس٠ٚ املػطبٝبب١  

ٚإمنا يهُإ  سّ إثباض٠ ايكالقبٌ َبٔ اي ببط املكبُٝل يف األْبسيؼ؛        -األغاغٞ ما
 . كري١ٝ يكريا٥ًِٗ األقًٝل يف بالز املػطب

ٚيف سٚىل خوٛاتٗا زبصب قريا٥ٌ اي بط إىل األْسيؼ ٚايٛال٤ األَبٟٛ، قاَبت   
ؿبٛش،  ملبا مبصٙ ايكريًٝب١ َبٔ ايٓ     ؛اشبالؾ١ األ١َٜٛ بصب قاز٠ اي بط، خاق١ قاز٠ ظْاتب١ 

ؾتربايـ  ريبس ايبطمحٔ ايٓاقبط َبع ضبُبس ببٔ         ،الغُّٝا يف إقًِٝ املػطب األٚغط
 :ايصٟ بازض بعضغاٍ نتاب ايوا ١ يًدًٝؿ١ ايٓاقط، ايبصٟ جبا٤ يف ْكب٘    (35)خعض قا٥س

َا س ًِ  ٢ً ٚج٘ األضع سذسّا س طف مبا سٚجبب اهلل يبو    ،ٚاهلل ٜا سَا املؤَٓل=
ٚتٛقباّل إىل قتباٍ ايهؿباض     ،َ ؛ ألْٞ َا قُبت ببس ٛتو إال تكطببّا إىل اهلل تعباىل    

حبكٗا ٚقسقٗا، ؾاططذت امٛاز٠ ٚاثط  اسبل، ٖٜٚٛت بٓؿػٞ إىل سَبا املبؤَٓل   
ٕ ٜٓكبطْٞ اهلل  ب١ّٝٓ قازق١، ٚبكبا٠ ْاؾبص٠، ٚبط٥بت َبٔ ايٓباؽ إالحن َٓب٘، ٚضجبٛ  س       

تعاىل ب٘ ٚ ٢ً ٜسٜ٘، ٚسٕ ٜٓعط يف سَطٟ ٚسَط املػًُل َبٔ سٖبٌ إؾطٜكٝب١، ذتب٢     
ٜهؿـ اهلل تعاىل  ِٓٗ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايريال٤ ٚايطز٠، ٚسٕ ٜعّعْا اهلل َعؿط ظْاتب١ بٗبصٙ   
ايس ٠ٛ املٓكبٛض٠؛ ذتب٢ تطؾعٓبا  ًب٢ مجٝبع ايٓباؽ بٗبا، ؾٓهبٕٛ سٚيٝبا٤ ز ٛتبو           

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 79املؤيـ اجملٍٗٛ: َؿاخط اي بط م  -34
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 .(36)..+. َا املؤَٓل َٛىل نٌ بطبطٟ  ٢ً األضعؾعْو ٜا س ،ٚسْكاض زٚيتو

نإ ٖصا ايهتاب مبثاب١  كس ٚال٤ بل اي بط ايعْاتٝل ٚاشبًٝؿ١  ريبس ايبطمحٔ   
ايٓاقط، سخص ايعْاتٕٝٛ مبٛجري٘ َكا١َٚ ايٓؿٛش ايؿباطُٞ، ٚٚقبـ ضبباٚيتِٗ ايبيت مل     

 .(37)تٗسس يف ايػٝوط٠  ٢ً بالز املػطب األٚغط

ٟ سبساٙ اي بط َع اشبالؾ١ األ١َٜٛ يف األْبسيؼ، سٕ غبعا   نإ ْتٝح١ ايتعإٚ ايص
ٚغبٝوط َبٔ خالمبا  ًب٢      ،ز291ّٖب/ 373ش ريس ايطمحٔ ايٓاقط َس١ٜٓ ١ًًَََِِٝ غ١ٓ 

، ٚسضغٌ ايٓاقط نتابّا إىل قاز٠ اي ببط يف ايعبس٠ٚ   (38)َس١ٜٓ َغرِيَت١ سِٖ قٛا س املػطب
ؾ١، ٚخّل َبِٓٗ ضبُبس ببٔ    املػطب١ٝ  ريط ؾٝ٘  ٔ ضناٙ  ٔ إظباظاتِٗ شبس١َ اشبال

.. ٚقس قط   ٓس سَا املؤَٓل خببايل املبٛز٠ ٚقبازم    .= :خعض ايعْاتٞ جا٤ ؾٝ٘
ايوا ١، َعسٚزّا يف  سزٙ ايصٜٔ ُٜعَتُس  ًِٝٗ، ٚسْكباضٙ ايبصٜٔ َُٜتبٛضَّى يف املُٗبا      
 ٢ً ْٗهبتِٗ، ؾاْبت بباخّل املٓباظٍ  ٓبسٙ يف االغبتعساز ببو، ٚايطجبا٤ سبُٝبس          

ى ٚتبسباى ؾُٝبا حيطنبو سَبا املبؤَٓل ٜٚٓٗهبو عببٛٙ،        َكاَو، ٚذػٔ ْعبط 
ٚجيعًو قا٥سٙ يف مجٝع املػطب، قا٥ُّا بامس٘ ْاٖهّا بس ٛت٘، َعٝٓبّا  ًب٢ إذٝبا٤    

 .+... ايسٜٔ، ٚإَات١ ايؿاغكل

َع١ًٓ طا ب١ اشبًٝؿب١    ،ٚغط إ َا تٛاؾس  ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ إىل ايريالط األَٟٛ
سَطا٤ األزاضغ١ ٚظْات١ ٚسخص  ايعٓاقبط اي بطٜب١   َثٌ قريا٥ٌ نتا١َ َٚػطا٠ٚ ٚ ،ايٓاقط

ططٜكٗا إىل ايٛظا٥ـ ايكٝازٜب١ يف ازببٝـ األَبٟٛ، ملحنبا ضس٣ اشبًٝؿب١ ايٓاقبط َبٔ        
ٚطا ت يب٘ اي اببط٠   : (39)ذت٢ قاٍ ابٔ  صاض٣ ،ٚضغريتِٗ يف االْهُاّ إيٝ٘ ،إخالقِٗ

ٚا بؿهً٘ ٚ سي٘  .(40)يف مجٝع ْٛاذٝٗا، ٚا تكُٛا حبريً٘ ٚالش

ايؿاطُٕٝٛ دباٙ تسخٌ األَٜٛل يف بالز املػطب؛ ؾرباٚيٛا ٚقبـ   مل ٜػهت 
ٚا  ًب٢ َٓوكب١ ْبانٛض، ايبيت       ،امحُا  األ١َٜٛ  ٢ً ببالز املػبطب األقكب٢    ٚسغباض

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 .(41)ٜػٝوط  ًٝٗا قاحل بٔ غعٝس املٛايٞ يًدالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ

  ٞ  ٚضبباٚيتِٗ املتهبطض٠ يف اإلغباض٠  ًب٢     ،ٚقس تع ِ َكا١َٚ ايٓؿبٛش ايؿباطُ
 ،(َٛغب٢ ببٔ سببٞ ايعاؾٝب١    )َٓاطل اي بط املٛاي١ٝ يري  س١َٝ، سَبا َهٓاغب١ اي ببطٟ    

ٚس ًبٔ سَبا َهٓاغب١     ،ز233ّٖبب/  397شٖٚعّ ايؿاطُٝل يف صبُٛ ١ َعاضى غ١ٓ 
 .تاٜٝسٙ يػٝاغ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقط، ٚخًع٘ يوا ١ ايؿاطُٝل

ٟ     ٚسضغٌ َٛغ٢ بٔ سبٞ ايعاؾ١ٝ يف قططريب١،   نتباب ايوا ب١ إىل ايبريالط األَبٛ
ز ا٠ ايهؿط ٚايهبالي١، ؾكبس اتكبٌ     ،.. ٚسَا ٖصٙ ايؿ١٦ ايرياغ١ٝ َٔ املؿاضق١.= :شنط ؾٝ٘

ٍُ غٓت٘ ٚصباٖس٠ ايؿٝع١، ٚ سا٥ٞ ألٖبٌ   باَا املؤَٓل َقِوِعٞ ز ٠َٛ قاذريِٗ، ٚإبوا
   .(42)+ٚاغتريالغٞ يف نؿا١ٜ سغرياب٘ ،بٝت٘

ٛا يف طبتًبـ    ٚبًؼ َٔ تؿحٝع  ريس ايطمحٔ ايٓاقط يكريا٥ٌ اي بط، سٕ ذباٚي
 املٛاقـ إثريا  ٚال٥ِٗ يري  س١َٝ يف األْسيؼ.

زيٝاّل  ٢ً شيو،  ٓبسَا غباض املًبو     (43)ٜٚطٟٚ األغتاش ضبُس  ريس اهلل  ٓإ
يف قٛاتب٘ املػبٝر١ٝ إىل    (Navarra)ًَبو ْؿباض٠    (Ordonio II)سضزْٚٝٛ ايثباْٞ  
 (Tagus - Tajo)ذت٢ ٚقبًٛا إىل ْٗبط ايَتاُجب١     ز275ّٖب/ 333شغطب األْسيؼ 

ٚتبصنط ايطٚاٜب١ سُْٗبا َبٔ بطببط َكبُٛزٙ َبٔ         ،قاّ  ٢ً إضؾازٙ زيٝالٕ َبٔ اي ببط  
اي اْؼ، يهُٓٗا سنالحنٙ يف ِؾَعب ازبرياٍ، ٚسبعساٙ  ٔ ططٜل ايكبٛا  األَٜٛب١، ذتب٢    

تًو اشبس ب١   (Ordonio II)ٚ ٓسَا سزضى سضزْٚٝٛ ايثاْٞ  ،ُسْٗو ازبٝـ املػٝرٞ
 .قاّ بع ساَُٗااييت قاّ بٗا اي بطٜإ 

ٚ ٓسَا  اٚز اشبًٝؿب١ ايؿباطُٞ،  ريٝبس اهلل املٗبسٟ ٖحُاتب٘  ًب٢ املػبطب        
ٚاغرتزٚا َبٔ ايؿباطُٝل    ،ز251ّٖب/ 331شاألقك٢ تكس٣ ي٘ اي بط يف إقطاض غ١ٓ 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 397م  5د ،ْؿط ؾاملٝتا ،ابٔ ذٝإ: املكتريؼ -41
َٛغ٢ بٔ سبٞ ايعاؾ١ٝ بٔ تاغٌ بٔ سبٞ ايهراى بٔ  ريسٍٚ، سَا َهٓاغ١، ًَبو َسٜٓب١ ؾباؽ     -42

ٍ  ،ٖب، ًَٚبو َسٜٓب١ تباظا   313يف غ١ٓ  ٚنبثاّا َبٔ س ُباٍ     ،ٚسيهباٟ، َٚسٜٓب١ طٓحب١    ،ٚتػبٛ
 1د ،1936املػطب. ابٔ سبٞ ظضع: األْٝؼ املوطب بطٚع ايكططاؽ، ؾطن١ ايٓؿبط املػطبٝب١   

 .121م 
 393م  2زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، د -43
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يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ قاّ ب٘ ايعْاتٕٝٛ بكتاٍ قري١ًٝ قبٓٗاج١ اي بطٜب١    ايكالع ٚاسبكٕٛ
ٚاييت َا   ٢ً سثطٖا س عِ قبٛاز ظْاتب١ ًَٚٛنٗبا، ٜعًبٞ      ،املٛاي١ٝ يعريٝس اهلل املٗسٟ

 .(44)بٔ ضبُس ايٝؿطْٞ

 ٟ ْتبا٥خ ايٛؾبام ايػٝاغبٞ ايبصٟ ذبسث ببل اشبالؾب١         (45)ٚقس  طع املكبط
األ١َٜٛ يف األْسيؼ، ٚبل اي بط يف ايعس٠ٚ املػطب١ٝ، ٚاييت نإ َبٔ سُٖٗبا، ايتٛاؾبس    

تعبرياّا  بٔ تٓؿٝبص ايبسٚض املٓبٛط بٗبِ        ،املػتُط يكريا٥ٌ ٚٚؾٛز اي ببط إىل األْبسيؼ  
 إلظباح ايػٝاغ١ األ١َٜٛ يف محا١ٜ بالز املػطب.

ْٚتٝحب١   ،نإ َٔ سٖبِ ٖبصٙ ايٛؾبٛز بٓبٛ خبصض ايعْباتٕٝٛ، ٚبٓبٛ سببٞ ايعاؾٝب١         
سقبريس ٖٓباى متباٜعّا ٚانبرّا ببل بطببط        ،يتٛاقٌ امحبطا  اي بطٜب١ إىل األْبسيؼ   
ٛا باغبِ      األْسيؼ ايكسا٢َ، ايصٜٔ اغتٛطٓٛا ٚسقاَٛا َٓص ظَٔ ايؿتس، ٖٚبِ ايبصٜٔ ُ طوؾب

سٚ سٌٖ ايريًس، سَا اي بط ايٛاؾبسٕٚ ازببسز ؾٛقبع  ًبِٝٗ اغبِ       ،األْسيػٝل سٚ ايريًسٜل
 ذتب٢ ا تب  ايبسنتٛض    ،سٚ اي اببط، سٚ اي اببط٠   ،ايوا٥ؿ١ اي بطٜب١، سٚ ايوا٥ؿب١ املػطبٝب١   

 ببط ؾٝٗبا  ًب٢ األْبسيؼ،     سٕ تًو ايؿرت٠ اييت ظاز تٛاؾس اي (46)ايػٝس  ريس ايععٜع غامل
ٚسقبريس اي ببط ميثًبٕٛ سضغبتكطاط١ٝ      ،Berberisatian( ت ببط )ٖٞ بسا١ٜ سبطنب١  

 غٝـ، ٚيٝػت سضغتكطاط١ٝ قري١ًٝ سٚ  كري١ٝ.

 ر يف عصر اخلليفة احلكم املستهصرالربب :ثالثًا

سْهط  بعض  ٓاقط ايعبطب ٚايكبكايري١ اغبت٦ثاض اي ببط يف س ُباٍ اشبالؾب١       
 ؾُٓبص غب١ٓ   ،زؾع اشبًٝؿب١ اسبهبِ إىل ايرتاجبع  بٔ تًبو ايػٝاغب١       ظَّٓا طٜٛاّل، مما

 .(47)بسس ذبٍٛ ايػٝاغ١ األ١َٜٛ َع طبتًـ ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ ز213ّٖب/ 379ش

ٚيهٔ غط إ َا س ازِٖ اشبًٝؿ١ املػتٓكبط إىل َطانبعِٖ يف قٝباز٠ ايسٚيب١     

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .4م  ،ْؿط يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ ،َؤيـ صبٍٗٛ: َؿاخط اي بط -44
 .361م  1د ،ْؿس ايوٝب -45
 .84م  1نط٠ اشبالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ، دقططري١ ذا -46

- Mrs. Jonathan foster: History of the dominion of the Arapes in spain, T. II, 466 

 185ْؿط اسبحٞ م  ،ابٔ ذٝإ: املكتريؼ -47
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١ ذٝن تعأَ ٖصا ايؿهط ازبسٜس شبالؾت٘ َع تعطع بالز املػبطب سبُبال  ؾطغب   
َٔ جٖٛط ايككًٞ قا٥س ازبٝٛف ايؿاطُٝب١ املعؿبط٠، ممبا ْبتخ  ٓب٘ تكًبل ايٓؿبٛش        

نُا اْٗعَت قريا٥ٌ ظْات١ سنب    ،األَٟٛ، ذت٢ اقتكط  ٢ً غريت١ ؾكط َٔ بالز املػطب
ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ املؤٜس٠ يألَٜٛل يف ايعبس٠ٚ املػطبٝب١ سَباّ ايكبٓٗاجٝل، املبٛايل      

ظاز َبٔ تٗسٜبس املكباحل األَٜٛب١ يف نبٌ سقبايِٝ       يعريٝس اهلل ايؿبٝعٞ ايؿباطُٞ، ممبا    
 .  (48)املػطب

ٚسطريكت ايكٛا  ايؿاط١ُٝ اييت قازٖا محٝس ببٔ ٜكباٍ ايهتباَٞ يف  ؿبطٜٔ     
ايصٟ س ًٔ خًع طا ١ ايؿاطُٝل، ٚشيبو مبػبا س٠    ،سيؿّا ذٍٛ َٛغ٢ بٔ سبٞ ايعاؾ١ٝ
ٚقباَٛا   ،ا ٚاَتًو األزاضغ١ َا نبإ بٝبسٙ َبٔ ٚالٜب     ،األزاضغ١ مما سز٣ إىل ٖعميت٘

 .(49)بس ٠ٛ ايؿٝع١ ايؿاط١ُٝ بٗا

زؾعت ٖصٙ األذساث اييت سذسقت بايٓؿٛش األَٟٛ يف ببالز املػبطب، اشبًٝؿب١    
ؾاخبص ٜهبِ إىل جٓبسٙ     ،اسبهِ املػتٓكط إىل إ از٠ ايٓعط يف ا تُازٙ  ًب٢ اي ببط  

ايهثا َٔ ايعٓاقبط اي بطٜب١، ايبيت ا برتف اشبًٝؿب١ اسبهبِ برياغبٗا ٚقبسضتٗا  ًب٢          
 .(50)١ ايعس٠ٚ املػطب١ٝ َٔ ايٓؿٛش ايؿاطُٞمحاٜ

اجتُع يف جٝـ اشبالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ س بساز غؿبا٠    ،ٚيف ؾرت٠ ٚجٝع٠
َٔ ازبٓبٛز اي ببط، بعبس سٕ زببا اشبًٝؿب١ اسبهبِ إىل اغبتدساّ امريبا  ٚايكبال           

 .(51)ٚبٛسِٖ بساضٙ ٚسجعٍ مِ ايعوا٤ ،ٚاألَٛاٍ يف جصب اي بط إىل األْسيؼ
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ؾبصبس   ،سٜكٔ ضبُس بٔ خعض ايعْاتٞ بٗعميت٘ سَاّ قٓٗاج١ بعس قتباٍ اغبتُط ٜبَٛل َتتبايٝل     -48
  ٟ ْؿبؼ   .ْؿػ٘ بعسَا ضس٣ َٛ  ايهثأٜ َٔ ايكاز٠ ايعْاتٝل سَاّ قا٥س قٓٗاج١ بًكل ببٔ ظٜبط

 .6املكسض ايػابل م 
األْٝؼ املوطب ببطٚع ايكططباؽ يف سخريباض ًَبٛى املػبطب ٚتباضٜذ َسٜٓب١         :ابٔ سبٞ ظضع -49

 ؾطن١ ايٓكبط املػطبٝب١ غب١ٓ     ،(ازبع٤ األٍٚ)ذطضٙ ٚ ًل  ًٝ٘: ضبُس امامشٞ ايؿٝاليٞ  ،ؾاؽ
 .125م  1د ،ّ،1936ٖب/1355

 ،ضبُس ضنا  ريس ايعاٍ: غٝاغ١ ذهَٛب١ قططريب١ دبباٙ ممايبو ايؿبُاٍ ٚغبكٛط األْبسيؼ        .ز -50
 .23ّ،  ل يًسضاغا  ٚايريرٛث اإلْػا١ْٝ ٚاالجتُا ١ٝ، م 1999ٜٓاٜط  ،ايوريع١ األٚىل

Mrs. Jornathan Foster: History of the dominion of the Arapes in spain, T. II, P.475 

 . 193ْؿط اسبحٞ م  ،ابٔ ذٝإ: املكتريؼ -51
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ايٛقت اغتعاز اي بط َهاْتِٗ يف زٚي١ اشبًٝؿ١ املػتٓكط، ؾاقبريرٛا  َٓص شيو 
سِٖ ايعٓاقط األجٓري١ٝ يف جٝـ اشبالؾ١، ٚتٛيحنٛا قٝاز٠ املكاَٚب١ نبس اشبباضجل يف    
نٌ ٚالٜا  ٚنٛض ايعس٠ٚ املػطب١ٝ يكاحل ايٓؿبٛش األَبٟٛ، خاقب١ ٚسٕ ايكبٓٗاجٝل     

ٞ     سخصٚا ٜتٛغعٕٛ يف َععِ سقايِٝ بالز املػطب بكٝباز٠   ،ظٜبطٟ ببٔ َٓباز ايكبٓٗاج
ؾتبٛىل َكاَٚب١ ايكبٓٗاجٝل بٓبٛ      ،يكاحل َعس بٔ إمسا ٌٝ ايؿٝعٞ قاذب إؾطٜك١ٝ

بطظاٍ، مبػا س٠ جعؿط ٚحي٢ٝ اب   ًٞ املعطٚف بابٔ األْسيػٞ، ُٖٚا َبٔ قريا٥بٌ   
 .(52)ظْات١

اغببتواع بٓببٛ بببطظاٍ ٖعميبب١ ايكببٓٗاجٝل، ٚقتببٌ قا٥ببسِٖ ظٜببطٟ بببٔ َٓبباز   
جٓٛزٙ اي بط، بعس ذبايؿِٗ َبع ايعْباتٝل ٚبب  ببطظاٍ      ايكٓٗاجٞ  ٔ ططٜل بعض

، ٚاضذببٌ ٚجبٛٙ ظْاتب٘ َبع حيٝب٢ ببٔ  ًبٞ ٚسخٝب٘ جعؿبط إىل          (53)سثٓا٤ املعطنب١ 
األْسيؼ، ٚتكسَٛا بطسؽ ظٜطٟ بٔ َٓباز نبريا قبٓٗاج١ إىل اشبًٝؿب١ اسبهبِ، ايبصٟ       

 اَب١ ببالز   سٚغع مِ امريا  تهطميّا يٛال٥ِٗ، ٚ از  ظْات١ املٛاي١ٝ يألَبٜٛل إىل ظ 
 .(54)املػطب

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
جعؿط ٚحيٞ ابٓا  ًٞ املعطٚف باألْسيؼ: جبسُٖا  . 395م  1ابٔ األّباض: اسب١ً ايػاا٤، د -52

 ،Granadaقطب غطْاطب١   Elviraغهٔ إيريا٠  ،األن   ريس اسبُٝس ايساخٌ إىل األْسيؼ َٔ ايؿاّ
ٚذل قتٌ ظٜطٟ بٔ َٓاز  ،سذؿازٙ إىل با١ْ بازبعا٥ط، ؾُاٍ إىل ز ٠ٛ ايؿاطُٝلثِ اْتكٌ سذس 

ايكٓٗاجٞ ايكا٥ِ بايس ٠ٛ ايؿاط١ُٝ يف املػطب خاف جعؿط ؾطذٌ َع سخٝ٘ حي٢ٝ، ؾباجتُعٛا  
ٚتري٢ٓ جعؿط ٚحي٢ٝ ايس ٠ٛ  ،ٚاتؿكٛا  ٢ً قتاٍ ب  َٓاز ايكٓٗاجٝل ،َع سًُٖٗا إىل ب  خصض

ٞ   ابٔ ا. مصٙ اسبطب ٕ اسبًب١ ايػباا٤  ) ،ألّباض: سبٛ  ريس اهلل ضبُس بٔ سببٞ بهبط ايكهبا   ،( جبع٤ا
 1د ،1963ّذبكٝل: ذػل َؤْؼ، ايوريع١ األٚىل، ايكاٖط٠، ايؿطن١ ايعطبٝب١ يًوريا ب١ ٚايٓؿبط    

 .395م 
ٜصنط املؤيـ اجملٍٗٛ: سٕ ظٜطٟ بٔ َٓباز قا٥بس قبٓٗاج١ غبكط بب٘ ؾطغب٘ سثٓبا٤ ذطبب٘ َبع           -53

اشبًٝؿ١ األَٟٛ املػتٓكبط، ؾاجتُعبت  ًٝب٘ ظْاتب٘ ٚاجتبع  ضسغب٘ ٚتتابعبت        ايعْاتٝل يكاحل 
 .7َؿاخط اي بط م  .ٖعا٥ِ قٓٗاج١ بعسٖا

ٚناْت ٖصٙ ايكري١ًٝ  ُباز   ،ظٜطٟ بٔ َٓاز ايكٓٗاجٞ: نإ َٔ ظ ُا٤ اي بط َٔ قري١ًٝ قٓٗاج١ -54
ابٔ  .١ بل ايكٓٗاجٝلايسٚي١ ايؿاط١ُٝ يف ايؿُاٍ اإلؾطٜكٞ، ٚنإ ظٜط٣ ايكا٥ِ بايس ٠ٛ ايؿاطُٝ

ايعريازٟ، سٕ ايعٓاقط ايعطب١ٝ ايُٝٓٝب١   .ٜٚصنط ز. 522م  ،اشبوٝب: اإلذاط١ يف سخرياض غطْاط١
قاَت بٛظا٥ـ ايريرط١ٜ األْسيػ١ٝ بؿهٌ سغاغٞ، ٚقس اْهِ إيِٝٗ اي بط، ٚقاَٛا بٓؿباط ٚانبس   
= 
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ٚ ٢ً سثط ٖصٙ ايٓحاذبا  اي بطٜب١ ايععُٝب١  ًب٢ ايػباذ١ املػطبٝب١، اْهبِ        
ايهثإٚ َٔ  ٓاقط اي ببط إىل جبٝـ اشبالؾب١ األَٜٛب١ يف األْبسيؼ، نُبا زخًبٛا        

 .(55)با ساز نريا٠ إىل قؿٛف ايريرط١ٜ األْسيػ١ٝ

بعس ٖصا ايؿؿبٌ ايؿباطُٞ سَباّ زؾباع اي ببط  بٔ ايٓؿبٛش األَبٟٛ يف ببالز          
املػطب َٚكتٌ ايعسٜس َٔ قٛازِٖ يف ٖبصا ايكبطاع، قبّطض ايؿباطُٕٝٛ ايؿبطاض َبٔ       

ٖبب/  352غب١ٓ ش  (ايكباٖط٠ )املػطب إىل َكبط، ٚسغػبٛا بٗبا  اقبُتِٗ ازبسٜبس٠      
ٚشيو ملحنا ضسٚا تاٜٝس َععِ ايكريا٥ٌ اي بط١ٜ ايه ٣ يألَٜٛل، َثبٌ ظْاتب١،    ،ز213ّ

ٚخوريٛا يًدًٝؿ١ املػتٓكط األَٟٛ  ٢ً َٓبابطِٖ، ٚظامحبٛا    ،َٚػطا٠ٚ، َٚهٓاغ١،
 .(56)بٗا ز ٠ٛ ايؿٝع١

قاّ اشبًٝؿ١ اسبهِ مبهاتريب١ ايهبثا َبٔ ذهباّ ايٛالٜبا  ٚايهبٛض يف  بس٠ٚ        
َهاتريبا   ريبس ايهبطِٜ ببٔ حيٝب٢، قباذب        ،ريا املػطب، ٚنإ سؾٗط ٖصٙ املهات

، ثبِ ٚؾبس إىل ببالط    (57) س٠ٚ األْسيػٝل يف ؾاؽ، ايصٟ سقّطٙ اشبًٝؿب١  ًب٢ س ُايب٘   
ضؾٝل املعطٚف باي غٛاْٞ، ٚإمسا ٝبٌ ببٔ    :قططري١ ايهثا َٔ ضجاال  اي بط سَثاٍ

 ريس ايطمحٔ بٔ ايؿٝذ، ٚ ريس ايطمحٔ ببٔ سضَوٝبٌ، ٖٚبِ َبٔ ٚؾبٛز نب ا٤ اي ببط،        
 .(58)ضزِٖ املػتٓكط إىل ايوا ١ األ١َٜٛ

سمسا٤ ايكريا٥بٌ ٚايع ُبا٤ اي ببط، ايبصٜٔ ٚؾبسٚا  ًب٢        (59)ٚقس ضقس ابٔ ذٝإ
بالط اشبًٝؿ١ املػتٓكط بعسَا سضغٌ مِ امساٜا َع  اًَب٘ ضبُبس ببٔ  ريبس اهلل ببٔ      

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
= 

 .179م  ،١زضاغا  يف تاضٜذ اسبهاض٠ اإلغالَٝ .يف ايريرط املتٛغط ٚايٝط األطًػٞ
ايعريبازٟ، سٕ ايعٓاقبط ايعطبٝب١ ايُٝٓٝب١ قاَبت بٛظبا٥ـ ايريرطٜب١ األْسيػب١ٝ بؿبهٌ           .ٜٚصنط ز -55

   ٞ  .سغاغٞ، ٚقس اْهِ إيِٝٗ اي بط، ٚقاَٛا بٓؿاط ٚانس يف ايريرط املتٛغبط ٚايبٝط األطًػب
 .179م  ،زضاغا  يف تاضٜذ اسبهاض٠ اإلغال١َٝ

ايؿٝذ مجاٍ . 146م  4ابٔ خًسٕٚ: ايع ، د .193ابٔ ذٝإ: املكتريؼ، ْؿط اسبحٞ، م  -56
، 1999ّ كاّ ٖعميب١ ٚاخبطٕٚ،   . ذبكٝل ز، سخرياض ايسٍٚ املٓكوع١: ايسٜٔ سبٛ اسبػٔ األظزٟ

 33م
 27م  ،ْؿؼ املكسض ايػابل -57
 24ضبُس ضنا  ريس ايعاٍ: غٝاغ١ ذه١َٛ قططري١ دباٙ ممايو ايؿُاٍ ٚغكٛط األْسيؼ، م  .ز -58
 193املكتريؼ، ْؿط اسبحٞ، م  -59
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سبٞ  اَط، ؾهبإ َبٔ ايبصٜٔ ذهبطٚا إىل دبسٜبس ايبٛال٤ ٚايريٝعب١ يًدًٝؿب١ اسبهبِ          
ٚطبًبس ببٔ َبط٠ٚ، ٚذػبل ببٔ خباإ، ٚٚضنبإ ببٔ          ،ٚاضث بٔ غعاز٠ املػتٓكط،

ؾهًبـ اشبًٝؿب١    ، ٕٛ، ٚإزضٜؼ بٔ محاز، ٚؾٝهإ بٔ خًٝؿ١، ٚذٓبٕٛ ببٔ  ريبس اهلل   
 .ٚظٜطٙ غايب بٔ  ريس ايطمحٔ بايكٝاّ  ٢ً سَطِٖ ٚإنطاَِٗ

ٚقس سَط املػتٓكط يهثا َٔ ٚؾٛز اي بط بٗساٜا يف ذهطت٘، َثٌ سمحبس ببٔ   
بب  ضبُببس املعبطٚف حبُّٓبٕٛ، ٚقبس ٚقببً٘ بػبريع١ االف زٜٓباض َببٔ        ٝػب٢ ؾبٝذ   

ٚابٔ سبٞ ذػٔ اببٔ   ،ٚغٝـ  طبٞ حب١ًٝ نا١ًَ، ٚٚقٌ إبطاِٖٝ بٔ  ٝػ٢ ،ايكراح
      ٔ ٚذحباد ببٔ خًبٛف،     ،إبطاِٖٝ بٔ  ٝػ٢، ٚخبعض ببٔ يكُبإ، ٚسٜبٛب ببٔ اسبػب

 .(60)ٚنًِٗ َٔ ٚؾٛز اي بط املع١ًٓ يًوا ١ األ١َٜٛ

تِٗ يف ظبٌ تتبابع ايكريا٥بٌ اي بطٜب١ إىل األْبسيؼ،      ٚقس سنحنبس بٓبٛ خبعض طبا     
َٚػعٛز بٔ  و١ٝ بٔ  ريس اهلل بٔ خبعض، َٚعاقبٌ    ،ؾاضغًٛا  ريسٕٚ بٔ اشبا بٔ خعض

بٔ سبٞ خعضٕٚ بٔ سبٞ  ريس ايععٜبع ببٔ خبعض، ٚؾبسٚا إىل َطغب٢ إملطٜب١، ؾاضغبٌ        
اشبًٝؿبب١ املػتٓكببط يف اغببتكريامِ ايببٛظٜط سمحببس بببٔ  ريببس املًببو قبباذب         

 .(61)املدعٍٚ

ٚ كبس   ،اغتػٌ اشبًٝؿ١ املػتٓكط ذهٛض ايٛؾٛز اي بطٜب١ إىل ببالط اشبالؾب١   
يطؤغا٤ ايكريا٥ٌ  ٢ً س ُامِ بعسَا قعس الغبتكريامِ ٚمسباع ايوا ب١ َبِٓٗ، ٚسخبص      
   ّٞ َِٓٗ املٛاثٝل  ٢ً شيو، ؾعكس يٝر٢ٝ بٔ ؾتٛح  ٢ً قري١ًٝ سجاظ، ٚإبطاِٖٝ ببٔ  ًب

مٝكب٘، ٚاببٔ جبالز ايهتباَٞ  ًب٢        ٢ً قري١ًٝ ْؿٝؼ، ٚخًٛف بٔ  ُاض  ٢ً قريًٝب١ 
 قري١ًٝ بطَب١، ٚخبالز ببٔ غبعٝس  ًب٢ قريًٝب١ َػبامل١، َٚٗباضف ببٔ  ُبطإ  ًب٢            
 قري١ًٝ َطٖاج١، ٚ ٝػ٢ ببٔ ميًبٍٛ  ًب٢ قريًٝب١ َػباٚض، ٚقبٓعإ ببٔ خًٝؿب١  ًب٢          
قري١ًٝ غُاض٠، ثِ اْكطف قباز٠ ٚظ ُبا٤ اي ببط إىل قريا٥ًبِٗ ايبيت قًبسِٖ املػتٓكبط        

 .(62)ظ اَتٗا

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .133م  املكسض ايػابل، -60
 .146م  4د ،ابٔ خًسٕٚ: ايع  -61
 .115 ،114ابٔ ذٝإ: املكتريؼ، ْؿط اسبحٞ م  -62
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املهام السياسية واإلدارية للرببر يف عصر اخلالفة األموية يف  :رابعًا

 األندلس

نإ يعٓكط اي بط ايهثا َٔ املؿاضنا  يف اسبٝبا٠ ايػٝاغب١ٝ زاخبٌ ايبريالط     
ظٗبط  َبِٓٗ  ًب٢ ؾبرتا       ايبيت األَٟٛ يف األْسيؼ، بايطغِ َٔ ذطنبا  ايتُبطز   

إقكبا٥ِٗ ْػبريٝا  بٔ ببالط     اشبًؿبا٤ األَبٜٛل إىل ضبباٚال      زؾعبت  ٚاييتَتريا س٠ 
اال إ قٛتِٗ ايعػهط١ٜ ٚقسضتِٗ  ٢ً قًب َبٛاظٜٔ اغبتكطاض ايبريالز    ، اسبهِ ٚاشبالؾ١

ؾكبس ؾباضنٛا يف ايهبثا َبٔ املٗباّ       ،َهِٓٗ َٔ ايتٛاجس  ٢ً ايػاذ١ ايػٝاغ١ٝ بك٠ٛ
َثببٌ  كببس بٝعببا  ايتٛيٝبب١ يًببٛظضا٤ سٚ ايكبباز٠ سٚ ايعُبباٍ سٚ يف   ،ايطمسٝبب١ يًدالؾبب١

 .(63)اٍ ايطغٌ ٚايٛؾٛزذؿال  اغتكري

بعبض ايريٝٛتبا  اي بطٜب١ ايبيت نبإ مبا زٚض        (64)ٚقس شنط املؤيـ اجملٍٗٛ
 عِٝ يف تؿهٌٝ اسبٝا٠ ايػٝاغب١ٝ يف األْبسيؼ َٓبص  كبط اشبًٝؿب١  ريبس ايبطمحٔ        
ايٓاقط، ؾصنط بب  يكبٝط َبٔ قريا٥بٌ قبٓٗاج١، ايبصٜٔ ْريبؼ َبِٓٗ ايؿكٗبا٤ ٚايهتَّباب           

ٚبب   ريبس ايٖٛباب، ايبصٜٔ نبإ مبِ ثبط٠ٚ         ،يكػوًٞٚايٛظضا٤ ٚاألزبا٤، ٚب  زضاد ا
ٚسؾبٗطِٖ خوٝبب قططريب١، ايؿبٝذ  ريبس       ،ٚجاٙ  عِٝ، ٚاؾتٗط َبِٓٗ األزببا٤ ٚايكبٛاز   

 ايٖٛاب بٔ ضبُس بٔ  ريس ايكسٚؽ.

ٚقاّ ايٛظضا٤ اي بط بسٚض  عِٝ يف اشبالؾ١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ، بعسَا ايبتُؼ  
ثابت ببٔ ٚضظٜبسإ األَبا، ٚ ريبس املًبو       :ٍاشبًؿا٤ ؾِٝٗ ايؿو١ٓ ٚغٝاغ١ ايسٚي١، سَثا

 .(65)ٚبسض بٔ َُٕٝٛ بٔ  ًٞ ،ابٔ غهٔ

ؾتٛالٖبا   ،نُا ْاٍ اي بط ٚظٝؿ١ ايهتاب١، ٖٚبٞ َبٔ سؾبطف ٚظبا٥ـ اشبالؾب١     
 .(66)َِٓٗ إبطاِٖٝ بٔ ايعال٤، ٚتابع٘ يف ٖصا املٓكب مجا ١ نثا٠ َٔ اي بط

اذرتَٗبا اشبًؿبا٤ ٚايعاَب١    نُا سخص اي بط ايهثا َٔ ايٛظا٥ـ ايس١ٜٝٓ، ٚايبيت  
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .156ْؿؼ املكسض ايػابل، م  -63
 .78َؿاخط اي بط، ْؿط يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ م  -64
 .79ْؿؼ املكسض ايػابل، م  -65
 .79ْؿؼ املكسض ايػابل، م  -66



 احلكم دور الرببز يف األندلس منذ إعالن اخلالفة حتى نواية عصز اخلليفة

 جملة اجلامعة األمسرية
886 

َٔ ايٓاؽ، َثٌ ٚظٝؿ١ قها٤ ازبُا ب١، ايبيت تٛالٖبا َبٔ اي ببط يف  كبط ايٓاقبط        
نُبا تٛالٖبا ايبٛظٜط ايكانبٞ      ،ز297ّٖبب/ 373سمحس بٔ بك٢ ببٔ طبًبس يف غب١ٓ ش   

ثبِ تٛالٖبا ضبُبس ببٔ  ريبس اهلل ببٔ        ،ز211ّٖبب/ 371ضبُس بٔ بك٢ بٔ ظضب غ١ٓ ش
 .ز221ّٖب/ 312حي٢ٝ غ١ٓ ش

َٔ سبطظ ايؿدكبٝا  اي بطٜب١ تباثاّا يف غٝاغب١ خًؿبا٤ بب  سَٝب١ يف        ٚنإ 
    ٞ ّٖاِقب ايبصٟ تبٛىل َٓكبب قانبٞ      ،األْسيؼ ايكانٞ َٓصض ببٔ غبعٝس ايريحًنبِٛطٞ ايٛ

ٚنإ َؿاٚضّا يًدًٝؿ١ ايٓاقط، َٚؿاضنّا يف ناؾ١ ضغبّٛ ايسٚيب١،    ،ازبُا ١ يف قططري١
ايٓاقبط بٓبا٤ َسٜٓب١ ايعٖبطا٤؛     ٖٚٛ ايٛذٝس َٔ  ُاٍ ايسٚي١ ايصٟ سْهط  ٢ً اشبًٝؿ١ 

 .(67)إلغطاؾ٘ ٚبصخ٘ يف بٓا٥ٗا

 ٍ صبُٛ ب١ َبٔ ايكريا٥بٌ اي بطٜب١ ايتابعب١ يكريًٝب١        (68)ٜٚصنط املؤيـ اجملٗبٛ
ٍ     ،ظْات١  :اييت سثَّط  يف اسبٝا٠ ايػٝاغ١ٝ يف ظَٔ اشبالؾب١ األَٜٛب١ يف األْبسيؼ، سَثبا

ط، ٚبب  خبعض، ايبصٜٔ    ب  اشبطٚبٞ، ٚب  ايًٝن، ٚب  ٜؿطٕ، ٚب  بطظاٍ، ٚبب  زَب  
ٜٓتُٞ إيِٝٗ ضبُس بٔ اشبا بٔ خعض املػطاٟٚ، سن  قاز٠ اي بط ٚظ ِٝ ظْات١، ايبصٟ  

 .ؾاضى يف تٛطٝس ذهِ األَٜٛل يف ايعس٠ٚ املػطب١ٝ

ٛا ببسٚض    (69)ٚقس ذّسز املؤيـ اجملٍٗٛ ايهثا َٔ ايٛظضا٤ اي بط ايصٜٔ سغبُٗ
 عِٝ إىل جاْب اشبًؿا٤ األَٜٛل، سَثاٍ: ايٛظٜط غًُٝإ بٔ ٚاْػٛؽ، ايبصٟ ٜٓتُبٞ   

يف  Guadalajaraإىل قريًٝبب١ َهٓاغبب١، ٚنببإ سَبباّا  ًبب٢ ايثػببط بببٛازٟ اسبحبباض٠ 
ىل خالؾ١  ريس ايطمحٔ ايٓاقط، ٚايبٛظٜط ثاببت ببٔ  باَط املبسْٜٛٞ، ايبصٟ ٜٓتُبٞ إ       

َٚٔ قري١ًٝ َػ١ًٝ ايٛظٜط سمحس بٔ ضبُس بٔ إيٝاؽ املػًٝبٞ، ايبصٟ    (70)قري١ًٝ َس١ْٜٛ
ٚنإ جبسٙ إيٝباؽ، سذبس س بالّ اي ببط ايبساخًل إىل        ،تٛيحن٢ ذهِ ايٛالٜا  ازبري١ًٝ

َٚٔ قري١ًٝ ٚماق١، ايبٛظٜط ايكانبٞ َٓبصض     األْسيؼ، َع طاضم بٔ ظٜاز يف سٍٚ ايؿتس
َٓكبب قانبٞ قهبا٠ األْبسيؼ، ٚبب  اشبًٝبع        بٔ غعٝس ايريًٛطٞ، ايصٟ ٚقبٌ إىل 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .454م  2زٚي١ اإلغالّ يف األْسيؼ، د :ضبُس  ريس اهلل  ٓإ -67
 .79َؿاخط اي بط، ْؿط يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ، م  -68
 .79ْؿؼ املكسض ايػابل، م  -69
 .419ابٔ ذعّ: مجٗط٠ سْػاب ايعطب م  -70
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ايبيت اؾبتٗط َٓٗبا ايؿكٗبا٤ ٚايكهبا٠       ،بتانطْٚا، ٚبب  ايّعجَّباٍ بكططريب١، ٚقريًٝب١ ْؿبطٙ     
ٚقريًٝب١ بب     ،(Jativa)ايصٜٔ نإ َبِٓٗ سَبطا٤ بؿباطري١     ،بكططري١، ٚقري١ًٝ ب  غعيٕٛ

َّاض٠ ،(Santaver)ْعُإ ِٖٚ ايطؤغا٤ بؿٓت بط١ٜ  ٓٗا َػبطٚض  اييت نإ َ ،ٚقري١ًٝ ٖ
ٚسَاٖبا، ٚشنبط َبٔ َكبُٛز٠      (Saragossa)َبٔ ٚجبٛٙ غطقػبو١     ،بٔ األقبريؼ 

 .(71)غؿٝإ بٔ  ريس ضب٘ املكُٛزٟ

َثااّل قازقّا  ٢ً َٓعي١ اي بط ايػٝاغب١ٝ زاخبٌ ايبريالط     (72)ٚقس قسّ ابٔ ذٝإ
األَٟٛ، ؾكس ذاظٚا سزم املٓاقب اشبالؾ١ٝ، ٖٚٞ ٚظٝؿ١ اسبحابب١ سٚ ض٥اغب١ ايبٛظضا٤    
ظَٔ اشبًٝؿ١ اسبهِ املػتٓكط، ذٝن تٛالٖا ايٛظٜط جعؿط ببٔ  ثُبإ املكبرؿٞ،    

ٗبس اشبًٝؿب١   ؾهإ طبًكّا يًدالؾ١، ٚقاّ  ًب٢ ؾب٦ٕٛ األَبا ٖؿباّ املؤٜبس ٚيبٞ        
اسبهِ، ٚسقريس ذاجريّا ي٘ بعس ٚؾا٠ سبٝ٘ املػتٓكط، ؾرهِ ايسٚيب١ ؾبرت٠ طًٜٛب١، بعبس     

 .تٓكٝب َٚرياٜع١ األَا ايكػا ٖؿاّ باشبالؾ١

 اخلامتة

ذببسثت  بٔ تباضٜذ     ايبيت  ،َٔ خالٍ َوايع١ ايعسٜس َٔ ايسضاغا  األْسيػب١ٝ 
كببل يف زضاغبب١ سٚ ايببريعض األخببط ايببصٟ رب ،اإلغببالّ يف ؾببري٘ ازبعٜببط٠ اإلٜ ٜبب١

ٞ     ،يف  كٛضٙ املتعاقري١ األْسيػٞ ٓاقط اجملتُع  ذتب٢   ،َٓبص ظَبٔ ايؿبتس اإلغبالَ
 ،بعس ضببانِ ايتؿتبٝـ املػبٝر١ٝ    ،خطٚد املػًُل َٔ املُايٝو اإلغال١َٝ األخا٠

 :ميهٔ اغتدالم ايعسٜس َٔ ايٓتا٥خ َٔ ٖصا ايريرن ؾريُا ًٜٞ

 إغبرياْٝا ٝذ االغبالّ يف  يف تطغب  ،مل ٜهٔ ايعٓكط ايعطبٞ ٖٛ ايعٓكط األٚذس
 ،ايكٛطٝب١ املػبٝر١ٝ   إغبرياْٝا يف إنػباب   ايتاضخيٞنإ اي بط ايؿطٜو بٌ  ،اإلغال١َٝ

 .ايكريػ١ اإلغال١َٝ اشبايك١ غٝاغٝا ٚذهاضٜا

ال ٜؿبػًِٗ   ،ظًت  ٓاقط ايػهإ األْسيػ١ٝ طٛاٍ ظَٔ ايؿبتس ٚ كبط ايبٛال٠   
ايكبطا ا  ايػٝاغب١ٝ ببل     اختؿا٤مما سز٣ اىل  ؛غ٣ٛ ايؿتٛذا  اإلغال١َٝ املتعاقري١

 .إىل َا بعس ظَٔ ايؿتٛذا  ، ٓاقط ايػهإ املدتًؿ١ اال طام ٚاألقٍٛ
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .193ْؿط اسبحٞ م  :املكتريؼ -71
 193م  ،ْؿؼ املكسض ايػابل -72



 احلكم دور الرببز يف األندلس منذ إعالن اخلالفة حتى نواية عصز اخلليفة

 جملة اجلامعة األمسرية
888 

َٓبص  ببسٚضِٖ ايؿا بٌ    ، ٢ً َػطح اسبٝا٠ ايػٝاغب١ٝ يف األْبسيؼ   اي بطظٗط 
ب١   زٚضٖبِ َبع   ٚاظزاز ،َع ايكا٥س اي بطٟ طباضم ببٔ ظٜباز    ايؿتس  ؛األَٜٛب١  ايسٚيب١ بسٜا

خٛؾا َبٔ ايكبطا ا  ببل ايكريا٥بٌ      ؛محٔ ايساخٌ ريس ايط ٗاٚشيو بككس َٔ َؤغػ
 .ايعطب١ٝ ٚخوط شيو  ٢ً زٚيت٘ ايٓاؾ١٦

   ،ايكطا ا  ايػٝاغ١ٝ بل ايكريا٥ٌ ايعطب١ٝ  ٢ً َطانع ايك٣ٛ يف ايريالزظٗط  

سٚؾبو سٕ  ذت٢  ،ال غُٝا سٚاخط  كط اإلَاض٠  كط األَا  ريس اهلل بٔ ضبُس
مما زؾع ايعسٜس َٔ ذهاّ األْسيؼ إىل خًبل   ؛إلغرياْٝا َريهطا ٜٞٓٗٞ اسبهِ اإلغالَ

 ميٓع ايعطب َٔ االغت٦ثاض بػٝاغ١ ايريالز. ،ْٛع َٔ ايتٛاظٕ بل ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ

ٞ    اي بطا ت  اسبهاّ األَٜٕٛٛ يف األْسيؼ   ،ايعٓكط املعبازٍ يًعٓكبط ايعطبب
ٚا َٔ جًري ٕ     ِٗؾانثط  َٔ ايػاذٌ اإلؾطٜكٞ املكابٌ يبريالز األْبسيؼ ٚاخبصٚا ٜٓبسصبٛ

 .يف اسبٝا٠ األْسيػ١ٝ إىل جاْب ايعطب

يف قٝاز٠ ايسٚيب١ األَٜٛب١ يف األْبسيؼ بهاؾب١ صباالتٗبا       ؾا ٌبسٚض  اي بطقاّ 
 .كاؾ١ٝيثايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ٚاالقتكاز١ٜ ٚا

بعبس سٕ سقبريرٛا يف َكسَب١  ٓاقبط غبهإ       ،توًعاتِٗ ايػٝاغب١ٝ يً بط نإ 
 ،ْتٗا٤ بايسٚيب١ ايعاَطٜب١  ا ،يف َطذ١ً َا بعس  ريس ايطمحٔ ايٓاقط ،ٞاجملتُع األْسيػ

 .يف ناؾ١ صباال  ايسٚي١ ايهثأٜ َٔ قٝازا  اي بطا تُس   ٢ً  اييت

ب١ باشبًٝؿب١    ،ْسيػب١ٝ اْتٗت ايسٚي١ األ١َٜٛ يف األْسيؼ بعس  كط ايؿتٓب١ األ  بسٜا
ايبيت سز  يف   ،غ١ٝزٚضا سغاغٝا يف ايكطا ا  ايػٝا اي بطٚقس يعب  ،ٟضبُس املٗس

ٚتؿطقبت   ،7337ّ/بٖب 399غبال١َٝ  اإل إغبرياْٝا ايٓٗا١ٜ إىل غكٛط اشبالؾ١ األ١َٜٛ يف 
َٚبع اْتٗبا٤   ، ْبسيؼ األ غبطب ؾٝٗا حبهِ ٚالٜبا    اي بطاغتكط  ،إىل ممايو طبتًؿ١

ٞ   اي ببط اسبهِ اإلغالَٞ يتًو املٓوكب١ شاب   ٚ باز ايبريعض    ،يف اجملتُبع األْسيػب
 .ذٝن األقٌ األٍٚ ي بط األْسيؼ ،اإلؾطٜكٞاىل ايػاذٌ  َِٓٗ


