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 ه 422 االستبداد العامري ابلسلطة وأثره على سقوط اخلالفة األموية عام 
 ملخص البحث 

ي، والعلمي، وكانت درَّة يف ِجيد احلضارة، وفجأة  وصلت األندلس قمة ازدهارها السياسي، والعسكري، واالقتصاد
 ذلك البنيان العظيم الذي اجتهد األمويون يف إقامته على مدى ما يزيد عن قرنني ونصف القرن مما يدل  ع واهنيار يفحصل تصد 

يب يف األمر أن  على وجود نقاط ضعف يف ذلك البنيان متثلت يف النزاعات القبلية، والعنصرية، والصراعات السياسية، والغر 
املدة اليت استغرقها البناء والتشييد، ولعل ذلك كان متاشيًا مع النواميس  االهنيار حصل بسرعة كبرية ال تتناسب إطالقًا مع طول 

َها اْلَقْوله اإلهلية.   ِْلَك قَ ْريًَة َأَمْرََن مهْْتَِفيَها فَ َفَسقهوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ َفَدمَّْرََنَها َتْدِمريًاَوِإَذا َأَرْدََن َأْن ُنه
لقد أتذن هللا تعاىل   [1] 

( فأمر الفسقة كشنجول واملهدي وغريمها فجاسوا خالل  399-316القوم الشديد يف الرتف )عصر اخلالفة  ابهلالك إلغراق
لتدبري سطروا الصفحات  الداير، وارتكبوا املعاصي والرذائل، واملنكرات، وأبيديهم وأبفعاهلم القبيحة اليت تنم عن اجلهالة وسوء ا

 األخرية من اتريخ اخلالفة األموية ابألندلس. 

هـ "من املواضيع املهمة يف   422عام  األموي ستبداد العامري ابلسلطة وأثره على سقوط اخلالفة  يعد موضوع " اال 
الكامنة وراء   وف على األسباباتريخ األندلس ، مل خيص ابلعناية الكافية من قبل الباحثني وحيتاج إىل مزيد من الدراسات للوق 

 رة األمور وتوجيهها يف مسارها الصحيح . هـ ( وعجزهم عن إدا 422 – 399ضعف خلفاء عصر الفتنة ) 
وتكمن  أمهية املوضوع يف أنه كان بداية النهاية لعصر كان يعد من أزهي عصور دولة اإلسالم يف األندلس    

 ارة "  ارة ولو على حجقاطبة ، ومقدمة لعصر كان شعار ملوكه " اإلم
يف إضعاف منصب اخلليفة وسلب السلطات  وهتدف هذه الدراسة إىل بيان ما كان للعامريني من دور سليب   

من يديه وتشريد البيت األموي والتنكيل به ، مما أدي إىل عجز أغلب خلفاء الفتنة عن تسيري أمور الدولة واندالع الصراع بينهم  
كان الشعب  الدين ، و الصراع إىل قيام حروب دامية متت االستعانة فيها أبعداء ، وما جره هذا ، من أجل الظفر ابخلالفة 

 ندلسي أكثر من تضرر منها واكتوي بويالهتا . األ
ولعل  السبب الذي دفعين للخوض يف هذا املوضوع رغم قلة املصادر اليت تناولته ورغم ما يثريه يف النفس من    

ن  ضاع مرتدية وخالفات حادة وجدان مثيال هلا يف التاريخ األندلسي ، ولكب يف العصر احلايل من أو آسى وأمل ، ما يعيشه العر 
ستلهام الدروس والعرب وحماولة معاجلة املشاكل أبساليب جتنبنا  الالدراسة .وهتدف اآلمال حتدوان يف أن ال يكون املصري متشاهبًا 
 الوقوع يف نفس احملاذير اليت وقع فيها أجدادان  
ألول :  ومراجع على النحو التايل : املطلب ا عن مقدمة وخامتة وقائمة مصادر قسمت الدراسة إىل مخسة مطالب فضال

   . التداول السلمي على السلطة يف عصر اإلمارة األموية
ني . املطلب  . واملطلب الثالث : موقف البيت األموي من انتقال احلكم للعامريابلسلطة  املطلب الثاين : االستبداد العامري 

 . وإلغاء اخلالفةحلموديني واألمويني اى السلطة بني األمويني . املطلب اخلامس : التنازع على السلطة بني الرابع : الصراع عل
 

 (.16سورة مرمي، اآلية )( 1)
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Research Summary : 

Andalusia reached the peak of its political, military, economic and scientific prosperity, 

and it was a jewel in the good of civilization, and suddenly there was a crack and collapse in 

that great structure that the Umayyads had worked hard to establish for more than two and a 

half centuries, which indicates the existence of weaknesses in that structure, represented in 

the Tribal disputes, racism, and political conflicts, and the strange thing is that the collapse 

happened very quickly, not commensurate with the length of time it took to build and 

construct, and perhaps this was in line with divine laws. “And if we want to destroy a 

village, we command it to be well-off, and they commit it to them”. 

God Almighty has authorized destruction to plunge the extreme people into luxury (the 

era of the caliphate 316-399). The matter of immorality, such as Chanjul, the Mahdi, and 

others, they penetrated through the lands, and committed sins, vices, and evils, and with their 

hands and their ugly deeds that betray ignorance and mismanagement, they wrote the last 

pages of the history of the Umayyad Caliphate in Andalusia. 

Abd al-Rahman al-Dakhil was able to establish a state for him in Andalusia and make the 

rule hereditary in his family for nearly three centuries. Thus, Andalusia recovered from what 

was mired in it from the struggle for power between Al-Qaysiyyah and Al-Yamaniya. - He 

took over the authorities and the state’s management of the veil of Muhammad ibn Abi 

Aamer al-Mansur, who arrived in the situation until he commanded to greet the kings, but he 

aspired to be the caliph The Most Merciful, known for his shrewdness, coveted the caliphate 

and asked the legal caliph (Al-Moayad) to appoint him as guardian for his reign, and that 

request was the spark that unleashed the discord that Andalusians plagued for many years 

and which ultimately led to the weakening of the caliphate’s position and its downfall in 422 

AH 

 The topic of “Ameri tyranny in power and its impact on the fall of the Umayyad 

caliphate in 422 AH” is one of the important topics in the history of Andalusia. It was not 

concerned with adequate care by researchers and needs more studies to find out the reasons 

behind the weakness and impotence of the successors of the era of sedition (399-422 AH). 

For managing things and directing them on the right track. 
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The importance of the topic lies in the fact that it was the beginning of the end of an era 

that was considered one of the most brilliant eras of the state of Islam in Andalusia as a 

whole, and an introduction to an era whose kings slogan was "the emirate, even on stones." 

This study aims to clarify the negative role of the Amarites in weakening the position of 

the caliph, robbing the authorities from his hands, displacing the Umayyad house and 

harassing him, which led to the inability of most of the caliphs of sedition to run the affairs 

of the state and the outbreak of conflict between them, in order to win the caliphate, and 

what this conflict led to The bloody wars in which the enemies were used, the Andalusian 

people were the most affected by them and the woes of them. This study aims to clarify the 

negative role of the Amarites in weakening the position of the caliph, robbing the authorities 

from his hands, displacing the Umayyad house and harassing him, which led to the inability 

of most of the caliphs of sedition to run the affairs of the state and the outbreak of conflict 

between them, in order to win the caliphate, and what this conflict led to The bloody wars in 

which the enemies were used, the Andalusian people were the most affected by them and the 

woes of them. 

Perhaps the reason that pushed me to delve into this topic despite the lack of resources 

that dealt with it and despite the grief and pain that the Arabs are experiencing in the current 

era in terms of deteriorating conditions and sharp disagreements we found similar to them in 

Andalusian history, but our hopes are that the fate will not be the same. Drawing inspiration 

from lessons and lessons and trying to address problems in ways that we avoid falling into 

the same caveats that our ancestors did 

The study was divided into five demands, as well as an introduction, conclusion, and a list 

of sources and references as follows: The first requirement: the peaceful transfer of power in 

the era of the Umayyad emirate. 

The second demand: Amiriya despotism in power. And the third requirement: the position 

of the Umayyad House on the transfer of power to the Amarites. Fourth requirement: the 

struggle for power between the Umayyads. Fifth requirement: the power struggle between 

the Hammoudids and the Umayyads. 
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 : قدمة امل

عبد الرمحن الداخل أن يؤسس  له دولة يف األندلس وجيعل احلكم وراثيًا يف أسرته قرابة ثالثة قرون  ، وبذلك   ستطاع ا
  وأحفاده بني أوالده  سلمياانتشل األندلس مما كانت غارقة فيه من الصراع على السلطة بني القيسية اليمنية ، فكان العرش ينتقل 

فاستبد ابلسلطات وتدبري الدولة حاجبه حممد بن أيب عامر املنصور الذي وصل   –وكان طفاًل قاصراً  – ؤيد املوصل هشام إىل أن 
أن يكون اخلليفة ، ولكن خشيته من إاثرة النعرة القلبية منعته   إىلبل طمحت نفسه أن أمر أن حييي بتحية امللوك ،  إىلبه األمر 

من اخلليفة الشرعي ) املؤيد  املعروف بشنجول طمع يف اخلالفة وطلب  عبد الرمحن  ، ولكن ابنه من املضي يف مشروعه االستبدادي 
( أن يعينه وليا لعهد ، فكان ذلك الطلب الشرارة اليت أطلقت الفتنة اليت اكتوي األندلسيون بناها أعوما طويلة واليت أدت يف  

 ه 422هناية األمر إىل أضعاف منصب اخلالفة وسقوطها عام 

 سلمي على السلطة يف عصر اإلمارة األموية  : التداول الملطلب األول ا

تعد من الناحية الشرعية إمارة خارجة عن اخلالفة   –رغم استتباب أمورها - -كانت اإلمارة األموية يف األندلس 
ذلك،  نقالب عليها ه( الذي كان يعد سلياًل ألسرة حاكمة وقع اال172-138العباسية، وقد أدرك عبد الرمحن بن معاوية )

اطب بلقب ابن اخلالئف. "وكان يسمى ابألمري أتدابً مع فدعا لل   اخلالفةخليفة العباسي زمناً، ومل يتخذ لقب خليفة، بل كان خيخ
وظلت العملة على أايمه تخضرب ابسم اخلليفة العباسي، حىت يشعر الناس أبنه رغم كل شيء مل   .[2] مبقر اإلسالم ومنتدى العرب" 

 . [3] وأنه حيكم ابسم رئيس اجلماعة اإلسالمية  [* ]الشرعية خيرج عن 

ه، وابلطبع مل يخقدم  139ولكن هذا الوضع مل يستمر طوياًل، إذ أن الداخل مل يلبث أن قطع الدعاء للعباسيني عام 
عاء أليب  ودة وقطع الدعلى هذه اخلطوة إال بعد أن شعر ابستتباب األمر له. "واستوسق األمر لألمري عبد الرمحن، وأمر بلعن املسخ 

العسكرية كانت يف حاجة كبرية إىل سند  و السياسة مهما توافر هلا من أسباب القوة  ، ولكن اإلمارة األموية[4] ر املنصور"جعف
املالكي الذي كان يخعد يف  املذهب شرعي يعطيها مكانة مرموقة يف نظر الرعية، وابلتايل أحاط األمراء أنفسهم ابلفقهاء، وشجعوا 

 . [5] لعباسيني ره خمالفاً لجوه

ويالحظ أن عبد الرمحن بن معاوية عندما جنح يف أتسيس دولته يف األندلس، وأحيا أجماد أسالفه يف الغرب، مل يضع  
وهو على فراش املوت يوصي فيها ابنه   وصية غامضة قاعدة اثبتة للحكم؛ فلم يعني أحداً من أبنائه ولياً لعهده، وإن كان قد ترك 

 إلمارة بقرطبة يف قصر ا كان معه لذي  عبد هللا ا 
خ
الذي كان   –لك أو اإلمارة ألول الواصلني من أبنائه سليمان أن يقدم خامت امل

 

 .1/330( 6819وت، أمحد بن حممد املقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر )بري ( 2)
ع األمخاس اليت اجتمعت للخلفاء كان الداخل يستند يف مطالبته حبكم األندلس على حقوق له منحها إايه جده اخلليفة هشام بن عبد امللك )ووهب )أي هشام( لعبد الرمحن مجي  (*)

 .1/333ابألندلس، فأقطعه إايها( = املصدر السابق، 
 .17-15( ص ص1997دار الرشاد )القاهرة، ندلس، حسني مؤنس: شيوخ العصر يف األ( 3)
 .2/48( 1983)بريوت،  3أبو عبد هللا حممد ابن عذاري: البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق ج.س. كوالن وليفي بروفنسال، الدار العربية للكتاب، ط( 4)
 .29مؤنس: شيوخ العصر، ص( 5)



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

6 

 جامعة بنغازي    
 المرج   –كلية التربية  

5845-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
culty of Education AlmarjFa 

بني األخوين: "ومن   سباقاً ويؤكد ابن عذاري يف بيانه على أن األمري ترك األمر  –الذي كان حيكم ماردة  –حيكم طليطلة وهشام 
  إليك هشام، فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه، وإن سبق  ن سبقفإ، امت واألمر ليه ابخلمن أخويك، فأرم إ سبق إليك 

 . [6] إليك سليمان، فله فضل سنه وجندته وحب الشاميني إليه" 

حه لألمر بعده ويعهد إليه ابلكثري من املهمات  ش ر ري عبد الرمحن كان مييل هلشام ويويؤكد املقري على أن األم
. وابلطبع  [8] ىل قرطبة، وبويع له ابإلمارة بعد وفاة أبيه بستة أايمالواصلني إكان أول   ة فإن هشاماً اية التارخيي ، وحسب الرو [7] الصعبة 

بذلك، فأخذ بيعة أهل طليطلة وما جاورها لنفسه، ووقع الصدام بني األخوين، ومل يقف   –وكان األكرب سنًا  –مل يرض سليمان 
  كبيه وهو ينازع بتنفيذ وصيته، دخل هو اآلخر املعرت د هللا( والذي تعهد ألبعلث للداخل )األمر عند هذا احلد، بل أن االبن الثا

 . [9] السياسي وطمحت نفسه إىل السلطة، ووقعت احلروب بني األخوة الثالثة وراح ضحيتها الكثري من البشر

  يف الغالب البيعة لصدام، أيخذ استمر التداول السلمي على السلطة يف قرطبة، فكان األمري احلاكم لكي جينب األخوة ا 
ه متت مبايعة ابنه احلكم، وكان عبد امللك أسن منه،   180ال يف بعض احلاالت االستثنائية، فبعد وفاة هشام عام البنه األكرب، إ

املرض  ويخفهم من عبارة أوردها ابن عذارى: "وحكمت خبالفة ابنه األحكام" أن هشاماً كان قد رشحه لوالية عهده، وعندما اشتد 
وفاته انتقل احلكم ألبنيه املنذر  ، وبعد [* ]ه بويع حملمد ابإلمارة238البنه عبد الرمحن مث للمغرية بعده، ويف عام أخذ البيعة  ابحلكم

أن جده رمى خبامته إليه، إابنة   لي ه "وق300وفاة جده عبد هللا عام وعبد هللا، وقد متت مبايعة األمري عبد الرمحن بن حممد بعد 
، وابلتايل  [10] ألعمام ومل يعرتض أحد على توليه، وعندما ترعرع احلكم واله الناصر عهده من بعدهلذلك ابيعه استخالفه"، و منه ال

، ولكن األمر ال  مل حيفظ لنا التاريخ وقوع حروب وصدامات دموية عنيفة بني أفراد البيت األموي مثلما حدث بعد وفاة الداخل
قد مت رصد بعض احلاالت اليت حاول فيها األخ قتل أخاه يف سبيل  األمويني، و  بني األمراء خيلو من وجود التحاسد والتنافس 

السلطة، ومن ذلك ما ذكره ابن حزم من حتايل عبد هللا لقتل األمري املنذر عندما أغرى حجَّامه ابملال وجعله يضع له مسًا يف  
املطرف بن عبد هللا ألخيه حممد   عذاري من قتل ار إليه ابن املبضع الذي فصده به وهو حماصر البن حفصون يف ببشرت، وما أش

بعد أن رشحه األمري عبد هللا لتويل األمر بعده، وكذلك قيام عبد هللا بن اخلليفة عبد الرمحن الناصر ابلتآمر مع آخرين بعد أن  
ى اببنه عبد  بل ابلغ فضح شاركني فيها، أعلن احلكم وليًا لعهده، ويقال أبن الناصر بعد أن اكتشف املؤامرة أقدم على قتل كل امل

 . [11] هللا اثين أايم عيد األضحى املبارك وكان من أهل العلم والفضل

 
 

 .2/61البيان، ( 6)
 .1/334نفح الطيب، ( 7)
 .12( ص1997)بريوت،  1أبو الوليد عبد هللا بن الفرضي: اتريخ علماء األندلس، حتقيق روحية السويفي، دار الكتب العلمية، ط( 8)
 .71-70، 63-2/61البيان، ( 9)
مد االبن األكرب لألوسط إىل أخيه األصغر عبد هللا بن هد من حمال يفوتنا هنا ذكر حماولة نصر اخلصي اغتيال األمري عبد الرمحن األوسط ابلسم بعد أن فشل يف نقل والية الع (*)

 طروب.
 .223، 157، 131، 114، 94، 77، 2/65ابن عذاري: البيان، ( 10)
 .228، 2/156ابن عذاري: البيان، ( 11)
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األخوة، فإنه يف مرات كثرية رفع   بني  العهد ميزة وهي حقن الدماء، وجتنب الصدامات اليت قد تقعوإذا كان لتوريث  
احلكم   –نا القول أبن اخلليفة العامل املتنور نعمة، وميكن نقمة وليس بإىل العرش أشخاصًا غري أكفاء كان توليهم لزمام األمور 

على إعالن ابنه القاصر هشام   –وذلك حتت أتثري حمظيته صبح  –ه 365جانب الصواب عندما أصر يف عام  –املستنصر ابهلل 
، فانفتح على  [12] ؤهالت فائقةات كبرية وممتجاوزاً األخوة، وكان فيهم من يتمتع بقدر  [ *]الذي مل يتجاوز احلادية عشر ولياً لعهده

األندلس هبذا القرار اباًب للطامعني، كان من الصعب إغالقه، بل أن هذا القرار اخلاطئ كان بداية النهاية للخالفة األموية اليت  
 غدت يف القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي درُّة يف ِجيد احلضارة. 

لفائها، إذ أنه مل  خسرة األموية و األ أمراء  جمرد رقم يف قائمة  د ابهلل كان تلقب ابملؤي لقد أثبتت األايم أن هشامًا الذي 
من زمام األمور، وكان لقمة سائغة يف أفواه الطامعني يف السلطة، وخاصة حممد بن أيب عامر، وكتب التاريخ متتلئ  ميلك يوماً شيئاً 

سيدة القصر األوىل صبح والدة اخلليفة   طبة عن طريق ر يف قصر قر أبخبار هذا الرجل االنتهازي الذي سيطر على مقاليد األمو 
هشام، ويكفينا هنا لبيان حال هذا اخلليفة عبارة موجزة أوردها احلخميدي يقول فيها: "فلم يزل متغلبًا عليه، ال يظهر وال ينفذ له  

ن والبنات، ويف الكرب  ولعب الصبياابلنزهات،  ، وقول ابن اخلطيب: "إذ كان يف نفسه واصل تركيبه مضعفًا مهيناً مشغوالً [13] أمر"
 . [14]  جمالسة النساء، وحمادثة اإلماء، حيرص بزعمه على اكتساب الربكات ..."

 : املطلب الثاين : االستبداد العامري ابلسلطة  

املصلحة   البيعة الذي أخبرم هلشام، ألن  عهد  وعشية وفاة احلكم كان يف القصر اخلاليف من يرى ضرورة إعادة النظر يف 
  – ةوفائق الصقلبيان، برتشيح املغري  كريون وعلى رأسهم جؤذر ، ولذلك قام العسلمني لن تتحقق ابرتقاء قاصر للعرشعامة للمسال

ليتوىل  أمور اخلالفة على أن يقر ابن أخيه هشام على والية العهد حىت يكرب. "وكان رأاًي حسنًا لو أراد هللا به"،   –أخ احلكم 
  –أسهم احلاجب جعفر بن عثمان املصحفي، وصاحب الشرطة حممد بن أيب عامر وكان على ر  ا ابلشرعية،ولكن من تذرعو 

، وبعد ذلك مل يتجرأ  [15] ه366متسكوا ابلبيعة، وانتهى األمر بتصفية مشرح الصقالبة وإجالس هشام على كرسي اخلالفة عام 
لتايل كانت الساحة فسيحة أمام  احلكم، واب فل قاصر إىل أي أمري أموي من الظهور على مسرح األحداث وحياول منع وصول ط

، وختلص من كل  )وظيفة احلاجب(من الرتقي يف الوظائف حىت وصل ألعالها  ابن أيب عامر، فتمكن بفعل قربه من والدة اخلليفة 
للخليفة  عقب الدعاء معارضيه، وسيطر على اجليش، وحجر على الطفل هشام واستوىل على احلكم، وامر ابلدعاء له على املنابر 

ذت الكتب، واملخاطبات واألوامر ابمسه، وأخذ رجال الدولة والوزراء بتقبيل يده عند املثول بني يديه، أي أنه صار يف احلقيقة  ونف

 
يف صدور هذا املرسوم الذي كان يعد جرمية كبرية يف حق  وقتذاك متت البيعة لطفل قاصر رغم ما يف ذلك من خمالفة لشروط اإلمامة، وقد شارك الكثري من الفقهاء والعلماء (*)

 .2/354األندلسيني. ينظر ابن عذاري: املصدر السابق، 
 .2/249املصدر نفسه، ( 12)
 .17( ص1966أبو عبد هللا حممد احلميدي: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، الدار املصرية للتأليف والرتمجة )( 13)
 .58( ص1956طيب: أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، حتقيق ليفي بروفنسال )بريوت، ابن اخللسان الدين ( 14)
 .2/260ابن عذاري: البيان، ( 15)
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 . [16] حاكماً لألندلس حيكم ابسم خليفة حمجور عليه

ات بيديه، ومل  يه كل السلطوالذي ركز ف  لقد كان احلجر على هشام بداية االنقالب الكبري الذي قام به ابن أيب عامر،
ال من االسم اخلاليف"، ولكي يغطي ابن أيب عامر على استبداده  االسم "وأفرد اخلليفة من كل شيء إيبق للخليفة الشرعي سوى 

 . [17] لعبادة ربه ابحلكم كان يشيع بني الناس أن اخلليفة فوض إليه النظر يف أمر امللك، وأنه ختلى له عنه ليتفرغ 

روس أن ابن أيب عامر عندما استوىل على احلكم، وحجر على اخلليفة الشرعي، فكر يف عزل  يف نقط الع ذكر ابن حزموي
هشام وتنصيب نفسه خليفة، وأنه استشار نفرًا من الفقهاء، فاختلفوا بني معارض ومؤيد، فرجع عن ذلك واكتفى بلقب  

 . [18] املنصور

تلقب بلقب خليفة ألنه كان يعرف جيدًا ما ميكن  يقدم على الابحلكم، مل ويالحظ أن املنصور رغم سطوته واستبداده 
أن يخسفر على نقل  اخلالفة من األمويني )قريش( إىل اليمنيني من نكأ جراح كان قد مضى عليها زمنًا طوياًل، فقد نزفت يف  

رى كان يخدرك أن  من انحية أخمن انحية، و األندلس الدماء بسبب صراعات القبائل العربية وانقساماهتا إىل قيسية ومينية، هذا 
الناس يف األندلس كانت حتمل الكثري من احلب، والوالء لبين أمية الذين رسخت دعائم الدولة على أيديهم، وابلتايل ال  

 . [19] يستسيغون فكرة أن يكون احلكم يف بيت آخر غري بيتهم

مرسومًا خيوله احلجابة، أي أن   واستصدر منه ليفة هشام، ه ابدر ابنه عبد امللك برؤية اخل393وبعد وفاة املنصور عام 
نصور قد أوصاه وهو على فراش  كل السلطات اليت كانت ألبية انتقلت إليه وفق األصول وعلى يد صاحب الشرعية، وكان امل

،  [ 20] " ذنيب إليهم ما طاوعتك بنانك، فإين أعرف س وت ابحلذر كل احلذر من األمويني قائاًل: إايك أن تضع يدك يف يد مروانامل
 قهم عندما سلبهم حقهم يف احلكم وشردهم ونكل هبم. رتكبه حب وكأن املنصور يف أعماقه كان يعلم مدى اجلرم الذي ا

ولكنه كان يعرف جيداً احلدود اليت ينبغي    –هشام عن الناس   بعلى حج –شأنه شأن أبيه   –كان عبد امللك حيرص  
اللقب اخلاليف، ومل ميس الشرعية، لكن االبن الثاين للمنصور  يتجرأ على  يه ولكنه ملأن يقف عندها، لقد مجع كل السلطات بيد

، كان شاابً طائشًا غري مؤهل للحكم، بيديه انطلقت الشرارة األوىل للفتنة اليت أدمت قرطبة قرابة  [ *]املعروف بعبد الرمحن شنجول 
أن يوليه العهد   –الذي مل يعقب  –ام خلليفة هشطلب من ا ىت ربع قرن من الزمان، إذ مل ميض شهر ونصف على توليه احلجابة ح

من بعده، ففعل ذلك حتت اإلكراه والتهديد، ويقال أبن اخلليفة استفىت يف ذلك فقهاء قرطبة وعلمائها، فأقروه على ذلك، وكان  
قف  تغرب هنا مو بن برد، ونساإلنشاء أبو حفص  بأشد الساعني لتأييد عبد الرمحن قاضي اجلماعة أبو العباس بن ذكوان، وكات

العلماء والفقهاء الذين أفتوا جبواز والية عبد الرمحن شنجول العهد، وحضروا البيعة وأيدوها، وأذاعوا حديثًا نسبوه إىل  بعض 
 

 .395( ص1999)القاهرة،  2؛ وحسني مؤنس: معامل اتريخ املغرب واألندلس، دار الرشاد، ط1/397املقري: نفح، ( 16)
 .2/702ان، ابن عذاري: البي( 17)
 .33( ص1997نقالً عن شوقي ضيف، عصر الدول واإلمارات يف األندلس، دار املعارف )القاهرة، ( 18)
 .441عبد اجمليد نعنعي: اتريخ الدولة األموية يف األندلس )التاريخ السياسي(، دار النهضة العربية )بريوت، د.ت( ص( 19)
 .471املرجع نفسه، ص( 20)
 .3/38عبده بنت شنجة )سانشو( ملك نربه )انفار(، حيث كانت تدعوه يف صغره بشنجول تذكراً السم أبيها. ينظر ابن عذاري: البيان، من أمه غلب عليه اسم شنجول  (*)
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 . [21] ( قالوا فيه: "ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق العرب بعصاه" الرسول )

مرسوم والية  ه 399ربيع األول  15، وخرج يف ن شنجول الرمحعبد ىل طلب وعمومًا فقد استجاب هشام املؤيد إ
وهو من إنشاء كاتب الرسائل ابن برد، وذيل بشهادة قاضي اجلماعة ابن ذكوان، وشهادة الوزراء وهم تسعة وعشرون   العهد

فلم جيد يف  أمعن النظر أن اخلليفة ووزيراً، ويليهم شهادة مائة ومثانني رجاًل من أكابر أهل الدولة، وهو كتاب طويل جاء فيه 
در من عبد الرمحن يقلده اخلالفة  جطبقات الرجال من أحياء قريش من يستحق أن يخسند إليه األمر بعده، وابلتايل مل جيد أحد أ

إىل غري ذلك من الصفات احلميدة اليت مل يتحلى هبا عبد   [22] وذلك "لفضل نفسه وعلو منصبه مع تقواه وعفافه وحزمه..."
 . الرمحن أصالً 

عاين اجلميع من ويالهتا،  ييف حق األندلسيني قاطبة، ألنه كان إنذارًا بوقوع الفنت اليت س  جرميةلقد كان هذا املرسوم 
، بل يقع على كل من  [23] قع على صاحب السلطة الشرعية الذي عخِرف بضعفه وسوء نظره، ونقصان تدبريهي ولكن اللوم هنا ال 

ا، والوزراء، وغريهم، سواًء من كان حيركهم الطمع يف املناصب واحلصول على  يه من الفقهم أو وقع علشارك يف خروج هذا املرسو 
املزيد من األموال والثروات، أو من وقعوا حتت اإلكراه والتهديد، أهنم بتوقيعهم على هذا املرسوم طعنوا اخلالفة األموية يف مقتل،  

تقوم على قدميها كما كانت أايم الناصر واملستنصر، وقد عرب   تستطع أن ت هيبتها وملوقد أثبتت األايم أهنا بعد هذا املرسوم فقد
ابن سعيد عن ذلك قائاًل: "كان خلفاء بين أمية يظهرون للناس يف بعض األحيان على أهبة اخلالفة، وقانون هلم يف ذلك معروف،  

 . [24] إىل أن كانت الفتنة، فازدرت العيون ذلك الناموس واستخفت به" 

من وجوه الناس يف قرطبة بتهنئة عبد الرمحن هبذه املنحة اليت كانت يف نظر البعض أعظم حمنة، وأنشد   ناملتملقو ام ق
البعض قصائد التهاين كأيب العالء صاعد البغدادي، ولكن من كان على بصرية كان يخعزي نفسه، ويكفكف دمعته، ومن ذلك  

ان، وابن برد ويعتربمها من أكرب املسؤولني على صدور هذا القرار  ذكو د فيها ابن صري أبيااًت ينتقيزيد امل  أيب قول الشاعر ابن 
 املشؤوم: 

 قد انقضا الدين عني عهد   أن ابن ذكوان وابن برد 

 . [25]دـــــــــــحفيد شنجه ويل عه  وعاندا احلق إذا أقاما 

اسبغ عليه لقب  احلجابة، و  عزيز يف خطةىل أبعد مدى، فعني ابنه الطفل عبد ال إ ذهب عبد الرمحن يف غروره وطيشه 
سيف الدولة، واعتقد بذلك أنه حقق مشروعه الكبري يف نقل اخلالفة للعامريني، وان األمور قد استقرت له، فأطلق العنان ألهوائه،  

 

 .3/45ابن عذاري: البيان، ( 21)
 .46-3/38املصدر نفسه، ( 22)
 .38املصدر نفسه، ص( 23)
 .1/214املقري: نفح، ( 24)
 .625( ص1997)القاهرة،  4يف األندلس )اخلالفة األموية والدولة العامرية(، مكتبة اخلاجني، ط اإلسالمحممد عبد هللا عنان: دولة ( 25)
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ابلفتك  ني جماهرًا ىل منتزه مع اخليالني واملغنيني واملضحكإ "فكان خيرج من مية إىل منية ومن منتزه  [26] وانكب على هلوه وشرابه 
أين انئم وأقبل عبد الرمحن جبميع جيوشه ما استيقظت  ره وقال عنه: "لو اخلمر"، حىت أن أحد ملوك اإلسبان استهان أبم وشرب 

 . [27] له"

ابن   هبلغ من استهتار عبد الرمحن شنجول أنه تلقب بلقب اخلالفة قبل أوانه، كان إذا شرب اخلمر أيمر صاحب شرطت 
املأمون بكذا وكذا، فينادي بذلك، فيسأله شنجول؛   أمري املؤمننيأن ينادي يف الناس أيمركم  –وم من سفلة الق وكان  –الرسان 

 . [28] هل أنكر أحد الناس شيئاً، فيقول ال، فيأمره أبن يعاود ذلك القول يف مواضع أخرى

أحاطت به مل  بطانة اليت  بلة أن اللقد ابتليت األندلس هبذا الرجل الطائش املتجرد من كل فضيلة، ولكن مما زاد الطني 
تكن كأايم أبيه املنصور من أهل العلم والفضل واملعرفة، أو من القادة العسكريني، واحملاربني، ورؤساء القبائل كما كان احلال مع  

 أهلها. الع قرطبة و ، فكان ذلك من سوء ط[29] أخيه املظفر، وابجلملة فإن الرجل افتقر إىل املستشارين العقال، واملساعدين األكفاء

 موقف البيت األموي من انتقال احلكم للعامريني: املطلب الثالث :  

مل يرض أفراد البيت األموي عن هذا التحول يف اخلالفة من البيت األموي إىل بيت من البيواتت اليمنية، بل أن  
الم يف األندلس على  رت دولة اإلسخل الذي استقاألندلسيني أنفسهم مل يكن بوسعهم رؤية اخلالفة يف غري أحفاد عبد الرمحن الدا

ال  كل السلطات، ومحال كل األلقاب، إ  يديه وأيدي أحفاده، وقد فهم املنصور واملظفر هذه احلقيقة، فانتزعا من اخلليفة الشرعي
ينم على  ملتهور الذي ؛ فكان شنجول بعمله ا[30] أن أحدًا منهما مل يتجرأ على اللقب اخلاليف وحماولة أخذ اخلالفة من بين مروان

طويل، وابلتايل كان شنجول هذا حنسًا وشؤماً   ل وعدم الدراية ابلتاريخ قد لكأ جراحًا قدمية، واذكى انراً مخد هليبها منذ أمداجله
 . [31] على نفسه وعلى املؤيد، وعلى أهل األندلس ألنه كما قال ابن سعيد: "انفتح منه ابب الفتنة العظمى وفسد الناموس"

أثناء حكمه الطويل الذي استمر لربع قرن من الزمان، كان قد عمل على إضعاف البيت  أن املنصور  ير ابملالحظة واجلد
، وابلتايل  [32] األموي حتطيمها مل يستطع أن يقوم على قدميه بعده"يقول مؤنس: "حطم البيت أموي، وتشريد أفراده، أي أنه كما 

العامري، واستعادة حقهم املغتصب يف اخلالفة، مل يكن  ن االستبداد بري للتخلص معندما حترك أفراد البيت األموي وبدأوا التد
 األمور يف مسارها الصحيح ألهنم كانوا أبعد ما يكون من حيث الدراية واخلربة بشؤون السياسة واحلكم.  يري بينهم من يستطيع تس

  –أحفاد اخلليفة الناصر  حدأ – د اجلبار حممد بن هشام بن عببدأت االتصاالت بني الناقمني على العامريني، وكان 

 

 .625، عنان: دولة اإلسالم، ص3/47ابن عذاري: البيان، ( 26)
 .3/39ابن عذاري: البيان، ( 27)
 .3/49املصدر نفسه، ( 28)
 .486نعنعي: الدولة األموية، ص( 29)
 .484موية، صنعنعي: الدولة األ( 30)
 .33نقالً عن ضيف: عصر الدول، ص( 31)
 .404مؤنس: معامل، ص( 32)



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

11 

 جامعة بنغازي    
 المرج   –كلية التربية  

5845-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
culty of Education AlmarjFa 

أم احلاجب   –أن كانت الذلفاء  ق خيطط للتخلص من العامريني انتقاماً لوالده الذي كان قد قخِتل على يد عبد امللك املظفر، وتواف
إن   [* ]وال الوفريةتتهم شنجول بقتل ابنها ابلسم، لذلك أخذت تسعى لالنتقام منه، فاتصلت ابملروانيني ووعدهتم ابألم  –املظفر 

 . [33] الدعامة املادية املتينة اليت اعتمد عليها االنقالب على العامريني املرأةقرروا الثورة، فكانت هذه 

 دور الدعاية يف إضعاف البيت العامري: 
مل يكن آل عامر يف نظر الناس سوى حفنة من الرجال املستبدين الذين استقووا على خليفة ضعيف وسلبوه حقه  

 شعار اليت تشري إىل ذلك االستبداد منها ما قيل على لسان هشام اخلليفة: رطبة الكثري من األقد ترددت يف قي يف احلكم، و الشرع

 يرى ما قل ممتنعاً عليــــــــــــــــه  أليس من العجائب أن مثلي 

 [34] ما من ذاك شيء يف يديه و   ومتلك ابمسه الدنيا مجيعاً 

لكنها كانت حماوالت ايئسة انتهت ابإلجهاز عليها بكل قوة من  العامريني، و  مرة للتخلص منوقد مت التدبري أكثر من 
قبل املنصور واملظفر، ولكن رغم ذلك كانت االتصاالت مستمرة بني أفراد البيت األموي من اجل إعادة األمور إىل نصاهبا،  

لعامريني، فكان له رجال كخثر  طاق لإلطاحة اب اية واسعة النحممد بن هشام سراً، قام األخري بدع وعندما مت االتفاق على مبايعة 
انبثوا يف أحياء قرطبة، واتصلوا ابلناس، وعملوا على تشويه صورة شنجول مستغلني فرصة ابتعاده ابجليش عن العاصمة عندما خرج  

  دين، فإذا مسع ول يستهزئ ابل"، ومن ذلك ما مت إشاعته من أن شنج يشنعون عليه تشانيع قبيحةغازاًي حنو الشمال؛ فكانوا: " 
املنادي للصالة يقول: "حي على الصالة" يقول لو قلت حي على الكأس لكان خريًا لك، وأنه كان ال ينتهي عن شرب اخلمر  

؛ فكان هلذه الدعاية الدور الكبري يف تشجع الناس يف قرطبة على إعالن مقتهم للعامريني ورغبتهم يف  [35] واللواط، وأعمال الشر
 عامري. ص من احلكم ال التخل

 بداية الثورة: 
بعد أن أتكد حممد بن هشام من احتقان العامة ضد شنجول، حترك حنو قصر قرطبة، وبدأ مع نفر من أصحابه ما كان  
عددهم يزيد عن اثنيت عشر رجاًل من القتلة والسفاحني اهلجوم على صاحب املدينة )عبد هللا بن عمر(، ولألسف الشديد فإن  

تغنيانه، فتم قطع  ورصدت عيونه التحركات املروانية، كان سكرااًن يرتنح بني قينتني  املنصب اهلام، ي كان يشغل هذاالرجل الذ 
رأسه ورفعه على رمح، أما جسده فقد ترك مطروحًا على األرض تدوسه أقدام الثوار حىت متزق إرابً إرابً، فكان ملقتله هبذا الشكل  

جعوا، وعربوا عن سخطهم من العامريني، وانضموا إىل حممد بن  م احلماسة، وتشعامة، حيث علتهاملروع أثره الكبري على هياج ال 
نضمام  مل يتوقف أحد عن اال إغراء األموال هشام، وكان فيهم "العّنازين، واجلزارين، والسفلة، وسائر غوغاء األسواق"، وأمام 

احلجامة، واجلزارة، والكنافة،  ميتهن مهن مثل د فيها من كان حملمد بن هشام حىت أنه مضت ابلناس يف قرطبة أايم مل يعد يوج
 

 كان املنصور قد أودع عندها أمواالً مجة، وأوصى ابنه عبد امللك أبن يتحفظ يف استعماهلا.  (*)
 .3/52ابن عذاري: البيان، ( 33)
 .2/280املصدر نفسه، ( 34)
 .53-3/49ابن عذاري: البيان، ( 35)
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وأبمر من   السجونالثوار، إذ مت إطالقهم من  ف شاركوا يف هذه الثورة وكانوا يف صفو  اجملرمني وأصحاب السوابق والزابلة، بل أن 
 . [36] حممد بن هشام نفسه

، وكان هو أصاًل من  ، وأيدوا بيعته ل حممد بن هشاموهكذا فقد التف رعاع قرطبة من املغامرين واجملرمني واألراذل حو 
طبقتهم، وعلى شاكلتهم، وما عاشر يف حياته وال خالط سواهم، ويعطينا انضمام هذه الفئات للثورة فكرة عن مدى التفاوت  

الفرصة  طبقة املسحوقة الطبقي الذي كان يعيشه األندلسيون والتباين الكبري يف أحواهلم االقتصادية واالجتماعية، وابلتايل وجدت ال 
 ساحنة لتحقيق آماهلا واستعادة حقوقها. أمامها 

 موقف هشام املؤبد من الثورة: 
عندما تعاىل صياح العامة، وبدأوا يقرتبون من القصر، أمر املؤبد إبغالق أبوابه، وصعد إىل السطح واشرف على العامة  

س امللك من شأنك وهذا أوىل  حاجة لنا بك ولي"فصاحوا به ال  بني مصحفني حيملهما خادمان له، وأشار إىل العامة ابلسكون 
 . ويتضح من هذه العبارة: [37] منك"

 رفض العامة خلالفة هشام اليت كانت دائماً أمسية.   -1

تطلع العامة حملمد بن هشام واعتباره أوىل ابخلالفة من صاحب احلق الشرعي الذي كان يف نظرهم ضعيفًا أسلم أمور األمة    -2
 للعامريني. 

، دخل املؤيد قصره وامر جنده بعدم القتال، بينما أصر حممد بن  ابلرحيل والتنازل عن احلكمصيحات وأمام تعاىل ال
جبزيل العطاء، وعندما رأى املؤيد ختاذل من ابلقصر عن نصرته راسل   –إن جنحوا  –صر، ووعد جنده قهشام على اقتحام ال 

ن يخقصي آل عامر ويعيد لألمويني مكانتهم السابقة،  ، ويعده أب حام القصراقت  لةالثائر حممد بن هشام يطلب منه التوقف عن حماو 
كذلك وعده أبن يقلده عهده ويشركه معه يف أمره. لكن حممد بن هشام رفض  رفضًا قاطعًا وصمم على اقتحام القصر، وانتهى  

وأخْجرب اخلليفة الشرعي على   ،، وتلقب ابملهدي األمر أبن أمر  املؤيد بفتح أبواب القصر، ومتت مبايعة حممد بن هشام ابخلالفة 
  17 ءاخلالفة ألنه ليس أهاًل هلا، وإلقصائه لبين عمومته وتقليده شنجول والية عهده، وقد مت كل ذلك يف يوم األربعا نازل  عنالت

 . [38] ه399مجادي األوىل عام 

 تدمري الزاهرة: 
لزاهرة وتدمريها حىت ال   حصر هلا بنهب اصر قرطبة وكانت ال أعطى املهدي أوامره بعد أن نقل خزائن األموال إىل ق

يعود شنجول ويتمركز هبا، وال ميكن ختيل حجم الدمار واخلراب الذي حلق مبدينة العامريني يف ذلك اليوم، فقد كان جند املهدي  
  بني ليلة وضحاها  ا انتهاب، وأصبحتوقضوا عليه. لقد انتهبت مدينة ملوكية إميمن العامة كاجلراد املنتشر ما أتوا على شيء إال 

 

 .56-3/55ه، املصدر نفس( 36)
 .3/56ابن عذاري: البيان، ( 37)
 .69-3/56املصدر نفسه، ( 38)
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أثراً بعد عني، انتهبت العامة األموال، واألسلحة، واخلزائن، واألمتعة حىت اقتلعت األبواب الضخمة والرخام من مكانه، وصار يباع  
بالد اإلسالم  يف كل مكان، ويبدي ابن عذاري أتسفه على دمار املدينة هبا الشكل فيقول: "وما علم الناس مدينة ابألندلس بل ب

 . [39]  يف اجلهاد واملال..."كانت أعظم بركة   كله

 مقتل شنجول وُناية احلكم العامري: 
بينما كان شنجول يف قلعة رابح على وشك الدخول إىل أرض العدو وصله اخلرب بقيام الثورة يف قرطبة وتدمري الزاهرة،  

حممد بن هشام ونصرة   نقلب على الشرعيةوالوقوف معه ضد املفأصابه جزع كبري، وخطب يف جنده يدعوهم إىل جتديد البيعة له 
صاحب احلق الشرعي يف اخلالفة هشام املؤيد، فلم ميتنعوا عن ذلك، ولكنهم كما يؤكد ابن عذاري أضمروا خذالنه واتفقوا على  

على أهاليهم  قوا بقرطبة خوفًا ، وابلفعل عندما قرب اجليش من قرطبة "تسلل عنه اجلند ووجوه الرببر" وحل [40] ترك قتال أهل قرطبة
 . [41] وا املهدي وابيع

مل يبق مع شنجول إال قلة قليلة من اجليش، فحاول بكل الوسائل أن يثبتهم على القتال معه، فكان مينيهم ابملناصب  
ان فيه شنجول  يبني فيه مدى اليأس الذي ك ذاري نقاًل عن ابن عون هللا نصاً والزايدة يف املرتبات، ويف هذا الشأن يورد ابن ع

حتصيله ملا عقد يف  انتهى  )أي شنجول( أنه  جنده أبي طريقة، يقول النص: "حدثين بعض أكابر عسكره ي دفعه لشراء والء والذ
تلك األايم من الصكوك يف االهناض والتقومي، والتسويغ إىل مخسة آالف وزايدة حىت لقد عدم الرقُّ مجلة واستعملت أجناس األدخم  

 .[42] لناس تخعرف إىل اليوم ابلرابحية" خلفها مثالً يف ا ؛ فكانت قصة فاحشةبداًل من الصحف 

ولكن أليس من الغريب أن يتخلى اجليش وخاصة الرببر )زانتة( عن نصرة شنجول، وهم من كانوا يعتربون شيعة املنصور  
 يف التايل:   لك لوجدانها تتلخصوالدعامة اليت اعتمد عليها يف فرض سلطانه على األندلس. لو حاولنا تقصي السباب وراء ذ 

 خشية اجلند على عيلهم يف قرطبة من فتك الثوار هبم، لذلك ابدروا ابلتسلل واللحاق بقرطبة وتقدمي الوالء للمهدي.   -1

ول لسوء أخالقه وإغراقه يف املنكرات، فكان طيلة الطريق يف محلته إىل الشمال ال يتوقف عن  جن نفور كثري من اجلند من ش  -2
 الشر. واللواط، وأعمال  شرب اخلمر 

شعور اجلند ابلذنب جتاه البيت األموي ملناصرهتم وأتييدهم لشاب طائش اغتصب والية العهد ابلقوة حىت "أن ذكرها )أي    -3
 . [43] اخلالفة( كان أشهى إىل نفسه من تسبيح خالفه"

حاكم   طن، إمنا يدافع عنقًا ال يدافع عن و مل يكن إخالص الرببر للعامريني إخالصًا اتماً، فقد كانوا يف احلقيقة جندًا مرتز   -4

 

 .3/64ابن عذاري: البيان، ( 39)
 .3/66املصدر نفسه، ( 40)
 . 4/179( م2006)بريوت،  3عبد الرمحن حممد بن خلدون: العرب وديوان املبتدأ واخلرب، دار الكتب العلمية، ط( 41)
 .3/69البيان، ( 42)
 .3/66لبيان، ابن عذاري: ا( 43)



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

14 

 جامعة بنغازي    
 المرج   –كلية التربية  

5845-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
culty of Education AlmarjFa 

 . [44] ضمن هلم مصاحلهم وأرزاقهم، فإذا رأوا أن مصلحتهم مع شخص آخر ابدروا بتقدمي فروض الطاعة والوالء له

وأخريًا أدرك شنجول فداحة العمل الذي قام به والذي أاثر عليه نقمة البيت األموي، فأصدر كتااًب تربأ فيه من والية  
سوح اخلادم األمني، فدعا إىل نصرة اخلليفة الشرعي املظلوم، والتمسك بطاعته،  جابة، بل ومتسح مباقتصر فقط على احلالعهد، و 

ولكن ذلك مل يفده يف شيء، إذ انفض اجلميع من حوله حىت أنه عندما وصل أرمالط ابلقرب من قرطبة مل يكن معه إال أحد  
من جد يف البحث عليه حىت وجدوه،   ملهدي هبروبه أرسل رار، وعندما علم االنصارى وهو القومس بن غومس الذي نصحه ابلف

  ومبجرد القبض عليه ابدر وأعلن والئه للمهدي، وأذل نفسه كثرياً وهو يستجدي جالديه، ولكن ذلك مل جيده نفعاً، إذ قختل ومخِثل 
حلفظه، مث  ة اجلسد بعقاقري راج أحشائه، ومعاجل جبسده، وفخِعل به أشياء فيها عظة وعربة، فيقال أبن املهدي أمر بشق بطنه وإخ

  –صاحب شرطته  –على خشبة طويلة على ابب السَّدة، وأمر ابن الرسان  رأخعيد الرأس إىل اجلسد وأخلبس قميصًا وسروال وخمس 
 رواية يسوقها  ادي هذا شنجول املأبون، مث يلعنه ويلعن نفسه، ويف ن( أن يهذا أمري املؤمنني الذي كان ينادي ابألمس القريب )

عن أحد األدابء الذين حضروا تلك األحداث، أن شنجول عندما قختل وضع جسده على بغل، وكان عارايً:   براهيم بن القاسم" "إ
 . [45] "رأيت وهللا سفلة من أهل البادية تبصق دبره، وان العامة تتضاحك من فعلهم وال أحد ينكر ما يرتكب منه"

 :   مويني على السلطةاملطلب الرابع : الصراع بني األ 

استقبل القرطبيون العهد اجلديد مبظاهر السرور والرضى، وأقاموا الوالئم، واألعراس برحاب قرطبة وأرابضها، وظنوا أهنم  
حىت أن الناس يف   [ * ]ختلصوا من االستبداد العامري، ولكن هذا الرجل الذي علقوا عليه اآلمال مل يلبث أن خيبها مبجونه وفسقه

 . [46] مناكريه تزيد حىت هانت إجرام آل عامر عند الناس وأقروا بظلمهم هلم" آل عامر "ومل تزل  ت تتحسر على أايم قرطبة أخذ

مل يكن رجل املوقف، ومل يستطع إدارة األمور وتوجيهها يف مسارها الصحيح، وألنه عاش يف األحياء الشعبية يف قرطبة،  
 نت عواقبها وخيمة على األندلس: ن األخطاء اليت كا لك ارتكب الكثري م ، ولذ [47] أحاط نفسه بطائفة ممن كانوا على شاكلته

ا يف سجل العطاء مكافأة هلم على أتييدهم ودعمهم له، مما جعل منهم  اذهلأثبت أمساء األلوف ممن تبعه من سفلة قرطبة وأر   -1
نوا  حلرب والقتال، فكا وال دراية بشؤون امحاًل كبريًا على خزانة الدولة، كما أحلق الكثري من هؤالء ابجليش، وهم ال خربة هلم 

لتحق جبيشه من العامة مل يعد يوجد يف قرطبة من ميتهن مهن رذيلة مثل  أ، ولكثرة من [48] عبئًا عليه أكثر مما كانوا دعمًا له 

 

 .184اهرة، د.ت( صرجب حممد عبد احلليم: العالقات بني األندلس اإلسالمية، وإسبانيا النصرانية يف عصر بين أمية وملوك الطوائف، دار الكتاب املصري )الق( 44)
 .73-3/69( ابن عذاري: البيان، 45)
 قال عنه أحد الشعراء: (*)

 مبلة الفسق واجملون  قد قام مهدينا ولكن
، وقال ابن عذاري: "فظهر من فسه واختالل دينه وعقله أمّر ال يظهر إال من أهل الدعارة املتهتكني فيها، فكان هذا من مجلة أسباب 1/426املقري: نفح، ينظر  

 . 3/80ء، والصقالبة، واملالهي" = البيان، ابلنسا القيام عليه وإشعال الفتنة لديه، ومل يزل طول مدته مشتهراً ابلفسق مظهراً للخالعة ال يفيق من سكر، وال يرع عن منكر
 .3/63ابن عذاري: البيان، ( 46)
 .408مؤنس: معامل، ص( 47)
 .504نعنعي: الدولة األموية، ص( 48)
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ن  د عرب ابن عذاري ع احلجامة، واجلزارة، والكنافة، والزابلة، وآثرهم على العبيد العامرية من الصقالبة وعلى الطائفة الرببرية، وق
 مة جنود من العامة احملشودة عورض هبا أجناد السلطان أهل الدربة والتجربة". ذلك بقوله: "إقا 

عني يف الوظائف املهمة كاحلجابة، والشرطة، وغريها رجااًل من أقرابئه مل يكن هلم دراية وال خربة، واستغىن عن خدمات    -2
ة، ونصب أضدادهم تقتحمهم العني  ال "نكوب وزراء جل وأخالق، فكان احل رجال عرفتهم األندلس، وكان هلم فضل وعلم،

 هجنة وقماعة". 

أسقط من اجليش حنو سبعة آالف جندي بربري، وكان هؤالء جند املنصور ودعامة اجليش الذي اعتمد عليه يف رض    -3
 سلطانه على األندلس. 

 الدن وملكوها.  واستولوا على بعض نفى بعض الفتيان الصقالبة العامرية، فاجتهوا إىل شرق األندلس   -4

 . على الشرعية إبعالن وفاة هشام املؤيد "وهذه امليتة األول الواقعة عليه من ميتاته"  النقالب ا  -5

وسنرى أن كل هذه األعمال ستعود على األندلس ابلويالت، ولذلك مل جيانب ابن عذاري الصواب عندما وصف هذا  
 .[49] يا" دن الرجل أبنه: "أشأم خليفة على وجه ال

 تنة: بداية الف
بدأت الفتنة يف قرطبة عندما انصب املهدي الرببر العداء، وأراد معاقبتهم على حخسن صنيعهم لألسرة العامرية، ولكن  
ينبغي اإلشارة هنا إىل أن الرببر يف بداية األمر رفضوا قتال أهل قرطبة مع شنجول وقدموا الوالء للمهدي، ولو كان هذا الرجل  

، وابلتايل ال نستغرب رفض الرببر قرار  اجليش األندلسي وحدة وحافظ على العقل والدراية لقبل منهم طاعتهم،  من على شيء
املهدي إسقاطهم من اجليش وقطع أرزاقهم، وكان قد مضى زمن على وجودهم ابألندلس، وأصبحوا يعتربونه وطنًا هلم بداًل عن  

 املغرب بالدهم األصلية. 

األموي قد بدأت تتشكل ألن املهدي كما يبدو خيب آماهلم إبغراقه يف الفسق والفجور،   بيت كانت املعارضة يف ال
واعتربوا ذلك إساءة ابلغة لسمعة البيت األموي الذي أجنب أمراء وخلفاء عظام، وابلتايل برز على مسرح األحداث يف قرطبة  

رجل مل يصمد هو ومجوعه الرببرية أمام حشود قرطبة،  ال استغل نقمة العناصر الرببرية خلدمة أغراضه، لكن هذا [ *]أموي جديد 
حيث أن املهدي أذن هلم بقتل  من عامة قرطبة على دور الرببر وممتلكاهتم،  هجمة شرسة وأسوأ ما نتج عن هذه احملاولة االنقالبية 

ه كذا وكذا. لقد هنبت دور  فل  الرببر، ووعدهم ابملكافآت، بل جعل لرؤوسهم أمثاانً؛ فكان املنادي ينادي: من أتى برأس بربري 
الرببر، وسبيت النساء، ومت بيعهن يف دار البنات، وقتلت النساء احلوامل، "وأمعن أهل قرطبة يف هذه القبائح حىت أخذهم هللا  

 . [50] بذلك عما قريب"
 

 .78-3/61ابن عذاري: البيان، ( 49)
 هو هشام بن سليمان )الرشيد(. (*)
 .3/81ابن عذاري: البيان، ( 50)
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أن   رأىارتكبها عامة قرطبة بتحريض من املهدي يف حق الرببر، ويبدو أن املهدي عندما  جرائم شنيعة لقد كانت 
ل الرببر، وأعطاهم األمان، ولكن بعد فوات  لسيطرة، أصدر أوامره ابلكف عن قت املشكلة تفاقمت، واألن األمر بدأ خيرج عن ا

األوان. لقد مأل احلقد الصدور، وما كان الرببر  يستحقون هذه املعاملة السيئة، وما كانوا ليسكتوا عن كل  هذه اجلرائم البشعة،  
رجل األرعن بيديه انر الفتنة اليت يسميها أهل األندلس ابلفتنة الرببرية، ولو مسوها بفتنة ابن عبد اجلبار لكان  ال وابلتايل أشعل هذا

 . [51] أحق وأوىل

وساروا منها مشااًل إىل قلعة رابح، وقدموا على أنفسهم سليمان بن حكم،   –بناحية قرطبة  –جتمع الرببر يف أرمالط 
يف وقت واحد، وذلك من   خليفتان أمواين ، فأصبح يف األندلس ألول مرة يف اترخيها [52]عنيستوابيعوه ابخلالفة وتلقب  ابمل

املفارقات العجيبة، فجدهم الداخل الذي أشاد الدولة األموية وحصل على اعرتاف اترخيي من عدوه املنصور العباسي أبنه صقر  
ال جيدون حرجًا يف ذلك، بل وال   –بعدهم عن اجلد ا أ وم –قريش كان يتحرج من التلقب بلقب خليفة، ولكن األحفاد اآلن 

 يتورعون  يف سبيل  اللقب اخلاليف عن  االستعانة بعدو  اإلسالم يف أرض الغرب )اإلسبان والفرجنة(. 

املنصور يرقبون املوقف  املرتدي يف قرطبة وأيملون التدخل  املستنصر كان النصارى يف الشمال الذين ركعهم الناصر و 
األموال واحلصون، وابلتايل عندما اتصلت األطراف املتنازعة )املهدي واملستعني( بسانشو  غرسيه أمري  قشتالة مل   علىللحصول  

 . [53] يتورع عن تقدمي  العون للمستعني  ودعمه ابجلند مقابل تسليم بعض احلصون اهلامة على هنر الدويرو

 وقعة قنتيش: 

يني، وحتركهم من الشمال حنو قرطبة، ابدر بتحصني املدينة، وحفر  شتالعندما مسع املهدي بتحالف املستعني مع الق
اخلنادق، وترتيب جنوده الذين كان أغلبهم من عوام قرطبة ممن ال قدرة هلم وال خربة يف أمور احلرب والقتال، وقد عرب ابن عذاري  

هم قوم من احلوَّاتني واجلزَّارين وأشباههم قد  ومع عن هذا املشهد بقوله: "رتَّب قواده وجنده ومن معه من العامة على احلفائر ...
. وال  [54] لبسوا الدروع عليهم والبنود والطبول بني أيديهم فكانوا فضيحة وضحكة ملن رآهم ... وهو مع ذلك ال يفيق من سكر"

م. لقد متكن  حاس نريد هنا اخلوض كثريًا يف تفاصيل مؤملة؛ فجيش عامي على رأسه خليفة سكران ال ينتظر منه أن حيقق نصر
ه، وحسب رواية احلميدي فقد   400ربيع األول سنة  14املستعني وحلفاءه النصارى من حتقيق نصر كبري على القرطبيني يف 

ألف رجل فيهم من اخليار وأئمة املساجد، واملؤذنني خلق  قنتيش )قـّْنطش( أكثر من عشرين قعة و  راح من القرطبيني يف
، وأن من تولوا األمر بعد ذلك مل يتمكنوا من  الضربة القاضية للجيش األندلسيملعركة كانت ذه ا. ويرى مؤنس أن ه[*][55] عظيم

 

 .3/75املصدر نفسه، ( 51)
 .18ذوة املقتبس، صميدي: جاحل( 52)
 .506نعنعي: الدولة األموية، ص( 53)
  .88-3/87البيان،  (54)
 .188جذوة املقتبس، ص( 55)
رة  من عشن أهل قرطبة فكانوا حنواً جيعل ابن عذاري نقالً عن كتاب االقتضاب عدد القتلى يف قنتيش من القرطبيني ثالثني الف بينما يشري يف موضع آخر أبنه أخحصي من قختل م (*)

 .90، 3/83آالف = البيان، 
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 . [56] إنشاء قوة عسكرية هلا قيمة يف األندلس

 العودة إىل الشرعية: 
عندما رأى املهدي هزمية جنده، وتردي املوقف يف قرطبة، حاول أن يخصلح ما أفسده بطيشه وهتوره، وقرر إعادة هشام  

يف مشهد   [ *] إىل احلياة، وكان قد أعلن فيما سبق وفاته، وأشهد الوزراء، والفقهاء على ذلك ودخفن –اخلليفة الشرعي  – ملؤيدا
 ه، وكان يهدف من ذلك إىل: 399رمضان   27مهيب يوم 

 تثبيت نفسه يف احلكم كنائب وحاجب للخليفة الشرعي )املؤيد(.   -1

 دفع دعوى املستعني يف احلكم.   -2

التارخيية فإن املهدي أظهر املؤيد من حمبسه وأجلسه يف مكان ابرز على شرفة القصر، وبعث القاضي   رواية وحسب ال
ىل الرببر خيربهم أبن اخلليفة الشرعي مازال حياً، وأنه اإلمام الشرعي، وأن املهدي انئبه، فاستهزأ الرببر به وردوا عليه  إابن ذكوان 

، وأبدى الرببر  [57] ألمس وتصلي عليه أنت وغريك، واليوم يعيش وترجع اخلالفة إليه"شام ابقائلني: "سبحان هللا اي قاضي ميوت ه
 متسكهم خبالفة املستعني الذي أقام دولته بسيوف نصارى قشتالة. 

 وهنا البد لنا من الوقوف على حال النصارى بعد انتصارهم يف وقعة قنتيش: 

 وأخغدقت عليهم اهلبات. لغة دخول القومس ورجاله قرطبة حيث استقبلوا حبفاوة اب  -1

 استبقاء مائة نصراين يف قرطبة.   -2

 . [58] إرجاء تسليم احلصون حىت تستقر األمور للمستعني   -3

 دولة املهدي الثانية: 
دخل املستعني قرطبة وبدأ يرتب أمورها، بينما اختفى املهدي املهزوم عن األنظار، وأخذ يف التنقل من دار إىل دار،  

، وقرر التوجه إىل منطقة الثغور ألهنا الزالت ابقية على طاعته، وبدأ  [59] ر وال يرع عن فسق" من سك وهو كعادته "ال يصحو 
 للحصول على الدعم واالستعداد جلولة اثنية مع املستعني.  [60] يتصل ابلفرجنة

 منها: ابهظة  ت أرمنجو على تقدمي املساعدة ولكن بشروط نوافق أمري برشلونة الكوت رامون بوريل، وأمري أورقلة الكو 

 

 .411معامل اتريخ املغرب واألندلس، ص( 56)
 .3/78هشام = البيان، كان يف قرطبة رجل ذمي يشبه هشام شبهاخ قوايً، فأخفى املهدي اخلليفة املؤيد وأعلن وفاته، ودفن الرجل الذمي على أنه اخلليفة الشرعي   (**)
 .3/89ابن عذاري: البيان، ( 57)
 .3/91ر نفسه، املصد( 58)
 .3/92املصدر نفسه، ( 59)
 .89( ص1949)القاهرة،  1عبد الواحد املراكشي: املعجب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق حممد سعيد العراين، وحممد العلمي، مطبعة االستقامة، ط( 60)
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 تسليم مدينة سامل قبل التحرك.   -1

 تقدمي الطعام والشراب للجنود النصارى.   -2

 يدفع يف كل يوم مائة دينار لألمريين، وديناران لكل جندي.   -3

أن يغنم النصارى كل ما يتحصلون عليه من معسكر الرببر "وأن نساء الرببر ودماءهم وأمواهلم حالل هلم ال حيول بينهم    -4
 . [61] وبينهم"

نازل املهدي مبنتهى السهولة، ويف سبيل الكرسي والسلطة عن مدينة مهمة كانت تعترب قاعدة أمامية يف منطقة  لقد ت 
ابلعناية واالهتمام، وهي املدينة اليت   احلاجب الثغر األوسط حتمي ظهر املسلمني طاملا أوالها خلفاء عظام كالناصر واملستنصر و 

ية فإن هذا املستهرت أمر إبخالء املدينة من سكاهنا املسلمني متهيداً لدخول النصارى  لتارخيحوت رفات املنصور،  وحسب الرواية ا 
إليها، وابلطبع كان أول عمل قام به الفرجنة بعد دخول املدينة حتويل مسجدها اجلامع إىل كنيسة تقرع فيها النواقيس، فاستحق  

 والذود عنه. الدين  ألنه هتاون يف أمر  [62] املهدي من ابن عذاري وصفه ابلفاجر

 وقعة عقبة البقر: 
وبناًء على هذه الشروط املخزية تقدم املهدي ومعه تسعة آالف نصراين صوب قرطبة، وحدث لقاء اثن بني املتنازعني  

ه، وكان القتال شديداً بني الطرفني قختل فيه الكثري  400، وذلك يف منتصف شوال [63] قرب قرطبة  عقبة البقر على السلطة عند 
يف مقدمتهم الكوت أرمقند )أرمنجو(، واهنزم سليمان والرببر ودخل املهدي القصر وجدد البيعة لنفسه، وقام مبطاردة  لفرجنة من ا 

اهنزم فيها املهدي واإلفرنج أعظم هزمية، وقختل   [ *]وادي آرهالرببر الذين انسحبوا حنو اجلنوب، ووقعت معركة أخرى طاحنة عند 
، وهنا البد لنا من إيراد هذا النص الذي يبني تالعب ساسة ذلك العصر مبصائر  [ * ]ف نصراينثة آالفيها من اإلفرنج أكثر من ثال 

الناس األبرايء، إذ ارتكب أهل قرطبة وبتحريض من املهدي كاملرة السابقة جرائم فظيعة يف حق الرببر كان من الصعب نسياهنا.  
 يقول املؤرخ إبراهيم بن القاسم: 

هدي( وواضح إىل قرطبة قتلوا كل متشبه ابلرببر، وكل عدَّوى، ومن  بار )اململا أتى ابن عبد اجل
أن كل من بينه  مل ير العدوة وال مسع هبا إسرافًا وحتاماًل وجرأة على هللا سبحانه وطغيااًن حىت 

، ومل يخسال عنه، وقتلوا األطفال، وشقوا بطون  وبني واحد عداوة قال هذا بربرٌي فقختل 
 

 .647؛ عنان: دولة اإلسالم، ص3/94ابن عذاري: البيان، ( 61)
 .3/94البيان، ( 62)
 .19يدي: جذوة املقتبس، صاحلم( 63)
لقتال، "وكان ممن قختل يف املعركة اليهودي وزير يقال أبن املرتزقة الفرجنة الذين قتلوا يف معركه آره كانوا حمملني أبموال تفوق الوصف كانوا قد سرقوها وهنبوها من الناس ومن ساحة ا (*)

 .3/98على بطون اإلفرنج مناطق مملوءة داننري ودراهم مما يتجاوز الوصف". ينظر البيان،  ووجدوا ملك اإلفرنج فوجد الرببر يف مضربه ثالثني ألف مثقال،
دي مع الفرجنة قوات الرببر اليت آثرت يف هذه املعارك الطاحنة بني املهدي واملستعني يف سبيل احلكم، كان هناك من يظن أن هذه احلرب جهاداً يف سبيل هللا، فعندما الحق امله (**)

وادي، وهم يرون أنه اجلهاد ب حنو اجلنوب أورد ابن عذاري عبارة واصفاً حال املتقاتلني: "وسار ابن عبد اجلبار ومعه كل من قدر على محل السالح من أهل قرطبة والباالنسحا
 .3/98األكرب..." ينظر البيان، 
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ل من البادية وكانت مجيلة حسنة، وعرف أبوها العلج الذي أخذها  ابنة رج احلوامل، وأخذوا 
ىل واضح وقال له فالانً العلج أخذ ابنيت وليست بربرية فقال له ال تتكلم يف شيء من  إ فوقف 

ليه  إ فمضى الرجل ابكيًا إىل العلج ورغب  عاهدانهم هذا فما إيلَّ ردها من سبيل وعلى ذلك 
دينار فأخذها منه العلج وقتله، وهذا من أنكى األمور   ربعمائة يف ردها عليه وبذل له أ

وأقبحها أن هذا الرجل املظلوم سار ليفتدي ابنته فأخخذ ماله وقختل وذهبت نفسه، وماله،  
 . [64] وابنته، ومل يغري ذلك أحد من أهل قرطبة وال أنكره" 

ن الناس، فانتشرت بينهم عادات سيئة  لكثري مولألسف الشديد فإن هذه الفتنة بينت أن االهنيار األخالقي قد عم ا
( كفيلة  ةمثل السرقة، والنهب، واالغتصاب، والتعدي على احلرمات، بل أن الدماء هانت عليهم كثرياً حىت عخدت كلمة بربري )هتم 

د  مي، فقها تطاول النصارى على الدين اإلسالالم، فلم يعد حيرك مشاعرهم ويستفز بقرب أي شخص، واستخف أهل قرطبة ابإلس 
رك أحد ساكنًا ومضى كل من  وقف يف هذه الفتنة رجل نصراين يف أعظم شوارع قرطبة ورفع عقريته بسبب الرسول )  (، فلم حيخ

استمع لشتائمه لشغله وكأن شيئًا مل يكن، ولذلك ال نستغرب عندما نقرأ أن الفرجنة الذين استعان هبم املهدي وقدم هلم تنازالت  
لك أن أهل قرطبة الذين تقاتلوا  ذلآلذان يرددون "قواًل ال يذكر فال يعرتض عليه أحد"، واألسوء من ستعمون خمزية كانوا عندما ي

مع الرببر ومزق بعضهم بعضًا وهم مسلمون، كانوا يتباكون عندما غادرهم النصارى "حىت كان بعضهم يلقى بعضًا فيعزيه كما  
 . [65] ل الرببر إليهم"من وصو  يعزى من فقد أهله وماله أسفاً على رحيلهم وجزعاً 

 لقد تردت أحوال قرطبة كثرياً بسبب الصراع على السلطة بني املروانيني )املهدي واملستعني( وكان الوضع كالتايل: 

 املهدي وأتباعه من األندلسيني داخل أسوار قرطبة اليت أخحيطت خبندق مبالغة يف التحصني وخوفاً من هجوم الرببر.   -1

بر خارج أسوار قرطبة ومتركزهم يف جبل بـخْبشرت احلصني، واختاذه مركزًا يغريون منه على قرطبة  من الرب املستعني وأتباعه   -2
 ونواحيها. 

وعبثًا حاول املهدي السيطرة على األمور، وقام بفرض املزيد من الضرائب على أهل قرطبة وخاصة التجار للحصول  
واضح ذرعًا من استهتاره وجمونه، وعكوفه   ملعامرية وعلى رأسهفتيان اعلى األموال لتمويل حربه ضد املستعني، وعندما ضاق ال 

على الزان والشرب وجوره على الرعية دبروا أمر قتله والتخلص منه وكانت هنايته هناية تليق ابلطغاة املستبدين، ويلخص ابن عذاري  
حتت خشب املصلوبني وأراح هللا من   مرحاضفن يف ما مت ابلعبارة التالية: "وبعث واضح رأسه إىل الرببر ونصب جثته أايمًا مث دخ 

 . [66] شره وفسقه"

 

 

 .3/97البيان، ( 64)
 .99-3/98البيان، ( 65)
 .100-3/99البيان، ( 66)
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 العودة إىل الشرعية للمرة األخرية: 
ه أعاد الفتيان العامرية هشام املؤيد إىل اخلالفة، وجدد الناس له البيعة، وتوىل واضح احلجابة، لكن  400يف ذي احلجة 

م اليت ارتكبها أهل قرطبة حبق الرببر كان من الصعب أن هتدأ النفوس  اجلرائ الرببر مل يرضوا بذلك ومتسكوا خبالفة املستعني، وبسبب 
،  [67] على الرببر الرغبة يف االنتقام، واستمروا بضعة أشهر يغريون على أرابض قرطبة ويعيثون فيها ختريباً، وقتاًل، وهنباً  ت وسيطر 

ما كانوا يتنازلون ويرضون ابلصلح مع الرببر   ة حاهلمفكان نتيجة ذلك انتشار اجلوع، واملرض  بني القرطبيني، ولكنهم مع شد
م أصلح علينا فقختل يف مكانه، وقال آخر يف اجلامع  ه"ومن ذكر الصلح قختل حىت أن رجاًل من وجوه أهل العلم قال يف اجلامع الل

 . [68]  إن هللا أحب الصلح أخمر به فقتل يف احلني..."

 النصارى يطالبون بتسليم احلصون: 
 من انعدام األمن، وغالء األسعار، وفقدان الطعام، وتردي األوضاع، وصلت سفارة من سانشو  طبة تعاينبينما قر 

غرسية أمري قشتالة إىل قرطبة تطالب بتسليم احلصون الواقعة على احلدود واليت سلم فيها املستعني مقابل احلصول على الدعم  
من املوافقة، وذلك اتقاء عدوان النصارى من جهة، واتقاء حتالفهم  ضح بداً النصراين ضد املهدي، وابلطبع مل جيد هشام املؤيد ووا 

مع الرببر من جهة أخرى، وعخقد جملس من الفقهاء والقضاة، وكختب حمضر رمسي بتسليم عدد كبري من احلصون إىل النصارى يقال  
، وقلونية، وأومسة، وغرماج، وخسرت  نت إشتينبأهنا أربت على املائتني، ومنها معاقل هامة، كانت قواعد أمامية للمسلمني مثل ش

، وبذلك أضاع األحفاد ما أشاده  [69] األندلس بذلك خط دفاعها األول، وتخركت حدودها الشمالية مفتوحة لغزوات النصارى
 األجداد.

ه  رأوا عليلقد ضاق الناس واجلند ذرعًا من تردي األوضاع يف قرطبة، وانفلت زمام األمور من يد واضح حىت أن اجلند جت
وقاموا بشتمه وسبه، ولذلك قرر اهلرب اتركًا قرطبة وأهلها ملصريهم املظلم، ولكن اجلند أحسوا به، ومتت معاقبته على يد بعض  

 . [70] أكابر اجلند العامرية، وصخودرت األموال اليت كان ينوي اهلروب هبا

ودرأ الفتنة، لكن   حقن الدماءم إىل ان ودعاهأظهر املؤيد التجلد وحاول إدارة األمور بنفسه، فراسل الرببر وسليم
املستعني رفض رفضًا قاطعاً، ومل يتنازل البتة عن اخلالفة. لقد عم البالء قرطبة، وازدادت األسعار، وشحت املؤن حىت جلأ الناس  

بني أهل قرطبة،   املنكراتإىل أكل الدم من مذابح البقر والغنم، بل واكلوا امليتَّة، ويبدي ابن عذاري تعجبه من شيوع الرذائل و 
. ويقال أبن املؤيد عندما  [71]  "فشرب اخلمر ظاهر، والزان مباح، واللواط غري مستور، فال ترى إال جماهراً مبعصية "ق  فرغم البالء واحمل

ة فك  اشتد احلال وعجز عن إجياد خمرج بكى بكاًء شديدًا واعتذر عن عجزه وقصوره، وترك األمر للوزراء، وقد حاول أهل قرطب
صار املضروب عليهم، فكانوا خيرجون من مدينتهم مرة بعد مرة يناوشون الرببر الذين كانوا يخنزلون هبم أشد الضرابت، وعندما  احل

 

 .19ذوة املقتبس، صميدي: جاحل( 67)
 .103-3/102ابن عذاري: البيان، ( 68)
 .651عنان: دولة اإلسالم، ص( 69)
 .105، 3/103ابن عذاري: البيان، ( 70)
 .113-3/105املصدر نفسه، ( 71)



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

21 

 جامعة بنغازي    
 المرج   –كلية التربية  

5845-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
culty of Education AlmarjFa 

ه، ولكن الرببر عندما  403تفاقم احلال ابلقرطبيني أذعنوا للصلح بعد أن رفضوه يف السابق رفضًا اباتً، وفتحوا أبواب املدينة يف 
،  [ 72] ، سلبوا، وهنبوا، وحرقوا الدور، واغتصبوا النساء جرائم إنسانية مروعةن الذين أعطوه للقرطبيني، ارتكبوا وا األمادخلوا مل يراع

كل ذلك كان انتقامًا من أهل قرطبة الذين قاموا بنفس األعمال مع الرببر يف املرات السابقة. لقد سيطرت األحقاد والضغائن  
 وا دولة اإلسالم يف األندلس. م، وأضعفحل العااعلى اجلميع، فتناسوا الص

استدعى املؤيد ووخبه على موقفه، فاعتذر أبنه مغلوب على أمره،  و  [ *]ل املستعني القصر ه دخ403ويف أواخر شوال 
يقول أبن   وتنازل له عن اخلالفة، وختتلف الرواايت حول مصري املؤيد، بعضها تقول أبن املستعني قتله بعد دخوله القصر، وبعضها

من حمبسه وعاش بقية أايمه خامل الذكر، ويرجح ابن بسام الرواية األوىل، ويشري إىل أن علي بن محود عندما دخل   شامًا فره
قرطبة وأسقط املستعني من اخلالفة سأل عن قرب هشام وأمر بفتحه، وملا أتكد من شخصه دفنه ابلقرب من أبيه احلكم وانتقم من  

 . [73] قاتله املستعني 

عن حياة خليفة انعقدت له البيعة أكثر من مرة، ومات وأخعيد إىل احلياة ليكون سنداً شرعياً يتكأ  الستار  وبذلك ينسدل
كالزاهرة، وإشاعة الفوضى والفنت  عليه الطامعون يف السلطة الذين مل يروا غضاضة يف سبيل الظفر ابخلالفة من تدمري مدن ملوكية  

األندلسيني، ومتكني العدو اللدود )النصارى( من التدخل يف الشؤون  ائن بني تعريض البالد للخراب، وبث األحقاد والضغو 
 الداخلية، واحلصول على حصون ومدن هامة كانت تعترب خطوط دفاع أمامية عن دولة اإلسالم يف األندلس. 

 : وإلغاء اخلالفة التنازع على اخلالفة بني احلموديني واألمويني املطلب اخلامس : 
يتالعبون ابللقب اخلاليف، ويسترتون وراءه لتحقيق مآرهبم وأطماعهم الشخصية، فعندما   السلطة استمر الطامعون يف

أعلن علي بن محود اإلدريسي أن اخلليفة هشام املؤيد واله عهده، وأوصى إليه ابخلالفة، وأقام خالفة علوية يف قرطبة عام  
ىت الصقليب خريان العامري بعدما أتكد من موت  د قام الف ، كانت األحداث تتطور بشكل كبري يف شرق األندلس، فق [74]ه407

)املرتضى(، وكاد القتال يقع بني اخلليفتني )األموي والعلوي( لوال قيام ثالثة من فتيان القصر  أموي جديد املؤيد إبعالن خالفة 
أن قخِتل هو اآلخر بعد  مل يلبث  ه مث أن اخلليفة األموي 408الصقالبة من موايل بن أمية بقتل علي بن محود يف محام قصره عام 

 . [75] غدر مواليه العامريني به بتحريض من خريان العامري

لقد تقاتل بنو محود مع بين أمية حول اخلالفة، وتقاتل بنو أمية مع بعضهم البعض، وكادوا أن يفنوا أنفسهم، ولعب  
كمون يف تولية اخللفاء وعزهلم، بل قاموا ابالعتداء  وكنوا يتحالصقالبة يف هذه املرحلة دوراً سيئاً، فقد كانت رقاب اخللفاء أبيديهم، 

احلالة املزرية اليت وصل إليها أحفاد اخلليفة الناصر، فيقول أبن وجهاء   –وكان شاهد عيان  –عليهم وقتلهم، ويصور لنا ابن حيان 
 

 3/115ابن عذاري: البيان، ( 72)
رؤساء القبائل الرببرية، مما أدى إىل فرار بعض الفتيان )الصقالبة( العامرية إىل شرق األندلس  صاره منكافأ املستعني الرببر على أتييدهم له، فقام بتوزيع بعض كور األندلس بني أن  (*)

 .115-3/113خوفاً على أنفسهم من بطش الرببر، فقاموا بتكوين دويالت هلم يف شرق األندلس. ينظر ابن عذاري: البيان، 
 .42-1/41، ج 1( ق1979)بريوت،  1قيق إحسان عباس، دار الثقافة، طزيرة، حتأبو احلسن علي بن بسام: الذخرية يف حماسن أهل اجل( 73)
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها.( 74)
 .122-3/120ابن عذاري: البيان، ( 75)
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كانوا يعدون    تيار أحد ثالثةوقرروا اخه رأوا إعادة اخلالفة لبين أمية 414قرطبة ومشيختها بعد انتهاء حكم احلموديني عام 
األفضل لتويل اخلالفة، وبينما هم يف املسجد يستعدون لالختيار، إذ أبحد أولئك الثالثة وهو املستظهر يقتحم املسجد يف خلق  

عخمري،  عظيم من اجلند والعامة ويفرض على اجلميع اختياره، وكان من أعانه على ذلك الفتيان الصقالبة وعلى رأسهم حممود و 
فلم يعجبهم استقباله لبعض   –رغم امتداح املؤرخني خلصاله  –ألسف الشديد فإن الفتيان الصقالبة مل ميهلوا املستكفي طوياًل ول

قاموا مكانه ابن عمه )املستكفي( بعد سبعة وأربعني يوم  أالرببر وردهم إىل قرطبة، فحرضوا العامة على الثورة عليه وأسقطوه، و 
صقالبة حداً جعلهم يتعدون على حرمي اخلليفة املقتول "وسخِب أكثرهن الدائرة )الصقالبة( ومحلوهن إىل  تطاول ال وقد بلغ ،[76] فقط

 . [77] منازهلم عالنية، وجرى عليهن ما مل جيِر على حرم سلطان يف تلك الفتنة"

واضحًا عجز  ات، وابت ايل عليها من اخللفاء الضعاف، ترهقها األزمات والنكباستمرت قرطبة تتخبط بتخبط من تو 
د( عدمي اخلربة يف شؤون احلكم والسياسة، غارقاً  آخر خلفاء بين أمية )هشام املعت البيت األموي عن اإلمساك بزمام األمور، وكان 

يف اجملون واخلالعة، ومعاشرة أهل السوء، وقد بدا للوهلة األوىل سوء تصرفه، وعدم درايته عندما قدم على سائر الوزراء رجالً  
ن صديقًا له يف شبابه حيث أطلق يده وأعطاه سلطات واسعة، وكان أول ما قام به هذا الوزير تعيني من هم على  حائكاً كا

 شاكلته يف الوظائف، فكانوا غاية يف االستهتار والظلم مما جعل أحد شعراء العصر يستهزئ ابالثنني )اخلليفة والوزير( معاً: 

  وزيــرخ ْن أَنت ايوزيَر مَ   هبك كما تدَّعى وزيراً 

 [78] فكيف من وزر األمريخ   وهللا ما لألمري معىن 

ومل تلبث العامة يف قرطبة أن هاجت وقامت بقتل الوزير )القزاز( وهامجت القصر اخلاليف، وكان من بني املهامجني مغامر  
ة ووزرائها بزعامة أيب احلزم  شيخة قرطب أموي جديد هو )أمية بن العراقي( وهو ال يقل عن املعتمد جهالة وسفاهة، وهنا تدخلت م

بن جهور، فتصدوا للعامة، وكفوا أيديهم عن النهب والسرقة، ومن أعجب ما حدث يف ذاك اليوم أن بعض العقالء نصحوا أمية  
، ويف  [79] من اخلوض يف الفتنة وحذروه من القتل بسبب تقلب أمزجة أهل قرطبة وأهواءهم فقال هلم: "ابيعوين اليوم واقتلوين غداً" 

األموي الذي   هذا داللة قاطعة على حرصه الشديد على تويل اخلالفة رغم قلة اخلربة والدراية، ولذلك سئم أهل قرطبة من البيت
طاملا أيدوه ووثقوا فيه وعلقوا اآلمال عليه حىت أن الناس كانوا يعتقدون أن أمور األندلس ال تستقيم إال بتويل زمام األمور واحد  

عصر الفتنة جعلهم يرون عدم أهليته لتويل مهام منصب اخلالفة، وابلتايل قرر مشيخة قرطبة   يفنكبات عليهم توايل ال  منهم، ولكن
 . [80] ه "ونودي يف األسواق واألرابض ال يبقى بقرطبة أحد من بين أمية وال يكنفهم أحد"422عام إلغاء اخلالفة 

ح األندلسيني، ألن اخلالفة كانت رمزًا لوحدة األندلس،  فيًا جلرو ولكن إلغاء اخلالفة مل يكن حاًل انجعًا وبلسمًا شا

 

 .54-1/49، 1ابن بسام: الذخرية، ق( 76)
 .3/139ابن عذاري: البيان، ( 77)
 .3/147ابن عذاري: البيان، ( 78)
 .3/151املصدر نفسه، ( 79)
 .3/152نفسه،  املصدر (80)
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عن هذا القرار بعبارة بليغة قال   ، وقد أوجز املقري ما نتجاالنقسام والتجزئةوغياب هذا الرمز مل يكن يعين إال شيئًا واحدًا هو 
ؤساء واألمراء من العرب والرببر،  انتزى الر ، و اخلالئف بعد انقراض   الطوائفرض، وقام فيها: "انقطعت الدولة األموية عن األ

 . [81] واملواىل )الصقالبة( ابجلهات، واقتسموا خطتها، وتغلب بعض على بعض ودفعوا اجلزية للنصارى"

 ومن خالل ما سبق عرضه نصل إىل استخالص النتائج التالية: 

 فة. نصب اخلالأضعف املنصور اخلالفة عندما قام ابلفصل بني السلطتني الروحية والزمنية مل   -1

 ها أن تقوم على قدميها. دعندما طمع عبد الرمحن شنجول يف والية العهد، وجه الضربة قاضية للخالفة مل تستطع بع  -2

ىل نوع من التكتل يف  إ تفضيل املنصور للرببر على العرب يف اجليش ولد الضغائن واألحقاد، وحول العصبية العربية القدمية  -3
 مواجهة العناصر الطارئة. 

 االجتماعي يف األندلس بسبب األحقاد والضغائن، فأغرق اجلميع يف االنتقام، وتناسوا الصاحل العام لألندلس.  زق النسيج مت  -4

 االستهتار ابلدماء اليت كانت تخسفك ألهون األسباب، فراح ضحية التطاحن على السلطة آالف األبرايء من املسلمني.   -5

 هم على بعض ابلنصارى، وتقدم التنازالت املخزية هلم. تقواء بعضالتناحر على السلطة بني خلفاء ِضعاف، واس  -6

 بيع بعض الفقهاء والعلماء دينهم بعرٍض من الدنيا وهم من بصالحهم يصلح الناس وبفسادهم يخفسدون.   -7

 تالعب الرببر والصقالبة مبصائر خلفاء عصر الفتنة، فأبقوا من أرادوا، وخعلوا وقتلوا من مل حيقق هلم مصاحلهم.  -8

ثري من الفتيان الصقالبة إىل شرق األندلس، وأتسيس دويالت هلم هناك حىت قبل أن تلغى اخلالفة، فكان  خروج الك   -9
 الصقالبة شأهنم شأن الرببر من العناصر اليت أضعف اخلالفة وعجلت بسقوطها. 

تعشقون الغلمان،  اخلمر، وي شيوع الرذائل واملنكرات بني العامة واخلاصة يف قرطبة، فكان أغلب خلفاء الفتنة يشربون   -10
 ويكثرون اللهو مع اجلواري، ومن كانت هذه صفاهتم كيف يستطيعون إدارة األمور يف وجهها الصحيح. 

 تدمري عمران قرطبة وتوايل األزمات االقتصادية مما أعيا أهلها.  -11

ليس هلم خربة  صيات ممن وتصدر املشهد السياسي الكثري من الشخ ودخوهلم اجليش، بروز طبقة العامة يف هذه املرحلة  -12
 وال دراية يف شؤون احلكم والسياسة. 

كان النصارى يف الشمال يرقبون املوقف املرتدي يف قرطبة، ويقدمون املساعدة لطرف ضد آخر، ويف أحيان كانوا يقفون   -13
ضي يف  تدخل واملموقف املتفرج ينظرون إىل األطراف املتنازعة أتكل بعضها البعض حىت ختور قواها، فتحني الفرصة هلم لل

 مشروعهم اهلادف إىل اسرتداد ما أبيدي املسلمني من أراضي. 
 

 .1/438نفح الطيب، ( 81)
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ستعيد اخلالفة هيبتها، وتواصل الصعود  توأخريًا لو قيض هلل لألندلس شخصية فذة كالناصر، لكان من املمكن أن   -14
م، فلم تكن هلم  عف قدراهتحضارايً، ولكن كل من حكم يف هذه الفرتة كانوا زعانف البيت األموي ممن شردهم املنصور واض 

اخلربة والدراية يف شؤون احلكم والسياسة وإدارة الدول، فارتكبوا الكثري من األخطاء اليت كانت عواقبها وخيمة على  
 األندلس. 
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 قائمة املصادر واملراجع 
 

   أواًل: املصادر األولية: 
، دار  1قيق إحسان عباس، ط، حت 1، ج1ق ابن بسام الشنرتيين، أبو احلسن علي: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، (1)

 . 1979الثقافة، بريوت، 

ابن اخلطيب، لسان الدين: أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، حتقيق ليفي بروفنسال، بريوت،   (2)
1956. 

 .2006وت، بري ، ، دار الكتب العلمية 3، ط4ابن خلدون، عبد الرمحن حممد: العرب وديوان املبتدأ واخلرب، ج (3)

، دار الكتب العلمية، بريوت،  1ابن الفرضي، أبو الوليد عبد هللا: اتريخ علماء األندلس، حتقيق روحية السويفي، ط (4)
1997. 

،  3س. كوالن وليفي بروفنسال، ط ، حتقيق ج. 2ابن عذاري املراكشي: البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، ج (5)
 .1983بريوت، ، الدار العربية للكتاب 

 . 1996أبو عبد هللا: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، الدار املصرية للتأليف والرتمجة،   احلميدي، (6)

، مطبعة  1قيق حممد سعيد العراين وحممد العلمي، طحت املراكشي، عبد الواحد: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب،  (7)
 . 1949القاهرة، ، االستقامة 

بريوت،  ، ، حتقيق إحسان عباس، دار صادر 1دلس الرطيب، جن غصن األناملقري، أمحد بن حممد: نفح الطيب م  (8)
1968. 

 اثنيًا: املراجع الثانوية: 
 
 . 1997ضيف، شوقي: عصر الدول واإلمارات يف األندلس، دار املعارف، القاهرة،  (1)

، دار  ك الطوائفعبد احلليم، رجب حممد: العالقات بني األندلس اإلسالمية وإسبانيا النصرانية يف عصر بين أمية وملو  (2)
 الكتاب املصري، القاهرة، )د.ت(. 

، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  4عنان، حممد عبد هللا: دولة اإلسالم يف األندلس )اخلالفة األموية والدولة العامرية( ط (3)
1997. 

 .1997مؤنس، حسني: شيوخ العصر يف األندلس، دار الرشاد، القاهرة،  (4)
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 .1999، دار الرشاد، القاهرة، 2ندلس، طمؤنس، حسني: معامل اتريخ املغرب واأل (5)

 نعنعي، عبد اجمليد: اتريخ الدولة األموية يف األندلس )التاريخ السياسي( دار النهضة العربية، بريوت، )د.ت(.  (6)

 

 


