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ودوره يف ريادة حركت االسرتداد االسبانيت االول فرديناند 
 م(5305-5305ه/754-724) )الريكونيكيستا(

 

   

 

 الممخص 

يتناول موضوع البحث شخصية ميمة من رواد حركة االسترداد المسيحية وىو   
االول الممقب بالكبير الذي استطاع ان يوحد اسبانيا تحت حكمو وان يسير  الممك فرديناند

قدمًا في حربو ضد المسممين محققًا بذلك انجازات ميمة عمى صعيد ضم المزيد من 
االراضي االسالمية الى مممكة قشتالة التي اتسعت اتساعًا عظيمًا ودفعت حدودىا الى 

ك الخالفات الشديدة بين مموك  الطوائف وكانت الجنوب والى الشرق والغرب  مستغاًل بذل
مدينة قممرية وىي من اىم مدن الثغر االندلسي االدنى قد سقطت في يده عام 

م( كما عمل فرناندو االول عمى قيادة حرب استنزافية ضد مموك الطوائف ٗٙٓٔ/ـىٙ٘ٗ)
استو تمك كان ىدفيا اضعافيم من اجل االستيالء عمى المزيد من اراضييم وقد كان لسي

اثارىا الميمة في عيد ولده  الفونسو السادس ، الذي استطاع االستيالء عمى مدينة 
     طميطمة قاعدة الثغر االندلسي االوسط .
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Ferdinand I and his role in the leadership of the 

Spanish Recovery Movement (Reconnaicista) 

(427-458e / 1035-1065)     

 

 

 

                          

Abstract 

Deals with the subject of research is an important figure of the 

pioneers of the Christian Recovery Movement, which King 

Ferdinand I, nicknamed Bkabar, who was able to unite Spain under 

his rule and move forward in its war against Muslims, thus 

achieving significant achievements in terms of annexation of more 

Islamic lands to the Kingdom of Castile, which has expanded 

greatly widening and pushed its borders to the south and to the east 

and west, taking advantage of so severe differences between the 

kings of the communities and was the city of Coimbra, one of the 

most important cities holes in the Andalusian minimum had fallen 

in his hand in (456 AH / 1064 AD) as Fernando I worked on the 

leadership of attrition war against the kings of the sects was aimed 

at debilitating for Wallace Ala more land has had a policy that 

raised important during the reign of his son Alfonso VI, who was 

able to seize the base holes in the Andalusian city of Toledo East .        
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 المقدمة

سمط ىذا البحث الوجيز الضوء عمى شخصية من أعظم المموك األسبان وزعيمًا من 
، إذ ُيعد الممك فرديناند األول  Alreconquista ( ٔ)زعماء حركة االسترداد االسبانية

FernandoI ذلك لما بذلو من جيود في سبيل  بطاًل قوميًا من أبطال التاريخ األسباني ،
استرداد المزيد من األراضي التي كانت تحت حكم المسممين في شبو الجزيرة األيبيرية . إذ 

م(، في األندلس وىي فترة وصمت ٜٔٓٔ-ٖٓٓٔ/ـىٗٛٗ-ٕٕٗعاصر فترة حكم الطوائف )
خالفة األموية فييا البالد إلى أقصى مراحل الضعف واالنحالل السياسي ال سيما بعد سقوط ال

، ذلك الضعف  FernandoIم ، فاستغل الممك فرديناند األول ٖٓٓٔ/ـىٕٕٗوانييارىا عام 
أمثل استغالل واستطاع أن يوحد الممالك االسبانية تحت حكمُو معززًا بذلك قوتيا وثباتيا مقابل 

بين الحكام  الجبية اإلسالمية المتفككة والمتيالكة بخالفاتيا الداخمية ، وراح يعمل لإليقاع
المسممين وتكريس حالة الفرقة واالنقسام فيما بينيم والتي كانت أبرز مظاىر الحياة السياسية 

،  AlfonsoVIلمبالد في ذلك العصر ، وقد أثمرت جيوده تمك في عيد ولدِه الفونسو السادس 
وسط الذي استطاع أن يستولي عمى أكبر الحواضر اإلسالمية في األندلس وقاعدة الثغر األ

م ، والتي ضاعت في خضم خالفات ٘ٛٓٔ/ـىٛٚٗعام    Toledo (ٕ)األندلسي مدينة طميطمة
المسممين وفرقتيم ، مقابل تنامي قوة األسبان وتعالي الروح الوطنية والدينية عندىم ، ولضرورة 
تقتضييا الدراسة فقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ينتظم في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة تناول 

لمبحث االول المتغيرات السياسية في اسبانيا النصرانية ودور الممك فرديناند االول في توحيد ا
مممكتي قشتالة وليون تحت حكمو . اما المبحث الثاني فقد تناول نشاطو العسكري في مناطق 
شمال ووسط االندلس وبخاصة مدينة سرقسطة قاعدة الثغر االعمى االندلسي ومدينة طميطمة 

لثغر االدنى االندلسي  .اما المبحث الثالث فقد كان موضوعو النشاط العسكري في قاعدة ا
والتي يعد استردادىا من قبل  (ٗ)وقممرية ( ٖ)مناطق غرب االندلس وبخاصة مدينتي اشبيمية

،   النصارى األسبان خسارة كبرى لممسممين حيث انيارت خطوط الصد األولى لمواجية األسبان
عمييا لجأ الباحثان إلى استخدام المنيج  دولومن أجل الوصول إلى نتائج يمكننا االعتما

االستقرائي ومحاولة تتبع الروايات العربية والالتينية، باالعتماد عمى جممة من المصادر والمراجع 
 العربية واألجنبية ، وال سيما المدونات االسبانية الميمة .  
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وتوحيد مممكتي قشتالة وليون تحت حكم ي اسبانيا النصرانية المتغيرات السياسية ف
 الممك فرديناند األول

منذ مطمع القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر الميالدي مرت الممالك النصرانية 
االسبانية  بمرحمتين متداخمتين كان ليما أثر كبير في رسم السياسة الداخمية لممالك النصرانية 

تيا بالممالك اإلسالمية )دول الطوائف( من جية أخرى ، إذ تميزت من جية ، وعمى عالقا
المرحمة األولى من ىذا الصراع بالصراع اأُلسري بين ىذه الممالك حول وراثة العرش وقيادة 
اسبانيا النصرنية ، أما المرحمة الثانية فقد تميزت بتوحيد ىذِه الممالك ، وتوجيو قواىا صوب 

لجزيرة األيبيرية ، إذ تييأت الظروف المناسبة لتمك الممالك في فرض الوجود اإلسالمي في شبو ا
سيطرتيا السياسية عمى األندلس في ظل تفكك وحدة المسممين مستغمة الظروف التي كانت 
تعيشيا األندلس اإلسالمية ، وعمى الرغم من حالة التفكك والصراع التي عاشتيا الممالك 

ع حول ىدف واحد يشتركون بو جميعا متمثاًل بتواصل حركة األسبانية إال أن جميعيا كانت تجتم
خراج المسممين من شبو الجزيرة ALreconquistaاالسترداد االسبانية  )الريكونيكيستا(، وا 

ولقد كان من أبرز األحداث التي مرت بيا الممالك النصرانية في اسبانيا في ىذِه المدة األيبيرية. 
ت حكم الممك فرديناند األول والذي بدأ بو وميد لو والده ىو توحيد مممكتي قشتالة وليون تح

 .الممك شانجو غرسيو الثالث الممقب بالكبير ممك نبره)نافار(

 الوحدة السياسية بين مممكة قشتالة ومممكة ليون 

في بدايتيا عبارة عن إمارة صغيرة ُعدت من أقوى دول شمال  Castileكانت قشتالة
-ٜٓٚ/ـىٖ٘ٛ-ٖٓٙ)  FrnandoCarciaاسبانيا ، وكان عمى حكميا الممك غرسيو فرناندو 

 Sancho Gersaih، خمفو ولده شانجو غرسيو (٘)مٜٜ٘ه/ٖ٘ٛ(، ولما توفي في عام ٜٜ٘
الحاجب عبد الممك  م( الذي كان موقفو ضعيفًا بسبب تفوق ٚٔٓٔ-ٜٜ٘ه/ٚٓٗ-ٖ٘ٛ)

المظفر وىزيمتو في جميع الحروب التي دارت بينيما حتى كانت وفاة عبد الممك عام 
، فتغير الوضع في شبو الجزيرة األيبيرية، وأظيرت الممالك االسبانية تفوقًا (ٙ)مٚٔٓٔ/ـىٛٓٗ

 . (ٚ)كبيرا في الجانب العسكري 
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السياسية بين حكام الممالك واإلمارات النصرانية كان ليا  ويبدو أن وشائج المصاىرات
دور كبير في تطور األحوال السياسية ، وترسيخ مقومات الوحدة واالتحاد بين تمك الدول لذا لم 

أمير قشتالة من تزويج الممك شانجو غرسيو الثالث  Sancho Gersaihيتوان شانجو غرسيو 
Sancho Garces III الممقب بالكبيرEl Mayor (ٖٜٔ-ٕٗٙمن ابنتِو ٖ٘ٓٔ-ٓٓٓٔ/ـى )م

، إمارة Navarra، وعن طريق تمك المصاىرة ورَث شانجو ممك نبرة )نافار(  Elvira  (ٛ)البيرة
 Sanchoبعد أن تماغتيال آخر أمرائيا غرسيو بن شانجو  Castileقشتالة

Gersaihوذلك بعد أن قصد إلى ليون  ٕٛٓٔ/ـىٜٔٗعامLeon ليتم عقد زواجِو من أخت الممك
برمودو الثالث ، فقتل غيمة خالل وجودِه في الكنيسة أثناء مراسيم الزواج ، وبمصرعِو انقطع 
نسل أسرتِو ، وترتب عمى ذلك  تغييرات عظيمة طرأت عمى حكم الممالك االسبانية فَعين شانجو 

 Castile  حاكمًا لقشتالة Frdenand Iأبنو فرديناند األول  Navarraالكبير ممك نبره )نافار( 
م( ُلقب بمقب ٘ٙٓٔ-ٕٛٓٔه/ٛ٘ٗ-ٜٔٗوأسبغ عميو لقب ممك ، فكان أول مموكيا ) 

  .(ٜ)الممك
        VermudoIIIمن أخت برمودو الثالث  Frdenand I تزوج الممك فرديناند األول 

ممك ليون بيد أن ىذِه المصاىرة لم تفعل شيئًا في توثيق ،  (ٖٙٓٔ -1028ه/ٕٛٗ-ٜٔٗ) 
 Frdenandالعالئق بين المممكتين بل عمى العكس فقد كان شانجة الكبير وولدِه فرديناند األول 

I  فكان أول عمل قام بو فرديناند (ٓٔ)ينظران إلى تمك  المصاىرة وسيمة النتزاع عرش ليون ،
 . (ٔٔ)ون بالقوة وتوحيد المممكتين في مممكة واحدة، ىو ضم مممكة ليFrdenand Iاألول 

م ،فتمكن ٖ٘ٓٔ/ـىٕٙٗعامSancho Garces IIIتوفي الممك شانجو غرسيو الثالث 
أن يسترد جزء من أمالكو ، وأن يقيم في بالطِو ، فتشجع وىاجم  VermudoIIIبرمودو الثالث

وليونفاندلعت الحرب بين الصيرين ممك قشتالة   Frdenand Iصيرِه الممك فرديناند األول
، عام Tamaronواستمرت عاميين متتاليين وكان المقاء الحاسم بينيما في موقعة تامارون 

مصرعو ، ونظرًا لوفاتِو دون عقب VermudoIIIوفييا لقَي برمودو الثالث  (ٕٔ)مٖٚٓٔ/ـىٕٛٗ
المصاىرة والوراثة  ، بحكمLeonعمى عرش مممكة ليون Frdenand Iفقد استولى فرديناند األول 

نسل VermudoIII ، إذ انتيى بمقتل برمودو الثالث الموحدةوصار ممكًا عمى قشتالة وليون 
، وبذلك أُعمن  Castile ، كما انتيى من قبل نسل أمراء قشتالةمموك ىذِه األسرة منذ أيام القوط
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، والتي شممت أيضًا (ٖٔ)في مممكة واحدة Leonمع مممكة ليون   Castileاتحاد مممكة قشتالة
وصار الشمال االسباني تحت قيادة موحدة يحكميا  AsturiasواشتوريسGallaecia  جميقية

الذي ُيعد من أعظم مموك اسبانيا النصرانية ، فقد بدأت  Frdenand Iالممك فرديناند األول 
تمكن من )الريكونيكيستا( تتبمور عمى يديِو ، و  ALreconquistaحركة االسترداد االسبانية 

  ،استرداد كثير من األراضي والمدن والقالع اإلسالمية ، وفرَض سيطرتِو عمى الممالك اإلسالمية
وتبعًا لذلك ال بد لنا أن نستطرد في الكالم عن سيرة ىذا الممك وما قام بو من جيود كبيرة في 

قادم  ، وىذا ما يكون محور حديثنا فيALreconquistaدعم حركة االسترداد االسبانية 
 الصفحات .
إلى ثالث  FernandoIاألول  وقد قسم أحد الباحثين الحياة السياسية لمممك فرديناند 

 -: (ٗٔ)تاريخية ىيحقب 
م وفييا تولى حكم ٖ٘ٓٔ/ـىٕٙٗإلى عام  ٕٛٓٔ/ ٜٔٗالحقبة األولى تمتد من عام  -ٔ

 .  Sancho Garces IIIتحت لواء والدِه شانجيغرسية الثالث  Castileمممكة قشتالة
م وقد قضاىا في ٖٙٓٔ/ـى٘٘ٗم إلى عام ٖ٘ٓٔ/ـىٕٙٗالحقبة الثانية وتمتد من عام  -ٕ

 حروب وصراعات مع أخوتِو وتمكن من خالليا توحيد ممالكيم تحت لوائِو .
م وقد بدأت بعد ٘ٙٓٔ/ ـىٛ٘ٗم إلى عام ٖٙٓٔ/ـى٘٘ٗالحقبة الثالثة وتمتد من عام  -ٖ

  .، وقضى ىذِه الحقبة في محاربة مموك الطوائفان وحد الممالك النصرانية تحت حكمِو 
 بعد ىذِه المتغيرات السياسية التي طرأت عمى الممالك النصرانية بدأ الممك فرديناند 

وسطوتِو السياسية عمى المسممين من خالل  فرض سيطرتوِ  بالتفكير الجديل FernandoI األول
ة ، والجدير بالذكر أن الصورة العامة والمدن اإلسالمية حروبِو التي شنيا عمى األراضي سمسم

تأتي  FernandoIاألول  في زمن الممك فرديناند ALreconquistaلحركة االسترداد االسبانية 
-ٕٚٗوالنصارى االسبان في المدة )العالقات السياسية بين المسممين من خالل معرفة 

إذ كان اإلطار العام ليذِه العالقة يدور ما بين الحروب والتحالفات م(٘ٙٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ـىٛ٘ٗ
األساس في رسم معالم تمك العالقة ،  المحورFernando Iاألول  التي كان فييا الممك فرديناند

فتارة يكون متحالفًا مع أمير مسمم ضد آخر ، وأخرى يعمل لحسابوِ  الخاص معتمدًا في سياستِو 
يع الخصومات ، وتأجيجيا بين مموك الطوائف والسعي إلى الكسب عمى االستردادية عمى تشج
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حسابيم حتى حقق إنجازات كان وما زال األسبان يتغنون بيا . ولعل ذلك بسب رؤية الممك 
ألعدائِو مموك الطوائف إذ كان يعتقد أن التخمص من  وقراءتوِ Fernando I  األول   فرديناند

ستنزاف الموارد اإلسالمية وسمبيم حصونيم وقالعيم حتى إذا المسممين يأتي عمى مراحل منيا ا
  FernandoIاألول ، وقد ُقسمت سياسة الممك فرديناند(٘ٔ)ُفنيت أمواليم ًأخذت بالدىم بال مشقة

 -: (ٙٔ)إلى قسمينتجاه مموك الطوائف 
م ، التي أنشغل فييا  ٘٘ٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ـىٚٗٗ-ٕٚٗالحقبة الزمنية المحصورة بين عامي  -ٔ

،عن فرض سيطرتِو عمى المسممين، واكتفى بأخذ الجزية FernandoIالممك فرديناند األول
 منيم دون أن يضم أراضي إسالمية إلى حكمِو .

م ، وىي فترة كفاح ٘ٙٓٔ-٘٘ٓٔ/ـىٛ٘ٗ-ٚٗٗالحقبة الزمنية المحصورة بين عامي  -ٕ
ضد األراضي اإلسالمية، والتي  FernandoIاألولونضال عسكري قام بيا الممك فرديناند 
، وتصاعدت وتيرتيا بشكل غير  ALreconquistaانتعشت فييا حركة االسترداد االسبانية 

 مسبوق من ذي قبل .
في مناطق  النشاط العسكري لمممك فرديناند األول في إطار حركة االسترداد االسبانية

  شمال ووسط االندلس
لغزو أراضي  العدة ُيعد FernandoIم أخذ الممك فرديناند األول٘٘ٓٔه/ ٚٗٗمنذ عام 

، واخترق أراضي إقميم لوزيتانا )شمال  Duero، حيث عبرت قواتِو نير دويره(ٚٔ)المسممين
، وىي قاصية أراضي المسممين من الشمال الغربي فأجتازىا الممك فرديناند  (ٛٔ)البرتغال(

اث فييا واستولى عمى قالع عدة وطرد سكانيا المسممين ، ولم يسمح ليم وع FernandoIاألول
 .(ٜٔ)بالبقاء إال لمن دفع الجزية وأعمن الخضوع لو

، ال سيماوأن FernandoIتصاعدت الرغبة في االسترداد عند الممك فرديناند األول  
 السياسية التي كانت تعيشيا دويالت الطوائف قد شجعتو عمى قيادة حممة عسكرية لاألحوا

م ، وفرض عمييا حصارًا ٚ٘ٓٔ/ـىٜٗٗسنة  Visea (ٕٓ) توجو بيا صوب مدينة بازو)بيزيو(
 م(ٕٚٓٔ-ٜٜٜ/ـىٛٔٗ-ٜٖٛ) AlfonsoVشديدًا لينتقم لمقتل حماه الممك الفونسو الخامس 

مدينة تشتير بقوة حاميتيا من رماة السيام ، األمر الذي أجبر أمام أسوارىا ، وكانت ىذِه ال
النصارى إلى ارتداء دروع مثمثة ، وأمر بتجييز فرقة عسكرية من المسمحين بالمقاليع اقتحمت 
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  ،المدينة بمنتيى العنف وأمعنوا في أىميا قتاًل وأسرًا ، ولم تأخذه في المسممين شفقة وال رحمة
، وكان من بين األسرى ذلك الفارس الذي  (ٕٔ)من فييا واسترق سكانيافاحُتمت المدينة وُأسر 

بالسيم الذي قتمُو ، فأمر بقطع يديِو ورجميو وسمل   AlfonsoVرمى الممك الفونسو الخامس 
 . (ٕٕ)عينيِو مع التعذيب الشديد حتى فارق الحياة

، نحو مدينة FernandoIبعد ىذا االنتصار الذي تحقق توجو الممك فرديناند األول
،وىي مدينة محصنة فحاصرىا باآلت والقالع الخشبية ،  Lamego (ٖٕ)الميجو )مميقة(

فأقتحميا واستولى عمييا بعد أشير عدة ، ونجح في فتح ثغرة في أسوارىا استطاع أن ينفذ منيا 
ليا ، داخل المدينة ، وبدأت قواتِو تمارس عمميات القتل والسمب والنيب ، وًأسَر العديد من رجا

ثم أقدم بعد ذلك عمى بناء الكنائس واسكن النصارى فييا ، فاستردت المدينة وعادت مسيحية 
 . (ٕٗ)مثل ذي قبل

بعد أن قام بمكافحة  FernandoI: )) أن الممك فرديناند األول(ٕ٘)وقد ذكر أشباخ  
أقارب األسرة الممكية من أشراف ليون الثائرين الذين أبوا االعتراف بحكمِو ، وقد كانوا فيما يظير 

بعادىم سار في جيش حسن العدة إلى مدينة سمورة السابقة خضاعيم، وا  ، التي تقوم   Zamoraوا 
ليحاول   ،اليوم في شمال شرق البرتغال والتي فتحيا المسممون قبل ذلك بنحو خمسين عاماً 

منذ  ردىا األسبانقد أست  Zamoraاستردادىا (( . ولمناقشة ىذِه الرواية نقول أن مدينة سمورة
-ٜٖٚ/ـىٓٗٔ-ٕٔٔ) AlfonsoIم، أي منذ زمن الممك الفونسو األول ٚ٘ٚ/ـىٖٓٔعام 
م( في ٜٓٔ-ٙٙٛ/ـىٜٕٚ-ٕٕ٘م( ، ثم عاد الممك الفونسو الثالث الممقب بالكبير )ٚ٘ٚ
م فحصنيا وعمرىا واسكن النصارى فييا وجعميا مركزًا ييدد المسممين في ٜٚٛ/ـىٕٓٛعام

من سيطرة األسبان وظموا محتفظين بيا  Zamoraنذ ذلك التاريخ لم تخرج سمورة، وم(ٕٙ)األندلس
م ، إذ خرب ٜٔٛ/  ـىٖٔٚرغم تعرضيا لغزوات المنصور بن أبي عامر الذي قام بغزوىا عام 

، وكذلك ذكر اشباخ أن المسممين فتحوا (ٕٚ)أرباضيا وىدم أسوارىا وغادرىا دون أن يستقر بيا
عام   Viseaعمى مدينة بازو من سيطرة األسبان خمسين سنةقبل نحو   Zamoraسمورة
م ففي ىذا التاريخ كانت األندلس تحتدم وتشتعل ٜٓٓٔ/ ـىٜٜٖم ، أي في عام ٚ٘ٓٔ/ـىٜٗٗ

إذ لم يكن بمقدور  (ٕٛ)في نيران الفتنة القرطبية)البربرية( ، وتعيش مشكمة الصراع حول الحكم
نة أخرى استردىا األسبان .ولعل ذلك يوحي لنا أن أو أي مدي Zamoraالمسممين استعادة سمورة
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اشباخ قد وقع في خطأ في خصوص ىذا الموضوع ، ناىيك عن أنو لم يشر إلى المصدر الذي 
 أخذ منو المعمومة .    

أما ما تنقمُو الرواية العربية بخصوص ذلك فإنيا تقول : أن المنصور بن أبي عامر قد 
 ،وحصنيا وعمرىا وأقام عمييا أبا األوس معن بن عبد العزيز التجيبي حاكماً  (ٜٕ)استرد سمورة

وواضحًا أنيا لم تمبث بيد المسممين ألن عبد الممك المظفر بن المنصور عاد فغزاىا سنة 
م ، ثم أعقب ذلك الفتنة ، وخرجت عن أيدي المسممين وأصبحت من قواعد ٘ٓٓٔ/ـىٜٖ٘

ول أن سياسة المنصور بن أبي عامر تجاه الممالك النصرانية ، وقد سمف الق (ٖٓ)مممكة قشتالة
كانت تقوم عمى توجيو الضربات السريعة، والخاطفة فيو يغزو ويحرق ويدمر المدن دون أن 
يستقر بيا المسممين ألن سياسة مسك األرض من الناحية العسكرية أمرًا ليس باليين وىذا يؤكد 

 النصارى االسبان .أن المدينة كانت في الغالب تحت سمطة 
التاريخية في أسبقية  والميجو فقد اختمفت الرواياتVisea وبالعودة إلى مدينتي بازو

م ، ثم أعقبيا ٚ٘ٓٔ/ـىٜٗٗىي التي استردت أواًل عام  Visea، ولعل مدينة بازواستردادىما
في  او الرغبةViseaولعل ىذا يعود ألىمية مدينة بازو Lamego (ٖٔ)استرداد مدينة الميجو

 أمام أسوارىا . AlfonsoVاالنتقام من أىميا لمقتل حماه الممك الفونسو الخامس 
 FernandoIتوجيت قوات الممك فرديناند األول Lamegoبعد استرداد مدينة الميجو  

 Saint، وقمعة سانت مارتين  Sad Justoإلى القالع المجاورة فياجمت أواًل قمعة القديس خوست
Martin  ىذِه القوات واستردت قالع تاروكا بعدىا توجيتTaroucaترايتكا ،Travonca وقمعة ،

غزوات وقالع أخرى وأسكن بيا المسيحيين ليكونوا قوة يستطيع من خالليا صد   Penalvaبنياليا
 . (ٕٖ)ومواجية تحدياتيمالمسممين 

في الحرب ضد  FernandoIاستغل بعض المسممين انشغال الممك فرديناند األول
وسرقسطة  Toledo المسممين في البرتغال ، فأقدم بعضيم ممن ينتمون إلى مممكتي طميطمة

Zaragoza الميونية وقتموا واسروا الكثير من النصارى األسبان، فأراد  ، فياجموا الحدود القشتالية
وسرقسطة فاستولى عمى قمعة شنت  معاقبة مممكتي طميطمة FernandoIالممك فرديناند األول

 ، Vada del Rey، وىاجم مدينتي معبر الممك  (ٖٗ)واستردىا SanAchtban  (ٖٖ)اشتبين
م استرد ٜ٘ٓٔ/ـىٔ٘ٗ، ثم جيز حممة عسكرية كبرى عام(ٖ٘)واستردىما  Berlangaوبرالنجا



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ممحق 

 انسام غضبان عبود     م. قاسم عبد سعدون د. م.أ.

304 

استرد قالع ، بعدىا  Santa Maria (ٖٙ)، وقمعة شنتمرية الشرق  Aguileraفييا قمعة إجيالر
 .(ٖٚ)وحصون ميمة تضم حاميات إسالمية قوية
فقد كانت مطمع لكل الممالك االسبانية ،   Zaragozaأما فيما يخص مممكة سرقسطة 

 Raymondفكل منيا يعتبرىا امتداد طبيعي لمممكتِو ، فنجد الممك ريموند برنجير األول
Branjir I (ٕٗٚ-ٜٗٙيفرض الجزية عمى ٙٚٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ـى )الردةمLerida وراميرو ، 

،  Zaragozaم( ممك أرغون ييدد سرقسطة ٖٙٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ـى٘٘ٗ-ٕٚٗ)RamiroIاألول
وسار   Sevillaويسعى لضميا إلى مممكتِو ، لذلك انتيز فرصة انشغال أخيو بغزو أشبيمية

، لذلك طمبوا المساعدة من Zaragozaلمياجمتيا ، وكان ىجومو مفاجئة لمسممي سرقسطة 
، الذي لم يتوان عن تقديم المساعدة والعون ليس حبا  FernandoIديناد األول الممك فري

نما كان يخشى أن تقع سرقسطة بيد أخيو الممك راميرو األول ، Zaragozaبمسممي سرقسطة   وا 
RamiroI فيضميا إلى ممكِو ،فسارع بإرسال حممة عسكرية كبرى تزعميا سانشوSancho  ولي

) RamiroIالكبيرة مع قوات الممك راميرو األولGrous جراوس ، فاشتبك بمعركة(ٖٛ)عيدهِ 
والتي أسفرت عن ىزيمة جيش الممك راميرو األول  م(ٖٙٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ـى٘٘ٗ-ٕٚٗ

قد خمص سرقسطة من الوقوع  FernandoIوبيذا يكون الممك فرديناند األول  (ٜٖ)ومصرعو
ولم يكف عنيا إال بعد أن أجبر ممكيا  (ٓٗ)إال انو أخذ بمياجمة حدودىا نبأيدي األرجوانيي
خضاع ممكيا لو، وبيذا الصدد يشير ابن  (ٔٗ)المقتدر بن ىود عمى دفع الجزية السنوية لو وا 

: )) أن الروم دمرىم هللا استطالت أيدييم في مدة ابن ىود عمى بالد المسممين  قائالً  (ٕٗ)عذارى 
بالثغر األعمى فأخذ معيم ابن ىود في إعطاء الجزية وصالحيم فأخذ الطاغية مالذي رتبو عميو 

 وقسمُو عمى رعيتو وعمى أىل عسكرِه (( .
يات الممك فرديناند فمم تكن بعيدة عن تطمعات وتوجوأراضيياToledoأما مممكة طميطمة 

، واستولى   Onya (ٖٗ)اوأنيس Ocaفقد جيز حممة عسكرية قصد بيا أوكا، FernandoIاألول 
، وقد أشار ابن (ٗٗ)عمى خيرات ىذه المناطق والمتمثمة بالمواشي والغالت في حقول ىذه المناطق

، عمى مدينة  إلى ذلك قائاًل : )) ولما استولى ممك قشتالة أذفونش بن فرذلند (٘ٗ)الخطيب
طميطمة ، دار ممك الروم ، وعمى الثغر الجوفي ، وانتظمت لو البالد ، وقد كان أخوه شانجو 

لند قبمو ، راَض لو ذلك بما ألقى بكمكمة عمى صاحبيا يحي بن ذنون الممقب بالمأمون  وأبوه فرذ
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تحصن ونازلو ، وألح عميو وضعف أمر المسممين حتى لم يقدروا إال عمى ال ـى٘ٗٗسنة 
واالحتجاز ، وكان من شأن الطاغية أن يترك المسممين بأحواز الموضع الذي قصده ويخمييم 
ومايريدونو من معايشيم ، فإذا كثرت الغالت أستكثر من االحتشاد، وفرض رعيتو أممًا من 

 الفالحين لضم األقوات (( .
  ،Guadalajara (ٙٗ)األول قمعة وادي الحجارة FernandoIحاصر الممك فرديناند األول

فتحصن بيا المسممون وشدد عمييم الحصار ، فضاقت األنفس ولم يجد المسممون مخرجًا من 
،  Toledoصاحب طميطمة (ٚٗ)ىذا الحصار  فأرسموا رسميم إلى المأمون بن ذي النون 

،  غير أن المأمون كان أضعف من أن يقاوم (ٛٗ)يستنجدون بو ليخمصيم من ىذا الخطر الداىم
مقادير كبيرة من الذىب والفضة واألقمشة الفاخرة وسار بنفسِو إلى  فتدارك األمر وجمعالعدو 

معمنًا اعترافو بطاعتِو ، وتعيدِه بأداء الجزية لو ، فقبل  FernandoIمعسكر الممك فرديناند األول
عطينا ىذا األمر ي ولعل (ٜٗ)بالغنائمالمال والعيد وعاد مثقاًل  FernandoIالممك فرديناند األول

، ومدى الضعف الذي أتصف بو مموك  FernandoIمؤشرًا واضحًا عمى قوة فرديناند األول
الطوائف ، فأيام القوة والعظمة التي عاشتيا األندلس منذ مجيء الخميفة عبد الرحمن الناصر 

 قد انتيت ولم تعد بعدىا .   ،وابنو الحكم المستنصر والحاجب المنصور بن أبي عامر
 النشاط العسكر لمممك فرديناند االول في مناطق غرب االندلس

إلى أراضي مممكة  FernandoIم توجو الممك فرديناند األولٖٙٓٔ/ـىٙ٘ٗفي سنة 
، عمى الرغم انو كان اقوي مموك (ٓ٘)وأضطر المعتضد بن عباد وخرببسائطيا Sevillaأشبيمية

بنفسِو حاماًل  FernandoIحذو المأمون وأن يتوجو إلى الممك فرديناند األول الطوائف، أن يحذو
ىدايا قِيمة وأموال وتحف ، يناشده المودة والسمم واخذ يتوسل بو ممتمسًا منو اإلبقاء عمى 

إلى توسالتو لكنو رأى  FernandoI، فال عجب أن استجاب الممك فرديناند األول(ٔ٘)مممكتوِ 
مممكتو وقسسيا ، فجمعيم ليسأليم الشروط التي يرون فرضيا عمى وجوب استشارة عظماء 

بجزية سنوية إلى الممك  Sevillaالمعتضد ، فقرر الرأي باإلجماع عمى أن يبعث ممك أشبيمية
،   Justa، وأن يسمم السفراء الذين سيوفدىم الممك رفاة القديسة جوستاFernandoIفرديناند األول
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، فاستجاب المعتضد ليذه  Eseadorالروماني والقديس إيسدورالتي استشيدت زمن االضطياد 
 .(ٕ٘)سفرائِو لمقيام بيذا العمل FernandoIالشروط ، وأرسل الممكفرديناند األول

ويتفق الباحث مع مايطرحو دمحم النشار ، إذ انو يستبعد أن يكون نقل رفات القديسين 
، لكن من أىم  Sevillaعمى أشبيمية FernandoIالسبب الرئيس لحممة الممك فرديناند األول

  ،ىي أقوى وأكبر الممالك اإلسالمية في األندلس آنذاك Sevillaأسبابيا ، ىو أن مممكة أشبيمية
أرادأن يفرض سيطرتِو عمى الممالك الثالث الكبرى  FernandoIوان الممك فرديناند األول

ممالك الطوائف األخرى ، ولكي  التي كانت ليا الزعامة عمى باقي وأشبيمية سرقسطة ، طميطمة
تكتمل زعامتو وسيادتِو عمى شبو الجزيرة األيبيرية كان ال بد من فرض سيطرتِو عمى مممكة 

 . (ٖ٘)لمتبعية، واالعتراف بتبعيتيا ودفع الجزية لو والتي ُتعد رمزًا واضحًا  Sevillaأشبيمية
الضعف الذي اليوان و وبالعودة إلى مجريات األحداث نستشف من خالل ما تقدم مدى 

 بك، فإذا كان أقوى مموكيم )المعتضد( يسمك ىكذا سموك فما بالاتصف بو مموك الطوائف
  .أضعفيم

حروب فرديناند مع مموك الطوائف قائاًل : )) أن ( ٗ٘)وقد جسد لنا المستشرق دوزي 
يوس سنة حروب فرديناند األول كانت سريعة وانتصاراتِو متالحقة فأنتزع من المظفر ممك بطم

م مدينتين ، وأخذ من ممك سرقسطة جميع الحصون والمعاقل التي تقع في الجنوب وشن ٚ٘ٓٔ
، ولما كان المأمون أضعف من أن يثبت  Toledoالغارات عمى المأمون صاحب طميطمة 

لمعدو فقد رأى من الحكمة أن يتقدم إلى فرديناند باليدايا الثمينة من الذىب والفضة واألحجار 
ويعرض عميِو والءِه ، ويؤدي لو الجزية كما فعل ذلك من قبل ممكا بطميوس  ،الكريمة

 وسرقسطة(( .  
   

 م . 2064/  456سنة Coimdra استرداد قممرية 
أعظم المدن اإلسالمية في شمال غربي األندلس ،  من Coimdraتعتبر مدينة قممرية 

وىي عاصمة لإلقميم ومدينة ميمة لمعبادة المسيحية ، وتاريخ ىذه المدينة السياسي كان يتأرجح 
م ىاجميما الممك الفونسو ٜٓٛ /ـىٜٗٔبين سيطرة المسممين عمييا والنصارى األسبان ففي عام 

، (٘٘)يا من سيطرة المسممين إال انو لم يستطع ذلكمحاواًل استردادىا وتخميص AlfonsoIIالثاني 
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باستردادىا من  م( ،ٜٓٔ-ٙٙٛه/ٜٕٙ-ٕٕ٘)Alfonso IIIثم قام الممك الفونسو الثالث 
، ثم غزاىا المنصور بن أبي عامر (ٙ٘)واسكنيا بالنصارى  م وعمرىاٛٚٛ/ـىٕ٘ٙالمسممين عام 

مت خالية وميجورة لمدة سبع م ودمرىا تدميرًا شديدًا لدرجة أنيا ظٜٚٛ/ـىٖ٘ٚفي عام 
 مدينة قممرية ميمة ىاجم فييا اقام عبد الممك المظفر بحممة عسكرية ، بعده(ٚ٘)سنوات

Coimdra  ًوبقيت في أيدي  ،(ٛ٘)وخرب ما تبقى من حصونيا واستباحيا بالكامل أيضا
، استردادىا بالكامل من قبضة المسممين FernandoIالمسممين إلى أن قرر الممك فرديناند األول

نياء سيطرة المسممين  ،(ٜ٘)بعد أن اخذ بنصيحة مستشاره ششند المستعرب بضرورة استردادىا وا 
قام بزيارة قبر  Coimdraإلى قممرية FernandoIوقبل أن يتوجو الممك فرديناند األول  ،عمييا

ى بو ثالثة أيام في صموات ودعوات ، وقض(ٓٙ)القديس ياقب ، فقصد مزاره الواقع بشانتياقب
ولعمو أراد أن يسبغ عمى حممتو العسكرية طابعًا دينيًا سمب بو قموب العامة ، أمر   ،وخشوع

ففرض حوليا حصارًا  ،Coimdraبعدىا بتشكيل حممة عسكرية اتجو بيا صوب مدينة قممرية
رىاقيم  (ٔٙ)م ولمدة ستة أشيرٗٙٓٔ/ـىٙ٘ٗشديدًا عام  ، معتمدًا عمى سياسة تجويع السكان وا 

وأمام  إذ يبدو أنو كان مدركًا من الصعب اقتحام المدينة واستردادىا وىي بيذِه القوة والحصانة .
التخمي  FernandoIقوة المدينة وحصانتيا ونفاذ مؤن الجيش القشتالي قرر الممك فرديناند األول

 (ٕٙ)من حيث أتى ولكن تدخل الفارس السيد القمبيطور عن فكرتِو باسترداد قممرية ، والرجوع
، فأمدوه بالمساعدات التي مكنتو من مواصمة ميمتِو  Lorvanباالتصال برىبان دير لورقان 

، وبدأ يفكر باقتحاميا بعد أن (ٖٙ)فارتفعت معنويات جيشِو من جديد فاستمر بحصارِه لممدينة
  Randa (ٗٙ)المدينة ، رافقُو قناعة حاكميا راندهنجح أفراد جيشِو في إحداث ثغرات في أسوار 

بعدم مقدرة أىالي المدينة في االستمرار والصمود في وجو الجيش القشتالي ، ورغبتُو في تسميم 
والنجاة ىو وأسرتُو من موت حقيقي ، فبعث إليو  FernandoIالمدينة إلى الممك فرديناند األول

خروجو ىو وأىمو منيا وىو ما تم مقابل  Coimdraسرًا بمبعوث يعرض عميو تسميم قممرية
االتفاق عميو فخرج تحت جنح الظالم متخفيًا دون ان يعمم بو أحدًا من سكان المدينة إلى 

، مما أدى إلى  Randaوأصبح أىل المدينة ولم يجدوا أميرىم )رانده(   ،المعسكر القشتالي
ىبوط الروح المعنوية لدى السكان ، ال سيما وأن األمل أصبح ضعيفًا في النجدة والمقاومة ال 

ويرى الباحث أن ليس ىناك ثمة غرابة في موقف  ،(٘ٙ)سيما بعد ان تمكن الجوع من السكان
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ت التي  قام حاكم المدينة فتاريخ المستعربون في األندلس مميء بمثل ىذه الممارسا Randaرانده
بيا أفراد ىذه الفئة ضد المسممين ، فقد دبروا المؤامرات واتصموا بأعداء المسممين سواًء كانوا 

 أسبان أو إفرنج مستغمين االضطرابات السياسية التي كانت تمر بيا األندلس من حين آلخر .
الروايات اإلسالمية عن مثيالتيا  تختمف Coimdra وبالعودة إلى استرداد قممرية

الالتينية في تفاصيل استردادىا فاألولى تؤكد أن سكان المدينة قد قاوموا حصار الممك فرديناند 
واستعدوا لقتالِو ، فقال ليم النصارى : كيف تقاتموننا وأميركم عندنا ولم يكن  FernandoIاألول

ولجوئِو إلى المعسكر القشتالي ، فمما  Randaعمم بيروب أميرىم رانده Coimdraألىل قممرية
 FernandoIحل الصباح ولم يجدوا أميرىم وعمموا صحة خبرِه طمبوا من الممك فرديناند األول

فجَد في حربيم حتى دخل   ،ومنحيم األمان فمم يوافق ألنو كان عمى عمم بنفاذ أقواتيم التسميم
ثير من أىميا نساءًا ورجااًل واستبيحت عنوة وأعتبَر جنودىا أسرى ، وسبى الك Coimdraقممرية

 .(ٙٙ)بالكاملالمدينة 
أما الرواية الالتينية فأنيا تشير إلى بعض التفصيالت وذلك أن الجيش النصراني ىاجم 
أسوار المدينة فأحدث ثغرة فييا ، عجز المسممون عن سدىا ، أو الدفاع عنيا  فطمبوا إيقاف 

طمبوا منو أن يسمح ليم بترك  FernandoIفرديناند األولالقتال ودخموا في مفاوضات مع الممك 
المدينة والخروج منيا وبصحبتيم أوالدىم ونساؤىم ويتركون أمالكيم وال يأخذون إال نفقات 

، ولكن حامية المدينة Coimdraودخل قممرية  FernandoIالطريق فواق الممك فرديناند األول
تى نفذت المؤن عندئذ نجح الجيش القشتالي ، رفضت التسميم وفضمت الموت عمى االستسالم ح

في اقتحام المدينة وأسَر كل من كان بيا من الحامية والبالغ عددىم خمسة آالف وخمسمائة 
. ويمكن ترجيح صحة الرواية األولى كونيا أقرب  (ٚٙ)مٗٙٓٔ/ـىٙ٘ٗأسير وكان ذلك في عام 

، وكذلك رغبة الرواية مبالغة بعيدًا عنيام يكن عنصر الإلى الحقيقة من مثيمتيا الثانية ، التي ل
االسبانية بإبعاد وتغييب دور المستعربين في دعم حروب النصارى االسبان ضد المسممين ال 

، إذ صورا أن ىذا النصر ىو  Coimdraفي استرداد قممرية Randaسيما دور الحاكم رانده
في  Charlemagneارلماننصٌر اسباني خالص وىذا ىو ديدن األسبان فأنيم تنكروا لدور ش

  .من ذي قبل ALreconquistaدعم حركة االسترداد االسبانية 
واستردادىا من قبل األسبان صرخة مدوية في إنحاء  Coimdraأحدث سقوط قممرية 

األندلس، إذ لم يحرك مموك الطوائف ساكن والتزموا الصمت، ولعل ذلك يعود إلى قوة الممك 
وسطوتِو عمييم فقد أدرك ىؤالء المموك ، أنيم لم يكونوا بمستوى قوة FernandoI فرديناند األول
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من حيث العدة والتسميح وأنيم كانوا يخشون بأسِو FernandoI  جيش الممك فرديناند األول
 والظفر بيم .

، فان المصادر اإلسالمية تؤكد أن Randaوبالعودة إلى حاكم المدينة المستعرب رانده
-٘ٗٓٔ/ـىٔٙٗ-ٖٚٗ) (ٛٙ)مممكة بطميوس المظفر بن األفطس قصدحاكم  Randaرانده

م( ، طمعًا بعفوِه فاستقبمو المظفر بجفاء ووبخُو عمى فعمو الذميم وأمر بضرب عنقو ، ٛٙٓٔ
 .(ٜٙ)Coimdraلتخاذلِو وخيانتِو وتقصيره في الدفاع عن قممرية

ُذكر بأن  فقد Coimdraأما فيما يخص المستعرب ششند صاحب فكرة استرداد قممرية 
وأعماليا ومنحُو لقب  Coimdraعينُو حاكمًا عمى قممرية  FernandoIالممك فرديناند األول

وأنشئت  Coimdraالكونت أو الوزير فحكميا ونال احترام النصارى وفي عيدِه نمت قممرية 
ممن قبل ٗٙٓٔ/ـىٙ٘ٗ، عام Coimdra. وباسترداد قممرية  (ٓٚ)فييا عدة صروح ضخمة

، في أراضي المسممين الواقعة بين FernandoIممت فتوحات الممك فرديناند األول األسبان اكت
نيري دويرة ومنديجو مكونًا كونتيو البرتغال لتدخل في ساحة الصراع اإلسالمي النصراني في 

زاء ىذِه المتغيرات السياسية ، وتصاعد خطر الممك فرديناند األول (ٔٚ)شبو الجزيرة األيبيرية . وا 
FernandoI عمى مستقبل مموك الطوائف الذين باتوا يتوجسون الخيفة منو فقد تحالف المقتدر ،

 Sevilla، مع المعتضد بن عباد ممك مممكة أشبيمية  Zaragozaبن ىود ممك مممكة سرقسطة 
، كان نتيجة ذلك ان قرر األخير  FernandoI، عمى قطع الجزية عن الممك فرديناند األول 

م ، أتجو بيا صوب أراضي مممكة سرقسطة ٘ٙٓٔ/ـىٚ٘ٗة عسكرية كبرى عام القيام بحمم
Zaragoza مزارعيا وحقوليا، ودمر القالع وأحرق القرى، ثم اتجو صوب بمنسية  فخرب
Valencia حيث فرض عمييا حصارًا شديدًا روَع فيِو البمنسيون وروَع ممكيم الضعيف عبد

 ،(ٖٚ)ولما رأى القشتاليون مناعة األسوار لجئوا إلى الحيمةفتأىبوا لمدفاع عن مدينتيم ،  (ٕٚ)الممك
، فأعتقد أىل  Paterna (ٗٚ)بطرنو نحو الشمال إلى موقعفتركوا الحصار وتظاىروا باالرتداد 

أن القشتاليين قد ارتدوا عن مدينتيم ، فخرجوا يتقدميم ممكيم عبد الممك  Valenciaبمنسية 
وخرجوا من كمائنيم وىاجموا  Valenciaقد كمنوا ألىل بمنسية  لمطاردة الفارين ، لكن القشتاليين

، (٘ٚ)والقتل يعمل فييمًا فيزموىم وارتدوا إلى مدينتيم بشدة ، وأمعنوا في البمنسيين قتاًل وأسر 
واستطاع عبد الممك أن ينجو بحياتِو وعاد القشتاليين إلى محاصرة المدينة مما دفع المأمون بن 

دة صيرِه عبد الممك عمى الرغم من خضوعِو لممك فرديناند األول ذي النون لإلسراع لنج
FernandoI ودفعِو الجزية لو ، ولم ينقذ بمنسية ،Valencia  من السقوط بأيدي النصارى

، حيث اشتدت عميو العمة فأمر بالرجوع FernandoIاألسبان إال مرض الممك فرديناند األول 
سبعة  Castileم بعد أن حكم قشتالة ٘ٙٓٔ/ـىٛ٘ٗ، وىناك توفي فييا عام  Leonإلى ليون 

  . (ٙٚ)وعشرين عاماً وتوابعيا ثمان  Leonوثالثين عامًا وحكم ليون 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ممحق 

 انسام غضبان عبود     م. قاسم عبد سعدون د. م.أ.

320 

وىنا ال بد لنا أن نتسآل عن سب قيام المأمون بن ذي النون بنجدة صيرِه عبد الممك ، 
األول ومرتبط معو بعالقات طيبة ؟ أراد عمى الرغم من أنو كان يؤدي الجزية لمممك فرديناند 

المأمون بن ذي النون أن يحقق حممو ومشروعِو اليادف في االستيالء عمى بمنسية 
Valencia وجعميا ضمن مممكتِو فأنتيز األحداث والمتغيرات السياسية التي عصفت بمممكة

قوتيا مما جعميا عرضة لمطامعين بيا ،  ضعف أإذ عانت من حصار شديدValenciaبمنسية 
، فاكتممت الظروف كميا الحتالل المدينة من قبل FernandoIرافقو موت الممك فرديناند األول 

م وعزل صيرِه عبد الممك عن ٘ٙٓٔ/ـىٚ٘ٗالمأمون بن ذي النون ،فدخميا في نياية عام 
، وبذلك ضمت بمنسية  (ٚٚ)الحكم ، ثم قبض عميو وعمى ولدِه ونفاىما إلى قمعة أقميش

Valencia  وأعماليا إلى مممكة طميطمةToledo(ٚٛ)رِه من ، دون غي (ٜٚ). وقد أنفرد اشباخ
األول سار إلى والية بمنسية وافتتحيا لحساب تابعِو  المؤرخين برواية تقول : )) ان الممك فرديناند
، وأختص نفسو بال ريب بقسط من ثمار  Toledoوحميفِو المأمون بن ذي النون أمير طميطمة 

صوب  FernandoIوال يمكن االتفاق مع ىذِه الرواية إذ أن توجو الممك فرديناند األول  ((،ظفرهِ 
، واليدف من احتالليا ىو جزء من مشروعو الرامي السترداد شبو الجزيرة Valenciaبمنسية 

 FernandoIدم الممك فرديناند األولاأليبيرية وطرد المسممين منيا ، ومن غير المعقول أن يق
وتخميصيا من أيدي المسممين، وكان يمكن أن يكتفي بإرسال Valenciaبنفسِو السترداد بمنسية 

المأمون بن ذي النون حتى وأن  Toledoفرقة من جنودِه ، ثم يقوم بتسميميا إلى ممك طميطمة 
أنو استبدل حاكم بمنسية المسمم كان حميفُو ، وما الفائدة من ىذا العمل فأن صحت الرواية ف

كان عمى عمم كبير بسوء  FernandoIبحاكم مسمم آخر . عممًا أن الممك فرديناند األول 
 Valenciaالعالقة بين عبد الممك وصيرِه المأمون فأراد أن يستغل الخالف ويياجم بمنسية

 ويحتميا .
، تحمل طابع قوة  FernandoIوتبعًا لما تقدم يتضح لنا أن ِخالل الممك فرديناند األول 

عصرِه وىو من أعظم مموك اسبانيا النصرانية ، إذ أخذت حركة االسترداد االسبانية 
ALreconquista  تخطو خطوات سريعة عمى يديو ، بعد أن ظفَر في جميع الحروب التي

خاضيا ضد المسممين ، وأرغم بعض مموك الطوائف عمى الخضوع ودفع الجزية لو واالعتراف 
يادتو وميد حكمو لمجد مموك اسبانيا الالحقين ، فقد كان يحمم بطرد المسممين من شبو بس

الذين جاءوا إليو  Toledoالجزيرة األيبيرية ويتضح ذلك جميًا من خالل قولو ألىل طميطمة 
 يمتمسون السمم : )) إنما نطمب بالدنا التي غمبتمونا عمييا قديمًا في أول أمركم فقد سسكنتموىا

إلى عدوتكم واتركوا لنا بالدنا فال خير  وما ُقضي لكم وقد نصرنا اآلن عميكم برداءتكم ، فأرحم
ويتضح لنا من  (ٓٛ)لكم في سكناىا معنا بعد اليوم ولن نرجع عنكم أو يحكم هللا بيننا وبينكم ((

البد من لممسممين عمى أنيم غزاة ومحتمين و FernandoI خالل ذلك نظرة الممك فرديناند األول 
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التخمص منيم وما يؤكد ذلك ىو رفضو أخذ األموال والغنائم التي عرضت عميو ورفضِو لمصمح 
ألنو يعتبر الصمح اعترافا بشرعية وجود المسممين في شبو الجزيرة األيبيرية، لذلك فقد واصل 

 إصراره وتمسكو بسياسة االسترداد الرامية إلى طرد المسممين FernandoIفرديناند األول 
والتخمص منيم ، وتزعم ىذا االتجاه ، وسعى لتحقيق ىذا الحمم الذي أصبح حقيقة فيما بعد 
مستغاًل حالة الصراع والتفكك السياسي الذي ساد األندلس اإلسالمية ، فال غرابة أن يمقب الممك 

، ذلك  (ٔٛ)، أو يطمق عميو لقب اإلمبراطورElMgnoبمقب العظيم  FernandoIفرديناند األول 
نو بسط سمطانِو عمى شبو الجزيرة األيبيرية كميا، بممالكيا النصرانية واإلسالمية وُعَد من أعظم أل

مموك اسبانيا الذين حققوا إنجازات كبيرة ضد المسممين ، حيث أن فكرة االسترداد كانت حاضرة 
تسمح لو بشن لديو ولم تفارق تفكيرِه ، لكن نظر لألمور بعين الواقع ، وأدرك أن قوتِو آنذاك ال 

ىجوم شامل عمى جميع ممالك الطوائف اإلسالمية ، لذلك أتبع خطة تقوم عمى استنزاف قوى 
ن طال أمدىا ، لذا فال غرابة أن ُنعد عيدُه حدًا  ىذِه الممالك لكنيا كفيمة بتحقيق ىدفُو المنشود وا 

م ، وبين مرحمة فاصاًل بين مرحمتين ميمتين ىما : مرحمة مقاومة األسبان والدفاع عن وجودى
تزايد حركة االسترداد وتفوق األسبان العسكري فييا واستردادىم لممدن واألراضي اإلسالمية . فقد 
نجح في فرض سيادتِو األستردادية وثبت أركانيا عن طريق إرىاب القوى اإلسالمية وبث الذعر 

ىوبة الجانب ، وسعى بكل ما يممك من وسائل عمى إبقاء ىذِه القوى مر  ،في قموب المسممين
تدفع الجزية واألموال لدفع خطرِه ، األمر الذي أثقل كاىل المسممين فنفر القسم األكبر منيم 

 ونزحوا إلى مدن أكثر أمنًا ورخاًء .
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 الخاتمة
  -من خالل ما تقدم يتبين لنا مجموعة من النتائج وىي :

، وأنيا ميدت لمرحمة  FernandoIأىمية المرحمة التي حكم فييا الممك فرديناند األول  -ٔ
أخرى كانت أكثر إنجازًا عمى صعيد استرداد المدن والمناطق من أيدي المسممين في شبو 

 الجزيرة األيبيرية . 
بالحنكة السياسية ، والتخطيط االستراتيجي FernandoI اتصف الممك فرديناند األول  -ٕ

يا األندلس اإلسالمية ، بحيث ىيأة تمك والعسكري الذي وضفُو في استغالل الظروف التي عاشت
 السياسة لو أن يفرض شروطو عمى البعض من مموك الطوائف .  

إضفاء الصبغة الدينية عمى حروبو مع المسممين FernandoI فرديناند األول  حاول الممك -ٖ
من خالل تعزيز الروح الصميبية ، واستغالل قبر القديس يعقوب المعروف ب شانت ياقب 

سنادًا Coimdraتو قبل توجيو السترداد مدينة قممرية وزيار  ، ، وقد ىيأة لو ىذِه السياسة دعمًا وا 
مطمقًا من قبل المؤسسة الدينية التي جعمت من تمك الحروب ، حروبًا دينية ىدفيا حماية إنصار 

 المسيحية في أوربا .
تؤمن بأن المسممين لم  يتحرك في إطار أيدلوجية FernandoIفرديناند األول  كان الممك -ٗ

نيم عنصر ظل دخياًل عمى البالد عمى الرغم من مرور قرون طويمة  يكونوا إال غزاة السبانيا وا 
عمى وجودىم واندماجيم مع السكان المحميين ، واستعراب البالد بتأثيرىم ، وقد أكد فرديناند 

ي الذي تبناه وروج عمى ذلك التوجو األيدلوجي من خالل الخطاب السياس FernandoIاألول 
 لو أبان حروبو ضد  المسممين . 
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 الهوامش
وىي تسمية أطمقيا المؤرخون األسبان في وصفيم لمفترة الوطنية حركة االسترداد االسبانية :  (ٔ)

 والقومية التي دافع فييا األسبان عن وجودىم، وأراضييم ضد الوجود اإلسالمي في شبو الجزيرة األيبيرية
نافمة القول أن ىذا المصطمح ال يرد في المصادر العربية بتاتًا، وال نعثر عمى ما يقابمو أو يقوم ومن ، 

  ،مشروعًا مشتركًا بين مكونات المجتمع األسباني عممًا أنيا كانت،  مقامو، أو يشابيو في دالالتو
كة حروبًا مقدسة تمخض عنو نضااًل ساىم في والدة اسبانيا الجديدة ، بعد أن خاض رواد ىذه الحر 

بالنسبة ليم سعوا من خالليا الدفاع عن سالمة ، وأراضي اسبانيا وتخميصيا من سمطان 
 وحول مفيوم ىذِه الحركة ينظر : .المسممين

Pedal, The Spanish , 1/ 54. 
Linehan, History and the Historians ,p78-79 ؛          Maravall, Elconcepto ,p35 
Fitz , La Reconquista , p 3 . ؛   Martín , Reconquista y repoblacion,p1-2           

 
طميطمة : مدينة باألندلس بينيا وبين البرج المعروف بوادي الحجارة خمسة وستون مياًل ، وىي ( ٕ) 

منيا مركز لجميع بالد األندلس ألن منيا إلى قرطبة تسع مراحل، ومنيا إلى بمنسية تسع مراحل أيضًا و 
 . ٖٜٖإلى المرية في البحر الشامي تسع مراحل أيضًا . ينظر الحميري ، الروض المعطار ، ص

أشبيمية : مدينة باألندلس جميمة بينيا وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ومن األميال ثمانون، وىي ( ٖ)
المدينة المنبسطة  –اه مدينة قديمة أزلية يذكر أىل العمم بالمسان المطيني أن أصل تسميتيا أشبالي معن

نو  يوليوسويقال إن الذي بناىا  – ، الروض المعطار أول من تسمى قيصر .ينظر :الحميري القيصر وا 
 . ٛ٘، ص

أربعة أيام وىي عمى جبل مستدير،  قممرية : باألندلس، من بالد برتقال، مدينة بينيا وبين قورية( ٗ)
وعمييا سور حصين وليا ثالثة أبواب، وىي في نياية من الحصانة وىي صغيرة متحضرة عامرة كثيرة 
الكروم والتفاح والقراصيا، ومكانيا في رأس جبل تراب ال يمكن قتاليا، وىي عمى نير عميو أرحاء، وبين 

  ،ن البحر اثنا عشر مياًل . ينظر : الحميري ، الروض المعطارُقُمْمِرّية وشنترين ثالث مراحل، وبينيا وبي
 . ٔ٘ٔ/ ٚ؛ الحموي ، معجم البمدان ،  ٔٚٗص
 ،؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثاني ) دول الطوائف( ٕٖٛ، أعمال األعالم ، صابن الخطيب(٘)

 ٖٚٚص
 .ٗٔ/ٖ،عذارى، البيان المغرب ؛ ابن ٘ٛ، صة ، القسم الرابع ، المجمد األولابن بسام ، الذخير ( ٙ)
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(7)Sanchez , Un Rey delano mil Sancho Garces III , p128 .                              
 .ٕٙٚ؛ الحجي، التاريخ األندلسي، ص ٘ٚ( ،صٔىامش رقم ) ،ابن الكردبوس، تاريخ األندلس( ٛ)
؛ عنان ، دولة  ٜ، تاريخ األندلس ، ص ؛ اشباخ ٕٖٛابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص(ٜ)

؛ عبد الحميم ، العالقات بين األندلس  ٖٛٚ-ٖٚٚالعصر الثاني  ) دول الطوائف ( ،ص  ،اإلسالم
 . ٖٗٓاإلسالمية واسبانيا ، ص

؛ عبد الحميم ، ،   ٖٛٚ-ٖٚٚعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثاني )دول الطوائف( ،ص (ٓٔ)
 Sanchez , Un Rey delano mil Sancho؛  ٖٗٓسالمية واسبانيا ، صالعالقات بين األندلس اإل

Garces III, p132  
؛ عبد الحميم ، ، العالقات بين   ٖٚٚعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثاني )دول الطوائف( ،ص(ٔٔ)

 . ٖٗٓاألندلس اإلسالمية واسبانيا ، ص
لكنو لم يذكر اسم المعركة ؛ اشباخ ، تاريخ األندلس ،  ٜٕٖابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص (ٕٔ)

  ،؛ نعني ، اإلسالم في طميطمة ٖٛٚ،صم ، العصر الثاني )دول الطوائف(؛ عنان ، دولة اإلسال ٜص
 .   ٜٗٔص
، ، العالقات بين ؛ عبد الحميم   ٖٛٚعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثاني )دول الطوائف( ،ص (ٖٔ)

 . ٖ٘ٓاألندلس اإلسالمية واسبانيا ، ص
 . ٜ٘العمايرة ، مراحل سقوط ، ص (ٗٔ)
 . ٕٙٗطقوش ، تاريخ المسممين في األندلس ، ص (٘ٔ)

 . ٜ٘العمايرة ، مراحل سقوط ، ص (ٙٔ)
 . ٖ٘لسامرائي ، عالقات المرابطين ، صا (ٚٔ)
لوزيتانا : والية تقع غربي األندلس وشمال البرتغال ، وكانت تابعة لمممكة بطميوس ، وبسبب ( ٛٔ) 

بعدىا كانت شبو مستقمة في إدارة شؤونيا مما جعميا عرضة لغزو النصارى وكانت قاعدتيا المرية  
 . ٜٚ(،صٕ؛العمايرة ، ىامش رقم )ٖٕالمطوي ، الحروب الصميبية ، ص ينظر :

؛ النشار، دراسات في ٖٖٛ-ٕٖٛاإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف(، ص عنان، دولة (ٜٔ)
 ٜٔتاريخ اسبانيا، ص

يين، إال ان إحسان عباس أشار إلييا في معرض حديثِو عن في كتب البمدان تعريفاً ليا  أجدلم ( ٕٓ)
تو . ينظر ، الواقعة الى الجنوب الشرقي من ابور  Viseoغزوات موسى بن نصير قائاًل: بازو تقابل 

 .    ٕٙٚ/ ٔ(، ٔالمقري، نفح الطيب ، ىامش المحقق )
 .  ٚ٘التميمي ، بنو األفطس ، ص (ٕٔ)
؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف(،  ٕٔشباخ ، تاريخ المسممين ، صا (ٕٕ)
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 . ٕٖٛ؛ الحجي ، التاريخ األندلسي ، ص ٖٖٛص
، األندلس ، شمال مدينة بازو ينظر: ابن الكردبوس دويرة ، غربمميقة : مدينة تقع عمى نير  (ٖٕ)

 El cronica del Silense , p129؛  ٘ٚ( ، صٙتاريخ األندلس ، ىامشر رقم)
؛السامرائي ، عالقات  ٖٖٛ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف(، صعنان ،(ٕٗ)

 . ٖ٘ص  ،المرابطين
 . ٕٔتاريخ األندلس ، ص (ٕ٘)
 , Chapman , Ahistory؛  ٖٜٔعبد الحميم ، العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا ، ص (ٕٙ)

p 570   
؛ ابن عذارى ،  ٕٙٔ/ٔ؛ ابن األبار ، الحمة السيراء ،  ٙٛٔمجيول ، ذكر بالد األندلس ، ص (ٕٚ)

 . ٚٙ؛ ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص ٕٚٙ/ٕالبيان المغرب ، 
  ،ومابعدىا ؛ ابن الخطيبٙٙ/ صٖ؛ ابن عذري ، البيان المغرب ، ٖٖٔ/ٖحكام ، ابن حزم ، األ (ٕٛ)

 . ٜٓٔأعمال األعالم ، ص
سمورة : ىي دار مممكة الجاللقة ، عمى ضفة نير كبير جدا خرار كثير الماء شديد الجربة عميق  (ٜٕ)

الروم وعمييا سبعة أسوار القعر ، وبين سمورة والبحر ستون مياًل وسمورة مدينة جميمة قاعدة من قواعد 
  . ٕٖٗ... ينظر الحميري ، الروض المعطار ، ص

 . ٕ٘٘/ ٘؛ القمقشندي ، صبح االعشى ، ٓٛٔ/ ٗابن خمدون ، تاريخ ابن خمدون ، ( ٖٓ)
  ،؛ الحجي ، التاريخ األندلسي ٖٖٛعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص( ٖٔ)

 . ٕٔ-ٕٓ؛ النشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص ٕٖٛص
 . ٕٔالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص (ٕٖ)
شنت اشتبين : حصن باألندلس عمى يسار الطريق تحت أصل جبل ممتنع ال يدركو لمقاتل طمع ( ٖٖ)

 . ٓٙبنا عميو المموك حصون كثيرة . ينظر الحميري ، الروض المعطار ، ص

 . ٕٓٛنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، صع (ٖٗ)
لم تشر المصادر او المراجع العربية إلى استرداد ىذه المدن ، وينفرد الباحث دمحم النشار بذكر ( ٖ٘)

ىذه المعمومات باالعتماد عمى المصادر الالتينية . ينظر : النشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، 
  ٕٕص
، وىي شنتمرية الغربعن: سميت شنتمرية الشرق تمييزًا ليا  او شنتبرية الشرق  شنتمرية الشرق  (ٖٙ)

الواقعة في جنوب غربي والية الغرب األندلسية عمى المحيط األطمنطي ، وتشغل مكانيا اليوم مدينة 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ممحق 

 انسام غضبان عبود     م. قاسم عبد سعدون د. م.أ.

326 

مدينة كبيرة أما شنتمرية الشرق فيي مدينة متصمة بحوز مدينة سالم وىي شرقي قرطبة  فارو البرتغالية
، وتعرف شنتمرية الشرق األسبانية  كثيرة الخيرات وليا حصون كثيرة وبينو وبين قرطبة ثمانون فرسخاً 

، وىي تحريف السم بني رزين أمرائيا أيام الطوائف ، حكم ىذِه المنطقة أول  ALbarracinبمدينة 
ه( ، ثم خمفو أبنو أبو ٓ٘ٗ-ٔٓٗاألمر أيام الطوائف عز الدولة أبو حامد ىذيل بن خمف بن رزين ) 

ينظر  ـىٜٙٗمروان عبد الممك بن ىذيل بن رزين الذي ظل يحكم ىذِه الدولة إلى أن مات سنة 
؛ عنان ،  ٘ٚ، ص(٘ابن الكردبوس، تاريخ األندلس ، ىامش رقم ) ٖٙٙ/ٖمعجم البمدان ،  ،الحموي :

 .   ٖٕ٘ص( ، ٔدولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ىامش رقم )
؛  ٜٖٕ-ٖٕٛ/ٖ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ،  ٙٚابن الكردبوس ، تاريخ األندلس ، ص (ٖٚ)

 . ٖٕالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص
 . ٕٓٛعنان ، ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص (ٖٛ)
لنشار أن من قتل الممك راميرو يؤكد دمحم ا ٜٕ-ٕٛالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص (ٜٖ)

األول ىو سانشو ولي عيد الممك فرديناند األول اعتمادًا عمى المصادر الالتينية ، بينما يذكر ابن 
الكردبوس أن من قتل الممك راميرو األول ىو المقتدر بن ىود في معركة عند بمدة جرادوس سنة 

غر األعمى وكان من نتائج ذلك تمك الحممة م ، وقد أثار مقتمو الشعور المسيحي ضد مسممي الثٖٙٓٔ
م . ينظر : ابن الكردبوس ، تاريخ األندلس ، ىامش ٗٙٓٔالصميبية التي استولت عمى بربشتر سنة 

 .      ٘ٚ( ، صٗرقم )
(40)Aguado, Manual de Historia, II /p595   .                                                          

المقتدر بن ىود : ىو أحمد بن سميمان بن دمحم بن ىود حاكم سرقسطة ، التي تولى حكميا بعد ( ٔٗ)
ه ، وقد دخل في صراع مع أخوتِو لالستيالء عمى ممتمكاتيم من األراضي التي ٖٛٗوفاة والدِه عام 

سوء أفعالِو كانت تحت سمطتيم واستعان بالنصارى لتحقيق ذلك وقد أبغضتُو رعيتُو لتنكيمِو بأخوتِو ، و 
وفي عيدِه غزى النورمان مدينة بربشتر فمم يحرك المقتدر ساكن لنجدتيا ألنيا كانت من ممتمكات أخيِو 

؛ ابن  ٖٗ٘/ٕه . ينظر : ابن سعيد ، المغرب في حمي المغرب ، ٗٚٗيوسف ، توفي المقتدر سنة 
 ،؛ ابن خمدون  ٔٚٔم ، صومابعدىا ؛ ابن الخطيب ، أعمال األعال ٕٕٔ/ٖعذاري ، البيان المغرب ، 

 .       ٕٓٔ-ٜٕٓ/صٗتاريخ ابن خمدون ، 
 . ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖالبيان المغرب ،  (ٕٗ)
 لم أجد ليما ترجمة في كتب البمدان . (ٖٗ)
 . ٕٗالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص (ٗٗ)
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 . ٖٕٗأعمال األعالم ، ص (٘ٗ)
وادي الحجارة : وىي مدينة تعرف بمدينة الفرج باألندلس، وىي بين الجوف والشرق من قرطبة،  (ٙٗ)

وبينيا وبين طميطمة خمسة وستون مياًل. وىي  مدينة حسنة كثيرة األرزاق جامعة ألشتات المنافع 
وزراعات والغالت، وليا أسوار حصينة ومياه معينة وبغربييا نير صغير ليا عميو بساتين وجنات وكروم 

وبيا من غالت الزعفران الشيء الكثير، يتجيز بو منيا إلى سائر البالد، وبينيا وبين مدينة سالم 
 . ٙٓٙخمسون مياًل. الحميري ، الروض المعطار ، ص

بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن  ئ: ىو األمير أبو الحسن يحي بن ذنون  المأمون  (ٚٗ)
عامر بن مطرف بن موسى بن ذي النون ، وىو أقدم مموك األندلس رياسة وأشرفيم بيتًا وأحقيم بالتقدم 
، تمقب بالمأمون ، كان أبوه إسماعيل ىو الذي تغمب عمى طميطمة من قبل واستبد بممكيا أو الفتنة ولم 

وأعماليا ، إلى أن أخرجو عنيا األذفونش . المراكشي ، المعجب ، يزل أبو الحسن ىذا يممك طميطمة 
 .  ٙٚص

(48)Pidal, Primeracronica General, p499 ؛  Aguado, Manual deHistoria, II/ p595 
 

؛ ٕ٘النشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص؛  ٜٚ/ ٖدوزي ، المسممون في األندلس ، ( ٜٗ)
؛ الدرويش ، مدينة سالم ، ٕ٘ٔ؛ نعني ، اإلسالم في طميطمة ، ص ٓٙالتميمي، بنو األفطس ، ص

 . ٘ٔص
أبي عمر عباد بن دمحم الممقب بالمعتضد وبأسد المموك ، ممَك أشبيمية كان المعتضد بن عباد :  (ٓ٘)

ه ، فبدأ ٖٖٗاقوى مموك عصره وأكثرىم قسوة وقد تولى حكم المممكة بعد وفاة أبيو دمحم بن عباد سنة 
راءات قاسية ضد بعض رجال دولتِو ، كما حاول التوسع عمى حساب الممالك المجاروة لو ، عصره بإج

وقد نجح في السيطرة عمى غرب األندلس ، ودخل في محالفات مع مموك النصارى لمساعدتِو فير 
 ٕٗٓ/صٖ ، ه . ينظر ابن عذاري ، البيان المغربٔٙٗحروبِو ضد خصومِو . توفي المعتضد عام 

 .     ٚ٘ٔ-٘٘ٔ؛ ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، صوما بعدىا 
 . ٙٙٗ؛ طقوش ، تاريخ المسممين في األندلس ، ص ٛٚٔابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص (ٔ٘)
؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول  ٓٛ-ٜٚ/ٖدوزي ، المسممون في األندلس ، ( ٕ٘)

 ؛ٖٗٛالطوائف( ، ص
ELcronica del Silense, p 147 .                                                                 

؛  ٖٙٗ؛ طقوش ، تاريخ المسممين في األندلس ، ص ٕٚدراسات في تاريخ اسبانيا ، ص (ٖ٘) 
 . ٕٔٔالحروب الصميبية ، ص ، المطوي 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ممحق 

 انسام غضبان عبود     م. قاسم عبد سعدون د. م.أ.

328 

 . ٔٚٔ-ٓٚٔمموك الطوائف ، ص( ٗ٘)
 . ٜٚٔبوتشيش ، اإلنحسار العربي ، ص( ٘٘)
 .  ٜٕالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص( ٙ٘)
؛ مكي ، تاريخ االندلس  ٚٗ٘عنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص( ٚ٘)

 . ٙٓٔالسياسي ، ص
 .  ٗٛالذخيرة ، القسم الرابع ، المجمد األول ، ص ابن بسام ،( ٛ٘)
ششند المستعرب : من أشير الشخصيات التي أفاضت المصادر اإلسالمية واالسبانية بذكرِه حيث ( ٜ٘)

أنو قد ُأسر وىو صغير السن ، في غزوة القاضي أبن عباد ضد أبن األفطس ، وتربى في بالط أبن 
ي السفارة بينو وبين الممك فرديناند األول ، ثم ما لبث أن أنضم عباد وأعجب بو المعتضد ، وأستخدم ف

في خدمة الممك فرديناند األول ، والذي قربو ىو معرفتو بالمغة العربية وأحوال المسممين ، وكان دائم 
النصح لو وأتخذه كوزير . عممًا أنو ينحدر من مقاطعة بازو )بيزيو( في شمال البرتغال . ينظر : ابن 

؛ عنان ، عنان ، دولة اإلسالم ،  ٛٙٔ،ٚٙٔ،٘ٙٔالذخيرة ، القسم الرابع ، المجمد األول ، صبسام ، 
 .  ٖ٘ٛ،   ٙٛالعصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص

شانت ياقب : كنيسة عظيمة عند النصارى وىي في ثغور ماردة ، وىذِه الكنيسة مبنية عمى جسد ( ٓٙ)
قدس وأدخمُو تالمذتُو مركب فجرى بو المركب في البحر يعقوب الحواري يذكرون أنو قتل في بيت الم

خرج بو إلى البحر المحيط حتى انتيى بو إلى موضع الكنيسة بساحل فيِو فبنيت الكنيسة  أنالشامي إلى 
 :سمو فيقصد إلييا من افرنجة وروما والقسطنطينية ليوم معروف ُجعل عيدا ليا . ينظرعميِو ، وسُميت با

 .   ٖٛٗمعطار ، صالحميري ، الروض ال
؛ البشري ، جيود البابوية ،  ٙٛعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص(ٔٙ)

 . ٕ٘ص
السيد القمبيطور : قائد وفارس ومغامر قشتالي ىو روديغوديازبياز ، تسميو الرواية العربية السيد ( ٕٙ)

األسبان ، وقد دخل في خدمة الممك الفونسو القمبيطور أو الكمبيطور ، كان لو جيش من المرتزقة 
السادس ، وقاتل إلى جانب عدد من مموك الطوائف كسميمان المستعين صاحب سرقسطة ، وابن عباد 

الذي  ،صاحب أشبيمية واستطاع أن يستولي عمى بمنسية التي كانت تحت حكم القاضي ابن حجاف
امِو إال بمنسية وقعت بيد السيد القمبيطور الذي سام حكميا بعد قيام أىميا بثورة ضد المقتدر بن ىود وا عد

م ، فحكمتيا زوجتُو خيمينيا التي استنجدت بالفونسو ٜٜٓٔه/ ٕٜٗأىميا سوء العذاب حتى وفاتِو سنة 
م . ٔٓٔٔ/ ـىٜ٘ٗالسادس الذي آثر ترك بمنسية والخروج عنيا بعد تدميرىا ثم دخميا المرابطون سنة 
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  ،؛ ابن الخطيب ، أعمال األعالم ٖٙٓ-ٖ٘ٓص /ٖالمغرب ،  ينظر : ابن عذاري ، البيان
ومابعدىا ؛ مؤنس ، السيد ٕٖٕ؛ ؛ السامرائي وآخرون ، تاريخ المسممين ، ص ٕ٘ٓ-ٖٕٓص

 ومابعدىا .  -ٖٚالقمبيطور ، ص
؛ ٘ٛالسامرائي ، عالقات المرابطين،ص ؛ ٜٖٕ-ٖٕٛ/صٖابن عذارى ، البيان المغرب ، ( ٖٙ)

 . ٕ٘ابوية ، صالبشري ، جيود الب
Rodrigo. Historia de lashechose, p233 

رانده : كان رانده عبدًا من عبيد دمحم بن عبد هلل األفطس أمير بطميوس ويبدو  من اسمو كان من  (ٗٙ)
 .  ٜٖٕ-ٖٕٛ/ ٖالمستعربين . ينظر ابن عذاري ، البيان المغرب ، 

، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول ؛ عنان  ٜٖٕ-ٖٕٛ/صٖابن عذارى ، البيان المغرب ، (٘ٙ)
؛ صفي الدين ، المستعربون ،  ٖٔ؛ النشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص ٙٛالطوائف( ، ص

 . ٕٔٔ-ٔٔٔص
؛ عنان ،  ٗٛٔ؛ ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص ٖٕٛ/ٖابن عذارى ، البيان المغرب ، ( ٙٙ)

 . ٖ٘ٛ، ص دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف(
؛ النشار ، دراسات في تاريخ  ٖ٘ٛعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص (ٚٙ)

                                              Lucas , Cronica de Espana ,p 487؛  ٕٖ-ٖٔاسبانيا ، ص
                

هللا ابن األفطس الذي حكم بعد ابيِو دويمة بطميوس  ىو دمحم المظفر بن عبدالمظفر بن األفطس: ( ٛٙ)
غربي األندلس والتي شممت مدن منيا : بطميوس ، شنترين ولشبونة ، وىي تقع إلى الشمال من مممكة 
اشبيمية . كان ابن األفطس من رجال العمم في عصرِه وكان لو حروب وغرات وميادنات مع بني عباد 

  ،ومابعدىا ؛ ابن خمدون ، تاريخ ابن خمدون ٖٕٙ/ٖ، البيان المغرب ، مموك أشبيمية . ينظر ابن عذاري 
ٗ /ٕٓ٘ . 
 . ٗٛٔ؛ ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص ٜٖٕ/ٖابن عذارى ، البيان المغرب ، ( ٜٙ)
؛ التميمي ، بنو  ٖ٘ٛ، ص ٙٛعنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص( ٓٚ)

 . ٓٙاألفطس في بطميوس ، ص
 . ٙٓٔ؛ مكي ، تاريخ األندلس السياسي ، ص ٖٖالنشار ، دراسات في تاريخ اسبانيا ، ص( ٔٚ)
حكم عبد الممك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول الممقب بالمظفر وبنظام الدولة الذي تولى  (ٕٚ)

م ، وفي عيدِه آل أمر بمنسية لممأمون بن ذي النون ٔٙٓٔه / ٕ٘ٗبمنسية بعد والدِه عبد العزيز سنة 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ممحق 

 انسام غضبان عبود     م. قاسم عبد سعدون د. م.أ.

310 

؛  ٖٓٓ/ ٕم ، ينظر : ابن سعيد ، المغرب في حمي المغرب ، ٘ٙٓٔه/ٚ٘ٗصاحب طميطمة سنة 
 . ٘ٙٔ/ٖابن عذاري ، البيان المغرب ، 

 . ٛٔخ ، تاريخ األندلس ، ص؛ اشبا ٕٛ/ٖدوزي ، المسممون في األندلس ، ( ٖٚ)
، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول بطرنة : بمدة من ضواحي بمنسية . ينظر : عنان ( ٗٚ)

 .  ٕٓٔص  ،الطوائف(
؛  ٖٕ-ٕٕ٘/ ٖ، ؛ ابن عذاري، البيان المغرب ٔٛ-ٓٛ، تاريخ األندلس ، صابن الكردبوس( ٘ٚ)

 . ٛٗٗ/ٗالمقري ، نفح الطيب ، 
م ، العصر الثالث ) دول ؛ عنان ، دولة اإلسال ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٖالبيان المغرب ،  ابن عذارى ،( ٙٚ)

 .ٖٗ؛ النشار، دراسات في تاريخ اسبانيا، ص ٛٔ؛ اشباخ، تاريخ األندلس ، ص ٕٕٗالطوائف(، ص
أقميش : مدينة ليا حصن في ثغر األندلس ، وىي قاعدة شنتبرية وىي محدثة بناىا الفتح بن ( ٚٚ)

  ،وىي عمى نير منبعث عمى عين من رأس المدينة فيعم جميعيا . ينظر : الحميري موسى بن ذنون ، 
 . ٕ٘-ٔ٘الروض المعطار ، ص

؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول  ٕٕٙابن عذارى ، البيان المغرب ، ص( ٛٚ)
 . ٕٕ٘ص ،الطوائف(

 . ٛٔتاريخ األندلس ، ص (ٜٚ)
 . ٕٕٛ/ ٖعذارى ، البيان المغرب ، (ٓٛ)
  ،عنان؛ٖٖٓ؛ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، صٜٛ-ٛٛابن الكردبوس ، تاريخ األندلس ، ص (ٔٛ)

 . ٕٙ؛ زناتي ، مممكة قشتالة ، ص ٖٙٛدولة اإلسالم ، العصر الثالث ) دول الطوائف( ، ص
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 قائمة المصادر والمراجع

 : المصادر األولية  -2

 .(م ٚٗٔٔ/ـىٕٗ٘ت )الشنتريني ، أبن بسام ، أبي الحسن عمي بن بسام 
 . ٜٜٚٔالذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ، تحقيق ، إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، -ٔ

 .(م ٖٙٓٔ/ ـىٙ٘ٗت  )ابن حزم ، أبو دمحم عمي بن سعيد ،
 اإلِحكام في أصول األحكام ، أشراف أحمد شاكر ، مطبعة العاصمة ، القاىرة ، د.ت .  -ٕ

  (.مٖٕٓٔ/ ـىٕٙٙياقوت شياب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي البغدادي، )ت  الحموي ،
 . ٜٚٚٔمعجم البمدان ، بيروت ، دار صادر ،  -ٖ

 ( .ٔٙٗٔ/ـىٙٙٛالحميري ، دمحم عبد المنعم ، )ت
 . ٜٗٛٔ،  ٕالروض المعطار في خبر األقطار ، تحقيق ، إحسان عباس ، بيروت ، ط -ٗ

 ـىٙٚٚيب ، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن سعد بن أحمد السمماني الشيير بمسان الدين ، )تابن الخط
 م( .ٖٗٚٔ/ 
تاريخ إسبانيا اإلسالمية أو كتاب أعمال األعالم في من بويع قبل األحتالم من مموك اإلسالم ،  -٘

 . ٕٙٓٓ،  تحقيق وتعميق ، إ . ليفي بروفنسال ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة
 م(٘ٓٗٔ/ ـىٛٓٛابن خمدون ، عبد الرحمن بن دمحم ، )ت 

تاريخ ابن خمدون المسمى بديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي  -ٙ
السمطان األكبر ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفيارس ، خميل شحاذة ، مراجعة سييمزكار ، دار 

 . ٕٓٓٓوالتوزيع ، الفكر لمطباعة والنشر 
 م(ٕٙٛٔ/ـى٘ٛٙابن سعيد ، عمي بن موسى بن دمحم بن عبد الممك الغرناطي األندلسي ،) ت

 ،دار الكتب العممية ، بيروتٔالمغرب في حمى المغرب ، وضع حواشيو خميل المنصور ، ، ط،ر -ٚ
ٜٜٔٚ . 

 م(ٕٖٔٔ/ـىٕٔٚابن عذاري ، أبي العباس أحمد بن دمحم ، )
البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، تحقيق ، إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،  -ٛ

ٜٔٛٛ. 
 م (ٛٔٗٔ/ـىٕٔٛالقمقشندي ، أبي العباس أحمد ، )ت

 . ٜ٘ٔٔصبح األعشى في صناعة األنشا ، طبع المطبعة األميرية ، القاىرة ،  -ٜ
، أبو مروان بن عبد الممك ، ) كان حيًا في أواخر القرن السادس اليجري/ الثاني عشر  ابن الكردبوس
 الميالدي(  

قطعة من كتاب األكتفاء في أخبار الخمفاء بعنوان ، تاريخ األندلس ، تحقيق أحمد مختار  -ٓٔ
 . ٜٙٙٔ -ٜ٘ٙٔ،  ٖٔصحيفة معيد الدراسات اإلسالمية ، مدريد ، المجمد  ،العبادي
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 م(ٜٛٗٔ/ـىٜ٘ٛ، مؤلف ،)ت في حدود  مجيول
 .  ٖٜٛٔذكر بالد األندلس ، تحقيق وترجمة ، لويس مولينا ، مدريد ،  -ٔٔ

 م (ٜٕٗٔ/ـىٚٗٙالمراكشي ،  محي الدين عبد الواحد بن عمي  ، )ت 
المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تقديم وتحقيق ، دمحم زينيم دمحم عرب ، دار الفرجاني لمنشر  -ٕٔ
 . ٜٜٗٔوزيع ، القاىرة، والت

 م(ٖٔٙٔ/ ـىٔٗٓٔالمقري ، أحمد بن دمحم المقري التممساني ،) ت 
 .ٜٛٛٔ، بيروت ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق، احسان عباس، دار صادر -ٖٔ
 المراجع  -1

 أشباخ ، يوسف 
  ،دمحم عبدهللا عنان تاريخ األندلس ، في عيد المرابطين والموحدين ، ترجمو ووضع حواشيو ، -ٗٔ

 .  ٜٛ٘ٔمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاىرة ، 
 التميمي ، أزىر صادق كاظم ميدي 

م ، دار ٜ٘ٓٔ-ٖٔٓٔ/ـىٛٛٗ -ٕٕٗبنو األفطس في بطميوس : التاريخ السياسي والحضاري  -٘ٔ
 . ٕ٘ٔٓغيداء ، عمان ، 

 الحجي ، عبد الرحمن عمي  
م ، دار ٕٜٗٔ-ٔٔٚ/ـىٜٚٛ-ٕٜمن الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة التاريخ األندلسي  -ٙٔ
 . ٜٙٚٔدمشق ، بيروت ،   ،القمم

 دوزي ، رينيرت
  ،المسممون في األندلس )اسبانيا اإلسالمية( ، ترجمة حسن حبشي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب -ٚٔ

ٜٜٔٗ . 
، نشر مكتبة ومطبعة ٔل كيالني ، طمموك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم ، ترجمة كام -ٛٔ

 . ٖٖٜٔعيسى البابي الحمبي وشركاؤه ، القاىرة ، 
 السامرائي ، خميل إبراىيم

عالقات المرابطين بالممالك االسبانية باألندلس وبالدول اإلسالمية منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  -ٜٔ
 .  ٜٙٛٔ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 

  طقوش ، دمحم سييل
 . ٕٓٔٓتاريخ المسممين في األندلس ، دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،   -ٕٓ

 عبد الحميم ، رجب دمحم 
العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية في عصر بني امية ومموك الطوائف ،  -ٕٔ

 . كتاب المبناني ، القاىرة، بيروت، د.تدار الاإلسالمية ، دار الكتاب المصري و الناشرون دار الكتب 
 عنان ، دمحم عبد هللا 
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 اإلسبانيةحركة االسترداد  ةفرديناند األول ودوره في رياد

، لفتح المرابطي ، العصر الثانيدولة اإلسالم في األندلس ، دول الطوائف منذ قياميا حتى ا -ٕٕ
 . ٜٜٙٔالناشر ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، 

 المطوي ، دمحم العروسي 
 .  ٕٜٜٔالغرب اإلسالمي ،  الحروب الصميبية في المشرق والمغرب ، دار -ٖٕ

 نعني ، عبد المجيد 
 اإلسالم في طميطمة ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ، د.ت  -ٕٗ

 النشار ، دمحم محمود 
، عين لمدراسات والبحوث ٔدراسات في تاريخ اسبانيا والبرتغال في العصور الوسطى ، ط -ٕ٘

 . ٕٚٓٓاإلنسانية واالجتماعية ، القاىرة ، 
 الرسائل واالطاريح الجامعية 

 صفي الدين ، محي الدين
  ،م ، رسالة ماجستير منشورةٜٓٓٔ-٘٘ٚ/ـىٖٛٗ-ٖٛٔالمستعربون ودورىم في تاريخ األندلس  -ٕٙ

 . ٕٛٓٓكمية العموم األنسانية والحضارة اإلسالمية ، جامعة وىران ، 
 العمايرة ، دمحم نايف 

األسبان ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، مراحل سقوط الثغور األندلسية بيد  -ٕٚ
 . ٜٜٛٔالجامعة األردنية ، 

 البحوث المنشورة 
 بوتشيش ، ابراىيم القادري 

اإلنحسار العربي في األندلس في اواخر عصر اإلمارة ىل كان وراءه تفوق مسيحي ، مجمة  -ٕٛ
 . ٜٚٛٔ،  ٖٗالمؤرخ العربي ، العدد ، 

 سين الدرويش ، جاسم يا
، ة دراسات تاريخية ، العدد الثامن، آيارم ، مجمٙٛٓٔ-ٔٔٚه/ٛٚٗ-ٖٜمدينة سالم األندلسية  -ٜٕ

ٕٓٔٓ . 
 مؤنس ، حسين 

  ،السيد القمبيطور وعالقاتِو بالمسممين ، المجمة التاريخية المصرية ، المجمد الثالث ، العدد األول -ٖٓ
 .  ٜٓ٘ٔالقاىرة ، 

 مكي ، محمود عمي 
م( دراسة شاممة بحث منشور في كتاب ٕٜٗٔ-ٔٔٚ/ـىٜٚٛ-ٕٜاألندلس السياسي ) تاريخ  -ٖٔ

الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ، تحرير سممى الجيوسي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
 . ٜٜٛٔبيروت ، 
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