
 
 
 

 

 

 

 

The penetration of the Christian kingdoms into the Andalusian domain during the “ Taifa 
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 البحث: ملخص

اإلسالمي الوسيط، إلى كونها محطة تاريخية حبلى بكل أنواع  الطوائف في األندلس خالل العصريرجع اهتمامنا بفترة ملوك 

 التناقضات المجتمعية التي أفرزت نوعا من القابلية بالمعنى السلبي، لكل أنواع الخنوع والخضوع والتبعية للملوك النصارى

 . ”حروب االسترداد ”انها في إطار ما يعرف بالذين ظلوا لعدة عقود بل قرون يتربصون باألندلس ويتحرشون بسك

، الوقوف عن كثب عن دور العوامل السلبية الذاتية التي وجدت أساسا لها منذ فترة ملوك الطوائف هذا المقالإن الهدف من  

، ألمراض في األنفس ظلت تفعل فعلها لعدة قرون، والتي انتهت في آخر المطاف شرفالذين عجزوا عن الذود عن األرض وال

دراسة الماضي في عالقة  ةتكمن أهميباجتماع كلمة النصارى ووحدتهم. وهنا بالذات الذي دحضنا ربط سببه بسقوط األندلس. 

كل األزمنة هدفا سهال لألعداء كلما تم  مع الحاضر، إذ نجد أنفسنا أمام سنن تاريخية وقوانين ثابتة تجعل من المسلمين في

التطبيع مع الخيانة السياسية والظلم االجتماعي والفساد األخالقي، وهي عوامل هدم داخلية أخطر بكثير مما للعامل الخارجي 

 من تأثير.

 األندلسي. مجتمعوهن ال ،لهزيمة النفسيةالقابلية ل، ملوك الطوائف ،الممالك النصرانية ،المجال األندلسيالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract:  

Our interest in the period of the” Taifa kings” in Andalusia during the medieval Islamic era is 

based on the fact that it is a historical period, full of numerous social contradictions that have 

produced a kind of susceptibility in the negative sense, for all sorts of subservience to the 

Christian kings who remained for several decades, even centuries, lying in wait for Andalusia 

and threatening its inhabitants in the context of what is known” Reconquista wars”. This paper 

aims to explore the role of the negative self-factors during the period of “Taifa kings” that had 

been unable to defend the land and honor due to psychological disabilities within themselves. 

This persisted for several centuries and ultimately finished with the fall of Andalusia. We refuted 

the proposition that links the issue of that fall to the meeting of the Christians' word and their 

unity. And here, in particular, lies the importance of studying the past in relation to the present, 

as we find ourselves in front of historical norms and fixed laws that make Muslims at all times 

an easy target for enemies whenever normalization takes place with political betrayal, social 

injustice and moral corruption, which are internal destructive factors that are much more 

dangerous than the influence of the external factor. 

Key words: Andalusian domain - Christian kingdoms -Taifa kings - susceptibility for 

psychological defeat - weakness of Andalusian society- 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 :تقديــــــــم

من النااذر أن تاتمكن »م(: 11الهجري)ق.ل القرن الخامس يقول امحمد بن عبود عن حكم ملوك الطوائف في األندلس خال

كيانات سياسية صغيرة من المحافظة على استقاللها الاذاتي، طيلاة المادة التاي اساتطاعت دول الطوائاف خاللهاا إنجااز ذلاك. وماا 

ن تزال هذه الظاهرة تتسم بالغموض، ألن التااريخ األندلساي خاالل القارن الخاامس للهجارة ماا يازال بادوره بحاجاة إلاى الكثيار ما

البحث. ومن جراء ذلك ظهرت الضرورة الملحة للنظر إلى فترة ملوك الطوائف نظرة جديادة تأخاذ بعاين االعتباار مادى تأثيرهاا 

 .  (1)«في التاريخ األندلسي كله

في هذا اإلطار سنحاول تحديد ماهية العالقة بين حدث تاريخي بارز من حجم ضياع األندلس من ياد المسالمين نهاياة القارن 

م(، في سياق المد المسيحي المرتبط بما عارف تاريخياا بحاروب االساترداد، وفتارة حكام ملاوك الطوائاف 11الهجري) ق. التاسع

، وذلك من خالل تعميق البحث والتركيز علاى دور عوامال الهادم الداخلياة فاي تساهيل (2)م(11خالل القرن الخامس الهجري )ق.

بية عناد حادود السانوات المتصالة باالفترة المعنياة فاي مقاربتناا، بال وساتمتد والتي لام تقاف آثارهاا السالمهمة أي عدوان خارجي، 

 تراكمت  كل األسباب التي أذنت بأفول نجم المسلمين فاي األنادلس، والتاي تعاد فيماا يبادو بعد أناآلثار تلك إلى مدى زمني بعيد، 

 يعطي لدرس التاريخ معنى في عصرنا الحاضر.الذي ( 3)«الراهنية» مختبرا الستلهام الدروس والعبر، في عالقة مع موضوع 

إن مقاربتنا المتواضعة هذه تهدف البحث في األسباب الحقيقية وراء قادرة الممالاك النصارانية اختاراق المجاال األندلساي مان 

األطراف، وحدود تحقيق مشروعها الوحدوي الذي يهدف اساترداد أرض األنادلس. فاي نفاس الوقات الاذي سانحاول فياه الوقاوف 

لى حجم مسؤولية األندلسيين التاريخية في سقوط األندلس بيد النصارى. إذ يمكن اعتبار أحداث القرن الخامس الهجري مرحلة ع

مؤسسة لذاك السقوط. ولن يكون الموضوع ذا قيمة علمية إال باساتنطاق النصاوا المصادرية، والتودال داخال متاون الرواياات 

م حقيقة ما شهدته األنادلس مان تحاوالت خطيارة خاالل حكام الطوائاف، وأهام تجلياات على اختالف الظروف التي كتبت فيها، لفه

األزمة واألسباب الحقيقية التي ستتراكم لترمي بثقلها على القرون الموالية. مع العلم أن مجموعة مهمة من المقاربات التاريخياة، 

دلس مع بالد المغرب، هو الذي سيؤخر سقوطها لايس أجمعت على أن المرابطين في تجربهم الوحدوية، استطاعوا بتوحيدهم األن

 ككيان سياسي ومجتمعي، بل وكحضارة ساهمت بشكل من األشكال في استفاقة أوربا النصرانية من سباتها العميق. 

ضمن هذا اإلطار العام سنحاول اإلجابة على ثالث إشكاليات رئيسية تهم التأصايل لقضاية ضاياع األنادلس، والتاي تؤكاد علاى أن 

 التاريخ عبارة عن حلقات مترابطة يؤثر فيها السابق في الالحق إن إيجابا أو سلبا.

 اختراق الممالك المسيحية للمجال األندلسي بوحدتها السياسية وقوتها العسكرية؟ ما مدى ارتباط

                                                           
م (، مطااابع شااويخ    1201ه/484 -م1201ه/414فااي عهااد دول الطوائااف، )  إلشاابيليةامحمااد باان عبااود، التاااريخ السياسااي واالجتماااعي  -(1)

 .01م، ا1081 ،ديسبريس << تطوان

ل من أزمات داخلية، إن ما عرف بعصور ملوك الطوائف الثاني والثالث في األندلس، هو في حقيقة األمر استمرارية لما كرسه العصر األو -(2)

حيث ستنشط من جديد عوامل الهدم الذاتية والموضوعية والتي ارتبطت بالفترات االنتقالية من حكم المرابطين والموحدين، كبيئة مناسابة 

  لتحقق سنن االضمحالل والسقوط. 

اتي فااي تراجااع إشااعاع المساالمين وأسااباب ناارجأ أن فتاارة حكاام ملااوك الطوائااف، تجسااد مرجعااا نموذجيااا فااي الوقااوف علااى دور العاماال الااذ -(3)

 .  هزيمتهم



 
 
 

 

 

 

 ؟نصارى الشمال من طرف في إضعاف مناعة األندلس واستباحة أراضيها وما دور االنقسام الداخلي وفساد األخالق

 إلى أي حد يمكن اعتبار فترة حكم ملوك الطوائف مرحلة مؤسسة لضياع األندلس على المـــدى الزمني البعيد؟ و

 

 المسيحية: الختراق نصارى الشمال المجال األندلسي وعالقته بوحدة الممالك المحور األول: السياق التاريخي

 األندلسي:سياق استباحة الممالك النصرانية المجال  -1

ه، شكل حافزا مهما أماام نصاارى الشامال للتحار  400يبدو أن سقوط نظام الخالفة في األندلس بعد قيام الفتنة الكبرى عام  

بممتلكااات المساالمين، واعتماااد منهجيااة قضاام األطااراف، وشاانهم لحااروب دمويااة ضااد المساالمين فااي إطااار مااا عاارف بحركااة 

هااـ. وقااد شااكل احااتالل هااذه المدينااة الحصاان بدايااة التطلااع 478انتزاع طليطلااة عااام االسااترداد، والتااي توجاات فااي مرحلااة أولااى باا

للساايطرة علااى كاماال بااالد األناادلس، والتااي اعتبرهااا الملااوك النصااارى بمثابااة مجااال حيااوي بكاال أبعاااده االقتصااادية والدينيااة 

مشرق والمغرب اإلسالميين، تزامن مع .ولعل ما يجب استحضاره في هذا المقام أن ضعف النظم الخالفية في بالد الوالحضارية

بداية خروج أوربا المسيحية من عصورها الوسطى المظلمة، ومن حسن الحظ أن النظم العسكرية الناشائة فاي شاخأل األياوبيين 

في الشارق والمارابطين فاي الغارب اإلساالميين أواخار القارن الخاامس الهجاري، أوقفاوا إلاى حاين الزحاف الصاليبي الاذي تمتاع 

 لطويل وظل يتربأل بالمسلمين طيلة القرون الموالية.بالنفس ا

نقطة تحول بارزة فاي تعطيال مساار  ( 4)م1208ه/400إذا كان سقوط نظام الخالفة بشكل نهائي بسبب أحداث فتنة قرطبة عام

، يدل على كل معاني التشارذم السياساي واالنقساام (5) «أيام الفرق»وحدة األندلس، فإن تسمية الرواية المصدرية هذه المرحلة ب 

رؤساااء »اسااتبد  . فقااد(6)«ذهابااا فااي الكباار وتهاونااا باااألمر، وقعااودا عاان النصاار، واسااتظهارا بااأحزاب الكفاار» المجتمعااي، وذلااك 

يااز أمااراء تم». كمااا (7)«وبغااى بعضااهم علااى بعااو وو الحااول والقااوة فيماااف فااي أيااديهم ماان الاابالد والمعاقاالاألناادلس وثوارهااا  

تررفيهاا، سايل »وذلاك بعادما، (8)«ا فريقين ما مانهم مان يحاذر اآلخارةاألندلس وملوكهم من قبائل البربر وديرهم، وصارو طماا بمت

العناد والنفاق، فامتاز كال رئايس مانهم بصاقع كاان مساقط رأساه ... فصاار كال مانهم يشان الغاارة علاى جااره ويحارباه فاي عقار 

 دلسيين وملوكهم، وفتأ المجال أمام الممالك النصرانية،، مما عرى ظهر األن(9)داره<<

                                                           
الفتنة ومالبسة الناس بها، مع ما ظهر من تربأل بعضهم بابعو،  وأما ما سألتم عنه من أمر»هـ:  400قال ابن حزم بشأن فتنة قرطبة عام  -(4)

، 1ابان حازم، ج، مجموعة رسائل ابن حزم «:عالىفهذا أمر امتحنا به، نسأل هللا السالمة، وهي فتنة سوء أهملت األديان إال من وقى هللا ت

 . 1092إحسان عباس، بيروت ، تحقيق 171ا

" تاااريخ األناادلس الباان الكردبااوس ووصاافه الباان الشااباط : نصااان جدياادان"، تحقيااق أحمااد مختااار العبااادي، صااحيفة معهااد ،اباان الكردبااوس -(5)

 .87، ا11، ع1091-1099بمدريد،  الدراسات اإلسالمية في مدريد، مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية

، 1لبناااان، ط -اباان بساااام، الاااذخيرة فاااي محاسااان أهااال الجزيااارة، تحقياااق إحساااان عبااااس، دار الثقافاااة للطباعاااة والنشااار والتوزياااع، بياااروت -(6)

 .141، ا1، مج4م، القسم1100/1070

مان الفاتأ إلاى القارن الراباع الهجاري، تحقياق ومراجعاة ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغارب، تااريخ إفريقياة والمغارب -(7)

 .110ا، 1م، ج1081دار الثقافة، ط  الثالثة،  -كوالن وبروفنسال، بيروت 

 010، ا 1نفسه، ج المصدر -(8)

 .449، ا4، ج1098 ،بيروت –. دار صادر 1المقري، نفأ الطيب من دصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، ط -(9)



 
 
 

 

 

 

يراث ويتغاادي  فقاد أصابحت عملياات  (.10)«بعد أن ضعف المسالمون   عان لقااء عادو فاي الادين يعاادي وياراوم معااقلهم بالعا

وسافك دماائهم اختراق المجال األندلسي شيئا معتادا طيلة فترة حكم ملوك الطوائف، من خالل نهب وإحراق ممتلكات المسالمين، 

 وادتصاب المسلمات وسبيهن نكاية في األندلسيين.

يحياى الماأمون صااحب طليطلاة،  ملاوك الطوائاف، هاو ماا جساده كال مان نموذج الحي لواقع التشارذم السياساي زمانولعل ال

، وذلك بالنظر إلى تكريسهما واقع (11)باألسدين المشئومينوسليمان بن هود صاحب سرقسطة، اللذان نعتتهما الرواية المصدرية 

هاذا األخيار الاذي ، (12)«من سنة خمس وثالثين إلى سنة ثمانية وثالثين، وفورقت بموت سليمان بن هاود منهماا» استمرار الفتنة 

 التمس محالفة درسية ملك نافار أخاى فرنانادو ملاك قشتالـاـة،»، بعد أن ورث عنه ابنه أحمد بن سليمان الحكم على صفيأ ساخن

. بينما المأمون بن ذي النون كان قد لجأ إلاى التفااوض ماع فرنانادو ملاك قشاتالة، لالنتقاام مان (13)«وبعث إليه باألموال والتحـــف

وهكااذا سيسااتبيأ الملااوك النصااارى أراضااي المملكتااين اإلسااالميتين، بمساااعي اباان هااود واباان ذي النااون الذميمااة، »بنااي هااود. 

. ولعاال فااي استشااهادنا بهااذا المثااال، مااا يؤكااد حجاام (14)«أحااوال المساالمين إلااى أبعااد حااد وانهااارت فيهااا خطااوط الاادفاع، وساااءت

النكوا السياسي وتردي الوضع االجتماعي والنفسي للرعية فترة حكم ملوك الطوائاف، األمار الاذي كاان ينباا بعواقاب وخيماة 

س، إلاى أن خارج الطادياة فرذلناد بان شاانجه لم يزل أمر العدو يقوى ويظهر على ملاوك ثغاور األنادل»على مستقبل األندلس، إذ 

فماا هاي حقيقاة العالقاة باين (.15) «الجاوفملك الجاللقة بأرض األندلــس بجيوشه النصرانيـــــــــــة إلى ثغــر المسلميــن باأرض 

 قدرة نصارى الشمال اختراق المجال السياسي األندلسي، واجتماع كلمتهم حول قضية استرداد األرض؟.

 :بن شانجه دفردينانحدود وحدة الممالك النصرانية في عهد   - 2

م(، سانجدها تتحادث عان 11)ق. إذا نحن انطلقنا من الرواية المصادرية اإلساالمية التاي تاؤرد ألحاداث القارن الخاامس الهجاري

، كتعبيار (16)«ماا باين آبَقْيرـاـنمن التنافس والتباعد والعاداوة والحارب أشاد »عالقة جد متوترة بين الملوك النصارى، والتي بلغت 

عن صراع متأصل وذي جذور بين الممالك النصرانية، حتى مع ما أظهره فرناندو بن شاانجه مان عازم علاى توحياد مملكاة أبياه 

 ، (18)، بعد أن خاض صراعات مريرة ضد ملوك عصره(17)«الذي كان قد    بسط سيادته على إسبانيا النصرانية

                                                           
 .449، نفأ الطيب، م س، االمقري -(10)

هو مثال من ضمن أمثلة كثيرة كانت تعيش على وترها األندلس في إطاار العالقاة المتاوترة باين ملاوك الطوائاف، فقاد كاان مان المفاروض  -(11)

. انظر ابن وضع حد للصراعات السابقة بين اآلباء، والسعي إلى العيش في ظل الوحدة والتضامن لدرء خطر الممالك النصرانية المتوثبة

 .177، ا0الخطيب، أعمال األعالم، ج

 .  177، ا0، ج0221، 1ابن الخطيب، أعمال األعالم، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، ط -(12)

 .00العصر الثاني : م.س، ا –عبد هللا عنان، دولة اإلسالم في األندلس -(13)

 .122 – 00عنان، نفس المرجع السابق، ا:  -(14)

  018،ا1ابن عذاري، البيان، م.س،ج -(15)

 070، ا: 1ابن عذاري، البيان المغرب، م.س، ج -(16)

 .11، ا1،ج1417/  1009، 0أشباد، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين والموحدين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط -(17)



 
 
 

 

 

 

الرجلين إلى تحقيق الدولة الموحدة. إال أن وفاة سانشاو األب عجلات بتقسايم تركتاه علاى أبنائاه، األمار وهي مؤشرات على سعي 

الممالاك النصارانية »، وهناا لام يكان مفاجئاا حساب أحاد البااحثين أن نارى (19)الذي كان يخفاي وراءه صاراعا وشايكا باين الورثاة

. وهاو ماا مثال (20)«ألصاهار واإلخاوة صارعى خالفهام وأطمااعهمتضطرم على هذا النحو بنار الحرب األهلية، ويسقط ملوكها ا

حاروب األهلياة بياـن الملاوك أن بـدأت سلسلة جدياـدة مان ال»على ما يبدو تحديا كبيرا أمام أية دعوة لوحدة شاملة للنصارى، بعد 

. الشيء الذي جعل الكنيسة تسعى بشكل حثيث لتذويب الصراعات الداخلية باين الملاوك النصاارى، وتحويال بوصالة (21)«اإلخوة

الصراع صاوب المسالمين مان خاالل التحاريو علايهم، خاصاة وأن الفرصاة كانات مواتياة فتارة حكام ملاوك الطوائاف الطافحاة 

                                          بمختلف مشاهد االنقسام السياسي الداخلي.                   

إن هذا الدعم الكبير الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية، جعل الملك فرناندو بن شانجه يراوده حلم توحيد الممالك النصرانية، 

اساية تنعادم فيهاا الثقاة، إذ التي عانت كثيرا من التبعية للمسلمين أيام الخالفة، دير أن هذا الحلم لم يكان ممكناا تحقيقاه فاي بيئاة سي

نجد توجس راميارو ملاك أراجاـون شارا، لنمــاـو سالطان فرديناناد ... كماا حمال الخطار المشاترك ملكاا نافاارا و أراجاون علاى »

، مساتعينا فاي ذلاك بحلاف (23)«التفكير في االستيالء على مملكاة نافاار نفساها». وقد حمل الطمع راميرو إلى (22)«توثيق تحالفهما

، بعاد أن (24)ه. وساتنتقل بعاد ذلاك عادوى الصادام باين فرنانادو ودرساية414م/1240حااكم سرقساطة ابان هاود حاوالي عقده مع 

. وألجل الحاد مان نفاوذ أخيهماا، عقاد درساية حلفاا ماع أخياه وعادوه (25)«ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة » أصبأ األول 

يبدو، استغل هذا التحالف، فحشد كل ما استطاع من الجند والعدة للمواجهة ، الذي وبعقلية   بردماتية<< فيما (26)القديم راميرو

المقتاادر باان هااود صاااحب سرقسااطة بفرقااة ماان »الحاساامة، طمعااا فااي االسااتيالء علااى ملااك فرناناادو، خاصااة بعااد أن أمااده حليفااه 

                                                                                                                                                                                                   
. كوسيلة النتـزاع عـر  ليـون، بكـل ما تحملاـه ماـن معااني    برادماتياة <<اعتمـد سانشو األكبـر وابنه فرناندو علـى دور المصاهرة  -(18)

العصااار الثااااني : دول الطوائاااف مناااذ قيامهاااا حتاااى الفاااتأ المرابطاااي، مكتباااة الخاااانجي  -عناااان، دولاااة اإلساااالم فاااي األنااادلس انظااار: 

 .178، ا4ط م، 1007ه/1417بالقاهرة.

ء شانجه األربعة حيث حصل فرناندو على قشتالة وليون وجليقية ودرسية اإلبن األكبر على وطان أشار عبد هللا عنان إلى مناطق نفوذ أبنا -(19)

م أكبر الممالك المسيحية والتي توجد بين البرينيه ومناابع نهار اإليبارو، 12أبيه األصلي نفارا التي كانت عند نهاية القرن الرابع الهجري/ 

. كمملكاة صاغيرة. أماا كونزالاو فحصال علاى منطقاة صاغيرة وساط منطقاة البرينياهوحصل راميرو )اإلبن دير الشرعي( على أراجاون 

 .178، ا ، م سدولة اإلسالم في األندلس عنان، :، يتنظرالتفاصيل لمزيد من

 .181الطوائف، م.س، ا دول عنان، -(20)

 .178م.س، ا  ،العصر الثاني –عنان، دولة اإلسالم في األندلس  -(21)

 .00األندلس في عهد المرابطين والموحدين، م.س، ا أشباد، تاريخ  -(22)

عنان، دولة اإلساالم فاي األنادلس، العصار الثالاث: عصار المارابطين والموحادين فاي المغارب واألنادلس، القسام األول عصار المارابطين  -(23)

ه /  1411، 0لخااانجي بالقاااهرة، ط  القساام الثااني عصاار الموحاادين وانهيااار األناادلس الكبارى، الناشاار مكتبااة ا –وبداياة الدولااة الموحديااة 

 .170، ا1002

سالم عنان، دولة اإل. كان "درسية" باعتباره األد األكبر ينظر بعين الغيرة والحسد إلى استئثار أخيه األصغر فرناندو بحكم مملكة شاسعة -(24)

 .182م.س، ا  ،العصر الثاني –في األندلس 

مملكته عن طريق المصاهرة كما فعل والده من قبل، إلى جانب وضعه حدا لحياة صهره برمودو استطاع فرناندو توسيع المجال السياسي ل -(25)

 .178عنان، عصر المرابطين والموحدين، م.س ا  :انظر .(ـه400م ) 1217ملك ليون في معركة " تامارون" عام 

الثغر النتازاع "نفاارا" مان درساية نفساه، مساتغال ديااب هاذا قبل هذا التحالف، كان قد جهز جيشا كبيرا مدعوما فيه بالمسلمين في منطقة  -(26)

 . 170عنان، الطوائف، م.س، ا . األخير فيما اعتبر حجا إلى روما



 
 
 

 

 

 

. ولعل (28)في معركة حاسمة ه(449م/)1214. دير أن فرناندو استطاع وضع حد لهذا التحالف بقتل أخيه درسية عام (27)«جنده

» حاين عبار قاائال: ( 29)ديساتونالفاونتي موخير من عبار علاى هاذا المشاهد التصاادمي باين الممالاك المسايحية، الماؤرد اإلساباني 

، واستطرد متحدثا عن مشكلة توريث الحكم، حاين (30)وكأنما كان روم الطمع والحسد والمنافسة، متأصال في أسرنا الملوكية<<

وهناا نجاد صاعوبة . (31)«يم سانشو الكبير المملكة القشتالية بين أبنائه ما كاان إال أن    زاد جاراثيم الشاقاق والماوترأى أن تقس

كالم أحد المؤرخين المسلمين المتخصصين في تاريخ األندلس، وهو يتحدث عن تمكن إسبانيا النصارانية مان  في فهم ما ورد في

شاابه الجزياارة منااذ أواسااط القاارن الحااادي عشاار، بسلساالة ماان الغاازوات والفتوحااات أن تمهااد لتفوقهااا السياسااي العسااكري فااي »

 ولعل مقام تحفظنا،. (33)«، التي تبلورت على إثرها سياسة االسترداد اإلسبانية(32)العظيمة

يرجع إلى ما يحمله مثل هذا الخطاب، من نبرة توحي للقارئ أن إحكام نصارى الشمال قبضاتهم علاى األنادلس يرجاع إلاى  

قوتهم العسكرية واجتماع كلمتهم حول هدف واحد هاو انتازاع األنادلس مان ملاوك الطوائاف، والاذي شاكل خاللاه ساقوط طليطلاة 

بداية النهاية، حسب أصحاب هذا الرأي، وبالتالي سنجد هناك من يتساءل عن سبب تأخر سقوط األندلس إلى نهاياة القارن التاساع 

 جم من القوة وتحقيق االنتصارات الباهرة.  الهجري، إذا كان نصارى الشمال بهذا الح

ماان الصااراع الااداخلي الااذي نشااب بينااه وبااين إخوتااه، حتااى تأهااب لغاازو أراضااي »إنااه مااا كاااد ينتهااي فرناناادو باان شااانجه  

وتهديده الصريأ لألندلسيين بحتمية ترك األراضي ألصحابها حسب زعمه. بكل ماا سايخلفه هاذا التهدياد مان آثاار  (34)«المسلمين

ة علااى نفسااية المساالمين، وهاام يساامعون وياارون تخاابط ملااوكهم فااي صاادامات تضااعفهم وتعااري ظهااورهم لعاادو نصااراني ساالبي

 .(37)«وتشتيت الصفوف (36)خطة تعتمد على حرب االستنزاف» ، والذي سلك (35)متربأل

                                                           
 182العصر الثاني، م.س، ا –عنان، دولة اإلسالم في األندلس -(27)

الهالاك علاى عار  نافاار مقابال االعتاراف  ه، لينصاب فرنانادو ابان أخياه449م/ 1214وهي المواجهة التي قتل فيها درساية حاوالي عاام  -(28)

 بالتبعية لعمه.

الالتينااي  االساامتحاات  فااي مدريااـد: 1891هااو صاااحب "كتاااب تاااريخ إساابانيا العااام" الااذي تاام إصااداره عااام  (1898 – 1801) الفااوينتي -(29)

:"  Historia general de Espana ("1801 1898 –م)Modesto Lafuente>. 

 .170العصر الثاني، م.س، ا  –م في األندلس عنان، دولة اإلسال -(30)

 .170م.س، ا  -(31)

يبدو أن سياسة دزو المجال األندلسي من خالل نهب المحاصيل الزراعياة وإظهاار الوحشاية فاي قتال وترهياب النااس، وضارب الحصاار  -(32)

أن نعتبرهااا ماان الفتوحااات العظيمااة  علااى المساالمين، والساايطرة علااى مجموعااة ماان الحصااون والقااالع ذات المقاومااة الضااعيفة، ال يمكاان

لفرناندو بن شانجه. بل حتى سقوط طليطلة، نرجأ أنه لم يحصل عن طريق إنجاز عسكري عظيم، له عالقة بما امتلكه ألفونسو من إعداد 

عسااكري، بقاادر مااا هااو راجااع إلااى روم التخاااذل والااوهن الااذي أصاااب صاااحب طليطلااة حفيااد بنااي ذي النااون إلااى جانااب نكااوا ملااوك 

 الطوائف عن الدعوة للجهاد.

 180العصر الثاني، م.س، ا-عنان، دولة اإلسالم في األندلس-(33)

 .182، ا المرجع نفسه -(34)

استغل فرصة تحريو بن ذي النون لهم الستباحة مجال بني هود، فاتم تجرياد " المنطقاة مان ساائر الازروع واألقاوات، وقتال النصاارى،  -(35)

عباد هللا عنان،دولاة  .إلى بالدهم، كل ذلك وابن هاود ممتناع فاي حصاونه مجتناب لالشاتباك مــاـع المعتدياـن وسبوا ما استطاعوا، ثم عادوا

 .00العصر الثاني، م.س، ا –اإلسالم في األندلس 

يكان  نرجأ أن الطرف الذي يضطر إلى سلك  حرب االستنزاف يكون هو األقل إمكانيات    لوجيستيكيا وبشريا <<، في الوقت الذي لام -(36)

الملوك النصارى ــ وفي مقدمتهم فرناندو ــ لم يكونوا مضطرين إلى حرب استنزاف ضد األندلسيين، إذا نحن اعتبرنا جدال أنهام الطارف 

 األقوى، فترة قمة الضعف السياسي في األندلس خالل حكم ملوك الطوائف. 



 
 
 

 

 

 

ويباادو أن حربااا شااعارها القتاال والنهااب وهتااك األعااراض وساابي النساااء، أمااام خصاام مفكااك األوصااال والمتمثاال فااي ملااوك  

 الطوائف، كان وراء خلق وضع نفسي خطيار باين صافوف األندلسايين عاماة. وال يمكان إيجااد تفساير لهاذا الوضاع إال بماا وجاده

ل الزحاف علاى ، والتي شكلت فرصة كبيارة أماامهم ادتنموهاا مان خاالنصارى الشمال اإلسبان، في اختالف كلمة حكام األندلس

، التااي رفعاات ماان منسااوب الحماسااة الدينيااة للنصااارى، ببعااد (39)«ماادعمين ماان قباال الكنيسااة البابويااة» ، (38)نأراضـااـي المساالمي

حركاة االساترداد مناذ  صليبي استئصالي، للسيطرة على أرض األندلس بالكامل، في إطار ما اعتبرته حرباا مقدساة. فقاد اساتغلت

وقت مبكر من القرن الخامس الهجري    ظهور حركة الطوائف الداخلياة وضاعف الخالفاة األموياة بوجاه عاام لتشان هجماتهاا 

، علاى طاول خطاوط التمااس فاي منااطق الثغار    قبال أن تساتولي بزعاماة (40)المركزة على األراضاي والثغاور اإلساالمية<<

هل هذا معناه أننا أمام واقع هبة جماعية لنصاارى الشامال بزعاماة وبالتالي  (41)م<<1281ه/478قشتالة على مدينة طليطلة سنة 

 بعد توحيد الرجال خاصة من القرن الخامس الهجري؟لإلجهاز النهائي على األندلس منذ أوائل النصف الثاني  فرناندو بن شانجه

  .(42)<<قشتالة وليون ونبارة» لكل من

ليستفيد من هذا االنحالل والتفكاك فاي تلاك الابالد »مواتية كما فهمها مؤرد أوربي، إذ لم يكن في رأيه يبدو أن الفرصة كانت 

. فقاد كارس فرنانادو    السانوات العشارة األخيارة مان حياتاه لتوسايع رقعاة مملكتاه علاى حسااب (43)«إال ملوك اإلفرنج وحادهم

ية بين ملوك الثغر، إلاى حلياف لبناي ذي الناون ثام إلاى متحاالف ماع ، كما انتقل من دور المنشط للفتن الداخل(44)«ممالك الطوائف

أحمد بن هود، وأخيرا إلى حامل لخطاب عنصري ضد مسلمي األندلس، والذي ترجمه إلى أفعال وحشاية، نظارا لماا اتسام بـــاـه 

مية المفتوحاة، وسافك دموية مروعة، تبادو واضاحة فاي قساوته وفظاعتاه فاي معاملاة المادنيين مان أهال الابالد اإلساال»من نزعة 

. وهناا يتجلاى بوضاوم اساتغالل فرنانادو بشاكل جياد وضاع ملاوك الطوائاف (45)«دمائهم دون تمييز وال حرج، واسترقاقهم جملاة

المنقساامين علااى أنفسااهم، لتكااريس عمليااة إخضاااعهم، وممارسااة اإلرهاااب النفسااي علااى األندلساايين ماان خااالل أداتااه العسااكرية 

في استباحة األراضي األندلسية. وهو وضع ساهم فاي اتسااع مملكاة قشاتالة فاي عهاد الرجال اتسااعا الهمجية، نحو تسهيل مهمته 

 .  (47)«دفعت حدودها إلى الجنوب وإلى الشرق والغرب على حساب المملكة اإلسالمية» ، بعد أن(46)عظيما

                                                                                                                                                                                                   
، 1صاادي واالجتمااعي، دار الطليعاة للطباعاة والنشار، بياروت، طالقادري بوتشيش، إضاءات حول تراث الغرب اإلسالمي وتاريخه االقت-(37)

 .102، ا0220مارس 

 .48م، ا1081ه/1421، 1بيروت، ط -عز الدين موسى، دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي، دار الشروق -(38)

       .                                                   102القادري بوتشيش، إضاءات، م.س، ا-(39)

م، مطبعاة 1001-1000القبلي محمد، المغرب واألنادلس والمجاال المتوساطي مقادمات أولياة ومالحظاات، درس افتتااحي للسانة الجامعياة -(40)

                 .                                                        .                                         7أكادير، المغرب األقصى، ا -ناضاف

 .7القبلي محمد، المغرب واألندلس والمجال المتوسطي، م.س، ا -(41)

 .012، ا0، ج1007تونس، دشت –توفيق الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس، الدار العربية للكتاب-(42)

 

 .11، ا0210، 1ط ، القاهرةي، ندوزي، ملوك الطوائف ونظـرات في تاريخ اإلسـالم، ترجمة كامل كيال -(43)

 .012توفيق الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس، م.س، ا -(44)

 .189العصر الثاني، م.س، ا  –عنان، دولة اإلسالم في األندلس  -(45)

 .189العصر الثاني، م.س، ا –عنان، دولة اإلسالم في األندلس   -(46)

 .نفسه  -(47)



 
 
 

 

 

 

لمملكتاه، بعاد أن اضاطر أواخار حياتاه دير أن هذا المشروع التوسعي لفرناندو سرعان ما اصاطدم بصاخرة الواقاع الاداخلي 

اجتناباا لكال نازاع باين أبنائاه »،(49)، إلى تقسيم مملكة قشتالة الشاساعة(48)م(، وسيرا على نهج والده    شانجه<<1294ه/418)

، (51)«سابب الحارب األهلياة فيماا بعاد» . إال أن العكس هو الذي حصل، إذ ماا قاام باه فرنانادو كاان(50)«الذين يعرف حدة نفوسهم

مادى ثالثاة »فقاد نشابت باين اإلخاوة علاى . (52)«جناوم الممالاك النصارانية نحاو التوحاد»وهو مؤشر يدحو على ما يبادو فكارة 

دفعنا إلاى التأكياد علاى حجام أزماة الحكام البنيوياة لادى . وهاو ماا يا(53)«أعوام حرب ضـــروس خربــت وديـــان ليــون وقشاتالة

 نصارى الشمال، المتعلقة بمشكل توريث الملك، الذي كان يعني بالضرورة تقسيم المجال بين الورثة، 

وهو مؤشر قوي ال يساعدنا حسبما نرجأ، على االقتناع بوجود ساقف سياساي عاال مان حجام وحادة سياساية بادوافع  قومياة، 

النصرانية المنتشرة من أقصى الشمال الشرقي إلسبانيا إلى أقصاى الشامال الغرباي، بال لام يتاوفر هاذا الشارط حتاى الممالك لدى 

بين أمراء مملكة قشتالة نفسها المتزعمة جدال لحركة ما سمي باالسترداد المدعومة بخطاب كنسي مغرق في صليبيته. لكن حتاى 

، كيف سيأتي سقوط مدينة حصينة من حجم طليطلاة التاي صانعت المجاد المؤقات مع هذا الواقع المأزوم داخل الممالك النصرانية

 أللفونسو السادس، وأول خنجر في جسم األندلس؟ 

 :ورد فعل ملوك الطوائف هـ874المحور الثاني: أسباب سقوط طليطلة عام 

 بالتزامن مع قمة االنقسام الداخلي لألندلسيين: وصول ألفونسو السادس إلى حكم قشتالة -1

اتتر  باشر ه، حياث اقترفات أياديهم جارائم بشاعة فاي حاق األندلسايين مان 419عاام (54)كان النورمان الغازاة قاد اساتباحوا مديناة بارر

 كان الخطب في هذه النازلة »النساء والولدان والشيب، والتي جثمت بكل ثقلها النفسي على رعية المدينة المنكوبة، فقد 

وإذا كان ألكسندر الثاني قد شاارك علاى ماا يبادو فاي تشاكيل الرحلاة االستكشاافية ضاد ، (55)«أعظم من أن يوصف أو يتتقّصى

 ،(56) إساابانياام فااإن دريغااوري السااابع هااو الااذي أصاابأ أول بابااا يطااور اسااتراتيجية نشااطة فااي اقتحااـ 1294بربسااترو فااي عااام 

                                                           
 .128ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم، م.س، ا . دوزي،إسم "سانكو"ورد عند دوزي تحت  -(48)

اعتبرأشباد عملية التقسيم خطأ كبيرا وقع فياه فرنانادو، وترتاب علاى وقوعاه نفاس النتاائج المحزناة : تااريخ األنادلس فاي عهاد المارابطين  -(49)

 .01والموحدين، م.س، ا

 .07ن والموحدين، م.س، ا أشباد، تاريخ األندلس في عهد المرابطي -(50)

 .07، انفسه المرجع السابق -(51)

 .102القادري بوتشيش، إضاءات، م.س، ا -(52)

عااااام  ه( و"جلبيااااريس"491م ) حااااوالي 1297معركتااااي " بالنتاااادا عاااام /  . ولمزياااد ماااان التفاصااايل عااان08، ا 1أشاااباد، م.س، ج -(53)

ه فرساان المارابطين تادك أركاان الشارك والفرقاة وتوحياد صاافوف ، فاي الوقات الاذي كانات فيا00-08ا تتنظار: ه(497م)حاوالي1271

 استنـجاد األندلسييـــن بهم. المغاربة تمهيدا لدخول تجربة وحدة الغرب اإلسالمي من الباب الواســع بعد

من خالل الرواية و .87، ا1، مج1، ابن بسام، الذخيرة، القسم«كانت صدرا في القالع المنيفة، وعينا من عيون المدائن الموصوفة» -(54)

المصدرية تبرز أهمية المدينة على المستوى االستراتيجي واألمني، واختراقها من طرف النورمان، مثل أول انتهاك لحرمة األندلس 

 واستباحة لعرض نسائها وصبيانها.

عصره، ما شهدته "بربشتر" من أهوال في هذا السياق جاء على لسان ابن حيان شاهد . 181،.ا1، مج1ابن بسام، الذخيرة، م.س، القسم -(55)

استباحة النصارى لها، وما ارتكبوه في حق أهلها من جرائم القتل وانتهاك الحرمات، ما يتحرك له ضمير المسلم الحي، خاصة وأن مثل 

 .189اإلى  181، من ا1ابن بسام، القسم الثالث، مج انظر: تلك األحداث تخلف آثار نفسية ال يبرئ المجتمع منها بسرعة.



 
 
 

 

 

 

 422'' مااا فقااده القااوط الغربيااون قباال و  سااتتعرف عمليااة الغاازو باساام االسااترداد، وهااو ادعاااء زائااف إلااى حااد مااا لااـ" اسااتعادة 

إثر المآسي التي تركتها وحشية االقتحام الصليبي للمديناة المنكوباة، سايتدارك المقتادر ابان هاود صااحب سرقساطة . و(57)عام<<

 هبعد أن توفر الحد األدنى مان اإلرادة لادى نماوذج واحاد مان ملاوك الطوائاف. فقاد ماد417الموقف ويحرر المدينة المنكوبة عام 

، فحميات نفاوس أهال اإلساالم وجااءه مانهم للجهااد فاي ساائر باالد المسالمين»ة األول يده لصاحب اشبيلية ابن عباد، وتمت الادعو

خلق عظيم ال يحصى عادده، ذكار أناه وصال مان ساائر باالد األنادلس ... فاساتولى المسالمون علاى المديناة ودسالوها مان رجاس 

 ، (59)«لوحدة، وضعفها بالتشرذم والتجزئةبا»بصفة عامة مرتبط  ن عظمة الدولة. وهنا الدرس، إذ أ(58)«الشرك

تتر، أن السبيل الوحيد الذي كاان أماام ملاوك الطوائاف لمناع أي  باشر وبالتالي يظهر من خالل حدث استرجاع المسلمين مدينة بارر

وتحديااد خطااة عمليااة للااردع اختااراق للمجااال األندلسااي، والتصاادي ألي عاادوان صااليبي، ماارتبط إلااى حااد بعيااد باجتماااع كلمااتهم، 

والتصدي للعادو المشاترك النااقم علاى المسالمين. وهناا بالاذات يلاوم لناا الساؤال التاالي: لمااذا لام يساتطع المسالمون فاي األنادلس 

تترر من يد النورمان، وذلك من خالل الدعوة إلى النفير العاام ضاد مملكاة قشاتالة المتوثبا باشر ة االستثمار جيدا في درس استرجاع بْرر

 تحت قيادة ألفونسو السادس؟.

طليطلاااة،  بعقليتاااه النفعياااة ونظرتاااه االستشااارافية، كاااان قاااد اساااتغل وضاااعه كالجاااا سياساااي فاااي يبااادو أن ألفونساااو الساااادس

ه ودرساية، وأخاذهما طرفاي سالكه   (60)«  آواه المأمون ابن ذي النون ونصرهحيث بعد أن كان قد تغلب عليه   أخوياه شاانجت

ا ساتتام الفرصاة الذهبياة للرجال لكاي يقارأ بعماق عقلياة ونفساية ساكان تلاك المديناة الحصان، إلاى جاناب ، وهنا(61) من يديه..<<

رصده لحياة الترف والبذد داخل قصور األمراء واألثرياء، وميلهم إلى حياة اللهو والدعة. وبمجرد أن هبت ريام التغييار داخال 

بعد أن قتل شاانجه، وثقاف  (62)«شقيقين  سانكو<< و  ودرسية<<استولى على مملكة ال» البيت السياسي لقشتالة لمصلحته، 

، وهي ظروف هيأت لاه شاروط إحيااء مشاروع أبياه، مان خاالل تشاديد قبضاته علاى ملاوك الطوائاف، وذلاك بفرضاه (63)درسية

قبال أن يادخل ، (64)«كان األذفنش ملكا مزعجا متعبا في طلب اإلتااوة» ضرائب ثقيلة أنهكت مختلف فئات المجتمع األندلسي. فقد

إلى مرحلاة االختباار الحقيقاي للحكاام المسالمين بعاد ساقوط طليطلاة فاي ياده. لكان هال اساتطاع الرجال أن يوحاد بالفعال نصاارى 

 ؟ .ته ألجل الظفر باألندلــــس كلهاالشمال تحـت راي

                                                                                                                                                                                                   
(56) - Norman and Anglo-Norman Participation in the Iberian Reconquista c.1018- c.1248; By Lucas villegas 

cas villegas Aristiz abal BA (Hons); MA ; Thesis submitted to the university of  

Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy. June; 2007. P:64  .  

(57) - Reconquista ; World History Encyclopidia ; by Mark cartwright ; published on 5 october 2018  

 .007، ا1ابن عذاري، البيان المغرب، م.س، ج -(58)

فااس، سلسالة  -اإلنساانية ساايسم(، منشورات كلية اآلداب والعلاوم 11 – 12ه/ 7 – 4عبد هللا، اضمحالل دولة الخالفة ما بين )  العماري -(59)

 .100م، ا0221ه/1404، 1فاس، ط -، مطبعة سيباما9رسائل وأطروحات رقم

 . 192، ا1، مج4ابن بسام، الذخيرة، م.س، القسم -(60)

 . نفسها والصفحة نفسه المرجع -(61)

 .128دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم، م.س، ا  -(62)

 .79ا ابن الكردبوس،م.س،  -(63)

 128ا ،دوزي، م.س -(64)



 
 
 

 

 

 

ياة وملاوك أراجاون وضاع ألفونساو ياده علاى كال المجاال السياساي لقشاتالة، يظهار أن اعتبااره أماراء قطلونفحتى بعد أن 

أراجااون لاام تكاان تعتاارف بمثاال هااذه »تااابعين لمملكتااه فااي إطااار ماان الوحاادة، يكذبااه الواقااع السياسااي للممالااك المساايحية، ذلااك أن 

الدعوى، وكان لها باتحادها مع نافار من القوة ماا يكفاي لتادعيم اساتقاللها، أماا إماارة برشالونة فكانات مان الضاعف بحياث كانات 

. وهنا يظهر لنا أن الممالك النصرانية لم تكن تميل إلى الوحدة الشاملة، بفعل طبيعة أنظمتها الملكياة (65)«لة لهاتغتبط بحماية قشتا

المغلقة، التي لم تتوفر لديها معايير محددة في إسناد الحكم لمن هاو األجادر باه، والنتيجاة الطبيعياة لهاذا األمار تجسادت فاي أزماة 

 والذي طالما تسبب في حروب دموية حتى بين اإلخوة، كما كان حال حكام قشتالة.  وراثة الملك على المستوى الداخلي،

هذه األمثلة التي قرأنا من خاللها عالقة الممالك النصارانية، تجعلناا نارجأ عادم جاهزياة نصاارى الشامال لخاوض حارب شااملة 

اساتباحة  - من المنافسة والتحالفات المؤقتة في إطار - هم استطاعواوحاسمة ضد ملوك الطوائف، وانتزاع األندلس منهم، ردم أن

 المجال األندلسي باحتالل مواقع ومدن ذات أهمية على المستويين العسكري والتجاري، 

علاى طاول خطااوط التمااس مااع الممالاك اإلسااالمية فاي الشاامال. لكان هاال ساقوط مدينااة ذات أهمياة كباارى اساتراتيجيا وحضاااريا 

 ؟ية لطي صفحة المسلمين في األندلسواقع التفوق العسكري النصراني والبداية الحقيقورمزيا من حجم طليطلة، جاء ليجسد 

تفارق كلماة » في السابق بين المسلمين والنصارى، يبدو أن المناد السياسي العام المتمثال فاي(  66)بعد أن كانت الحرب سجاال

خالل حكم الطوائف هو الذ سيشكل الفرصة المناسبة أللفونسو السادس لالستثمار فيها بشكل جياد، نتيجاة ماا تملاك  (67)األندلسيين

حكام الطوائف والنخب التي تدور في فلكهم، من نفسية مهزوماة، دلاب عليهاا الخاوف مان النصاارى والبحاث علاى استرضاائهم 

ولعال  ث بحياة الرفاه والبذد، والقابلية للعيش في إطاار االنقساام والفرقاة.بكل الطرق، إلى جانب تغليبهم المصالأ الضيقة والتشب

لسان حال األديب والشاعر األندلسي أبو طالاب عباد الجباار كاان أقاوى تعبيارا، وهاو يقارن باين واقاع االنقساام الاداخلي فاي باالد 

ومواالتهم ضد إخوتهم في الادين، بعاد أن األندلس، وانغماس ملوك الطوائف في الرذائل، وبين الخضوع لملوك نصارى الشمال 

 كانت الممالك النصرانية تؤدي الجزية لبني أمية وللعامريين، قبل اضمحالل دولة الخالفة، كرمز للتبعية والخضوع للمسلمين.

 وســــــمــاع الزمـــــــروباألداني  واشتغــــلــت أذهانهــــــم بالخمــــــــر 

 ( 68)أن ظاهـــــروا عصابــــة الصلــبان وزادهـــــم في الجهـــــل والخـــــــذالن 

 

 طليطلة: مواقف ملوك الطوائف بعد سقوط -2

لقد تعامل الفونسو السادس بدهاء وهو يمهد للظفر بطليطلة المدينة المنيعة، حيث سيستغل واقاع التناافر باين ملاوك الطوائاف، 

 ضعف،يد ذوي الفضل عليه فترة منفاه في طليطلة، ضحيته األولى باعتباره الحلقة األليجعل من يحيى القادر حف

                                                           
 149أشباد، تاريخ األندلس فيعهد المرابطين والموحدين، م.س، ا  -(65)

 .82ابن الكردبوس، مرجع سابق، ا -(66)

 .104دوزي، م.س، ا -(67)

االساتيعاب، نشار مكتباة ابن عبد البر، القصد واألمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، اإلنبااه علاى قبائال الارواه المادخل لكتاباه  -(68)

 .71-70ه، ا1112القدسي، مطبعة السعادة بالقاهرة عام 



 
 
 

 

 

 

ترف الحياة، ونعيم القصر حتى أصبأ ألعوبة الخصيان... ولفداحة ما كان يرهق به رعيتاه مان »فيحيى هذا كان قد أضر به  

. أكثار مان ذلاك نجاد أن (69)«يساتطيع أن يملاك زماامهم، فلجأ إلى األذفونش يشكو إلياه أناه ال ظلم والمغارم، لم يسلس له قيادهمال

المتلقاب » ، دفاع بهاذا (70)«عقلية التشبث باألحقاد الموروثة، والجشع الفردي والحرا على الكسب وإيثاار المصالحة الشخصاية

شابيلية، لماا افي  مع بني هود في سرقسطة وبني عباد ، إلى تكريس واقع الصدام والخالف(71)«من األلقاب السلطانية بالقادر باو

، وهااذه كلهااا ظااروف ناارجأ أنهااا شااكلت مفتااام التااربأل بطليطلااة (72)«ماان العااداوة والبغضاااء» كااان بااين آبائهــااـم وأجدادهــــااـم

خناق األنادلس وتطويقهاا تادريجيا، عمال ألفونساو بشاكل . وألن الظفر بها سيشكل بداياة (73)«واسطة السلك، وأشمخ ذرى الملك»

ر، من خالل دفعه إلاى إهاناة رعيتاه أوال، بعاد أن أقسام علاى أن يجعال النسااء و البناين رهناا فاي ياد ملاك حثيث على ابتزاز القاد

قشااتالة، إذا لاام يااأتوه بالمااال الااذي طلبااه منااه الطاديااة، كمااا تنعتااه بااذلك المصااادر العربيااة، الشاايء الااذي دفااع بأهاال طليطلااة إلااى 

ا سايعطي فيماا نارجأ المشاروعية أللفونساو للتظااهر بتقاديم الادعم . وهاو ما(74)االستغاثة بجارهم ابن األفطاس صااحب بطلياوس

فأدخاال فيهمااا اللعااين ثقاتااه فااي الحااين، » ، وذلااك ماان خااالل اسااتدراجه لوضااع حصااني ساارية وقوريااة فااي يااده كاارهن، (75)للقااادر

مقابال اساترجاع القاادر ، مع ما يمثالنه من أهمية أمنية وأبعاد استراتيجية فاي مساتقبل األياام، وذلاك (76)«وحصنهما أشد تحصين

حكمه في طليطلة. فقد كانت الرعية قد ثارت في وجهه بسبب مقتل العالم والفقياه ابان الحديادي، فاي إطاار ماؤامرة داخلياة خبيثاة 

ينتساف مرافقهاا، فغلات »ام ألفونسو، لكي يستبيأ طليطلاة فيها. وقد فتأ هذا األمر الباب أم (77)تتحدث المصادر عن تورط القادر

وبمجرد تسلمه أمار  ،(78)«ر، وكثر القتل والجالء والتخريب، وطفق سكانها يستصرخون ملوك الطوائف فال يجدون معيناألسعا

.وتؤكاد (79)«وبدد حصونه حصنا حصنا، وذهبه ديناارا ديناارا وهاو مستسالم ماردم»طليطلة، عمل على تمزيق ثروة يحي القادر 

 لم يزل التخاذل يتزايد، » قوط مدينة عظيمة من حجم طليطلة، إذالرواية المصدرية حجم التردي والخذالن الممهد لس

                                                           
 . 101دوزي، مرجع سابق، ا -(69)

 .10م.س، ا ابن عبود، التاريخ السياسي واالجتماعي الشبيلية، -(70)

 .00، ا1، مج1ابن بسام، الذخيرة، م.س، القسم -(71)

 .82ابن الكردبوس، م.س، ا -(72)

 .00، ا1، مج1،القسمابن بسام، م.س -(73)

تصف المصادر فراره في وجه ألفونسو بعد أن تذكر عواقب الطماع.. وأجلاى مباادرا إلاى بطلياوس دار قاراره، وذلاك بعاد أن كاان طاريأ  -(74)

وأهل طليطلة الممتحناون فاي دمارتهم سااهون، وعلاى أعقاابهم  الفتنة من فر  فخم، وسرادق ضخم. أكواب ودنان.. وتجافت عن انتهابه

 .191-192، ا1، مج4 : ابن بسام، الذخيرة، م.س، القسميتنظر التفاصيل. لمزيد من كصونين

  .81-80، ا، تاريخ ابن الكردبوسابن الكردبوس -(75)

 . 81م.س، ا -(76)

بان تاشافين، فاي نقل ابن الخطيب انتقام آل العالم ابن الحديدي مان يحياى القاادر، وذلاك بعاد اساتدعاء أهال بلنساية ابان عكاشاة قائاد يوساف  -(77)

أعماال األعاالم،  ابان الخطياب، مرسية، والتمكن من القادر الذي قرر في حقه القاضي ابن جحان، القتل، وذلك بيد فتى من بني الحديادي.

 .  182، ا0ج

 .10، ا1007إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطين، طبعة دار الشروق، عمان،  -(78)

 . 109دوزي، مرجع سابق، ا -(79)



 
 
 

 

 

 

فاي أيادي النصاارى وذلاك فاي  (80)والتدابر يتساند، حتى حلت الفاقرة وقضيت القضية وتتعتجلت البلية بحصول مديناة طليطلاة

 .(81)«سنة ثمان وسبعين

 األندلس:المحور الثالث: األسباب الرئيسية لضعف حكام األندلس مقدمة لضياع 

 عالقة احتالل طليطلة بحالة الوهن في صفوف ملوك الطوائف:-1

يظهر أن ألفونسو كان بارعا في سياسة استدراج القادر بن ذي الناون، بال وسااعده كثيارا الجاو العاام لنفساية ملاوك الطوائاف 

 حجم ابن عباد مثال، المأزومة، إذ أن متن الرواية المصدرية يشير بكل وضوم إلى أن نموذجا لملوك الطوائف من

يروج لخطاب فيه الكثير من معاني الخضوع واالستسالم، حين تجده يتحدث عن مطالب الزعيم النصراني بكونهاا مقتصارة  

. وهو على ماا يبادو منطاق االعتاراف (82) )«هللا تعالى يسر من إنابته إلى السلم ما يسر»على أخذ الجزية من المسلمين فقط، وأن 

اساة ألفونساو المتسامة باالمكر والخاداع التاي مارساها ماع القاادر والتاي قاادت األخيار إلاى تساليمه طليطلاة. وهناا بالعجز، أمام سي

مفهاوم األرض إلذكااء وعاي جمااعي، فلام تكتساب الدولاة »لاى ملاوك الطوائاف عادم اساتغاللهم يسجل أحاد البااحثين الباارزين ع

من شاأنه أن يشاكل حاافزا للادفاع عان األرض مان خاالل دفاع ضاريبة ، والذي (83)«الطائفية معنى الوطن حسب المفهوم الحديث

الدم. فملوك الطوائف على ماا نارجأ لام يعاودوا مساتعدين لرفاع راياة الجهااد، مماا جعال مانهم رهاائن للملاوك النصاارى، مقابال 

عن ذلك، فإنه بمجرد تمكنه مان التشبث بكراسي الملك. وإذا كان ابن عباد قد اقتنع بإنابة ألفونسو إلى السلم كما تحدثت المصادر 

 .  (84)«أقسم ليستولين عليها»م(، ددت سرقسطة هدفه القادم، بعد أن 1289ه)478طليطلة عام 

إن من عالمات الضاعف الاذي أصايب باه ملاوك الطوائاف، قياامهم بماا يمكان اعتبااره حروباا بالوكالاة، خادمت إلاى حاد بعياد 

يداخلون طوائف الاروم، ويكتاري كال واحاد مانهم عساكرا بجملاة » ام األندلس الممالك النصرانية المتصارعة، بعد أن أصبأ حك

من المال، يخرجه إلى بلد كاٍشحه، ويسلطه على من عانده ممن يجاوره من البالد، حسدا له وطمعا في بلده أن يصاير طاوع ياده، 

جعلاوا مان أعاداء »هم الابعو، بعاد أن كما عملوا على طعان ظهار بعضا ،(85)«فكانت نيران الفتنة بينهم مشتعلة، والرعية مهملة

 ،(86)«أسالفهم أصدقاء يتقربون إليهم بثغور وأعراض المسلمين

                                                           
، 010، ا1ابن عذاري، ج. قد عاين أمر طليطلة وعملها وتكشف عليها <<»كان ألفونسو السادس خالل فترة منفاه على يد أخيه سانشو  -(80)

ا مان جمياع وفطن ألهميتها االستراتيجية ورمزية سقوطها في يده، بحيث هي    مان الجزيارة كنقطاة الادائرة، وواساطة القاالدة، تادركه

 .040، ا1، مج0 نواحيها، ويستوي في األضرار بها قاصيها ودانيها <<ابن بسام، م.س، القسم

 .040، ا1، مج0ابن بسام، الذخيرة، م.س، القسم -(81)

 .   010، ا1، مج0ابن بسام، م.س، القسم -(82)

 .   97امحمد بن عبود، م.س، ا -(83)

                                                           . 107ابن عبود، نفس المرجع السابق، ا -(84)

 .                   014، ا1، مج0ابن بسام، الذخيرة م.س، ج -(85)

 .                                                           149العماري. اضمحالل دولة الخالفة، م.س، ا-(86)



 
 
 

 

 

 

. فهاال كااان هااذا األماار (87)«ربااع األناادلس دون أن يسااتعمل سااالحا»إلااى الدرجااة التااي اسااتولى فيهااا ألفونسااو السااادس علااى  

 ندلسية؟سيحدث لو لم يقف ألفونسو السادس على حجم الضعف الذي أصاب األمة األ

 يبدو أن مصدر الشعبية التي اكتسبها ألفونسو السادس، إنما بسبب ضعف موقف حكام األندلس المتشابثون بكراساي الملاك، إذ

. وهو ما يدفعنا حسب (88)«لوال اهتبال ملوك الطوائف بإقامة مرافقه وإصغاؤهم إلى هدر شقاشقه، لطار شعاعا، وذهب ضياعا»

ة خاصة المعاصرة لتلك الفترة الخطيرة من تاريخ األندلس، إلى االساتنتاج باأن ألفونساو الساادس ما تفصأ عنه الرواية المصدري

لم يكن بتلك القوة التي من شأنها إنهاء حكم المسلمين وبسط نفوذه علاى الابالد بالكامال. ويبادو أن إمعاان الرجال فاي إذالل أولئاك 

ئر الملوكياة متاى طارأت مان المشارق كاي يوجههاا إلاى ألفانش هدياة، في شاراء الاذخا» الحكام، يرجع إلى تنافس كل واحد منهم 

...  والمارؤوسليتقرب بهاا إلياه ويحظاى دون مطالباه لدياه، إلاى أن ضاعف مان أولئاك الثاوار الطالاب والمطلاوب، وذل الارئيس 

 .(89)«وصاروا للفنش عماال يجبون له األموال ال يخالف أمره أحد

السياسي داخل األندلس لام يقتصار علاى ضاياع طليطلاة مان األندلسايين، بال أصابأ ملاوك فخطورة الموقف الخاا بالوضع 

، وهو أمر ال يمكن إيجااد تفساير لاه حساب ماا نارجأ، إال بجابن الحكاام (91)«كلهم يدارون الطادية ويتٌقونه بالَجزى»(90)الطوائف

 المسلمين في األندلس، والتعلق بالدنيا والخوف على ضياع كرسي الحكم.

)الشااعر  ما يلخأل هذا الوضع الخطير، مقتطف من أبيات شعرية لعباد هللا بان فارج اليحصابي المشاهور باابن العساال ولعل

 الطليطلي(، والتي تحمل الكثير من الدالالت واألبعاد على المستويين السياسي والنفسي، قال فيها: 

 مـــــــن الغلــــــــــــــطفما المقام بهــــا إال  حثوا مطاياكم عن أرض أندلــــــــس  

 ثوب الجزيرة منسوال من الوســــــــــــــــط فالثوب ينسل من أطرافـــــــــه وأرى   

 (.92)سفـــــطكيف الحياة مـــــــــــــع الحيات في  ونحــــــن بيـــــــن عــــــدوال يفـارقنا 

 

ه، يؤكاد شايوع 478، والذي شهد انتشارا واسعا بعد احتالل طليطلاة سانة (93)األدبيإن الدرس المستفاد من هذا النوع من اإلنتاج 

 روم اليأس وعقلية التبرير والخوف من األعداء، وهي عالمات فيها نوع من القابلية للتفريط بالتدريج في أرض األندلس،

                                                           
 .101م، ا 1000ه/ 1411واألندلس، دار الرشاد، مؤنس، معالم تاريخ المغرب  -(87)

 .191، ا1، مج4ابن بسام، م.س، القسم -(88)

 .77ابن الكردبوس، م.س، ا -(89)

 كابن حبوس صاحب درناطة وابن األفطس في بطليوس وابن صمادم بألمرية. -(90)

 .410، ا 1المقري التلمساني، النفأ الطيب، م.س، ج -(91)

 .118، ا4، انظر أيضا ابن خلكان وفيات األعيان، ج110، ا4لنفأ الطيب، م.س، جالمقري التلمساني، ا -(92)

انظر في هذا اإلطاار أهمياة الماادة المصادرية األدبياة فاي تقرياب الواقاع السياساي واالجتمااعي فاي باالد الغارب اإلساالمي خاالل العصار  -(93)

بساوء الماآل، نماوذج حاي لهاذا األمار جااء فاي مقاال تااريخي للباحاث  الوسيط، وبالتحديد األحداث التي شهدتها األندلس والتي كانت تنذر

المغربي الدكتور سعيد بنحمادة تحات عناوان : المجتماع والسالطة فاي المغارب واألنادلس مان خاالل كتاب األمثاال واألزجاال، مجلاة كاان 

 . 0210، مارس 41التاريخية، العدد 



 
 
 

 

 

 

مااان ال يمكااان مقاواتاااه ومخاشااانته، فلااايس إال مداراتاااه » خاصاااة عنااادما تجاااد أحاااد أبااارز وجاااوه ملاااوك الطوائاااف يحمااال شاااعار 

، وهي فيما نرجأ عقلية استسالمية ال يمكن إيجاد تفسير لها، إال بفسااد أخاالق ملاوك الطوائاف والنخباة التاي تادور (94)«ومالينته

. إلى جانب فئات كبيرة مان المجتماع األندلساي التاي كاان الفسااد بكال أشاكاله ينخار (95)في فلكهم، من قضاة ومثقفين وذوي النفوذ

فسادت »نصاارى الشامال حرماتهاا، بعاد أن  جسمها، ويجعل لديها كل القابلية للعيش ضمن واقع الفتن، واالستسالم لواقاع انتهااك

هللا تعالى على أهل الثغاور مان الجابن عان العادو  صب» ، بعد أن (96)«أحوال الجميع بالكلية وزالت من النفوس األنفة اإلسالمية

مان هللا سابحانه مان الفارار  مساتحيىما ال كفاء له، فال يكاد أحد منهم يلقى نصرانيا فاي قارار مان األرض إال ويولياه الادبر ديار 

 .  (97)«أمامه، حتى تعود أعداء هللا ذلك منهم

النصارى إلى استباحة أرض األندلس، في ساياق ماا خاطاب باه وسيشهد شاهد من أهلها عن أسباب موضوعية كانت وراء تطلع 

مان اخاتاللهم،  :    أماا تعييارك المسالمين فيماا وهان مان أحاوالهم، وظهارن األفطس، ألفونسو المتوثب قاائالالمتوكل على هللا ب

 .(98)، والفرقة المكتوبةفبالذنوب المركوبة

ة واالساتعالء علاى مسالمي األنادلس مان طارف نصاارى الشامال نرجأ بناء على ما سقناه من حجاج وأمثلاة، أن مشاكل الغلبا

كمقدمة لضياع األنادلس، لام يكان علاى مساتوى الفارق فاي اإلمكانياات البشارية والعساكرية، أو إلاى قاوة إرادة الملاوك النصاارى 

يلااة عقااود باال لتحقيااق وحاادتهم القوميااة، وذلااك بااالنظر إلااى حجاام المشاااكل السياسااية البنيويااة التااي ظلااوا يجرونهااا وراءهاام ط

، وأبرزها مشكل توريث الحكم والتنافس الشديد على العر  بين الورثة من جهة، والتقاتل بين الممالاك المسايحية فاي (99)وقرون

إطار توسيع مجالها السياسي من جهة أخرى. فأمر اضمحالل الدويالت األندلساية ارتابط إلاى حاد بعياد بماا هاو أساباب ذاتياة فاي 

يز باالنقسام الداخلي، واستشراء الظلم وتردي أخالق المجتماع األندلساي، وشايوع روم الهزيماة النفساية ظل حكم الطوائف المتم

 واليأس والخوف من العدو.

 فترة حكم الطوائف اإلسالمية مرحلة مؤسسة لضياع األندلس: -2

والتي تركت جروحا دائرة لم يبرأ منها إن حجم التناقضات السياسية واالجتماعية التي كانت تعج بها األندلس أيام الطوائف، 

المجتمع األندلسي ــــاـ ردام ماا تحقاق مان وحادة سياساية ومذهبياة ماع المارابطين ـــــاـ يلخصاها الحاديث الشاريف فاي موضاوع 

 الوهن الذي أصيبت به األمة األندلسية وجعلها لقمة صائغة في يد الملوك النصارى.

                                                           
 .010، ا: 1، مج0ابن بسام، م.س، ج -(94)

حااول حتميااة االسااتنجاد  ن التعماايم، كاناات األناادلس حبلااى بفقهاااء وعلماااء كاناات لهاام الكلمااة الفصاال فااي اجتماااع كلمااة األندلساايين،بعياادا عاا -(95)

 بالمرابطين كقوة عسكرية ومذهبية صاعدة، والذين أوقفوا المد المسيحي الصليبي إلى حين.

 .77تاريخ األندلس البن الكردبوس، م.س، ا  -(96)

 .082، ا1لبيان المغرب، م.س، جابن عذاري، ا -(97)

م، دار الرشااد 1070/ـه1100الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، حققه الدكتور سهيل زكار واألستاذ عبد القادر زمامة، مجهول،  -(98)

 .19، ا 1الحديثة، الدار البيضاء، ط

ن ضاعفت شاوكة الدولاة المركزياة فاي المغارب األقصاى، الاذي أنجبات م، بعد أ11ه/0فقد تأخر احتالل األندلس بالكامل إلى أواخر القرن  -(99)

أرضه أول تجربة وحدوية فاي باالد الغارب اإلساالمي ماع المارابطين والموحادين، قبال أن تجتماع حولهاا مختلاف عوامال الهادم الداخلياة 

 والخارجية التي معها تتحقق السنن التاريخية الخاصة بنهوض الدول وسقوطها.



 
 
 

 

 

 

ى األكلاة يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تتداع: »ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقفعن أبي عبد السالم، عن ثوبان، قال:  

بل أنتم يومئذ كثيار، ولكانكم دثااء كغثااء السايل، ولينازعن هللا مان صادور »، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «إلى قصعتها

 (.100)«: حب الدنيا، وكراهية الموتهللا وما الوهن؟ قال يقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل: يا رسولعدوكم المهابة منكم، ول

بما حصل فيهم من خلق االنقياد وماا رئماوا » إن واقع ارتماء ملوك الطوائف في أحضان الملوك النصارى، لم يكن ممكنا إال

لم شتات الوطن المجزئ، . وهو ما يؤكد واقع الهزيمة المعنوية قبل العسكرية، بعد أن طغت عقلية عدم االستعداد لْ (101)«من الذل

واستئثار النخبة بالمناصب والجاه وحياة الرفاه، مقابل تحمل الفئات المستضعفة مختلف أنواع القهار االجتمااعي الاذي تجساد فاي 

 استنزاف الفالحين والصناع والتجار، 

. وهي عوامل (102)«األبية واالستزادة في تحصيل الضرائب ألن   في المغارم والضرائب ضيما ومذلة ال تحتملها النفوس 

كانت كافية لكي يتداعى الملوك النصارى على المسلمين كماا تاداعى األكلاة إلاى قصاعتها كماا ورد فاي الحاديث الشاريف، وذلاك 

، بعاد أن نازع هللا مان صادور األعاداء المهاباة مان المسالمين. ولعال (103)«أنسوا مان أنفساهم مان العجاز عان المقاوماة»بسبب ما 

المعاصاارة لألحااداث آنااذاك لاام تخطااا اللحظااة، وهااو مااا وجاادنا نموذجااا لهااا فااي مقتطااف ماان قصاايدة معباارة للفقيااه المااادة األدبيااة 

 األندلسي ابن العسال: 

 لم تخط لكن شأنها اإلصمـــاء ولقد رمانا المشركون بأسهــــم  

 لم يبق ال جبل وال بطحـــــــاء هتكوا بخيلهم قصور حريمهـا 

 في كل يوم دارة شعــــــــــواء هم بهـــاجاسوا خالل ديارهم فل

 فحماتنا في حربهم جبنــــــــــاء ماتت قلوب المسلمين برعبهــم

  ... ف                                                         

 ركبوا الكبائر ما لهن خفـــــــــاء لوال ذنوب المسلمين وأنهــــــم

 أبدا عليهـم فالذنــوب الــــــــــداء ما كان ينصر للنصارى فارس 

 (104)وصالم منتحلي الصالم ريـاء فشـرارها ال يختفون بشرهـــــم

 

                                                           
(؛ من طريق: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عناه، ورجالاه 0/ 114/ 01(، والروياني في مسنده )ج 012/ 0داود في سننه ) أخرجه أبو -(100)
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وهو ما يلخأل وضعا خطيرا يؤكد حجم تكالب العدو النصراني على األندلس بسبب حالة ضعف حكام الطوائف، وتفكاك 

 المجتمع األندلسي.

إن مرحلة تاريخية من حجم فترة حكم ملوك الطوائاف تادفعنا إلاى ناوع مان المغاامرة الفكرياة بتحميال المساؤولية التاريخياة   

، وعلى رأسهم األسر الحاكمة والنخاب التاي تادور فاي فلكهام (105)لألندلسيين قبل ديرهم في موضوع التفريط في أرض األندلس

خلاق كثيار. ( 106)«حت لوائهم من جماعات األرقااء والفسادة، ومعتاادي اإلجارامت»من أصحاب المصالأ الشخصية، كما انضوى 

 رعية أنهكها اليأس جراء المغارم القاسية، مع 

عقاااب هللا فااي أهلهااا جاحاادي »وتفشااى داخلهااا أصااناف ماان الفااواحش والمنكاارات، فكاناات النتيجااة أن ساارى داخاال األناادلس 

ضاارب ماادبرهم »، ليقتطااف النصااارى الثمااار ماان خااالل (107)«والنفاااقالحقااوق، ومتعااودي العقااوق، ومقيمااي أسااواق الشااقاق 

والنتيجاة ساقوط عادد مان الحصاون ( . 109)«انتشر الروم علاى جمياع األقطاار، وعااثوا فاي جمياع األمصاار»، حيث (108)«بمقبلهم

الكلياة، وزالات مان ذل الرئيس والمرؤوس وافتقارت الرعياة، وفسادت أحاوال الجمياع ب»والقالع والمدن األندلسية تواليا، بعد أن 

، (110)«النفوس األنفة اإلساالمية... وهام فاي ذلاك مشاتغلون بشارب الخماور، واقتنااء القياان، وركاوب المعاصاي وساماع العيادان

فاإلسراف والمنكرات بكل أصنافها، أصبحت شعار هذه الفترة الخطيرة من تاريخ األندلس، إلى الدرجة التي دفعت أحد الباحثين 

 .(111)«من األسباب التي أدت إلى سقوط األندلس في نهاية المطاف» نها إلى التأكيد على أ

ثائيااة المقرونااة بظاااهرة الااوهن التااي تحاادث عنهااا الحااديث النبااوي الشااريف، تلخااأل واقااع مجتمااع  الخالصااة هااو أن حالااة الغت

تحارق أرض األنادلس ، عا  على وقع أزمات مركبة ومتعددة األبعاد، أضعفت الحكام والمحكومين وكادت (112)أندلسي مريو

طوال وعرضا منذ وقت مبكر، أي منذ سقوط طليطلة مباشرة. قبال أن تجتماع كلماة بعاو الحكمااء مان فقهااء األنادلس وعلمائهاا 

 ، (113)«االستصــراد بالمرابطيــن واالستنصار بأميــــر المسلميـــــن يوســــف بن تاشفين»األتقياء حول ضرورة 

                                                           
وجازء مهام مان  في إطار إعداد مقارباة جديادة تهام ضاياع األنادلس، أزعام أناه بغاو النظار عان كاون األنادلس إرث حضااري إساالمي -(105)

اإلسالمية، فإنها شكلت عبئا كبيارا علاى الدولاة المركزياة فاي ماراكش ساواء خاالل الحضارة اإلسالمية التي شهدها الجنام الغربي للبالد 

العهااد المرابطااي أو العهااد الموحاادي، باال وناارجأ أن األناادلس كاناات أحااد األسااباب الرئيسااية فااي اضاامحالل حكاام كاال ماان الماارابطين 

                                                     والموحدين، الذين معهم تحققت أول تجربة وحدوية في بالد الغرب اإلسالمي  .    
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، دار 1تحقياق سايد كساروي حسان، ط ابن الخطيب، أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم وما يتعلق ذلك من الكاالم، -(107)
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 .80ابن الكردبوس، تاريخ األندلس، م.س، ا-(109)

 .                                                    77ام س،  -(110)

 .                                                        118قادري بوتشيش، إضاءات، م.س، اال-(111)

المقصاود باالمرض هناا مالاه عالقاة بالوضاع السياساي واألخالقاي والنفساي، وإال فعلاى المساتوى الحضااري لام تتوقاف الحركاة العلمياة  -(112)

قبلااة سااياحية عالميااة بفعاال مخلفااات الحضااارة اإلسااالمية. كمااا أن الحركااة التجاريااة  والثقافيااة والعمرانيااة التااي الزالاات تجعاال ماان إساابانيا

الداخلية والخارجية كانت تشهد نشاطا دائبا، ردم تأثرها سلبا بواقع الحروب والصاراعات ساواء ملاوك الطوائاف فيماا بيانهم، أو حاروب 

 الممالك المسيحية الداخلية، إلى جانب صراع المسلمين والمسيحيين.

 .02ابن الكردبوس، تاريخ األندلس، م.س، ا -(113)



 
 
 

 

 

 

م الذي قاد حملة إيقاف النزيف الداخلي لألندلس الجريحاة، وْحادم مان مسلسال اساتباحتها مان طارف هذا القائد األمازيغي المسل

النصارى الذين ما إن وجدوا أنفسهم أمام فتأ المرابطين لصفحة جديدة للجهاد، حتى نكصوا على عقبهم، بعد أن مرغ يوسف بن 

 األندلس لمملكة قشتالة.  تاشفين أنف ألفونسو السادس في تراب الزالقة، وأنهى حلمه بضم

  خاتمــــــــة:

يظهاار ماان خااالل مااا سااقناه داخاال هااذه المقاربااة الخاصااة بالعواماال المساائولة عاان قاادرة الممالااك النصاارانية اختااراق المجااال 

 األندلسي عبر مراحل زمنية طويلة، وصوال في األخير إلى إزاحة المسلمين عن حكم األندلس وطردهم منها، 

بسبب دور العامل الذاتي تحديدا، فيما حصل من منزلقات خطيرة داخل بقعة جغرافية مان حجام األنادلس، والتاي سايكون لهاا 

 تأثيرها الخطير على مستقبل ليس األندلس فحسب، بل والمجال المتوسطي بكامله.  

تاي كرسات واقاع التشارذم السياساي لقد وجد حدث ضياع األندلس أساسا له حسب ما نرجأ منذ فترة حكام ملاوك الطوائاف ال 

واالنقسام المجتمعي الذي لن يقتصر على القرن الخاامس الهجاري، بال طاال المشاهد كال الفتارات االنتقالياة التاي شاهدت ضاعف 

السلطة المركزية في مراكش خالل حكم المرابطين والموحدين، إذ من ديار المساتبعد أن تكاون األنادلس بإكراهاتهاا المتعاددة قاد 

أصايلة شاهدتها باالد  تجرباة وحدوياةفي اضمحالل الدولة المركزية في العدوة الجنوبية، التاي كانات وراء اساتنبات أول ساهمت 

 الغرب اإلسالمي على المستويين السياسي والمذهبي.  
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