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تقع مدينة برشلونة   الشمال الشرقي من شبه اجلزيـرة األيبرييـة   
بـال الـربت الفاصـلة    وعند احلافات الشـرقية جل ، على البحر املتوسط

ا يوجـد أهـم   وفيهـ ، بني احلدود الفرنسية اجلنوبية والشمال االسـباني 
وقـد اكسـبها موقعهـا هـذا     ، املمرات الـيت تـربط أوربـا واألنـدلس بـراً     

والبـد   مركـزاً جتاريـاً مهمـاً    األزمـان صـبحت علـى مـر    أمهية جتارية وأ
ىل إلتصــل  مــن ناحيتــها ن متــرأالشــمالية  األوربيــةللحركــة التجاريــة 

فغـدت  ، عـرب البحـر املتوسـط    األخـرى ىل البلـدان  إومـن ثـم    أسـبانيا 
، ومشاهلـا  أوربـا قطة ارتباط وارتكاز للتجارة الربية والبحرية جلنوب ن

  .وأهنا قاعدة إقليم كتلونيةالسيما 
كانــت املنــاطق ، وعنــدما دخــل املســلمون شــبه اجلزيــرة األيبرييــة  

وقـد مت افتتاحهـا     ، الشمالية الشرقية منها واحدة من أهم أهـدافها 
جيوش اإلسالمية الـيت  بعدها حتولت إىل قاعدة لل، م٧١٢/هـ٩٤سنة 

واستمرت حتت احلكـم اإلسـالمي حـوايل    ، انساحت   بالد الغال
ــاً ليــتمكن النصــارى بعدئــذ مــن اســتعادهتا    وهــي أول ، تســعني عام

/ هـــ١٨٥الثغــور األندلســية الــيت ســقطت بيــد النصــارى وذلــك ســنة   
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ــة إىل ســاحة للصــراع بــني       ، م٨٠١ ــد هــذا التــاريخ حتولــت املدين وبع
كمـا  ، مي والنصراني استمر ألكثـر مـن ثالثـة قـرون    الطرفني اإلسال

حتولت املدينة إىل نواة إلمارة أخذت تتوسع تدرجيياً فضـمت منـاطق   
ودخلت   صراع طويل ، عديدة من الثغر األعلى والشرق األندلسي

  . مع املسلمني انتهت بإسهامها   طرد املسلمني من األندلس
  التـاريخ األندلسـي    وبسبب أمهيـة هـذه املدينـة ودورهـا الفاعـل     

ت هــذه الدراســة الــيت  جــاء، والصــراع اإلســالمي النصــراني هنــاك 
تنـاول الفصــل األول اجلغرافيــة التارخييــة  ، فصــول قسـمت إىل أربعــة 

واستعرضـــنا فيـــه امسهـــا واشـــتقاقاته حســـب مـــا ورد   ، للمدينـــة
ثــم موقعهــا وحــدودها واملســافات بينــها وبــني  ، املصــادر املتاحــة لــدينا

وتطرقنا إىل ، وكما ورد   املصادر العربية ، املدن األندلسية أمهات
ثــم بعــض ، نشــاطها االقتصــادي مــن زراعــة وصــناعة ومعــادن وجتــارة 

مثل صفات السكان ولغتهم ودور ، مظاهر احلياة االجتماعية للمدينة
  . فضال عن أهم اآلثار املوجودة فيها، اليهود فيها

، شلونة حتت احلكم اإلسالميأما الفصل الثاني فكان بعنوان بر
ثــم دورهــا كقاعــدة عســكرية   عهــد  ، واستعرضــنا فيــه فــتح املدينــة

وأوضــاعها   عهــد اإلمــارة ومــا جــرت عليهــا مــن أحــداث   ، الــوالة
  .م٨٠١/ هـ١٨٥حتى سقوطها بيد النصارى سنة 

لالشتباكات بني حكومـة قرطبـة ونصـارى     وأفردنا الفصل الثالث
اجحـــة فيهـــا   الغالـــب للمســـلمني إذ برشـــلونة وكانـــت الكفـــة الر

استطاعت القوات اإلسالمية اقتحام املدينة عـدة مـرات إال أهنـا مل    
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فقد سلط الضوء على  أما الفصل الرابع، الحتفاظ هباتتمكن من ا
) م١٢٦٥-١٠٣٠/ هــ ٦٦٤ -٤٢٢(ونصارى برشـلونة الصراع بني املسلمني 

وكانـت  ، للتوسع علـى حسـاب األراضـي اإلسـالمية    وسعي األخرية 
  . الكفة   الغالب لصاحل النصارى

نسأل ا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصـاً لوجهـه الكـريم وأن    
  .    ينفع به املهتمني بالتاريخ األندلسي

      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  

  لفصل األولا
  
Barcelona 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
 

دينــة   املصــادر التارخييـــة بألفــاظ خمتلفــة بعـــض     ورد اســم امل 
والنســبة  )وبرجلونــة، وبرشــنونة، برشــلونة(فجــاءت بلفــظ ، الشــيء

وهذه اللفظة تـدل علـى أهنـا    ، )٢(مدينة قدمية وهي، )١(يإليها برجلون
ــالم   ــودة قبــــل اإلســ ــد   إذ، )٣(كانــــت موجــ ــا إىل عهــ ــع بناؤهــ يرجــ

الذين متكنوا مـن فـرض سـيطرهتم علـى إقلـيم قطلونيـة       القرطاجيني 
ــث قبــل املــيالد  Catalogne) كتلونيــة( وفيــه متكــن ،   القــرن الثال

ــة    ــاء   )٤(Adrubal Bercaالقائــد القرطــاجين أســدروبال برق مــن بن
أو  Bercinoالـيت كـان امسهـا   القـديم بارسـينو      ، مدينة برشلونة
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إذ ، )٢(وقــد أقــيم بناؤهــا علــى موقــع مدينــة فينيقيــة قدميــة   )١(برســلونة
سم القائد الفينيقي هاملكاربركة أو وأطلقوا علها ا أسسها الفينيقيون

لـدة  أعطـى أغسـطس قيصـر هـذه الب    ثم ، )٣(ما يعرف هاملكاربركاس
              يــــــــا افنتلقــــــــب مســــــــتعمرة رومانيــــــــة وقيــــــــل هلــــــــا جوليــــــــا ف 

Joulia Favontia)ــغ مســاحة هــذه املدينــة  ،)٤ ــرت   ٧٦٩٠وتبل كيلــو م
   .)٥(مربع

وحـدود كتلونيـة جبـال    ، تعد مدينة برشلونة قاعدة إقليم كتلونيـة 
، مــن الغــرب Aragoوبــالد أراغــون، مــن الشــمال Pirineo الــربت

ــية  ــة بلنسـ ــوب  Valencia وواليـ ــن اجلنـ ــن  ، مـ ــط مـ ــر املتوسـ والبحـ
وكان لكتلونيـة علـى هـذا البحـر مـن السـواحل أربعمائـة        ، )٦(الشرق

  الشــمال إىل مصــب هنــر  Cerbiraكيلــو مــرت مــن رأس ســربرية 

                                                
 


Laeetani
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وكــاداكيس   Rosasوأهــم مــدهنا البحريــة روزاس   ، Ceniaســينية 
Cadaquis   وبـــاالموس وبرشــــلونة وطركونــــةTarragona  وســــالو

Salou  ولوس الفاكيسLos Alfaquis ،  وأهم قسم هلا من الـربت
ــرو     ــل نيغــ ــماة جببــ ــال املســ ــان غــــداو   Negroاجلبــ  Sangrauوســ

وأهـم األوديـة املتكونـة مـن هـذه      ، وغريهـا  Montserralومونشـارات  
ووادي أرون ، Aneoووادي أنيــو  ،  Endorra اجلبــال وادي أنــدور 

Aron ، ووادي آروAro ، ــة ــم ، Cardonaووادي كردونـــــ وأعظـــــ
ثم هنر لوبريقات ، Segreثم هنر سيكر ،  Ebro أهنارها هنر األبرو

Liobregat  وهنر تريTer  وهنر فلوفيةFluvia)١( .  
 تقع مدينة برشلونة   الشمال الشرقي من شبه اجلزيـرة األيبرييـة  

Iberia   وصــنفت ضــمن إقلــيم الربتــات  ، )٢(علــى البحــر املتوســط
، وطركونة وبرشلونة Tortosaشة والذي يضم مدينة طرطو) الربت(

وهو أحد األقـاليم اجلغرافيـة األربعـة الـيت تتكـون منـها منطقـة الثغـر         
إال أن املقــري مل يعــد مدينــة برشــلونة مــن      ، )٣(األعلــى األندلســي  

ــة     ــالد غالـ ــاطق بـ ــددها ضـــمن منـ ــا حـ ــدلس وإمنـ ــالد األنـ  Gauliaبـ
بـني  وجعل جبـال الـربت كحـد فاصـل بينـها و     ، )اجلنوب الفرنسي(

املو  علـى حبـر الزقـاق     وإن الركن: ((ة األندلسية بقولهطركون مدينة
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) زنلقــاطو(باملشــرق بــني برشــلونة وطركونــة   موضــع يعــرف بــوادي  
ذات ، وهنالك احلاجز الـذي يفصـل بـني األنـدلس واألرض الكـبرية     

و  هــذا املكــان جبــل الــربت الفاصــل   احلــاجز ، األلســن الكــثرية
   .)١())املذكور
فجبال الربت ليس بني ،  أننا ال نتفق مع ما ذهب إليه املقريإال

وهــي ، بــل هــي إىل الشــمال منــهما   ، مــدينيت برشــلونة وطركونــة  
  . )٢(احلاجز بني األندلس وأوربا

ــع مدينــة برشــلونة      ــة   حتديــد موق ويبــدو أن اإلدريســي أكثــر دق
 فـبني أهـم املمـرات املطلـة علـى هـذه املدينــة      ، بالنسـبة جلبـال الـربت   

ــالقول ــة بيونــة إىل أرض      : ((ب ــل مــن مدين ــداد هــذا اجلب ويكــون امت
وهو جبل عظيم ويسمى جبل الربتات وهو حجز مـا بـني   ، برشلونة

فـرجنيني وطـول هـذا اجلبـل مـن الشـمال إىل       بـالد اإل بالد األندلس و
وهـو جبـل عـالٍ جـداً صـعب      ، س سـبعة أيـام  ياجلنوب مع يسري تقو

 بعـد  الفـارس  يدخلـها  مضـايق  هـا في أبـواب  أربعـة  وفيـه ، الصعود فيه
 الطــرق خموفــة وهــي مســافات هلــا عــراض األبــواب وهــذه الفــارس
 بــرت ويســمى برشــلونة ناحيــة   الــذي البــاب األبــواب هــذه وأحــد
ولعل هذا املمر من أهم الطرق الربية اليت تـربط أوربـا   ، )٣(..)).جاقة

دلس وليس إىل األن: ((علق على ذلك أبو الفدا بقوله إذ، باألندلس
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وطـرق هـذا اجلبـل الشـرقي مـن      ، ...من هذا اجلبلطريق   الرب إال 
ومنتـهاه البحـر احملـيط    ، ...جهة أربونة وبرشلونة وهـي أعـين برشـلونة   

  . )١(..)).الغربي   غربي جليقية
ــة     ــلونة وأربونـ ــة برشـ ــد مدينـ ــذلك تعـ ــدن   Narbonneلـ ــن املـ مـ

دريسـي عـن   وقـد حتـدث اإل  ، هـذا املمـر   الساحلية املتصـلة بـالرب عـرب   
وأمــا الــبالد الســاحلية املتصــلة بــالرب ومنــها برشــلونة   : ((ذلــك بقولــه

  حــني وصــف ذلــك ، )٢(..)).وجرنــدة وأبنــوريش وأربونــة وقرقشــونة
ومما يلي برشلونة علـى سـاحل البحـر مـن املشـرق      : ((الزهري بالقول

، )٣(..)).فرنجر مااستفتح املسلمون من بالد اإلمدينة أربونة وهي آخ
ميتد من مدينة برشلونة إىل  Jacaة ىل ذلك أن ممر برت جاقأضف إ
وهـو بـذلك يعـد     Narbonneإىل أربونـة   Gerona) جرنـدة (جريونة
  . )٤(رب املمرات وأقدمهاكمن أ

فقد بني ذلـك مؤلـف جمهـول    ، أما موقع مدينة برشلونة البحري
اطت هبا البحـار مـن   حوقد أ، ...: ((عند وصفه بالد األندلس بقوله

مــن البحــر الغربــي مــن مدينــة   وهــي آخــذة   الطــول، حيــةكــل نا
           إىل منعـــــــرج البحـــــــر اجلنـــــــوبي احملـــــــيط عنــــــــد      )٥(ةأشـــــــكونب 
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ان لونةإىل جبل الزهرة فيما جاوز مدينة طركونة ومدينة برش )١(جي ،
  . )٢()) ب األندلسوهناك با

ك علــى ســاحل هــذا  وكــذل: ((كمــا حتــدث عنــها الزهــري بقولــه 
وهـي ممـا اسـتفتح املسـلمون     ، فرنج مدينة برشلونةاإل البحر من بالد

وهـي  ، وهي مدينـة ال بالصـغرية وال بـالكبرية   ،   أول فتح األندلس
يفصل بـني   وهذا اجلبل، )٣(  احلوز الذي حييط به جبل أطرجيرش

  ..)٤())فرنجبالد األندلس وبالد اإل
 أولف: ((كما حدد املراكشي موقعها بالنسبة للبحر املتوسط بقوله

 مدينـة : الرومـي  البحـر  سـاحل  علـى  املشـرقي  اجلنوبي احلد   املدن
نونة ش ر كُونة مدينة ثم، بر رطُوشة مدينة ثم، طَ  اليت البالد هذه،  طَ
  . )٥(..)).،املذكور الرومي البحر ساحل على

، )٦(متعــرج إال أن ســهوله واســعة وخصــبةفأمــا طبيعــة ســطحها 
)  ١،٧٤٥(متتد مـن برشـلونة بقـدر    وأشهر هضاهبا هضبة تيبدابو اليت
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من البحر إىل اهلضبة وقد صبغها البحر جبميع مميزاتـه املناخيـة   قدم 
كما أن معظم الساحل الشرقي املمتد مـن جبـل طـارق    ، )١(والنباتية

ــزال    ــؤرة زل ــه ب ــز بكون ــة مشــاالً يتمي ــاً إىل كتلوني ــك  ، جنوب ــار ذل وآث
الشق الذي ينحدر واضحة   الشقوق اهلائلة اليت تتخلله وأعظمها 

منه هنر آبـرو إىل البحـر تاركـاً تـأثريات وهـزات أرضـية أمتـد تأثريهـا         
  . )٢(وجريونةإىل برشلونة 

فقـد  ، ولكوهنا مـن املـدن السـاحلية املطلـة علـى البحـر املتوسـط       
وســطوع  ، كتلونيــة وشــرقي األنــدلس عامــة باالعتــدال     منــاخ امتــاز

ا ترتكــز تركــزاً وأمطارهــ، )٣(الشــمس وبظــروف جويــة صــافية مشــرقة 
وامـوع السـنوي لألمطـار هـو     ، واضحاً   فصلي اخلريـف والشـتاء  

ومناخهـا  ، )٤(أقل   املعدل مما يسقط على سواحل األندلس الغربيـة 
 ونـادراً  ، هو مناخ البحر املتوسط دافئ إىل حار صيفاً ومعتدل شـتاء

ما تسقط الثلوج   املنخفضات ولكنـها قـد ترتاكـم بكميـات كـبرية      
واملوسـم اخلـايل مـن الصـقيع طويـل جـداً وقـد        ، لى اجلبال اـاورة ع

  . )٥(ميتد إىل مدة سنة كاملة تقريباً   بعض السهول
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أما الريـاح اهلابـة علـى سـواحل بـالد األنـدلس بشـكل عـام فقـد          
، الشـرقية  بـالريح  ميطـر  منـهما  فالشـرقي ، ...: ((وصفها املقري بالقول

 وجبالـه ، صـالحه  وهبـا  الغربيـة  يحبـالر  ميطـر  والغربي، عليها ويصلح
 جـزأين  األوائـل  قسـمته  وإنّمـا ، جبـلٍ  بعـد  جـبال  الغـرب  إىل هابطةٌ

ه وذلك، أمطارمها حال   الختالفهما  الـريح  اسـتحكمت  مهما أنّ
ة ومتـى ، الشـرقي  األنـدلس  وقحـط  الغربـي  األندلس مطر كثر الغربي 

ــتحكمت ــريح اســ ــرقية الــ ــر الشــ ــدلس مطــ ــرقي األنــ  وقحــــط الشــ
ــح الســواحل    ،)١())يالغربــ ويصــف الرحالــة ابــن جــبري األندلســي ري

 شـرقية  رحيـا  علينـا  ا أهـب ...: ((الشرقية املقابلة لـرب برشـلونة بقولـه   
 شـديدة  رحيـا  فعـادت  استشـرت  أن إىل، رخاء لينة وهي هبا، أقلعنا
 البحـر  ركبنـا  منـذ  زلنـا  ومـا ، وأعدلـه  جـري  أقـوى  املركب هبا جرى
 حتـى  نسـيم  منـه  يهـب  فال رحيه إىل شوقا الشرقي األفق هذا نتنسم
 صنعه ومجيل بلطفه ا تداركنا أن إىل، مغرباً عنقاء لعدمه خلناه
فنــا نيســان، شــهر   اآلن لنــا فــأجراه عر وكرمــه مبنــه الســالمة ا ،
 حثيثـا،  سـريا  فيهمـا  سـرنا  يـومني  حنـو  الشـرقية  الـريح  هذه وصحبتنا
 املختلفـة  الريـاح  بنـا  عبـت تال ثـم  مييننـا،  عـن  سـردانية  جزيـرة  وتركنا
ــرتاءى وال وعرضــاً طــوالً البحــر نضــرب هبــا فأقمنــا ــا ي ــر لن  حتــى ب
  . )٢(..)).برشلونة بر جهة إىل لنا الرياح إسقاط وتومهنا ظنون ساءت

 إال، ة برشلونة تقع على سـاحل البحـر  وعلى الرغم من أن مدين
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 والــدخول، ال تدخلــه املراكــب إال عــن خــربة ، )١(أن مرســاها تــرش
واخلروج عنها إىل بالد األندلس عن طريق باب   جبل الربت  إليها

ولعل كثرة الصخور   مرسى هـذه املدينـة   ، )٢(يسمى هيكل الزهرة
وهلـذا كانـت تتخـذ    ، تعد من العراقيل اليت تقف أمام سـري السـفن  

  . احليطة واحلذر عند مسريها
كرهــا املــدن املهمــة   األنــدلس ذعـدت مدينــة برشــلونة مــن قواعــد  

د كـريم البقعـة  وهـي بلـ  ، شامية األندلس...: ((مؤلف جمهول قائال،... ،
فـأول قواعــدها مدينـة قرطبــة ثــم   ، أربعـون قاعــدة  املــدن قواعـد وهبـا مــن  

ــم          ــم الردة ث ــة ث ــم أربون ــاردة ث ــم م ــم إشــبيلية ث ــم سرقســطة ث ــة ث طليطل
بطليوس ثم شلب ثم شنرتين ثم أشبونة ثـم برتقـال ثـم تسـرت ثـم بلغـى       

ثــم أفراغــه ثــم   نســية ثــم دانيــة ثــم وشــقة ثــم أســتورة   بة ثــم بلثــم شــاط
طرطوشة ثم مكناسة ثم جباية ثم أندرة ثم املرية ثم غرناطة ثم جيان ثـم  
أستجة ثم لبلة ثم اخلضراء ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجلونـة ثـم بيونـة    

  .)٣(..)).،ة ثم جليقية ثم شلمنكة ثم طبرية ثم تطيلةيثم قشتيل
كانت الثغـور   إذ، برشلونة تعد من املناطق الثغرية كما أن مدينة

تشكل خطاً منحنياً ماراً بالقسم الشـمايل مـن األنـدلس مـن الشـرق      
ــد مشــاالً بغــرب    ، إىل الغــرب ــوبي برشــلونة وميت ــديء مــن جن ، يبت

ــك مــن عنــد بربشــرت    ثــم يتصــل   Huescaووشــقة  Barbastorوذل
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الـوادي إىل   ثم يصعد مـن هـذا  ، Tudelaبوادي أبره مشايل تطيلة 
ثم يعود فينحين صوب اجلنـوب تابعـاً جمـرى الـوادي اجلـو       ، هارو
  . )١(األطلسي إىل احمليط– Rio Elduero أي دويرة –

ــث    قســم  إذ، وقــد وضــع البكــري مدينــة برشــلونة   اجلــزء الثال
ــات  ــافة إىل  ، األنـــدلس إىل ســـت واليـ ــث يشـــمل إضـ واجلـــزء الثالـ

ــلونة ــطة   ، برشـ ــة وسرقسـ ــة طركونـ ــقة  Saragosaمدينـ  Huesووشـ
وأعمال بلـد ابـن شـاجنو     Tudelaوطرطوشة وتطيلة  Leridaوالردة 

ومدينــة أبنـــوريش   Geronaوجرنــدة   Pallarsكلــها وبلــد بليــارش    
Apenones  ومدينة بنبلونةPamplona    رة ومدينة أوقـة ومدينـة قلـه
Calahorra  ومدينة طرسونةTarazona ِ ومدينة أمايةAmaye)٢( .  

إذ تقـع  ، رشلونة عن مدينـة طركونـة مخسـني مـيال    تبعد مدينة ب
وإىل الشــــمال منــــها تقــــع مدينــــة بــــردال  ، )٣(األخــــرية   جنوهبــــا

Bordeaux)ــوردو ــد عــن مدينــة قرقشــونة     ، )٤(الفرنســية) ب كمــا تبع
Carcassonne ًوإىل الغرب مـن برشـلونة تقـع    ، )٥(أربعة أيام مشاال

وتفصـل  ، مرت منهاكيلو  ومخسنيمدينة الردة على مسافة حنو مائة 
، )٦(وتكثـر فيهـا اجلبـال العاليـة    ، بينهما منطقـة تغلـب عليهـا الوعـورة    
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كما أن برشلونة  ،)١(كذلك حيدها من الشمال الشرقي مدينة جريونة
وتقابـل  ، )٢(ويفصـل بينـهما جمـرى    Monoracتقابل جزيرة منورقـة  

من جهة عدوة املغرب األوسط مدينة جبايـة وبينـهما أربعـة جمـارٍ       
  . )٣(وارى هو مائة ميل، عرض البحر

فقـد  ، كما متتعت مدينـة برشـلونة نفسـها بربضـها ومناعـة سـورها      
وهي مدينـة هلـا ربـض وسـور     ، ...: ((أشار اإلدريسي إىل ذلك بقوله

 Graciaوغراسـية  ، Sansومن أرباضـها ربـض سـنس    ، )٤(..)).منيع
  . )٥(Provensalوسان مرتني بروفنسال Palomarوسان أندري بالومار

، كمـا ذكــرت املصــادر العديـد مــن احلصــون التابعـة ملدينــة برشــلونة   
وحصــين الداليــة ، )٧(Laroles وحصــن أوره ،)٦(منــها حصــن طراجــة 

Daliasــر  ،)٨(ولشــــروم ــون ، )٩(Monmagastreوحصــــن ممقصــ وحصــ
  . )١٠(بليارش
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باجلبـال العاليـة جعـل بعــض     وإحاطتـها ي إن موقـع املدينـة البحـر   

إذ ضـمت منطقــة الثغــر األعلـى حــوض هنــر   ، األهنـار متــر بأراضــيها 
ــرو  ــدة أهنــار أخــرى أصــغر منــه تنحــدر حنــو الشــرق        Ebroاألب وع

ومـن أشـهرها وادي   ، )١(واجلنوب الشرقي وتصب   البحـر املتوسـط  
 الذي تقـع مشـال مصـبه مدينـة برشـلونة      Liobregatهنر لوبريقات 

ــزارع املدينــة   ــرو   ، )٢(والــذي يســقي م ــل كمــا أن حــوض هنــر األب ميث
وبـني  ، منخفضاً تفصله عن سـواحل البحـر املتوسـط تـالل قطلونيـة     

هذه التالل وساحل البحر شـريط سـاحلي تقـع فيـه مـدن طرطوشـة       
، وبرشلونة وطركونة اليت تعد مـن أهـم مـدن الثغـر األعلـى البحريـة      

جنــة جبـال الــربت الـيت تعــد   فرويفصـل هــذا املـنخفض عــن بـالد اإل   
  . )٣(احلاجز الطبيعي الذي يفصل األندلس عن أوربا

إن وفرة مياه هنر األبرو وروافده ساعد على قيام الزراعة   منطقة 
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ــها مدينــة برشــلونة   ــاج  ، الثغــر األعلــى ومن احلبــوب إذ اشــتهرت بإنت
ــا   ــرة العســـل فيهـ ــافة إىل كثـ ــار ، )١(وخباصـــة احلنطـــة باإلضـ وقـــد أشـ

ــه  اإلدريســي ــك بقول ــوب   ...: ((إىل ذل ــثرية احلنطــة واحلب وبرشــلونة ك
   .)٢())والعسول

وتكثر   املنطقة احملصورة بـني مـدينيت برشـلونة والردة األشـجار     
وخاصـة الـزروع   ، وتتخللها البسـائط مـن آنٍ آلخـر   ، وبساتني الفاكهة

: وقد حتدث ابن سعيد عن بساتني مدينة برشلونة بالقول، )٣(والكروم
  . )٤(..)).،هلا مياه وبساتنيو، ...((

ممـا يلــي  كمـا أن املنطقـة الواقعـة بـني مـدينيت برشـلونة وطركونـة        
إذ تغلـب عليهــا  ، ل املنـاطق األندلســية البحـر تعــد مـن أمجــ   شـاطئ 
وكـثري مـن نواحيهـا يقصـدها     ، وتكثر فيها احلـدائق اليانعـة  ، اخلضرة

ام وعلـى الـرغم مـن وجـود الـتالل اآلكـ      ، الناس لالصـطياف والتنـزه  
 لكنها تبدو أيضاً   معظمها خضـراء تغطيهـا أشـجار   ، على جانبيها

   . )٥(، وتكثر فيها حدائق الكروم األرضيةالزيتون
حكــام األنــدلس يأخــذون منــها   جعــل ولعــل هــذا الســبب الــذي 
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: بني ذلك احلمريي عندما حتدث عن مدينة طرسونة بالقولو، العشر
اد وا العمـال  مسـتقر  كانت باألندلس، طرسونة(( وكـان ، روبـالثغ  لقـو 
 اختارهـا  األرض بصـاحب  املعروف )١(عثمان بن ا عبيد عثمان أبو

مدينـة  رعشـ  عليـه  ترد وكانت، منزالً الثغور مدن على وآثرها حمال 
   )٢(..)).،وبرشلونة أربونة

، كمــا حتــدثت املصــادر عــن وجــود املعــادن   مدينــة برشــلونة       
معـدن احلديـد يوجـد       فقد أشار الزهـري إىل أن ، وخاصة احلديد
بـإزاء  ) جاقـة (و  هذا املوضع الربت املسمى برت ياقة((جبال الربت

وهـو حديـد   ، ومنـها جيلـب احلديـد املسـمى بالشـلق     ، مدينة برشـلونة 
وبالتحديد يوجد هذا النـوع مـن   ، )٣(..)).أسود تعمل منه آلة احلرب

سـب  إذ تن، احلديد   مدينة برذال اليت تقع مشـال مدينـة برشـلونة   
كمـا أشـار البكـري إىل    ، )٤(إليها السيوف الربداليـة املشـهورة بـاجلودة   
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  . )١(كثرة وجوده   األندلس
ومـن املعــادن األخــرى الــيت توجــد   مدينــة برشــلونة هــو حجــر   

وهـو    ،)٣(كما يوجد فيها حجر الطلـق ، )٢(اللؤلؤ إال أنه جامد اللون
أي (لـق  معدن أبيض ناعم اللمس يستخدم   صـناعة مسـحوق الط  

  . )٤(وهو من األحجار الرخوة) الصابون
ــا بالنســبة إىل الصــناعة   ــة برشــلونة    ، أم ــرة   مدين ــت مزده فكان

ذي ينســج منــه الصـــوف   ومنــها معامــل القطـــن الــ   ، بشــكل واســع  
كـذلك عمــل الـورق والصــابون   ، وسـائر أنــواع املنسـوجات  ، واحلريـر 

جتـارة   وبسبب ازدهار الصناعة جند أن، والزجاج والسالح وغري ذلك
بـل أهنـا تعـد    ، برشلونة هي أوسع جتـارة مـن أي مدينـة   األنـدلس    

    . )٥(من كربيات املدن التجارية   العامل آنذاك
كما أشار ابن حوقل إىل الرخاء االقتصادي الذي متتعت به هذه 
املدينة واملدن األندلسية األخرى املطلة على البحر املتوسـط   عهـد   

ــرة ا  ــراء األمــــويني مثــــل اجلزيــ ــة ِ Algecirasخلضــ  Almeriaواملريــ
 علـى  املدن من ذكرته ما ومجيع: ((وبلنسية وطرطوشة وغريها بقوله

 أهــل هبــا يفتخــر الــيت بــاملرافق مشــحونة عــامرة كبــار فمــدن البحــر
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 بــين  يأيــد   األنــدلس تــزل ومل، ومنــابرهم بالدهــم   يالنــواح
  . )١())الغاية هذه إىل مروان

ــراغ  فقــد كــان التجــار املســلم   ــذهبون إىل مدينــة ب  )٢(ون واليهــود ي
لشــراء الرقيــق والقصــدير والفــراء ثــم يعــودون عــن طريــق هنــر الــرون  

ــلونة إىل جبانـــة   حيـــث خيصـــى الرقيـــق ويبـــاعون    ، Pechinaوبرشـ
وكان البحر هو الطريـق العـادي   ، كخصيان بسعر مرتفع   األندلس

رن وكانـت هـذه التجـارة قـد بـدأت منـذ منتصـف القـ        ، هلذه الرحلة
  . )٣(التاسع امليالدي/الثالث اهلجري

وقـد ظلـت أســبانيا   : وقـد علـق أحـد البـاحثني علـى ذلـك بقولـه        
، مدة مخسة قرون حمصورة   دائرة اإلسالم االقتصـادية  املسيحية

فكانت التجارة احتكاراً   أيدي املسـلمني واليهـود وظلـت املمالـك     
بيـة والفرنسـية طـوال    املسيحية   أسبانيا ال تستعمل إال النقـود العر 

  . )٤(أربعة قرون تقريباً
نشـطت  ، احلادي عشـر املـيالدي  /وخالل القرن اخلامس اهلجري
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وخباصة خـالل املـدة مـا بـني عـامي      ، التجارة البحرية ملدينة برشلونة
إىل وضــع قــانون حبــري   وهــو مــا دعــا ، م١٠٧٤ -١٠٥٤/ هـــ ٤٦٧ -٤٤٦
ــاة االقتصــادية باالنتعــا  ، )١(هلــا ش   حــدود ســنة  كمــا أخــذت احلي
، املمتدة بني برشلونة ومصب هنر التيرب الشواطئم على ١١٠٠/ هـ٤٩٤

وربطــت التجــارة العــابرة هلــذا اإلقلــيم حنــو الشــمال كــال مــن فرنســا  
ــالبحر املتوســط    ــرتا ربطــاً حمكمــاً ب وأصــبح الغــرب  ، وبلجيكــا واجنل

ــة    ، العامــل التجــاري الفعــال  ــدلس ومشــال إفريقي ــدأ مســلمو األن وب
بحت الدولة صكما أ، )٢(للنفوذ االقتصادي األوربي الغربي خيضعون
، شريكاً جتاريـاً مهمـاً مـع النصـارى     )٣(Almoravides, Losاملرابطية 

إذ ازدهرت التجارة بني الدولة املرابطية وسائر بالد أوربا الالتينية   
ــرب ــد ســن  ، الغ ـــ٤٧٩ ةوخباصــة بع ــة الــيت   ، م١٠٨٦/ه فكانــت العمل

الدينار (هي العملة املعروفة باسم  ليهومنبلونة سكت وقتذاك   برش
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لتدل على قيـام جتـارة نشـطة بـني تلـك اجلهـات       ، )املرابطي املنقوش
  . )١(وبني مسلمي األندلس ومشال إفريقية

ــيليا    ــلونة ومرسـ ــا مثـــل برشـ ــدن غـــرب أوربـ ــارة مـ ، وازدهـــرت جتـ
إذ ، باإلضــافة إىل املــدن االيطاليــة األخــرى أثنــاء احلــروب الصــليبية  

، دت هذه احلروب إىل تشجيع النشاط التجاري بني الشرق والغربأ
فاســتغلت املـــدن األوربيــة هـــذه احلــروب   احتكـــار أحيــاء جتاريـــة     

ــها    ــوانئبأكمل الشــام ومــدهنا واختــذهتا قواعــد ملباشــرة نشــاطها     م
وال شك أن هـذه الثـروة الـيت تـدفقت إىل املـدن األوربيـة       ، التجاري

ــاليب ســـاعدت علـــى تقـــدم   ــدفاتر  أسـ ــك الـ ــبة وصـ ــارة واحملاسـ التجـ
    . )٢(وهي النواحي املرتبطة بالنشاط التجاري، واألعمال املصرفية

ومن الناحية االجتماعية ساعدت احلروب الصـليبية علـى ظهـور    
طبقات جديدة   اتمع األوربي نتيجة لتناقص األقنان وازدياد نفوذ 

ــوذ املــدن    ــور نف ــة وظه ــك أن  ، الربجوازي ــروة الــيت  أضــف إىل ذل الث
تدفقت إىل غرب أوربا ومنـها مدينـة برشـلونة كـان هلـا أثـر   زيـادة        

إذ ظهر االجتاه حنو الـرتف  ،   املدنوالسيما  ،السكان وتطور احلياة
فأخـــذ األوربيـــون مــــثال حيـــاكون الشـــرقيني   شــــغفهم     ، والتـــنعم 
رجح أن أوربا عرفت عن كذلك ي، حمام وعنايتهم باحلماماتباالست
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  . )١(حلروب الصليبية حاصالت جديدة مل تسبق معرفتهاطريق ا
أما من الناحيـة الثقافيـة فـإن احلـروب الصـليبية سـواء كانـت          
ــدن غــرب       ــالمي ســاعدت م ــالمي أم   الغــرب اإلس الشــرق اإلس

فضال عن معارف اليونان ، أوربا على معرفة الكثري من علوم العرب
دب الكتلــوني آنــذاك وكــان األ، )٢(الــيت ترمجهــا العــرب إىل لغتــهم 

وكــان يشــمل روائــع الشــعر  ، يضــارع آداب الــدول األوربيــة األخــرى 
  . )٣(وقصص الفروسية واملؤلفات التارخيية 

وهـذه اللغـة ترجـع    ، أما لغـة أهـل برشـلونة فهـي اللغـة الكتلونيـة      
جذورها إىل اللغة الالتينية حاهلا حال اللغات األخـرى املوجـودة     

ــدلس كاللغــة القشــتا  ــا األن ــة وغريه ــذلك تعــد اللغــة  ، لية والربتغالي وب
إال أن لغة أهل مدينة برشـلونة متيـزت عـن    ، الالتينية هي اللغة األم

وهي لغة بالد  Provenccaiغريها كوهنا أقرب إىل اللغة الربوفنسية 
وحتـى تسـمية مقاطعتـه بكتلونيـة هـي      ، )٤()اجلنـوب الفرنسـي  (الغال

ــا   ) الفرنســيون(فرجنــةتســمية أطلقهــا اإل   العصــور الوســطى ومعناه
ورمبا هـذا  ، )٦(أي أن داللتها مشتق من اسم قلعة، )٥()أرض القالع(
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يعود إىل االخـتالط املتبـادل   التشابة   اللغة بني برشلونة وبروفانس 
، وذلـك لقـرب برشـلونة مـن اجلنـوب الفرنسـي      ، بني أهايل املدينتني

يسـهل عمليـة   أضف إىل ذلك أن مدينة برشلونة تقع على البحر مما 
التجارة مع بقية املناطق مما يسهل تأثر سكاهنا مع من يتعاملون معهم 

وممــا يــرجح ذلــك أن اللغــة الكتلونيــة هــي أداة التفــاهم عنــد  ، جتاريــاً
أضـف إىل   ،)١(  منطقة حوض البحر املتوسط معظم املدن البحرية

اعر ذلك أن األسبان كـانوا تواقـون للغـة الكتلونيـة ملـا تـثريه مـن املشـ        
  . )٢(الوطنية   نفوسهم

فالتشابه كثري بـني اللغـة الكتلونيـة واللغـة الربوفنسـية وخباصـة         
فمن خصائص الكتلونية أن يقع فيها تبديل حـرف  ، تركيب اجلمل

أو حرف  Oأو حرف  Iحرف  Eفيجعلون بدالً من حرف ، حبرف
U ، كــذلك هــم جيعلــون دائمــاً حــرفX  بــدالً مــن حــرفS ، وإذا

أو  Enأو  Anو نعـت باللغـة الربوفنسـية منتـهياً بـأحرف      كان اسـم أ 
In  أوIm فالكتلوني يضيف إىل هذا االسم أو هذا النعت حرفY 

ــإذا جــاء   الربوفنســي لفظــة   مــثال جعلوهــا   الكتلــوني   Enginف
Enginy ،     وعالمة التأنيث   النعـوت هـي   الكتلـوني حـرفA 

ــك مطــرد ، كمــا هــي   الربوفنســي  ــون ، اًولكــن لــيس ذل فقــد يقول
Fort  مقام التأنيث بدالً من أن يقولوا  Forta ، ةوميزة هذه اللغـ 

فهي ال تعرف تغـيري أواخـر الكلـم حبسـب     ، هي االختصار والنحت
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ورمبـا حتـذف   ، بل تقتصر على أصـل الكلمـة  ، مواقعها من اإلعراب
منحوتـة   Vinoفنجـد فيهـا مـثال لفظـة     ، رف من أواسطهاحبعض أ
ولذلك متتاز هذه اللغـة  ، Boمنحوتة بلفظة  Bonoة ولفظ Viبلفظة 

ومــن ، وهــي   هــذا كاللغــة الرتكيــة ، بالشــدة واجلــزم وقــوة املقــاطع 
وهــي الــيت قبيــل  ، مزاياهــا أيضــاً كثــرة األلفــاظ احملاكيــة لألصــوات  

وفحـيح  ، وخرير املـاء ، والدمدمة، والغمغمة، ةمهمواهل، الصقطقة
الضـرب مـن الكـالم   هـذه      احلية وما أشبه ذلـك   العربيـة فهـذا   

انتهت فيهـا الكلمـة حبـرف صـائت حـذفوه وتلفظـوا هبـا         وإذا، اللغة
  . )١(بصورة اجلزم

فهـم يتميـزون   ، أما صفات سكان كتلونية ومنهم أهـايل برشـلونة  
، )٢(وتذمرهم الدائم مـن احلكومـة  ، ووفرة نشاطهم، بوسامة وجوههم
كمـا أن أهـايل   ، )٣(ن التسلط املركزي   احلكـم نيووإذ يبغض الكتال

، كتلونية يتميزون عن غريهم بطول القامة وقـوة العظـام وثقـل الـوزن    
ورمبا كان السبب   ذلـك أن غـذاءهم أوفـر مـن غـذاء بقيـة املنـاطق        

حيث أن األرض فقرية وقليلة اإلنتـاج  ، الواقعة   الشمال األسباني
   .)٤(  تلك املناطق

، قســم إىل ثالثــة أقســامنفي، مدينــة برشــلونة أمــا بالنســبة ملوضــع
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األول يعــرف باســم برشــلونة األصــلية وهــي الــيت تقــع علــى ســيف     
والثاني يعرف باسم برشلونة احملدثة   القرون الوسطى وهي ، البحر

والقسـم الثالـث وهـي الـيت     ، اليت تتألف منها املدينة العظمى اليـوم 
وقـد كـان كـثري مـن     ، واتصلت بالضواحي والقرى، أحدثت مؤخراً

  .)١(منفصال عن املدينة فاتصل هبا باشتباك العمارة القرى
إذ يطلق على ، متيزت مدينة برشلونة بإتقان مبانيها وكرب شوارعها
ــالد كتلونيــة اســم     ــة (الشــارع   برشــلونة ومجيــع ب ) Ramblaرمل

  . )٢(ورمالت برشلونة موصوفة بسعتها وانتظامها، وهي لفظة عربية
فيوجـد فيهـا   ، مقاطعـة كتلونيـة   ومبا أن مدينة برشلونة هي قاعـدة 

، وفيها أيضاً كرسي رئيس أساقفة، مركز القائد العام والوايل املدني
  . )٣(وفيها مدرسة جامعة

كما شكل اليهود طبقة أخرى من طبقات اتمـع   شـبه اجلزيـرة    
إذ كــانوا ينتشــرون   كــثري مــن  ، األيبرييــة قبــل الفــتح اإلســالمي هلــا 

وبيانــة  Lucenaليطلــة وغرناطــة وإليســانة املنــاطق وبشــكل خــاص   ط
Baena ،  إىل  وقــد أشــار البكــري ، )٤(وعلــى ســواحل البحــر املتوســط
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، )١(..)).،ى كثـرة رواليهود هبـا يعـدلون النصـا   ، ...: ((بقوله يهود برشلونة
ــتح اإلســالمي     ــا بعــد الف ــا إىل م ــد   واســتمر وجــودهم فيه وســقوطها بي

ة بـني يهـود برشـلونة وأحبـار     فقد عثر على مراسـالت متبادلـ  ، النصارى
وعندما ، )٢(التاسع امليالدي/يهود العراق تعود إىل القرن الثالث اهلجري

: م قـال عنـها  ١١٧٣/ هــ ٥٦٩زارها الرحالة اليهودي بنيـامني التطيلـي سـنة    
 والرؤســاء واحلكمــاء العلمــاء مــن ومجاعــة اليهــود مــن طائفــة وفيهــا((

ــهم. الكبــار  بــن  إبــراهيم بــن ســليمان و وشــئالتيال ششــت الرابيــون  من
 )Del Call(شـارع و  االجتــاه اجلنــوبي الشــرقي منــها ، )٣(..)).حسـداي 

وكــان هــذا الشــارع   أواخــر القــرون الوســطى هــو  ، أي شــارع الطائفــة
     .)٤()Cal Mayor(املسمى الشارع الرئيس للحي اليهودي

ــة برشــلونة  و  ح  يهــود برشــلونة أشــار البكــري إىل   ديثــه عــن مدين
 بــن منــد يأر اليــوم برشــلونة وصــاحب: ((م مــع حاكمهــا بقولــهوتــآمره
 وأربعــني سـت  ســنة املقـدس  بيــت يريـد  خــرج وكـان ، بريــل بـن  بلـنقري 

 امرأتـه  فتعشق، أهلها كرباء من رجل على نربونة مدينة فنزل وأربعمائة
 راجعـا  كـر  ثـم  املقدس، بيت وصل حتّى سفره   متادى ثم، وتعشقته
ــى ــا هــم لــه ولــيس هبــا، ضــيفه علــى نــزلف نربوتــة أتــى حتّ ، امرأتــه إلّ
ــك فــتحكّم    احليلــة تعمــل أن علــى معهــا واتّفــق بينــهما التعاشــق ذل
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ا ، نفسـه  مـن  فيزوجهـا  بلـدها  مـن  إليه اهلروب برشـلونة  إىل وصـل  فلمـ 
   طرطوشـة  صـاحب   ودخـل ، ذلـك    اليهـود  مـن  قومـاً  إليها أرسل
ــه فلــم ،نربونــة إىل الشــواني   فأوصــلهم األمــر احليلــة اليهــود تتوج   
 تثقيفـه  فكان فثقّفها كلفا، هبا وكان شأهنا ببعض زوجها وأحس أمرها
 برشلونة، إىل منهم قوم مع فوصلت، مرادها على أهلها ملعونة سببا هلا

ــزل ــد يأر فن ــه عــن من ــزوج امرأت ــة وت  املســوح األوىل فلبســت، النربوني
ــى رومــة إىل بيتــها أهــل مــن مجاعــة مــع وخرجــت  عظيمهــا أتــت حتّ
 صـنع  مـا  إليـه  فشـكت ، االبابـ  يسـمونه  الّـذي  وهو هبا، الدين وصاحب
 جيـوز  ال وأنّه، دينهم   حيلّ ال أمر وهو، سبب بغري تركها وأنّه زوجها
 شـهود  هلـا  وشـهد ، للنربونيـة  عشـقه  ذلـك  على محله وإنّما، فعله هلم

ــا روأمــ الكنــائس دخـول  برشــلونة صــاحب علـى  االبابــ فحــرم، قبلـهم   ألّ
ت  له يدفن أ  وأن ميـا ، النصـرانية  يعتقـد  مـن  مجيـع  منـه  يتـرب علـم  فلمـ 
ــه علــم ذلـك   لنصــراني فيــه يكــون أفــق   بقــاء وال معـه  لــه حيلــة ال أنّ
 علـى  وأوطـأهم  والقسيسني األساقفة مشاهري ودس األموال فبذل، حكم

ى  بأنّـه  له يشهدوا وأن االباب إىل الشخوص الّـيت  املـرأة  نسـب  عـن  تقصـ 
 زوجهـا  مـن  فـرت  النربونيـة  وأن، عليـه  حيرمهـا  بقربـى  منـه  فوجدها ترك
 القـوم  فنفذ ،معه املقام على يكرهها وكان بنسب منه كانت ألنّه لذلك
 دخـول  لـه  وأبـاح  فقبلـهم  عليـه،  أوطـأهم  مـا  للقـومس  وشـهدوا  االباب إىل

وعلـى الـرغم ممـا    ، )١())عليه حجر ما وسائر له مات من ودفن الكنائس
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ــ ــا دور     ه القصــةحتمل ــة فإهنــا تعكــس لن ــة  مــن الغراب اليهــود   املدين
   . ونفوذهم فيها

علــى ، مقــربة تقــع   جنــوب املدينــة لليهــود   مدينــة برشــلونةو
فضال ، منحدرات اجلبل الذي ما يزال إىل اآلن يدعى جبل اليهود

العديد من شواهد القبور اليت حتملُ كتابات من أواخر القـرون   عن
شــاهد عليــه نقــوش    منــها   العثــور عليهــا   برشــلونة،  الوســطى متَّ

الثـامن  /وكتابات تعود وفقا ً لرأي اخلرباء إىل القـرن الثـاني اهلجـري   
أن الطائفة اليهودية قد تواجدت   برشلونة  يؤشر وهو ما، امليالدي

  . )١(خالل احلكم اإلسالمي هلا
، لقدميــةكمـا متتعـت مدينـة برشـلونة مبجموعــة كـبرية مـن اآلثـار ا       

، ار هيكل روماني قـديم منها مكان املسجد اجلامع الذي بين على آث
نيت كنيسـة برشـلونة الكـربى علـى آثـار املسـجد اجلـامع سـنة          فيما ب

قال إن فيها عظام القديسة، م١٢٩٨/ هـ٦٩٨ مدفونـة حتـت   ) ليهوالا(وي
وهـذه القديسـة   ، فوق قربها الشموع ليال وهناراً تتقد ،املذبح األعظم

وهلا عند أهل برشلونة ، هي شفيعة برشلونة –حسب معتقداهتم –
  . )٢(مة مزيد احلر

ومن اآلثار األخرى قصر أقماط برشلونة الـذين كـانوا   األصـل    
لوا عنهم ثم استق، وأوالده على برشلونة )٣(عماالً لإلمرباطور شارملان
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ء ولبثوا أكثر من قرن ونصف أمراء عليها ال خيضعون ألحد إال ألمرا
  . )١(قرطبة بالصورة الظاهرة إذ خافوا عاديتهم

ــب نفيســة    ــة كت ــة خزان ــة ، ويوجــد   متحــف املدين ــائق تارخيي ، ووث
فضــال عــن أنــواع اخلــزف والنســيج والزجــاج والســالح       ، ومصــوغات

ــا  ــب    ، )٢(واملســكوكات وغريه ــودر أن أعمــال التنقي ــر ل كشــفت   وذك
املاضي كالزهريات  كتلونية وعلى طول سواحل البحر املتوسط عن آثار

ــة ــة ، األيبريي ــابر الفينيقي ــة   ، واملق ــة والقوطي ــة والروماني ــود األغريقي ، والنق
كمـا يوجـد بعـض األعمـدة     ، )٣(واآلنية األغريقيـة والفسيفسـاء الرومـاني   

باقيــة   كنيســة ســان بـــابلو دي كــامبو   برشــلونة تعــود إىل العهـــد       
  . وصلت إليه املدينةوهذا يدل على الطراز املعماري الذي ، )٤(القوطي

ومن الكنائس القدمية املوجـودة   برشـلونة كنيسـة سـان بـرته        
  . )٥(م٩٤٥/هـ٣٣٤القسم القديم من املدينة يرجع تاريخ بنائها إىل سنة 

    
                                                                                            

  



  

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

 
 

  
 
 
   
 

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  

 
 

ابتـدأت  ، مرت مدينة برشلونة بعدة حقب من التسلط اخلارجي
ومـن ثــم جــاء  ، بـالفينيقيني الــذين انتشــروا   منطقـة كتلونيــة كلــها  

ومتكنوا من إنشـاء مسـتعمرات علـى    ، اليونانيون فزامحوا الفينيقيني
وعندما عظمت ، السيما   مدينة برشلونة، شواطئ البحر املتوسط

جاء القرطاجنيون   القرن الثالث قبـل   Cartagenaدولة قرطاجنة 
املـيالد وأزاحــوا اليونـانيني واســتطاعوا فــرض سـيطرهتم علــى مدينــة    

  . )١(واملناطق األخرى املنضوية ضمن إقليم كتلونيةبرشلونة 
مل تلبـث أن نشـبت احلـرب    ، وملا كان الرومـان حلفـاء لليونـانيني   

قبــل املــيالد  ٢١٨إذ أرســل الرومــان ســنة، بينــهم وبــني القرطــاجنيني
وأتباعـه بأسـطول إىل ميـاه امبوريـون ثـم إىل       Scipionالقائد سـيبيون 

القرطــاجنيني فــاهنزم ســيبيون ودارت احلــرب بينــهم وبــني ، طركونــة
ــه ــاتلوا      ، وأتباعـ ــة وقـ ــة طركونـ ــدوا   مدينـ ــان وحشـ ــاد الرومـ ــم عـ ثـ

وصــارت هـذه املدينـة قاعــدة   ، القرطـاجنيني ومتكنـوا مــن أخـذ ثـأرهم    
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وأصــبحت مــدن ، أليبرييــةللرومــان ومنــها انتشــروا   شــبه اجلزيــرة ا 
برشــلونة وروزاس وامبوريــون وجريونــة وطرطوشــة والردة وغريهــا مــن 

  .)١(مدن الشمال الشرقي حتت احلكم الروماني
برشلونة أصبحت فيما بعد خاضعة حلكم قبائل ويبدو أن مدينة 

م مـع بقيـة    ٤٠٩الوندال الذين دخلوا شبه اجلزيرة األيبرييـة منـذ سـنة   
وقد اقتسمت هـذه  ، القبائل اجلرمانية األخرى مثل اآلالن والسويف

فاسـتقر السـويف   ، م٤١١ا سـنة القبائل الغازية شـبه اجلزيـرة فيمـا بينـه    
ــمالية     ــراف الشـ ــدال   األطـ ــن الونـ ــم مـ ــة  وقسـ ــن منطقـ ــة مـ  الغربيـ

أمــا اآلالن فقــد أقــاموا    ، Asturiasوأشــتوريس  Galiciaجليقيــة
وأقام القسم األعظم ، )الربتغال حالياً( Lusitaninaمنطقة لشدانية 

يـة  من الوندال   إقليم باطقـة وجـزء مـن شـرق شـبه اجلزيـرة األيبري      
إال أهنا مل تستمر طويال حتت حكمهـم  ، السيما   مدينة برشلونة

إذ سرعان ما ظهر على املسرح السياسي زعـيم مـن القـوط الغـربيني     
Visigoths   يعــرف باســم آطــاوولف ومتكــن مــن انتــزاع برشــلونة مــن
ومنها أخذ يتوغل   قلب شبه ، م واختذها مقراً له ٤١٤الوندال سنة

وبقيــت برشــلونة حتــت  ، د الونــدال إىل اجلنــوببينمــا ارتــ، اجلزيــرة
  . )٢(حكم القوط الغربيني حتى الفتح اإلسالمي
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 )١(م٧١٠/هــ ٩٢ابتدأ الفتح اإلسـالمي لشـبه اجلزيـرة األيبرييـة سـنة      
بقيـادة القائـد طـارق بـن زيـاد الـذي متكـن مـن فـتح املنـاطق اجلنوبيــة           

ذ حلـق بـه   إ Toledoوالوسطى من البالد وتوقف قليال عند طليطلـة  
وكان دخـول األخـري لتـدعيم الفـتح الـذي قـام بـه        ، موسى بن نصري

م ٧١٢/ هــ ٩٤و  بدايـة سـنة   ، طارق ثم استكمال فـتح بقيـة املنـاطق   
ها اجتـه  دبعـ ، )٢(سار القائدان حنو مدينة سرقسـطة ومتكنـا مـن فتحهـا    

القائدان حنو مدن إقليم كتلونيـة وهـي طرطوشـة وطركونـة وبرشـلونة      
 مت فتحهــــا مباشـــرة بعـــد فــــتح مدينـــة سرقســــطة   وجريونـــة حيـــث   

Saragosa)ومما يؤيد ذلك ما ذكرته بعـض املصـادر بـأن جيـوش     ، )٣
ــاطق الشــمالية الشــرقية مــن       موســى وبعــوث طــارق وصــلت إىل املن

وهـذا يـدل علـى أن مـدن إقلـيم      ، )٤(األندلس السيما مدينة برشـلونة 
تجــه كتلونيــة فتحــت مباشــرة بعــد فــتح مدينــة سرقســطة وقبــل أن ت  

  . )٥(القوات اإلسالمية إىل الشمال الغربي من األندلس
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السـيما  ، لونية قاومت اجليش اإلسـالمي ويبدو أن مدن إقليم كت
فقد ، املدن الواقعة على البحر دون أن تذكر املصادر التارخيية امسها

ــه إن      ــها بقولـ ــة إىل بعضـ ــة والسياسـ ــاب اإلمامـ ــاحب كتـ ــار صـ : أشـ
 حتى مجيعاً املدائن يفتح غازيا باجلموع طليطلة من خرج موسى((

، فصـاحلهم  الصـلح  فطلبـوا  جليقيـة  وجوه وجاءه، األندلس له دانت
 مـال  ثم، كالبهائم قوماً أتى حتى بالدهم   فدخل البشكنس وغزا
 مـن  دوهنـا  مـا  وافتـتح  فافتتحها سرقسطة إىل انتهى حتى أفرجنة إىل

 حتى سار ثم، هو ما يدري ال ما فيها فأصاب ...األندلس إىل البالد
، يومـاً  أربعـون  أو شـهر  وقرطبـة  سرقسـطة  وبـني  ليلـة  بعشرين جاوزها
 ممـن  كنـت  : قـال  بـردة  أبـي  بـن  املغـرية  بن ا عبد أن وذكروا : قال
 ما أقصى من وكانت، سرقسطة بلغنا حتى األندلس موسى مع غزا
 وهلـا  حبـر  علـى  مدينـة  فأتينـا ، ورائهـا  مـن  يسـريا  إال موسى مع بلغنا
 أخيـل  بـن  عيـاش  أقبل إذ حماصروها حنن فبينما قال، أبواب أربعة

 أرباعـاً  اجلـيش  فرقنـا  قـد  إنـا  األمـري  أيها :فقال موسى شرطة صاحب
 لـه  قـال ، رتبـة  وعليـه  األقصـى  البـاب  بقـي  وقـد  املدينـة  نواحي على

ــك دع نصــري بــن موســى  إن ثــم : قــال، فيــه ســننظر فإنــا البــاب ذل
 معـي  بقـي  مـا  قلـت  الـزاد  نم معك كم يل فقال إيل التفت موسى
 أمـراء  مـن  وأنـت  تلـيس  غـري  معـك  يبـق  مل فأنـت  :قـال ، تلـيس  غري

 : املغـرية  قـال ، البـاب  ذلك من أخرجهم اللهم غريك فكيف اجليش
 فدخلــها، البــاب ذلــك مــن خرجــوا وقــد الليلــة تلــك مــن فأصــبحنا
 فـيهم  القتـل  فأسـرع  فأدركهم طلبهم   مروان ابنه ووجه منه موسى
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 أن وذكـروا  :قـال ، عظيمـاً  شـيئاً  املدينة   ومما معهم كان امم وأصابوا
 فحاصـرنا  موسى مع األندلس غزا فيمن كنت قال األشرت بن جعفر
، عليـه  نقـدر  مل ثـم  ليلـة  وعشـرين  بضعاً عظيماً حصوهنا من حصناً
 قـد  أنه وظننا تعبئة على أصبحوا أن فينا نادى عليه ذلك طال فلما
 فأصـبحنا  عنـهم  التحـول  يريد وأنه منا تدن وقد العدو من مادة بلغه
 أمــام متقــدم إنــي النــاس أيهــا :قـال  ثــم ا فحمــد فقــام تعبئــة علـى 

 فقـال ، وامحلـوا  فكـربوا  ومحلت كربت قد رأيتموني فإذا الصفوف
 حنمـل  يأمرنـا  رأيـه  عنـه  عـزب  أم عقله فقد أترى ا سبحان :الناس
 الصــفوف يـدي  بـني  فتقـدم  :قـال ، إليــه سـبيل  ال ومـا  احلجـارة  علـى 
 فأطـال  والرغبـة  الـدعاء  علـى  وأقبـل  يديـه  رفـع  ثـم  النـاس  يـراه  حيث
 وكـرب  كـرب  موسـى  إن ثـم ، فاسـتعددنا  تكـبريه  منتظـرون  ركوب وحنن
ــا الــيت احلصــن ناحيــة فاهنــدت النــاس ومحــل ومحــل النــاس  تلين
 وفتحهـا  فيهـا  متـزع  املسـلمني  خيـل  إال راعين وما منها الناس فدخل
وال يستبعد ، )١())حيصى ال ما واجلواهر السيب نم فأصبنا علينا ا

ــوات       ــد القـ ــة ضـ ــه املقاومـ ــدى أوجـ ــلونة إحـ ــة برشـ ــون مدينـ أن تكـ
  . اإلسالمية لوقوعها على ساحل البحر

وقد وصف لنا ابن خلدون فتح املسلمني ملدينة برشلونة واملنـاطق  
 مــن برشــلونة وافتتحـوا  الكفــر أمــم   وأثخنـوا  ...: ((األخـرى بقولــه 
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، )١(اجلـــوف جهـــة مـــن وبســائطها  شـــتالةق وحصـــون، لشـــرقا جهــة 
 إىل العجـم  أمـم  مـن  بقـى  ومن اجلاللقة اوارز القوط أمم وانقرضت

 عساكر وأجازت، هبا فتحصنوا الدروب وأفواه وقرمونة شتالةق جبال
 بسـائط  احتلـوا  حتـى  اجلزيـرة  دروب مـن  برشـلونة  وراء مـا  املسلمني
  . )٢(..)).وراءها

اسـتمرت القـوات اإلسـالمية      ، كتلونيـة  وبعد فتح مدن إقلـيم 
األول بقيــادة ، التوغــل   الشــمال األســباني وانقســمت إىل قســمني

وقـد متكـن القائـدان    ، موسى بن نصري والثاني بقيادة طارق بـن زيـاد  
فــتح شــبه اجلزيــرة األيبرييــة باســتثناء بعــض األجــزاء مــن     إمتــاممــن 

ا اجلغرافيـة فاكتفيـا   اليت مل يتعرفا على طبيعتـه ، اشتوريس وجليقية
، ومن اجل محاية املناطق اليت افتتحـت ، )٣(بأخذ اجلزية من أهلها

 تــوطني املســلمني اتبــع املســلمون سياســة جديــدة   األنــدلس وهــي  
مـن اجـل احلفـاظ علـى املكتسـبات       احلاميات العسكرية فيهـا وضع و

  . )٤(اليت حتققت
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واء العربيـة  ليس لدينا معلومات كافية عن القبائـل الـيت سـكنتها سـ    
ولكن بشكل عام فإن بعض املصادر أشارت إىل أن بعـض  ، أم الرببرية

القبائــل العربيــة ســكنت   الشــمال الشــرقي مــن األنــدلس والــيت تقــع  
وميكـن القـول إن االسـتقرار هنـاك صـاحب عمليـات       ، ضمنها برشـلونة 

 فــالذوا األعــاجم وأطاعــت: (فقــد أشــار املقــري إىل ذلــك بقولــه، الفــتح
 والرببــر العــرب وكــان املفــاوز، العــرب وســكنت اجلزيــة، وبــذل بالســلم
 فاتسـع ، قـاطنني  ونزلـوه  بـه  حطّـوا  استحسـنوه  وضعمب منهم قوم مر كلما
وأضــاف إىل أن ، )١()الشــرك وخــذل، األنــدلس بــأرض اإلســالم نطــاق

 اختــار مــن النــاس مــن ومعهمــا(موســى وطــارق عنــدما قفــال راجعــين  
 اختطوهـا  قـد  كـانوا  الـيت  مواضـعهم    السـكنى  آثر من وأقام، القفول

القـرن  : آخـر خـربه  (وقال صاحب كتاب فتح األندلس ، )٢()واستوطنوها
إن موسى وطارق عندما قفـال  ): الثاني عشر امليالدي/السادس اهلجري

إىل املشرق رجع معهما من أراد الرجوع من الناس وأقام باألندلس كل 
، )٣(ختطوهــا واســتوطنوها مــن أراد ســكناها   مواضــعهم الــيت كــانوا ا  

وهذا يعين أن عمليـة االسـتيطان واالسـتقرار األوىل كانـت متزامنـة مـع       
  . عمليات الفتح وأهنا كانت اختيارية

لـذا  ، )٤(وملا كان معظم اجليش الذي مـع موسـى هـو مـن العـرب     
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فكانــت ، كــان االســتيطان األول للعــرب هــو مــع خــط ســري موســى  
ر األعلـى املتمثلـة مبقاطعـة كتلونيـة     املناطق الشمالية الشرقية من الثغ

وهنــاك ، اســتوطنها العديــد مــن القبائــل العربيــة منــذ مرحلــة الفــتح  
فقد أشار صـاحب كتـاب أخبـار    ، بعض النصوص اليت تؤشر ذلك

ــن قطــن        ــك ب ــد املل ــاروا أيــام عب ــدما ث ــر عن ــة إىل أن الربب  )١(جمموع
إال مــا كــان مــن عــرب سرقســطة     ((أخرجــوا العــرب مــن الثغــور    

  . )٢())فلم يهج عليهم الرببر، فإهنم كانوا أكثر من الرببر، موثغره
، ســكنت املنطقـة قبيلـة جتيــب   ومـن أشـهر القبائــل العربيـة الـيت    

وجتيب هم بنو السكون بن أشرس بن كندة نسـبوا إىل أمهـم جتيـب    
، نزل العديد منهم   منطقـة الثغـر األعلـى   ، )٣(بنت ثوبان بن سليم

ة برشـلونة كـان منـهم   بدايـة الفـتح      واستوطن قسم منـهم   مدينـ  
وكــان ، )٤(عمــرية بــن املهــاجر التجــييب وأخــوه عبــد ا بــن املهــاجر 

 اسـتمر  ومنطقـة الثغـر األعلـى    برشـلونة لتجيب دور بارز   أحـداث  
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  . احلادي عشر امليالدي/حتى القرن اخلامس اهلجري
فسـكن   ،)١(ومن القبائل العربية اليت سكنت املنطقة أيضا جـذام 

لعديد منهم األندلس ومنطقة الثغر خاصة وكانت هلم كما قال ابن ا
ومنــهم ، )٢()معروفـة  ووالهتـم  وتفــرع، رياسـة ): (م١٠٦٣/ هــ ٤٥٦(حـزم 

  . )٣(من أشهر حكام سرقسطة والثغر األعلىبنو هود الذين كانوا 
بنـو عبـد الـدار    ، بعض مناطق الثغرمن بطون قريش الذين سكنوا و

عـب بعضـهم دورا   أحـداث املنطقـة منـهم      ول، )٤(بن قصي بن كالب
ــدري  ــامر العبـ ــنة  )٥(عـ ــار   سـ ــذي ثـ ـــ١٣٦الـ ــر  ٧٥٣/هـ ــة الثغـ م   منطقـ

  . )٦(األعلى
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عن ذلك فإن هناك العديد من القبائـل العربيـة الـيت سـكنت      فضال
 )٢(وجبيلــة ) ١(مثــل غــافق  ، منطقــة الشــمال الشــرقي مــن الثغــر األعلــى     

لــى شــكل جمموعــات قليلــة  ولعــل انتشــارهم هنــاك كــان ع ، )٣(وهــذيل
جعلــت املصــادر ال تشــري إىل األمــاكن الــيت ســكنوها فكــان نشــاطهم      

  . ضمن اموعات العربية الكبرية اليت لعبت دورا مؤثرا هناك
ــة     ــب دوراً   عمليــ ــكرية لعــ ــات العســ ــري العمليــ ــدو أن ســ ويبــ

فإن نزول القبائل العربيـة  ، وكما أشرنا، االستيطان اإلسالمي هناك
فضـال إىل مـا   املنطقة كانت ضمن عمليات فتوح موسـى   هناك ألن

ه ووجــود در طبيعيــة كاملعــادن وخصــوبة الرتبــ اشــتهرت بــه مــن مصــا 
   . الزراعة فيها السيما احلبوب والفواكه

وقــد حتــدث مــؤنس إىل انفــراد قبيلــة بــين جتيــب للســكن   مدينــة  
ــه  ــة و    : برشــلونة بقول ــة كتلوني ــروا أول األمــر بناحي ــو أن العــرب م رأوا ول

ولكـن مل يعرفهـا منـهم إال القليـل       ، خصب أراضيها لتزامحوا فيهـا 
ومل يسكنها إال مجاعة مـن بـين   ، زمن متأخر فظلت شبه خالء منهم

  . )٤(جتيب
وبعد استقرار جمموعة من بين جتيب   برشلونة أصـبح عمـرية   
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ومل حيـدد ابـن حـزم     ،)١(التجييب والياً عليها ملـدة سـنتني   ابن املهاجر
بداية الفتح ألنه والراجح أهنا كانت   ، يخ والية عمرية لربشلونةتار

ولكـن ال  ، )٢(كان من جند موسى بن نصري الداخلني إىل األنـدلس 
وابـن حـزم   ، توجد معلومات عن دورهم   مدينة برشلونة فيما بعد

انتقــل الـذي حتـدث عـن دور هــذه األسـرة العربيـة األول   برشـلونة       
كأمراء ملنطقة الثغر األعلـى بأكملـها واسـتمر    مباشرة للحديث عنهم 

دورهم املؤثر هناك حتى سقوط اخلالفة األموية   األندلس   بداية 
   .)٣(احلادي عشر امليالدي/القرن اخلامس اهلجري
فقد كانت أقل وضوحاً من حيـث االنتشـار   ، أما القبائل الرببرية

دينـة الردة  فقد نزلت جمموعات مـن زناتـة   م  ،   مدينة برشلونة
كمـا عاشـت جمموعـة مـن     ، )٤(اـاورتني ملدينـة برشـلونة   ، وطركونة

منـها  قبيلة مدغرة وهي مـن الرببـر الـبرت   مدينـة طرطوشـة القريبـة       
  . )٥(بروأيضاً بالقرب من مصب هنر األ

إن انتشار بعـض مـن القبائـل الرببريـة   املـدن احمليطـة بربشـلونة        
قر قســم منــهم هبــا الســيما وأهنــا  والقريبــة منــها ال يســتبعد أن اســت 

  . متتلك كل مقومات احلياة
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-٩٥(يبــدأ عهــد الــوالة بتــويل عبــد العزيــز بــن موســى بــن نصــري  
الــبالد خلفــاً ألبيــه الــذي اســتدعاه اخلليفــة    إدارة )م٧١٥-٧١٣/هـــ٩٧

ــك   ــز بــن موســى علــى    ، الوليــد بــن عبــد املل وقــد عمــل عبــد العزي
استكمال فتح املناطق اليت مل يصل إليها املسلمون وتعزيز وجـودهم  

، نالت منطقة الشمال الشرقي اهتماماتهو، فتحها  املناطق اليت مت 
ومـن البــديهي أن  ، )١(ففـي روايـة أنـه قـاد محلــة بلـغ هبـا إىل أربونـة       

يكون مروره إىل أربونة عـرب برشـلونة املطلـة علـى املمـر الـرابط أوربـا        
س والذي وصفه أبو الفدا بـأن لـيس لألنـدلس طريـق   الـرب      باألندل

إن هــذه الروايــة دفعــت أحــد  ، )٢(إال مــن اجلبــل مــن جهــة برشــلونة 
-٩٥بني سـنيت  أن يكون فتح برشلونة   املدة الباحثني إىل ترجيح 

ننــا نــرى أن هــذا األمــر قــد ينطبــق علــى  إال أ، )٣(م٧١٦-٧١٣/ هـــ٩٧
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ن عبــد ا  التــابعي حــنش بــ   عهــد شــهادة بنبلونــة الــيت وجــد     
وأن فــتح برشــلونة كــان    ، )١(م٧١٨/ هـــ١٠٠الصــنعاني املتــو  ســنة  
ولعل اللبس الذي حصل جـاء مـن كـون    ، )٢(عهد موسى بن نصري

أغلــب العمليــات العســكرية الــيت توغلــت   بــالد غالــة كانــت عــرب  
برشــلونة وهــو مــا دفــع بعــض البــاحثني إىل القــول إن فــتح الســاحل   

  . )٣(ني أربونة وبرشلونة مت   عهد عبد العزيز بن موسىالشرقي ب
أعــاله ينطبــق علــى عهــد الــوايل احلــر بــن عبــد الــرمحن    واألمــر
فأشـار أحـد البـاحثني نقـال عـن أحـد        )م٧١٩-٧١٦/هـ١٠٠-٩٧(الثقفي

احلوليات إىل أن هـذا الـوايل فـتح كتلونيـة وبرشـلونة إال أن املصـادر       
  . )٤(التعويل عليهاالعربية مل تؤكد ذلك لذا يصعب 

ــن مالــك         ــد الــوايل الســمح ب ــر أكثــر وضــوحاً   عه ــان األم وك
ــلونة  ) م٧٢٠-٧١٨/هــــــ١٠٢-١٠٠(اخلـــــوالني إذ أن موقـــــع مدينـــــة برشـــ
جعلها تصبح قاعدة عسكرية مهمة للقوات اإلسالمية ، السرتاتيجي

ففـي  ، )اجلنـوب الفرنسـي  (Gauliaلالنطالق منها جتـاه بـالد الغـال    
واجتـازت املمـر الفاصـل بـني      مـن هـذه املدينـة    عهده سارت القوات

ومتكنـــت مــــن فـــتح أربونـــة عاصـــمة ســــبتمانية      برشـــلونة وأربونـــة  
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Septimania)ــى وصــلت إىل طولوشــة   ، )١ ــدمها حت  )٢(وواصــلت تق
Toulouse)ولوال تدخل حـاكم أكيتانيـة    واليت كادت تسقط بيده )٣

ديدة وحـدثت بـالقرب مـن املدينـة معركـة شـ      ، الدوق أودو) أقطانية(
 /هــ ١٠٢عـن هزميـة املسـلمني واستشـهاد قائـدهم السـمح سـنة        أسفرت
  . )٤(م فانسحبوا بقيادة عبد الرمحن الغافقي إىل أربونة٧٢٠

من خالل ذلك يتضح بأن مدينة برشلونة كانت القاعدة لتجمـع  
ومنها تسـري  ، القوات اإلسالمية الوافدة من خمتلف أحناء األندلس

  . عدة املتقدمة لفتح مناطق بالد الغالاليت تعد القا، إىل أربونة
، )م٧٢٥- ٧٢١/هــ ١٠٧- ١٠٣(الكلـيب  بن سحيم عنبسة و  عهد الوايل

 عنـدما ، اختذت مدينة برشلونة مرة أخرى كقاعدة عسـكرية للمسـلمني  
اجلــيش اإلســـالمي منــها إىل القاعـــدة    م٧٢٥/ هـــ ١٠٧ســـنة قــاد عنبســة  

منـها مدينـة   ، د الغـال ومنها قام بفتح مدن عدة   بـال ، الشمالية أربونة
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ومتكــن مــن أســر  ، Nimesومدينــة نــيمس  )١(Carcassonneقرقشــونة 
إذ كــان األســرى ، )٢(العديــد مــن النصــارى ونقلــهم إىل مدينــة برشــلونة 

الذين يأسرهم املسلمون من بالد الغـال ينقلـون إىل مـدن الثغـر األعلـى      
  .)٣(سيةومنها برشلونة وطركونة ومنها يفرقون   باقي البالد األندل

وبــذلك غــدت برشــلونة وطركونــة قواعــد عســكرية ترفــد القــوات        
ومراكــز لتجمــع األســرى الــذين عوملــوا  ، املتقدمــة باجلنــد عنــد الطلــب

مما ساعد على قيام روابـط الـود بـني املسـلمني وأهـايل      بالرمحة والعطف 
  . )٤(البالد

/ هــــ١١٤وبعـــد خســـارة املســـلمني   معركـــة بـــالط الشـــهداء ســـنة  
ــة والبشــــكنس    ،)٥(م٧٣٢ ــداث القبائــــل اإلفرجنيــ ــذه األحــ حفــــزت هــ

Bascons ،ومـــن ضـــمنها برشـــلونة علـــى ، وكـــذلك منطقـــة كتلونيـــة
فبـادر  ، إخضـاعهم ممـا دفـع األخرييـن إىل    ، اخلروج عن طاعـة املسـلمني  
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- ٧٣٢/ هــ  ١١٦- ١١٤(الوايل عبد امللك بـن قطـن   مـدة حكمـه األوىل    
تـــاز جبـــال الــــربت إىل   كمــــا اج ،)١(إىل إعـــادهتم إىل الطاعـــة  ) م٧٣٤

ــالد الغــال  ــدعيم الوجــود اإلســالمي     ، الجنــدوك   ب وعمــل علــى ت
ــاك   ــاطق الـــيت فتحـــت هنـ ــدي    ، املنـ ــدن الـــيت كانـــت بأيـ ــني املـ وحتصـ

  . )٢(املسلمني
ــك احلصــار عــن     كمــا شــاركت قــوات مــن برشــلونة وطركونــة   ف

ــة  ــة أربون ــل   ، مدين ــاد شــارل مارت ـــ ١٢٤- ٦٩( Charle martelإذ ق / ه
وشن هجومـاً عنيفـاً علـى     محلة عسكرية م٧٣٨/ هـ١٢٠سنة)م٧٤١- ٦٨٨

وكان قد حشد جيوشـاً  ، هذه القاعدة اإلسالمية املتقدمة   بالد الغال
وبدأت القوات باحتالل املنـاطق واملـدن الـيت تقـع     ، كبرية هلذا الغرض

وقـد  ، وقـام بفـرض حصـار شـديد عليهـا     ، على الطريق املوصـل ألربونـة  
، لدفاع عنها من القوات العسكرية والسكان احملليـون استمات أهلها   ا

ــهم عجــزوا عــن    اهلجــوم نتيجــة حجــم القــوة العســكرية      إيقــافولكن
وعلى إثـر ذلـك سـارعت قـوات مـدينيت برشـلونة       ، )٣(النصرانية الكبرية

وطركونـة بإرســال سـفن النجــدة لفـك احلصــار عـن أربونــة الســيما وأن     
ممـا  ، نـد طلـب الفرصـة للغـزو    هذه املدن كان يكمن عنـدها املسـلمون ع  

  . )٤(اضطر النصارى إىل رفع احلصار عنها
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ت األندلس   عهد الوايل يوسف بـن عبـد الـرمحن الفهـري     مر
بأزمـات سياسـية   آخر حكام عهـد الـوالة   ) م٧٥٥-٧٤٦/هـ١٣٨- ١٢٩(

ــأثري ســيء علــى منطقــة الثغــر األعلــى     فقــد ، واقتصــادية كــان هلــا ت
عــن احلكــم اإلســالمي كمــا   خرجــت العديــد مــن مــدن ســبتمانية   

 Navarra )نافـــار(الربتـــات مثـــل قنطابريـــة ونـــربة إمـــاراتتقلت ســـا
 وانتـهز بـبني الثـاني بـن شـارل مارتـل      ، وتغلب بالي على أشـتوريس 

/ هــ ١٣٣الفرصة فانقض على أربونة وفتحها بعـد حصـار شـديد سـنة    
ــة     ، )١(م٧٥٢ ــعف اجلبهـ ــا لضـ ــري إنقاذهـ ــف الفهـ ــاول يوسـ ــاً حـ وعبثـ

و  عهـده سـقطت الدولـة األمويـة وقامـت      ، )٢(ألنـدلس الداخلية   ا
الدولـة العباسـية وهـو مـا تسـبب افـرتاق أهـل األنـدلس وفسـح اـال           

ومـن الناحيــة  ، )٣(إليهـا ) الـداخل (لـدخول عبـد الـرمحن بـن معاويـة     
االقتصادية فقد اجتـاح القحـط بـالد األنـدلس خـالل واليـة يوسـف        

وخـرج عنـها جـل أهلـها      ومل تسق...((الفهري بسبب احنباس األمطار
  . )٤(..)).ثم سقى فصلحت ثانية فضعف بذلك ثغر سرقسطة
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قرطبـة  ) م٧٨٨-٧٥٥/ هــ ١٧٢-١٣٨(دخل عبد الرمحن بن معاوية

ومل تكن منطقة الثغر ، قيام دولة جديدة لألمويني   األندلس معلناً
ويرجـع ذلـك إىل عـدة عوامـل     ، رة   أيامه بشكل عاماألعلى مستق

صعوبة طبيعتها اجلغرافية والعاصمة مقر األمري بعد املنطقة عن : منها
فضـال عـن قرهبـا    ، ما يبعث بالطمأنينة إىل الثائرين واألمل بالنجـاح 

مــن أراضــي األعــداء ســهل علــى الثــائرين اهلــرب   حــال اهلزميــة    
كما أن أغلب الثائرين واملتمردين ، وصول اإلمدادات بسرعة وعرقلة

ينتمون إىل أسر ذات جاه نفوذ وعصـبية   املنطقـة وهـي تعـرب عـن      
فـرنج الـيت كانـت    موقـف مملكـة اإل  وأخرياً ، غلبة النزعة االستقاللية

ختشـــى القـــوة اجلديـــدة علـــى حـــدودها اجلنوبيـــة وأن تتكـــرر موجـــة  
ــرة أخــرى   ــائرين ووقفــت   ، الفتوحــات م ــع الث ــذلك تعاملــت م إىل  ل

جانبــهم فضــال عــن جتنيــد العديــد مــن احملــاربني للقتــال إىل جانبــهم   
   . )١(وحماربة أعداء النصرانية

                                                
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
كان على برشلونة   أيام األمري عبد الـرمحن الـداخل سـليمان    

ثـار   م٧٧٣/هــ ١٥٧  سـنة و ،)١(الكلـيب املعـروف بـاألعرابي    ابن يقظـان 
ري عبـد  ولعـل لثورتـه عالقـة بتصـفية األمـ     ،  عبد الرمحنعلى األمري

، )٢(الصـباح حييـى بـن حييـى اليحصـيب      الرمحن لزعيم اليمانيـة أبـا  
وانضم إىل سليمان األعرابي احلسني بن حييى األنصاري وايل مدينة 

وحتالفا على قتال األمري عبد الرمحن الداخل الذي كان ، سرقسطة
ــع    ــدة   قمـ ــك املـ ــغال   تلـ ــطرابات     منشـ ــنت واالضـ ــض الفـ بعـ

ثر ذلك أرسل إليهم األمـري عبـد الـرمحن سـنة     وعلى أ، )٣(األندلس
إال أن سـليمان  م جيشاً بقيـادة ثعلبـة بـن عبيـد اجلـذامي      ٧٧٤/هـ١٥٨

   .)٤(األعرابي متكن من هزمية جيش ثعلبة وأسره
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ويبــدو أن األعرابــي واألنصــاري استشــعروا عــدم قــدرهتم علـــى       
نجدا فــدفعهم ذلــك أن يســت، ري عبــد الــرمحنمواجهـة قــدرات األمــ 

بعــد أن ســاءت ) م٨١٤ -٧٦٨/ هـــ ١٩٩-١٥١(بشــارملان ملــك اإلفرجنــة
وقـد وجـدت دعـوهتم اسـتجابة مـن قبـل       ، عالقتهما باألمري الداخل

ألنه كان يسعى إىل مد سلطته إىل األنـدلس أو علـى أقـل    ، شارملان
ني فيهــا وذلــك لضــعف ســلطة املســلم، تقـدير القســم الشــمايل منــها 

ــاري  ، بوجـــود النصـــارى األســـبان أوالً ثـــم وجـــود األعرابـــي واألنصـ
  . )١(املتمردين على احلكم اإلسالمي

إذ تذكر الرواية اإلسالمية بأن سليمان األعرابي استدعى شارملان 
واستفاد من ، )٢(إىل بالد املسلمني ووعده بتسليم برشلونة وسرقسطة

فسـلمه إىل شـارملان وحرضـه    أسره لثعلبة قائد األمـري عبـد الـرمحن    
   جيشـاً كـبرياً  وعلى أثر ذلك أعـد شـارملان   ، )٣(على غزو األندلس

ــنة ـــ١٦٢سـ ــاريني     ٧٧٨/ هـ ــن البافـ ــة مـ ــاف خمتلفـ ــن أطيـ ــألف مـ م تـ
وسـارت   ،)٤(واللومبارديني واألسرتاسيني والربجنـديني وأهـل سـبتمانيا   

الــذي وصـــل إىل  األول كــان بقيـــادة دوق برنــارد   : القــوات بإجتــاهني  
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أما الثاني فكان بقيادة ، األندلس عن طريق سبتمانيا قاصداً برشلونة
شارملان نفسه وقصد القسم الشمايل وسلك ممرات جبليـة وعـرة عـرب    

  . )١(Roncevllesطريق رونسفاله 
توجــه شــارملان إىل مدينــة سرقســطة بعــد  ، وبعــد اخرتاقــه اجلبــال

ملــتحكم وكــان ا، ضـمان حســن نوايــا املتحــالفني مـن املســلمني معــه  
وبـدالً مـن التعـاون    ، الفعلي   شؤون هذه املدينة احلسني األنصاري

ــإغالق أبــواب املدينــة بوجهــه واعتصــم بداخلــها    ، مــع شــارملان قــام ب
  . )٢(وبذلك أخفق شارملان باالستيالء على هذه املدينة

لس بعـد فشـل   عندها اضـطر شـارملان علـى االنسـحاب مـن األنـد      
د ثـــورات السكســـون ضـــد    عـــن جتـــد   فضـــال ، خطتـــه العســـكرية  

ــالده مصــطحباً م ، )٣(حكمــه ــة  عــفعــاد إىل ب ه وايل برشــلونة وجريون
ألنـه خشـى أن يكـون    ، سليمان بـن يقظـان األعرابـي كأسـري حـرب     

ممـا جعلــه  ، اق مـع األنصــاري حيكــت ضـده باالتفــ  ضـالعاً   مـؤامرة  
  . )٤(يه   فشل احلملةلالتبعية عيلقي 

ســليمان األعرابــي مــن   وايل مدينــة برشــلونة   إنقــاذومــن أجــل  
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مطـروح وعيشـون مـع حـاكم سرقسـطة احلسـني        أبناؤهحتالف ، األسر
وانضمت إليهم أيضاً فلول البشـكنس  ، )١(األنصاري ومجعا قواهتما

، أثناء هذه احلملة Pamplonaبعد أن دمر شارملان مدينتهم بنبلونة 
 ،)٢(لذلك كانوا عازمني على الثأر ملا أصاهبم من خـراب علـى يديـه   

فعـــال جنـــح املتحـــالفون   القضـــاء علـــى مـــؤخرة جـــيش شـــارملان  و
واســتطاعوا الســيطرة علــى عــدد كــبري مــن الغنــائم وأنقــذوا الرهــائن    

  . )٣(واألسرى وعلى رأسهم سليمان األعرابي
وقد خسر شارملان   هذه املعركة أبرز قواده منهم روالنـد حـاكم   

أجنــهارد  لوكــذلك الســنجا ، الفرنســية Prittanyمقاطعــة بريتــاني 
Egginhard  وأنسلمAnselm    كونت مقاطعـة بالتـنيPlatine)٤( ،

    . )٥(فضال عن عدد آخر من القادة ورجال الدين املهمني
 ،)٦(وبعــد فــك أســر ســليمان األعرابــي رجــع إىل مدينــة برشــلونة 

، )٧(أحد املتمردين وهو عبد الرمحن بـن حبيـب الصـقليب    فاستغل
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   Tudmirونـزل مبنطقـة تـدمري    ، ناستياءه بعد فشل محلة شارملا
شرق األندلس وأعلن الثورة ضد األمري عبد الـرمحن وباسـم الدولـة    

وحـاول الصـقليب   ، )٢(م٧٧٩/ هــ ١٦٣وكان ذلـك   سـنة   ،)١(العباسية
وقــد ، االتصـال بســليمان األعرابــي إال أن سـليمان مل يوافقــه الــرأي  

عرابـي  فكاتـب سـليمان األ  ...((علق على ذلـك مؤلـف جمهـول بقولـه    
الكلــيب وكــان بربشــلونة ودعــاه إىل الــدخول   أمــره فكتــب إليــه        

فيمـا  ، )٣(..)).العرابي أني ال أدع عونك فأمتعض الفهري من جوابه
لصقليب دعا األعرابـي إىل الـدخول   أشار ابن األثري صراحة إىل أن ا

  . )٤(اء للخليفة املهدي العباسيع طاعة الدولة العباسية والد 
ليب أن جيهز قوة عسكرية زحف مر هو ما دعا الصقولعل هذا األ

إال أنـه اهنـزم أمـام قـوات     ، حملاربـة األعرابـي   هبا حنو مدينـة برشـلونة  
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ومن أجل القضاء على هذا املتمـرد ومنـع   ، سليمان وعاد إىل تدمري
حتى يقطع أمله  وأحرق سفنه هروبه فقد الحقه األمري عبد الرمحن

، وملا عجز عـن النيـل منـه   ، لنسيةحاصره   جبال ب ثم،   النجاة
فقتله رجل من الرببر ومحل رأسه ، بذل ألف دينار ملن يأتيه برأسه

  .)١(وبذلك اهنارت دعوته ومترده، الداخل فأعطاه املال األمري إىل
بعــد هــذه األحــداث مل يســتمر ســليمان األعرابــي طــويال   حكــم  

األنصـاري  إذ سرعان مـا أحيكـت مـؤامرة ضـده بـني احلسـني        ،برشلونة
فاتفق الداخل مع األنصاري أن يوليه حكم مدينة ،واألمري عبد الرمحن

إذ هيأ رجال من أعوانه ،ففعل ذلكسرقسطة إن قتل سليمان األعرابي 
  . )٢(م٧٨٠/ هـ١٦٤سنة ومتكن من اغتيال األعرابي   مسجد سرقسطة

ــي هــرب أوالده مطــروح وعيشــون إىل      وبعــد مقتــل ســليمان األعراب
رمبـا جلمـع األنصـار    ، )٣(  مدينيت برشـلونة وجريونـة  ، ندلسمشايل األ

وفعـال فقـد متكـن عيشـون مـن      ، ألن املدينتني كانتا حتـت حكـم أبيهمـا   
، التسلل إىل سرقسطة خالل وجود األمري عبد الـرمحن الـداخل فيهـا   

ومتكــن مــن قتــل قاتــل أبيــه إال أن األمــري الــداخل قتلــه بعــد أن ارتــاب   
   .)٤(منه
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، ر   مدينـة جريونـة  بن سليمان األعرابي فقـد اسـتق  طروح أما م
إذ سرعان ما سيطر عليها اإلفرجنـة سـنة   ، إال أنه مل يدم فيها طويال

علـى إثرهـا سـار مطـروح إىل      ،)١(م وكانت حتت سيطرته٧٨٥/ هـ١٦٩
حتى وفـاة األمـري عبـد الـرمحن واعـتالء      مدينة برشلونة واستقر هبا 

ــرمح   ــد الـ ــام بـــن عبـ ـــ١٨٠-١٧٢(نابنـــه األمـــري هشـ ) م٧٩٦-٧٨٨/ هـ
فتمرد ، تمرد إخوته عليهبفانتهز فرصة انشغال األمري هشام ، احلكم

وكان ، هو أيضاً   السنة اليت مترد فيها سعيد بن احلسني األنصاري
د مطـــروح هـــو ولعـــل الســـبب   متـــر، )٢(م٧٨٨/ هــــ١٧٢ذلـــك ســـنة

علــى السياســة الــيت اتبعهــا األمــري هشــام   اســتبدال والة الثغــر األ  
  . )٣(مقتل أبيه نيت طرطوشة وبرشلونة فضال عنالسيما مدي

ي على متـرد   ض استمر مطروح بتمرده   مدينة برشلونة إىل أن قُ
فاســتدعاه أهــايل ، م٧٩٠/ هـــ١٧٤ســعيد بــن احلســني األنصــاري ســنة  

ــاهبم  ودخـــل املدينـــة ومتكـــن مـــن الســـيطرة  ، مدينـــة سرقســـطة فأجـ
ينـة وشـقة ومعظـم مـدن الثغـر      كما فرض سيطرته علـى مد  ،)٤(عليها
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  . )٢(مستغال انشغال األمري هشام بتمرد إخوته، )١(األعلى األندلسي
أقلق علو شأن مطروح بن سليمان األعرابي وسيطرته على معظم 

ويبدو أنه خشي أن يتعـاون مطـروح   ، مدن الثغر األعلى األمري هشام
عبيـد ا   هقائدلذلك سارع بإرسال ، مع أخويه مما يعقد األمور عليه

بن عثمان حملاربة مطروح فحاصره بسرقسطة إال أنه مل يـتمكن مـن   ا
وتشري املصادر إىل أن مطروح أثناء وجود قوات األمري   ، الظفر به

ربني إليه وهم عمروس بـن يوسـف   سرقسطة قتل من قبل بعض املق
ــين عمــروس زعــيم ورفيقــه شــرحبيل بــن صــلتان الزواغــي  ، أســرة ب

ويبـدو أن ذلـك حـدث    ، )٣(م٧٩١/ هــ ١٧٥سـنة  دمتهاللذان كانا   خ
هنمـا  بـدليل أ ، باالتفاق مـع قائـد األمـري هشـام عبيـد ا بـن عثمـان       

أن األمـري هشـام كافـأ عمـروس بـأن       أرسال برأس مطـروح إليـه كمـا   
  . )٤(جعله والياً على طلبرية ثم طليطلة
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إن من أوائل األحـداث املهمـة الـيت تعرضـت هلـا برشـلونة منـذ        

إذ طمـع  ، دخول املسلمني إليها هي حماولة اإلفرجنة السيطرة عليهـا 
ثغــر برشــلونة احلصــني ليحمــي أمــالك   شــارملان   االســتيالء علــى 

ويكون حلقة اتصال حبري بـني هـذه املدينـة    ، اإلفرجنة جنوب الربت
وقــد أمــدت الثــورات ، رجنــة مــن جهــة أخــرىمــن جهــة ومملكــة اإلف

واالضطرابات املندلعة   مشال األندلس وما آلت إليـه املنطقـة مـن    
ــنت شــارملان بفرصــة جديــدة ملــد نفــوذه وتوســيع نطــاق أمالكــه إىل     ف

أضـف إىل ذلـك أن شـارملان رمبـا أراد      ،)١(الشمال الشـرقي لألنـدلس  
، العديـد مـن قادتـه    بعـد أن قتـل  ، خلسـارته   املعركـة السـابقة   الثأر 

ومنــها أيضــاً التجــاء عبــد ا ، منــهم روالنــد الــذي مــر ذكــره ســابقاً
ــارملان ) م٨٢١-٧٩٦/هــــ٢٠٦-١٨٠(البلنســـي عـــم األمـــري احلكـــم  إىل شـ
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ومضـى عبـد   ...: ((بن حيان قائالاوقد أشار إىل ذلك ، مستنجداً به
رلـه  حتى انتهى إىل قا، ا بن األمري عبد الرمحن على وجهه فاراً
فغلغل يبغي العز كل . ملك الفرنج ومعه ولده عبد ا وعبيد العزيز

  . )٢(وقد لبى شارملان دعوته، )١())مغلغل
م ابنــه لــويس املعــروف ٨٠١/ هـــ١٨٥  ســنة شــارملان لــذلك أرســل

وقـد قسـم   ، بالتقي حـاكم أكيتانيـة بـاجليش الإلفرجنـي إىل برشـلونة     
مدينة برشلونة ومن ثـم  األوىل حتاصر ، لويس جيشه إىل ثالث فرق

ومقرهـا بـني   ، والثانية برئاسة جيـوم كونـت طولوشـة   ، اهلجوم عليها
ــع املســلمني مــن     ــة ملن ــاذمــدينيت الردة وطركون ــهم إنق وقطــع ، مدينت

يل اوكان مقرها   أع، نفسه والثالثة بقيادة لويس، االت عنهااالتص
 جبال الربت ليتمكن من مهامجة القـوات اإلسـالمية عنـدما تسـنح    

     . )٣(له الفرصة املناسبة
 مطروح بـن سـليمان األعرابـي    خلروجكان وبالنسبة لربشلونة فقد 

إذ أحـدث خروجـه   ، آثـار سـيئة عليهـا    إىل سرقسطة ثـم مقتلـه   هامن
وقـد  ، فراغاً عسكرياً مكن اإلفرجنة استثماره واالستيالء على املدينة

عزله اإلمام  كان مطروح بربشلونة فلما: أشار إىل ذلك العذري بقوله
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هشام عنها مخـل ذكرهـا وخـرج مطـروح إىل سرقسـطة ودخـل معـه        
  . )١(د ذلك تكمن العدو من برشلونة وجرندةفع، شربيطعمروس و

فقــد أخــذ اجلــيش اإلفرجنــي احملاصــر هلــا   وعــن كيفيــة اقتحامهــا  
فقسـم ينصـب السـالمل لتسـلق أسـوار      ، بالضـغط   أعمـال احلصـار   

وقسـم وكـل إليـه جلـب     ، دم األسواروقسم مهمته ه، وأبراج املدينة
، وقد قاومت برشلونة احلصار ما يقارب سبعة أشهر، )٢(املرية والعدة

ــها ســعدون الــ   ــف حــرج روكــان عامل وأرســل صــرخيه  ، عيين   موق
، ولكن مل يصله شيء بسبب إحكام اإلفرجنة احلصـار ، يطلب املدد

فضــال عــن أن عمــال الثغــر كــانوا يضــمرون اخلــروج علــى الســلطة     
مما اضطره إىل مغادرة املدينة حتت جنح ، )٣(يودون اضطراب األمورو

لغرض طلب العون واملساعدة  Cordobaللذهاب إىل قرطبة الظالم 
  . )٤(إال أنه أكتشف أمره ومت أسره، بنفسه

فاضــــطرت إىل ، مل تســـتطع مدينــــة برشـــلونة مقاومــــة احلصـــار   
، أهلــهابعــد أن هــدمت أســوارها وقتــل أعــداد كــبرية مــن  ، التســليم

فأرســل لــويس جــزءاً مــن   ، وغنمــوا الكــثري مــن األســلحة واخليــول  
منطقـة الثغـر األعلـى هـذه     وبذلك فقـدت  ، الغنائم إىل والده شارملان
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ألهنم فقدوا مركزاً ، وكان فقدان املسلمني هلا خسارة كبرية، املدينة
إذ حولــه اإلفرجنــة مقــراً لقــواهتم  ، عســكرياً مهمــاً   الثغــر األعلــى 

واليت صارت تشن هجماهتا علـى منـاطق الثغـر األعلـى     ، ةالعسكري
وهكذا سقطت املدينـة  ، )١(األخرى ومنها مدينيت طرطوشة وطركونة
  . بعد حكم املسلمني هلا حنو تسعني سنة

فيهـا غلـب العـدو    : ((وقد علق ابن حيان على هـذه األحـداث بقولـه   
سـلمني  قاصية ثغـر امل ، على مدينة برشلونة –قصمهم ا–من الفرجنة 

انتهز فيها الفرصة أيام اضـطراب أهـل الثغـر األعلـى     ، الشرقي مما يليهم
سـليمان وعبـد ا   ، شـتغاله عنـهم حبـرب عميـه    نوا، على األمري احلكم

فأصـــاب العـــدو غرتـــه مـــن ، ابـــين األمـــري عبـــد الـــرمحن بـــن معاويـــة
وقهــر ، ونقــل رابطتــه إليــه ، فحــازه إليــه، وفــلّ ثغــرهم هــذا ، املســلمني
وحصـرها  ، وأنـاخ عليهـا بكلكلـه   ، املسلمني إىل ما دون برشلونة برابطة
، مل ميـده أحـد مـن املسـلمني    ، وأمريها يومئذ سعدون الرعيين، جبمعه

وانتقلـت إليهـا يومئـذ رابطـة الفرجنـة عـن مدينـة        ، فملكها العـدو علـيهم  
  . )٢())فعظمت بذلك على أهل اإلسالم احلسرة، جرندة

، الفـرنج  ملـك  وفيها: ((ن ذلك بقولهأما ابن األثري فقد حتدث ع
ــهم ــدلس برشــلونة مدينــة، ا لعن ، املســلمني مــن وأخــذوها، باألن
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 سـبب  وكـان ، ورائهم إىل املسلمون وتأخر اإليه ثغورهم محاة ونقلوا
 ا عبـد  هيعم مبحاربة األندلس صاحب احلكم اشتغال إياها ملكهم

   .)١())وسليمان
وترتـب  : رة سقوط املدينة بقولهوقد أشار أحد الباحثني إىل خطو

على فقدان املسلمني لثغـر برشـلونة أن تقهقـرت حـدودهم إىل مـدن      
وقواعـد  ، الثغر األعلى وفقدوا أهـم نقـاط ارتكـازهم   هـذه اجلهـات     
  . )٢(انطالقهم إىل ما وراء جبال الربت حيث األراضي اإلفرجنية

حـدوده  وبعد سقوط مدينة برشلونة متكن شارملان من ضمان محاية 
، من خالل إقامة منطقة إدارية مع املسـلمني   األنـدلس  ، اجلنوبية براً

أو األطـراف االسـبانية    March of Spainعرفـت باسـم ماركيـة أسـبانيا    
وهـي أشـبه مـا    ، وشـحنها بقـوة عسـكرية للـدفاع عنـها     ، ململكة اإلفرجنة

جريونـة  (وكانـت هـذه املاركيـة تتكـون مـن املـدن      ، يعرف حبـرس احلـدود  
  . )٣()جل وأوزونه وجزر البليار ثم برشلونةوأور

ــة      ــبانية إىل مملكـ ــة أسـ ــم ماركيـ ــارملان مت ضـ ــم شـ ــة حكـ و  هنايـ
ــا ــر   غــزو     ، أكوتين ونصــب أمــري طولوشــة صــاحب النصــيب األوف

وجعلوا أساقفة ، )٤(م٨١٢/هـ١٩٧برشلونة أمرياً عليها حتى وفاته سنة 
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وربطــوا النظــام ، )أربونــة(هــذا اإلقلــيم تــابعني لرئاســة أســقفية نــاربون
وكـان ملـوك اإلفرجنـة      ، الديري فيه بالتنظيمـات الديريـة الفرنسـية   

البداية هم من يعينون حكامـاً لربشـلونة مـن األشـراف أو الكونتـات      
ومبــرور الــزمن شــعر  ، )١(الــذين ينتمــون إىل أصــل قــوطي أو إفرجنــي 

حكـام برشـلونة بنــوع مـن االســتقالل معتمـدين   ذلــك علـى بعــد      
إىل فتحول الثغر اإلفرجني ، وما جيري من أحداث   فرنسا ،الشقة

الونيا واليت اندجمت فيما بعد مبملكة إمارة نصرانية عرفت بإمارة كت
  . )٢(أراغون
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مــن مشــال بعــد إحكــام اإلفرجنــة ســيطرهتم علــى منــاطق مهمــة 
والســـيما مدينـــة  ، واختاذهـــا كقواعـــد عســـكرية  ، شـــرق األنـــدلس 

جعل املناطق اإلسالمية األخرى من الثغر األعلـى عرضـة   ، برشلونة
كمـا أن اإلفرجنـة عملـوا علـى تـدعيم إقلـيمهم وتوسـيع        ، هلجماهتم

م هامجوا مدينة طرطوشة بقيادة لـويس  ٧٠٨/ هـ١٩٢ففي سنة، رقعته
األمري احلكم بإرسال جيش كبري بقيادة ابنه ورد عليهم ، بن شارملانا

واشـتبك اجليشـان   معركـة    ، لردع عـدوان اإلفرجنـة  ، عبد الرمحن
وأبــادوا معظــم القــوات اإلفرجنيــة    ، انتصــر فيهــا املســلمون  ، عنيفــة

م أعـادت القـوات   ٨٠٨/ هــ ١٩٣و  سـنة ، وأنقذوا املدينة من السقوط
جنـح املسـلمون   سـنة    و، ولكنـها أخفقـت أيضـاً   ، اإلفرجنيـة احملاولـة  

  . )١(م من صدهم عنها أيضا٨١١ً/هـ١٩٦
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أدرك املســلمون بــاخلطر احلقيقــي الــذي يهــدد وجــودهم   الثغــر   
وأن الوجود اإلفرجني   مدينة برشلونة ميثل بؤرة ، الشمايل الشرقي

، فقرر األمري احلكم مهامجتها   حماولة السـرتجاعها ، ذلك اخلطر
، عبـد ا البلنسـي إىل منطقـة كتلونيـة     هعمـ  ابن فأرسل قوة بقيادة

خســائر كــبرية  إحلــاقومتكنــت مــن فهامجــت قواتــه مدينــة برشــلونة  
  . )١(إال أهنم مل يستطيعوا من دخول املدينة، بالنصارى

/ هـــ١٩٧ثـم عــاود األمــري احلكــم حماولــة اســرتجاع برشــلونة ســنة  
٨١٢ ه عبيد ا م فأرسل محلة عسكرية كبرية بقيادة ابن عم بن ا

وقــد وصــف ابــن حيــان ذلــك  ، البلنســي ومتكــن مــن اقتحــام املدينــة 
كانـت غـزوة عبيـد ا بـن عبـد ا البلنسـي       ، وفيهـا أيضـاً  : ((بقوله

بصـائفة هـذه   ، املعروف بصاحب الصوائف ابن عـم اخلليفـة وصـهره   
وقــد احتلــها ، فحــل مدينــة برشــلونة املنتزعــة مــن املســلمني ، الســنة

  ــداء ا ــداد ألعـ ــةأمـ ــم، الفرجنـ ــلمني    جـ ــه باملسـ ــوم حلولـ ــددها يـ عـ
ومـنعهم  ، فتشـوق املسـلمون لقتـاهلم   ، وكـان يـوم مخـيس   ، سـاحتها 

إىل حضر ، وحلت من غد يومهم اجلمعة، قائدهم عبد ا أثر منع
وقد ، فلما حتقق وقت اخلطبة   جوامع املسلمني، وقت الصالة هلا

ثـم صـلى   ، راتـب تقدم   تكتيب الكتائب وتعيئة الـردود وترتيـب امل  
ــاس خبــالط العــدو   ، ركعــتني ــادى   الن ــب ون ــاختلط، ورك هبــم  واف
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وجعـل حيمـل علـى صــفوفهم بـأوىل احلفـاظ مـن املســلمني       ، حلينـهم 
ن نقص صـف وإفشـاء قتـل وعقـر     ال ينثين إال ع، محلة إثر محلة

، فاهنزموا، وقذف الرعب   قلوهبم، تى دهش أعداء اح، خيل
فلمـا  ، وقتل عامتـهم ، ففض مجوعهم، قهمومنح ا املسلمني أعنا

، فركــزت   األرض ، اجنلــت احلــرب أمــر عبيــد ا بقنــاة طويلــة     
، وصفت رؤوس الكفرة حواليها حتى ارتفعت فوقها وغيبت شباهتا

إىل أن متهدت ، املرتاصفة حفافهافلم يعلم مكاهنا من كوم الرؤوس 
ــرارة األرض  ــؤ ، علــى ق ــك التــل  وأمــر امل ــوا قمــة ذل ــون  ذنني فعل يؤذن

شـديدة اإلثخـان     ، فكانت غزاة شنيعة اخلرب ممهـدة للنصـر  ، وقهاف
  . )١())ا دهراًهتاختال اإلسالم   أردية عز، أهل الكفر

عبيـد  غـزا  فيها: ((أما ابن سعيد فقد علق على احلملة قائال ا 
حـل  الصـوائف  صاحب البلنسي ا عبد بنا ا  بربشـلونة  فَ كـان  فلمـ 

ــينِ صــلى العــدو مالقــاة   تقــدم وقــد اجلمعــة صــالة حضــور تَ كْعر 
ءوس وصـفت  فركـزت  طوِيلـة  بقنـاة  فـدعا  عليهم ا فنصره وركب ر 

 املـؤذنني  فـأمر  سـناهنا  وغيبـت  فوقهـا  ارتفعـت  حتـى  حوهلـا  النصارى
ا لُوه٢())دهراً عزهتا أردية   اإلسالم اختال غزوة فكانت وأذنوا فَع( .  

ه احلملـة بشـكل خيتلـف بعـض     وقد حتـدث ابـن عـذاري عـن هـذ     
/ هــ ١٩٩إذ جعـل حـدوثها سـنة   ، من حيث قياداهتا وتارخيها، الشيء
: إذ قال، التفاصيل اليت ذكرها ابن سعيدنفس  سردإال أنه ، م٨١٤
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ــذه و (( ــ احلكــم أغــرى، الســنة ه ــد هعم  الغــزوة البلنســي ا عب
 يوم اهب حلوا قد املشركني ألفى: بربشلونة وكانت، املشهورة الشنيعة
ــه ــأراد، اخلمــيس يــوم وكــان، احالل ، احلــرب مناشــبة معــه مــن ف
 يـوم  وهـو ، الثـاني  اليـوم    كـان  إذا حتـى  فمنعهم، للقتال وتشوقوا
، وقـام ، الـردود  ونصـب ، الكتائـب  بتعبئـة  أمر، الزوال وقت اجلمعة
 ونـاهض ، معـه  ومن هو وركب، الناس   نادى ثم، ركعتني فصلى
 حبـديث  وتأسـياً  وعلمـاً  هـاً قف إال لـك ذ فعل أحسبه وما، الشرك أهل
 فـإن :  الساعة تلك   بالقتال أمر حيث وسلم عليه ا صلى النيب
ــا ــتح، األرواح هتــب فيه ــة أبــواب وتف ، الــدعوات وتســتجاب، اجلن

ــأك ا فمــنحهم ــل، واهنزمــوا، املشــركني افت ــهم وقت ــرق، عامت  وف
، ويلـة ط قنـاة  نصـب ، احلرب واجنلت القتال نم أقلع فلما، مجعهم
ــت ــر، األرض   فأثبت  حواليهــا وطرحــت فجمعــت، بــالرؤوس وأم
  . )١())تظهر ومل فيها القناة غابت حتى

ــاحلهم   ــك النصـــر لصـ ــتثمروا ذلـ إذ ، ويبـــدو أن املســـلمني مل يسـ
ولعلـهم أدركــوا أن بقـاءهم رمبـا يشـكل خطــراً     ، سـرعان مـا انسـحبوا   

اتصاالت وال يستبعد أن تكون ، فاكتفوا مبا حققوه من ظفر، عليهم
ألنه بعد ذلك سادت نـوع مـن العالقـة الوديـة     ، حدثت بني اجلانبني

ومما يرجح ذلـك أنـه     ، غري العدائية بني حكام برشلونة واملسلمني
م أهتم حاكم برشلونة اإلفرجني الذي يعرف باسم بريه ٨٢٠/هـ٢٠٥سنة
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Bera      مبواالتـه للمســلمني واتصـاله هبــم سـراً فاكتشــف أمـره وأعــدم
ــك العالقــة ، )١(العلــى احلــ حبكــم موضــع احتكــاك  ، وال نســتبعد تل

، فأراد كالمها إبعاد خطر بعضهما عن اآلخر، املنطقة بني اجلانبني
عدوه نوع مـن املـواالة للمسـلمني    ، لذلك عندما علم اإلفرجنة بذلك

  . فأعدم حاكم املدينة املعني من قبلهم
الثـاني  كما حظيت مدينة برشلونة باهتمام األمـري عبـد الـرمحن    

ــط( ـــ٢٣٨-٢٠٦)(األوسـ ــزة  بف ،)م٨٥٢-٨٢١/ هـ ــدة وجيـ ــد مـ ــدد  عـ جتـ
إذ ذكــر املقــري أن ، بـني املســلمني والنصـارى  االصـطدام العســكري  

 مــدينيتإىل  )٢(األمــري أرســل حاجبــه عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد  
ــح   مهمتـــه إذ قـــال ، وجريونـــة برشـــلونة  عبـــد أغـــزى: ((وقـــد أفلـ
 فعـاث ، برشـلونة  بـالد  إىل ساكرالع   الكريم عبد حاجبه الرمحن

ــدروب وأجــاز نواحيهــا   ى الــيت ال ــربت تســم ــالد إىل ال  الفرجنــة ب
خها فدو وعاث، جرندة العظمى مدينتها وحاصر، وسبياً وأسراً قتال 

، إال أن املقري مل حيدد تاريخ هـذه احلملـة  ، )٣())وقفل، نواحيها  
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تــو  فيهــا  م وهــي الســنة الــيت ٨٢٤/ هـــ٢٠٩ولعلــها كانــت قبــل ســنة 
  . )١(احلاجب عبد الكريم بن عبد الواحد

م حــدثت بعــض الصــراعات الداخليــة عنــد   ٨٢٤/هـــ٢٠٩و  ســنة
إذ قام أحد النبالء من ساللة القوط ويعرف باسم ايزون ، النصارى
Aison   إقلــــيم (اإلفرجنـــة   منطقـــة الثغـــر القـــوطي     بـــالثورة علـــى
ن واحلصون مثـل  ومتكن من االستيالء على عدد من املد، )برشلونة

وقـد اسـتنجد   ، الواقعـة غربـي مدينـة جريونـة     Assundمدينة ازونـه  
اً منـه العـون واملسـاعدة ضـد     بـ األخري باألمري عبد الرمحن الثاني طال

ــة ــأخر عليـــ  ،)٢(اإلفرجنـ ــا تـ ــة  وملـ ــب بنفســـه إىل قرطبـ ه املســـلمون ذهـ
و  احلـــال أرســـل األمـــري عبـــد الـــرمحن معـــه جيشـــاً       ، نجدتـــهل

ه  ، م٨٢٧/ هـ٢١٢سنة أحد أبنـاء عمـ إال أن حـاكم  ، بقيادة عبيد ا
املعـروف بـذي   ) طولوشـة (مدينة برشلونة برنارد بـن جيـوم دوق تولـوز   

فلـم يـتمكن   ، األنف القصـرية دافـع عـن مدينتـه واسـتمات   ذلـك      
  . )٣(عبيد ا من فتحها

وقــد حتــدث ابــن حيــان عــن هــذه احلملــة ضــمن أحــداث ســنة     
، ا غـزا بالصـائفة عبيـد ا بـن عبــد ا    وفيهـ : ((م بقولـه ٨٢٧/هــ ٢١٢

، حتى بلغ مدينة برشـلونة ، فاقتحم بلد الفرجنة، صاحب الصوائف
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وذلك   ربيـع مـن   ، فحاصرها وقاتلها، ثم تقدم إىل جرندة، فنازهلا
  . )١())هذه السنة

 الــرمحن عبـد  رسـي  وفيهــا: ((وأشـار ابـن األثــري إىل ذلـك بـالقول    
، برشـلونة  إىل فوصـلوا  املشـركني،  بلـد  إىل جيشـاً  األندلس صاحب

ــدة إىل ســاروا ثــم ــل، جرن ــها وقات ــام األول، ربيــع   أهل  اجلــيش فأق
  . )٢())وخيربون ينهبون شهرين

 عبـد  بـن  ا عبيـد  غزا: ((بقوله على ذلكابن عذاري  كما علق
حتـى  العـدو  أرض   فجال، احلرب دار إىل بالصائفة البلنسي ا 
  . )٣())يوماً ستني وانتسافها خيهاودت   وتردد، برشلونة بلغ

وبعــد مــدة اســتأنف األمــري عبــد الــرمحن الثــاني محالتــه علــى   
م محلة عسكرية كبرية ٨٣٧/هـ٢٢٣إذ أرسل   سنة، مدينة برشلونة

الـذي توجـه هبـا    ، عبيد ا بن عبـد ا ، بقيادة صاحب الصوائف
جاورهـا   وهاجم أطراف مدينة برشلونة وما، إىل منطقة الثغر األعلى

م أرسـل األمـري عبـد الـرمحن     ٨٤٥/ هــ ٢٣١و  سـنة  ، )٤(من املناطق
فـدوخها قـتال   ((أيضاً جيشاً إىل مدينة برشـلونة واملنـاطق اـاورة هلـا    

  . )٥())اًيوأسراً وسب
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يبـــدو أن منطقـــة الثغـــر القـــوطي الواقعـــة   الشـــمال الشـــرقي  و
لكـثري  إذ حـدث فيهـا ا  ، بقيـت منطقـة متـوترة ومضـطربة    ، لألندلس

ــل      ــي املتمثــ ــم اإلفرجنــ ــد احلكــ ــردات ضــ ــقاقات والتمــ ــن االنشــ مــ
، فقد ثار فيها زعيم يدعى غليامل بـن بربـاط بـن غليـامل    ، بالفرنسيني

/ هــ ٢٦٤- ٢٢٦(وأعلن اخلروج علـى حكـم ملـك اإلفرجنـة شـارل األصـلع      
م يطلب العون ٨٤٦/ هـ٢٣٢وذهب إىل العاصمة قرطبة سنة) م٨٧٧- ٨٤٠

، فاستقبله األمري حبفاوة بالغة، د الرمحن الثانيواملساعدة من األمري عب
م كتب األمري إىل ٨٤٨/ هـ٢٣٤ففي سنة ، وحقق له ما كان يطمح إليه

عاملــه علــى مدينــة طرطوشــة عبيــد ا بــن حييــى وعاملــه علــى مدينــة    
ــب    ــد ا بــن كلي ــه ضــد      )١(سرقســطة عب ــد ثورت بضــرورة مســاعدة وتأيي

مبهامجة مدينة برشـلونة وهـدم أسـوارها    فقام هذا الثائر غليامل ، اإلفرجنة
وقد علق ابن حيان على ذلك  ،)٢(كما هاجم مدينة جريونة، وحصوهنا
وحاصر برشلونة حتـى  ، وحرق وخرب، فقتل وسبى.. .: ((ذلك بقوله
و  أعقاب ذلـك جـرت   ، )٣(..)).،فشارفها وتقدم إىل جرندة، أضر هبا

ة شـارل األصـلع   مفاوضات بني األمري عبد الـرمحن وبـني ملـك اإلفرجنـ    
  .)٤(هدنة بينهما بعقدانتهت 
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ثــم جتــدد الصــراع العســكري اإلســالمي النصــراني حــول مدينــة   
، م٨٥٠/هــ ٢٣٦برشلونة إذ أرسل األمري عبد الرمحن الثـاني   سـنة  

ومتكـن مـن حتقيـق    ، جيشاً إىل مدينة برشـلونة قاعـدة الثغـر القـوطي    
: األثـري بقولـه   وقـد أشـار إىل ذلـك ابـن    ، بعدها عـاد أدراجـه  ، أهدافه

 افأكثرو اأهله من فقتلوا برشلونة، بالد باألندلس جيش غزا وفيها((
  . )١())ساملني وعادوا اونموغ اًغفري مجاً وأسروا

ــلمون      ــا املسـ ــالت الـــيت قادهـ ــع احلمـ ــدم أن مجيـ ــا تقـ ــدو ممـ ويبـ
وأن ، السرتجاع مدينة برشلونة من أيدي النصارى قد باءت بالفشل

، به هــو كميــات مــن الغنــائم واألســال النجــاح الــذي حصــلوا عليــ 
فرجنـي   املنطقـة إذ باتـت قاعـدهتم     فضال عن احلد مـن التوسـع اإل  

  . برشلونة حتت مطرقة املسلمني كلما سنحت الفرصة هلم ذلك
/ هــ ٢٧٣-٢٣٨(و  عهد األمـري حممـد بـن عبـد الـرمحن الثـاني      

املواجهات العسـكرية بـني الطـرفني اإلسـالمي      عادت، )م٨٨٦-٨٥٢
إذ أشار ابن خلدون إىل أن األمـري  ، لنصراني على مدينة برشلونةوا

م إىل نـواحي  ٨٥٣/هــ ٢٣٩حممد ومع بداية واليته أرسل جيشاً سـنة 
ــه  ــواحي برشــلونة ومــا    : ((برشــلونة بقول ــث عســاكر أخــرى إىل ن وبع

  . )٢())وراءها فعاثوا فيها وفتحوا حصون برشلونة
ــه   ســنة    ــن عــذاري أن ـــ٢٤٢كمــا ذكــر اب أرســل األمــري  م ٨٥٦/ه
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 ،٢٤٢ سنة و : ((ث قائالدإذ حت، حممد محلة إىل مدينة برشلونة
 والـدخول  الثغـور  حبشـد  موسـى  بـن  موسـى  إىل حممـد  األمري كتب
 حصن الغزاة هذه   وافتتح، هبا واحتل، إليها فغزا ، برشلونة إىل

 احلصـن  ذلـك  مخس ومن، برشلونة أحواز آخر من وهي، طراجة
ــد زيــدت  أسســه الــذي وكــان، بسرقســطة اجلــامع ســجدامل   الزوائ
  . )١(..)).الصنعاني حنش حمرابه ونصب

أما ابن األثري فقد أشار إىل هذه احلملة بشـكل خمتلـف بعـض    
 باألنــدلس الــرمحن عبــد بــن حممــد رســي وفيهــا: ((الشــيء إذ قــال

 قالعهــا وحــارب، برشــلونة إىل فــدخلوا، املشــركني بلــد إىل جيشــاً
ــا ــا إىل وجازه ــ وراء م ــثري وانمــفغ اأعماهل  مــن حصــناً وافتتحــوا اًك
   .)٢())برشلونة حصون آخر من وهو، طراجة يسمى برشلونة أعمال

ميكن أن نستنتج من الروايتني أعـاله أن املسـلمني متكنـوا دخـول     
، إال أهنم سـرعان مـا انسـحبوا منـها    ، مدينة برشلونة لبعض الوقت

انية املتمثلــة بــبالد ة النصــرا ألســباب عــدة منــها اشــتداد املقاومــ ورمبــ
اإلفرجنة الذين يعدون برشلونة النقطة املتقدمة هلم ملواجهة املسلمني 

هـو مـا   ، ومما يؤيد عدم بقاء املسـلمني فيهـا ملـدة طويلـة    ،   األندلس
ـــ٢٤٧حــدث   ســنة  ــة برشــلونة    ، م٨٦١/ه ــاجم املســلمون مدين إذ ه

 –اإلسـالمي والنصـراني  –ودخـل الطرفـان   ، ومتكنوا من حماصـرهتا 
وطلب كال الطرفان من أبناء جلدهتم تقـديم  ،   مواجهات شديدة
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إال أن هــذه املواجهــة متخضــت عــن ســيطرة  ، العــون واملســاعدة هلــم
  . )١(املسلمني على بعض أرباض املدينة وعلى برجني من أبراجها

 للمسـلمني  جيش سار وفيها: ((وقد وصف ابن األثري ذلك بقوله
 فراسـل  ابأهلـه  فـأوقعوا ، للفـرنج  هـي و، برشلونة مدينة إىل باألندلس
 وأرســل اًكثيفــ جيشـاً  إليــه فأرســل، يسـتمده  الفــرنج ملــك صـاحبها 
 قتــاالً وقــاتلوا، برشــلونة فنــازلوا، املــدد فأتــاهم، يســتمدون املســلمون
 مــن  فقتــل، املدينــة  أبــراج مــن  وبــرجني اأرباضــه  فملكــوا شــديداً
   .)٢())وامغن وقد وعادوا املسلمون، وسلم، كثري خلق هبا املشركني

م واىل هناية حكم األمـري حممـد بـن عبـد     ٨٦١/ هـ٢٤٧وبعد سنة
الرمحن الثاني مل تزودنا املصادر بقيام محالت عسكرية للمسلمني 

حكومة قرطبة  بانشغالويعلل السامرائي ذلك ، على مدينة برشلونة
بقمع حركات التمرد والعصيان اليت قامت   منطقة الثغـر األعلـى   

كما أن العالقة بني اإلفرجنة ، دة بزعامة األسر املتنفذةخالل هذه امل
م ٨٦٦/ هــ ٢٥٢ففـي سـنة  ، وحكومة قرطبة حتسنت خالل هذه املـدة 

طلـب األمــري حممـد التفــاهم مـع ملــك اإلفرجنـة شــارل األصـلع مــن      
وقد رحب ملك اإلفرجنة بذلك ليتسـنى  ، اخلالف بينهم إهناءاجل 

  . )٣(نصرانية التابعة لهإيقاف هجمات املسلمني على املناطق ال
كما ذكر املسعودي نصاً يشري إىل وجود عالقة سلم خالل هـذه  
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إن قارلـه بـن لـذريق    : املدة بن ملـك اإلفرجنـة واألمـري حممـد إذ قـال     
  حــني ذكــر ابــن ، )١(هتــادن مــع األمــري حممــد بــن عبــد الــرمحن 

عذاري أن قرولش ملك اإلفرجنة كان يسـرتجح عقـل األمـري حممـد     
  . )٢(ويتحفه فيهاديه

 ــدأ  ، ويبــدو أن سياســة الســلم مل تســتمر طــويال إذ ســرعان مــا ب
ــة عهــد األمــري حممــد     ــذ ســنة  (نصــارى برشــلونة   هناي ـــ٢٧٠من / ه

ــاطق األندلســية  ) م٨٨٣ ــى املن ــام   ، بتحرشــاهتم عل ــد أن ق خاصــة بع
وتعمــري  إمساعيــل بــن موســى بــن قســي   الســنة أعــاله بتجديــد   

فكـان هنـاك رد فعـل مـن قبـل      ، )٣(همدينة الردة مركز نفـوذ  وحتصني
ألهنم كانوا خيشون من أن جتديد بناء الردة قد جيعـل  ، نصارى برشلونة

وعلـى  ، يهدد مناطق نفوذهم القريبة منهامنها مركزاً حصيناً للمسلمني 
بتحشـيد قواتـه وسـار هبـا      قام حـاكم مدينـة برشـلونة اإلفرجنـي     أثر ذلك

ســى مــن القيــام بالتحصــينات ملنــع إمساعيــل بـن مو ، حنـو مدينــة الردة 
متكـن خالهلـا إمساعيـل وقواتـه     ، فدارت معركـة بـني الطـرفني   ، والبناء

   .)٤(من دحر القوات النصرانية بعد قتل أعداد كبرية من رجاهلا
) م٩١٢-٨٨٨/ هـــ٣٠٠-٢٧٥(و  عهــد األمــري عبــد ا بــن حممــد 

ــوتر السياســـي وا  ــتمر التـ ــارى  اسـ ــلمني والنصـ ــكري بـــني املسـ  ، لعسـ
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وكـان ألسـرة بـين    ، املواجهات العسـكرية تظهـر مـن جديـد     فأخذت
وذلــك حبكــم تــوليهم ، قســي دور كــبري   مواجهــة النصــارى آنــذاك

، وهي مناطق احتكاك مع نصارى برشـلونة ، أغلب مناطق الثغر األعلى
م ٨٩٧/ هــ ٢٨٤ففي سنة ، لذلك كان على حكام بين قسي مواجهتهم

هامجــة حصــن اورة زعــيم بــين قسـي حممــد بــن لــب بـن قســي مب  قـام  
والتقـى حبـاكم   ، فسـيطر عليـه ثـم أحرقـه    ، الذي يقع   أحواز برشـلونة 

مدينة برشلونة الذي يعرف باسـم عنقديـد   مواجهـة عسـكرية انتـهت      
فتـوىل  ، خبسارة  األخري الذي أصيب نفسه بطعنة مات بسببها بعد أيام

   .)١( Sunier) سنري(حكم مدينة برشلونة ابنه شنري
وفيهـا غـزا لـب بـن     : ((بن حيان إىل هذه احلادثة بقولهوقد أشار ا
حصــن اورة مــن أحــواز  ، صــاحب الثغــر األعلــى ، أمحــد القســوي

، قاعدة طاغيـة الفرجنـة فتغلـب عليـه وأحرقـه ونكـا بالعـدو       ، برشلونة
والد شنري قومس ذلك الصقع فهزمه وفض ، التقى بعنقيد بن املنذر

  كفاحـه لـه بطعنـة    مجعه وأصاب لب الطاغية عنقيد ذلك اليـوم  
وأمجل ا الصنع للمسلمني فيه وتوىل مكانـه  ، مات منها إىل أيام

  . )٢(..)).ابنه شنري
أسـرة  التاسـع املـيالدي أخـذت    /و  هناية القرن الثالـث اهلجـري  

ــل بنصــارى       ــاد ضــد الثغــر اإلفرجنــي املتمث ــل مهمــة اجله ــين الطوي ب
غـزا حممـد بـن     م٩٠٢/ هـ٢٩٠ففي ، برشلونة ومنطقة بليارش وغريها
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عبد امللك الطويل بليارش وافتتح حصن أواليه مـن ناحيـة برشـلونة    
وحصل فيه على غنائم كثرية تقدر بثلثمائـة سـبية ثـم هـدم احلصـن      

 م أغــار حممــد الطويــل علــى حصــين ٩٠٩/ هـــ٢٩٦و  ســنة، )١(وأحرقــه
ــارش ــائال  ، مــن برشــلونة  وروطــة بلي ــك ق ــن عــذاري إىل ذل : إذ أشــار اب

 شــهر   بليــارش إىل الطويــل امللــك عبــد بــن حممــد خــرج، وفيهــا((
 حصــن أهـل  رسـل  عليـه  ووفـد ، عظيمـة  مقتلـة  هنالـك  فقتـل ، رمضـان 
 جيبـهم  فلـم ، واجلزيـة  بالرهـائن  ويسـمحون  الصـلح  يرغبـون ، Rotaروطة
ــاربني فخرجـــوا، ذلـــك إىل ، إليـــه وتقـــدم، وأخلـــوه، احلصـــن مـــن هـ

مجـة أراضـي مدينـة    مبها قـام ، م٩١١/ هــ ٢٩٩  سنة وأخرياً، )٢())فهدمه
ووقعــت معركــة شــديدة بينــه وبــني حــاكم املدينــة ســنري بــن    ، برشــلونة

  .)٣(انتهت باهنزامه وقتل أعداد كبرية من قواته، عنقيد   وادي طراجه
، )م٩٦١- ٩١٢/هــ ٣٥٠- ٣٠٠(األمري عبد الرمحن الثالـث  و  بداية عهد

ض وحتقيـق بعـ  ، مـن السـيطرة علـى زمـام األمـور      نصارى برشـلونة متكن 
مـد  قاد حم، م٩١٣/ هـ٣٠١ففي سنة، النجاحات على حساب املسلمني

وكـان قصـده   ، الطويـل محلـة عسـكرية إىل أحـواز برشـلونة      عبد امللك
وبقي هو   ، وسرح خيله   بسيط برشلونة، بنيان ثلم سور طرطوشة
ومتكنــوا مــن ، فكمنــوا لــه وهــامجوه وأحــاطوا بــه، بعــض مــن خاصــته
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  . )١(مة إىل وشقةفانسحبت قواته منهز، قتله
  بدايـة القـرن   كان على الساحة السياسية   منطقة الثغـر األعلـى   

العاشر امليالدي العديد من األسر املتنافسة على السـيادة  /الرابع اهلجري
وكـان نفـوذ   ، ومن أشهرهم بنو جتيب وبنو قسـي وبنـو الطويـل   ، والنفوذ

  صـراع  فـدخل بنـو الطويـل وبنـو جتيـب      ، بين قسـي أخـذ   األفـول   
ــاً عــن أنظــار القــوى    ، لالســتحواذ علــى أمالكهــم  ــك غائب ومل يكــن ذل

النصــرانية القريبــة منــهم الســيما برشــلونة ذات األطمــاع الواســعة         
م قـام حممـد بـن عبـد الـرمحن التجـييب       ٩١٦/هـ٣٠٣ففي سنة، املنطقة

صاحب سرقسطة من انتـزاع حصـن منتشـون   الردة مـن أسـرة بـين       
س بن حممـد الطويـل صـاحب بربشـرت  بعـد      فتصدى له عمرو، قسي

- ٢٩٣( Sacho Garcia I أن طلـب املسـاعدة مـن شـاجنة غرسـيه األول     
صـاحب بليـارش مـن     ملك النافار وبرباط بن رمينـد ، )م٩٢٦- ٩٠٥/هـ٣١٤

  . )٢(ناحية برشلونة ومتكن من السيطرة عليه
حتفـه علـى يـد     حممد بن لـب  كما قضى آخر أمراء بين قسي

اهلزائم  ذلك أنه بعد، ى الرغم من مصاهرته لهعلصاحب برشلونة 
اليت حلقت هبم على يـدي قـوات اإلمـارة مـن جهـة والنصـارى مـن        

احنصـر نفـوذهم   الردة ومنطقتـها وكـان آخـرهم هبـا       ، جهة أخـرى 
حممد بن لب بن حممد بن لب بن موسـى القسـوي الـذي ضـبط     
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وحصن بلغى وبربشرت واسـتقر هـو      Monzonحصن منت شون 
م وأخرجوه مـن  ٩٢٧/هـ٣١٥إال أن أهل الردة ثاروا عليه سنة ، ةالرد

ــه هاشــم بــن حممــد التجــييب    ــوا مكان فخــرج إىل ، مدينتــهم وأدخل
حصــن بلغــى فقــام إليــه أهـــل احلصــن وطــردوه واســتدعوا هاشـــم        

جلــأ بعــدها حممــد بــن لــب إىل حصــن آوره   برشــلونة   ، التجــييب
شـقة وبقـي طريـداً إىل    فر بعـدها إىل و ، فتعقبه هناك هاشم التجييب

 لإلقامةأن استدعاه صهره برباط بن رميند حاكم بليارش   برشلونة 
فاطمأن إليه وحلق ، وتسنح له الفرصة األوضاعإىل أن تتحسن  عنده
فأعجبه ما كان معه وأصحابه من السالح والكراع واحللي فغدر ، به

ثغـر  م وبـذلك انتـهت دولـة بـين قسـي   ال     ٩٢٩/هـ٣١٧به وقتله سنة 
  . )١(على أيدي صاحب برشلونة األعلى
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إن ازديـــاد نشـــاط نصـــارى برشـــلونة   منطقـــة الثغـــر األعلـــى       
اخلليفــة عبــد  دعــت الثغــر، والت توســعها وتدخلــها   شــؤوناوحمــ

ــام ، اعها مــن النصــارىاســرتج إىل حماولــةإىل  الــرمحن الناصــر وق
إال أنه مل يتمكن مـن ذلـك وبقيـت    ، بعدة محالت عسكرية حنوها

وكانـت احلـدود بـني    ، )١(برشلونة خارجة عن حكم العرب املسـلمني 
متتـد مـن مدينـة     -كما ذكر املسعودي- املسلمني والنصارى   عهده
ــال، Frada طرطوشــة إىل مدينــة أفراغــه  ــين عــن هــذه   : ((ق ثــم بلغ

  . )٢())وهي أضيق مناطق األندلس، ا تالقي اإلفرجنةالثغور أهن
ويبدو أن فشل معظم احلمالت الربية اليت شنها املسـلمون علـى   
برشلونة قد دفعت اخلليفة الناصر إىل حماولة اسرتجعها عـن طريـق   

خرج األسطول األندلسي   محلة  م٩٣٤/ هـ٣٢٣ففي سنة ، البحر
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عبـد امللـك بـن     )١(ادة أمري البحرحبرية كبرية باجتاه مدينة برشلونة بقي
مـروراً   Almeriaوانطلقت من مدينـة املريـة   ، سعيد بن أبي محامة

 وكانــت عــدد ، ثــم إىل مدينــة برشــلونة   Mallorcaجبزيــرة ميورقــه  
ــاً   ــة أربعــني مركب ــب احلمل ــنفط    ، مراك ــا ال ــة فيه ــها عشــرين حراق من

جلنـد  وعدد رجاهلا من ا، وعشرين حتمل املقاتلني، واآلالت البحرية
فدارت بينهم حرب عظيمـة مـن   ، ومن البحريني ألفني، ألف رجل

ــن أرض      ــالش مـ ــة بـ ــر   مدينـ ــالة العصـ ــهار إىل وقـــت صـ أول النـ
بعـدها  ، ثم اهنزم اإلفرنج بعد أن قتل منهم ثالمثائـة رجـل  ، اإلفرجنة

فاعرتضــه ...: ((قــال ابــن حيــان، تقــدم األســطول إىل مدينــة برشــلونة
خــرج إليــه ،   مجــع معــه، لــه بلــيطعلــى مقربــة منــها علــج يقــال 

واحتـل األسـطول   ، فقتلـوا بلـيط وأكثـر مـن معـه     ، املسلمون وقـاتلوه 
، شر خلت من شعبانفحارهبم يوم األربعاء لع، على مدينة برشلونة

ودافعــوا مــن ، وأغلقــوا أبواهبــا علــى أنفســهم، إىل املدينــة وانقبضـوا 
وتقـــدم ، أعلـــى ســـورها مـــن ضـــحى يـــومهم إىل غـــروب الشـــمس  

سطول عنهم يوم اخلميس إلحدى عشـر خلـون مـن شـعبان منـها      األ
فخـرج  ، وعسكر الفرجنـة يسـايرهم علـى السـاحل    ، إىل وادي لربقاط
فــدارت بينــهم حـــرب   ، ملــا أفحصـــوا واختلطــوا  ، املســلمون إلــيهم  
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وتقــدم ، وانبســط املســلمون   الــرب ، إلفــرنجاهنــزم عنــها ا، عظيمــة
قاصـية بلـد اإلسـالم    حتى احتل مبدينة طرطوشة، األسطول قافال ،

عبــد ، فــوافى كتــاب الناصـر لــدين ا هنــاك إىل قائــده ، سـاملاً غامنــاً 
، يأمره بالنهوض إىل سبتة وطنجة، امللك بن سعيد بن أبي محامة

  . )١())حملاربة من انتفض عليه من أهلها، من عمل العدوة
يتضح لنا من هذه احلملة قوة التحصينات الين أقامهـا النصـارى   

إذ مل يــتمكن ، ول الســاحل والســيما عنــد مدينــة برشــلونة علــى طــ
وهــو مـا اضــطر األســطول  ، املسـلمون اقتحــام املدينـة ملناعــة أسـوارها   

اإلسالمي إىل االنسحاب حنو ثغر طرطوشة مكتفياً مبا حصـل عليـه   
  . من غنائم وما أحلقه بالعدو من إصابات

ارى فقـد قـام اإلفرجنـة باالشـرتاك مـع نصـ      ، ومن أجل أخـذ الثـأر  
برشلونة مبهامجة مناطق الثغر األعلى األندلسي بعد سنة واحدة من 

إال أن املسـلمني متكنـوا مـن    ، م٩٣٥/ هــ ٣٢٤هذه احلملة أي   سـنة 
وجاشت : ((وهو ما أكده ابن حيان بقوله، إنزال خسائر فادحة هبم

راجــني بانتــهاز فرصــة ، الفرجنـة أيضــاً   هــذا الوقــت بــالثغر األعلــى 
دمرهــا ، رجــوا علــى املســلمني مــع صــاحب برشــلونة فخ، يصــيبوهنا

ــم     ، ا ــد وغريه ــن حشــد اجلرائ ــيهم م ــن انضــاف إل   مجــع ، وم
الـرابط  ، )٢(فجرد إليهم القائـد أمحـد بـن حممـد بـن إليـاس      ، كثري

                                                
    




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فـيمن كـان معـه مـن جنـد السـلطان       ، على حصـار مدينـة سرقسـطة   
صــرب فيهــا املســلمون ، ووقعــت بينــهم حـرب شــديدة ، ورجـال الثغــر 

فقتلوا ، وهزم أعداء ا املشركني، فرزقهم ا النصر، رباً عظيماًص
وذهـب النـهر الـذي    ، هم الغمـة تـ وقتل، وأماهتم التضاغط، أبرح قتل

ــة منــهم    ــوا عليــه بأم ــهم  ، التق واســتوت ، وأكلــت األرض كــثرياً من
فعظـم  ، وكانوا مجاع ألـوف ، ومزقوا كل ممزق، اخلنادق من قتالهم

ه الوقعـة   يـوم الثالثـاء لليلـتني خلتـا مـن       وكانـت هـذ  ، الفتح فيهم
وبعث القائد أمحد بن حممد بن إلياس ممـا  ، شوال من هذه السنة

حيز من رؤوس أعالمهـم إىل بـاب سـدة قرطبـة بـألف وثـالث مائـة        
  . )١(..)).،منهم وأكثر وأتى القتل والغرق على عشرة آالف، رأس

ــلونة   ــة برشـ ــة مدينـ ــدو أن حكومـ ــتقلت   ويبـ ــد اسـ ــا بعـ ــن فيمـ عـ
إذ ختلـــت عـــن محايـــة الثغـــر ، بســـبب ضـــعف األخـــرية، اإلفرجنـــة
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ونـأيهم  ، اإلفـرنج  كونتات برشلونة بقوهتم جتـاه  لذلك شعر، وإمداده
وانقسـم الثغـر القـوطي    ، وأعلنـوا اسـتقالهلم  ، عن احلكومة املركزية

 ،)١(وكان أمهها إمارة برشلونة، إىل عدة إمارات أو كونتيات صغرية
السيما ، ة عالقات مع املسلمني   األندلسوأصبح لنصارى برشلون

مع اخلليفة عبد الـرمحن الناصـر بعـد الربـع األول مـن القـرن الرابـع        
ومما يؤيد ذلـك أن حممـد بـن رمـاحس      ،)٢(العاشر امليالدي/اهلجري

 م٩٣٩/ هــ ٣٢٨سـنة    محلة حبريةكان قد خرج  املرية قائد أسطول
فألفى هبـا أمينـاً   ((ونةطرطوشة ومنها انصرف إىل برشل إىلوجه هبا 

ــب الصــلح     ، كــان قــد توجــه إىل صــاحبهم مــع رســله القــادمني لطل
، وال ألهـل سـاحلها  ) أي برشـلونة (هلـا  ال يعـرتض فأمرهم األمني أن 

وهــذا ، )٣())وتوجـه منــها إىل قرطبــة ، فانصـرف قــافال إىل طرطوشــة 
ــين أن ترتيبــات الصــلح كانــت قــد عقــدت   برشــلونة مــع وفــد      يع

وأثنـاء ذلـك حـاول قائـد     ، ه حكومة قرطبة إىل هنـاك إسالمي أرسلت
البحر حممد بـن رمـاحس مهامجـة سـواحل برشـلونة إال أن زعـيم       

جاريـــة بـــني الوفــد منعـــه مــن ذلـــك وأخـــربه بــأن مســـاعي للصــلح     
رمبــا الطــالع اخلليفــة ، ثــم غــادر أعضــاء الوفــد إىل قرطبــة ، الطــرفني

  . الناصر على شروط الصلح
على ذلك بأن أرسـل كاتبـه حسـداي بـن     وقد رد اخلليفة الناصر 
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إســحاق اإلســرائيلي إىل صــاحب برشــلونة شــنيري بــن غيفريــد وهــو   
ــة   ــرض     ، حيمــل شــروط اخلليف ــى ف ــد عمــل عل ــة ق ــدو أن اخلليف ويب

ففـي  ، شروطه على صـاحب برشـلونة بقـوة السـالح وحتـت التهديـد      
الوقــت الــذي وصــل فيــه كاتبــه حســداي إىل برشــلونة كــان قائــد        

م بـن عبـد الـرمحن البجـاني مربطـاً بسـفنه احلربيـة        األسـطول إبـراهي  
وعنــدما مت عقــد الصـلح ذهــب حســداي إىل  ، أمـام ســاحل برشـلونة  

واسـتكفهم عـن احلـرب    ، صاحب األسطول وأعلمه حبصول االتفـاق 
  . )١(فرحل األسطول من يومه عن مرسى برشلونة

وأشار ابن حيان إىل شروط الصلح اليت عقدت بني اجلـانبني    
ثم قدم حسداي بن إسحاق اإلسـرائيلي  : ((م بقوله٩٣٩/ ـه٣٢٨سنة

بعـد  ، على الناصر لدين ا من برشلونة   عقب ذي القعـدة منـها  
على الشروط اليت ، عه غدمار رسول شنيريمو، أن أحكم ذلك كله

الـذين   مجيع النصـرانية  إمدادوأوهلا أن يتخلى عن ، اشرتطها عليه
ويطلـب  ، ويلزم طاعتـه ، ومؤالفتهم، ليسوا   سلم الناصر لدين ا

صـاحب  ، وحيـل الصـهر الـذي بينـه وبـني غرسـيه بـن شـاجنه        ، رضاه
ففسـخ نكاحهـا طاعـة للناصـر     ، وقد كان شنيري زوجـه بنتـه  ، بنبلونة

ل مـع نفسـه كـل مـن يسـتنيم إليـه مـن        ، لدين ا خ دوتضمن أن ي
، كله فأنفذ الناصر لدين ا لشنيري ذلك، هذه املواضع اليت جتاوره

وأمـر بتحـامي   ، وأنفذ عهوده به إىل عمال السواحل وقواد األسطول
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وعقد الناصر لدين ا أمان شنيري ذلك ، ملة أهل بالدهاأعماله ومس
، وســلم ســنفريد وأوالدمهــا معــاً لعــامني كــاملني، كلــه هــذا وســلمه

وأشهد على ذلك كله   جملس حفلـه يـوم األربعـاء الثـنيت عشـرة      
        . )١())منها خلت من ذي احلجة
 شـنيري  أمري برشلونة أرسل) م٩٤٠/ هـ٣٢٩أي سنة (و  العام التايل 

فذكر ابـن حيـان أنـه    ، رسوالً إىل قرطبة لتأكيد العهد أعاله إىل قرطبة
  شعبان منها قدم على الناصر لدين ا سندريط رسول شنيري بـن  ((

ــه ، غيفريـد صـاحب برشــلونة   داً لطاعتــه جمـدداً لعهــده مؤكـ  ، وابـن عم
فأوصــله الناصــر لــدين ا إىل  ، ومعــه هديــة حســنة مــن طرائــف بلــده  

  . )٢())تهوضاعف مكافأ، وأكرم مثواه، ديتهنفسه وقبل ه
وهكذا فقد أدركت أسـرة شـنيري احلاكمـة   برشـلونة أن بعـدها      
 عن بالد اإلفرجنة وقرهبـا مـن حكومـة قرطبـة القويـة الـيت كانـت ال       

 جعلــها، ضــدها ســواء مــن الــرب أم البحــر تــرتدد   اســتخدام القــوة
حتافظ علـى معاهـدات الصـلح وتنفـذها بكـل دقـة حتـى وصـل هبـم          

  .احلد أن فرض عليهم اخلليفة الناصر من يصاهر ومن يفارق
م كاتب اخلليفة الناصر نفسه حكام اإلفرجنـة  ٩٤١/ هـ٣٣٠و  سنة

ــودة     ــد سياســة الســلم وامل ــهم أمــري برشــلونة بتجدي واالنضــمام ، ومن
وقـد أشـار   ، التعاون مع عامله على الثغر حممد بن هاشم التجييبو

وكتب مبثل ذلـك إىل ملـوك الفرجنـة    .. .: ((ابن حيان إىل ذلك بقوله
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، ....،الداخلني   السلم والوالية شنيري بن غيفريد صاحب برشلونة
  . )١())فخرج حممد بن هاشم إىل عمله بالثغر هبذه احلال الرفيعة

م وصلت إىل قرطبة سفارة على رأسها منـدوب  ٩٥٠/ هـ٣٣٩و  سنة
وطركونة يدعى جوفري ذي الشعر الطويل وهـو مـن أسـرة    من برشلونة 

ولعلـها كانـت هتـدف إىل جتديـد الصــداقة     ، )٢(شـنيري صـاحب برشـلونة   
ونة لعقــد حــاكم برشــ ، م٩٥٤/هـــ٣٤٣و  ســنة ، والســلم بــني اجلــانبني 

وتبادلت برشلونة ، ناصرشنيري معاهدة صلح مع اخلليفة عبد الرمحن ال
وقــد أبــدت ســفارة برشــلونة اســتعداد النصــارى  ، الســفارات مــع قرطبــة

  .)٣(لتقديم الطاعة وتلبية رغبات اخلليفة عبد الرمحن الناصر
كما ذكر ابن خلـدون عـن قـدوم سـفارة إىل بـالط قرطبـة مـن قبـل         

راغبـاً   الصـلح   ، ملك برشـلونة وطركونـة  ) لعله شنيري(مغرية بن شبري
  . )٤(م٩٥٨/ هـ٣٤٧وكان ذلك   سنة، فقبل اخلليفة، املسلمني مع

ومل تكشف املصادر املتوفرة لنا عن مضمون الصلح الذي مت بـني  
إال أنــه ميكــن ، الطــرفني اإلســالمي والنصــراني   الســفارة األخــرية 

  : تلمس ذلك من جمموعة من النتائج 
، ى اآلخـر عقد السـلم بـني الطـرفني والتعهـد بعـدم االعتـداء علـ        - ١

  . وهذا ما مت بالفعل حتى هناية عهد اخلليفة الناصر
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ن أن كـال مـن مـدينيت برشـلونة     ح من روايـة ابـن خلـدو   ضيت -٢
وهـذا يعطينـا دافعـاً    ، ونة كانتا حتت حكم مغرية بن شبريوطرك

بأن نرجح تبعية طركونة إىل برشلونة   تلك املدة وأن اخلليفة 
  . ن برشلونة وضمها إىل نفوذهالناصر كان يطمع إىل اقتطاعها م

ــة      -٣ ــة الناصــر اســرتد مدين ــاحثني إىل أن اخلليف أشــار أحــد الب
م وقــام بــتعمري ٩٦٠/ هـــ٣٤٩طركونــة مــن حــاكم برشــلونة ســنة  

، ولعــل ذلــك كــان ضـمن شــروط املعاهــدة أعــاله ، )١(مسـجدها 
قـال عنـها   ، ألهنا منطقة تقع على احلد بني املسلمني والنصارى

 الفرصـة  طلـب  عند املسلمون يكمن املدينة هذه و ((احلمريي
  . )٢())للمسلمني أيضاً العدو يكمن وفيها الغزو،  

 )م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠(و  بداية عهد اخلليفة احلكم املستنصر
وذلـك  ، حدثت بعض التوترات السياسـية بـني املسـلمني والنصـارى    

ا مـع  بسبب تلكأ األخريين   االلتزام مبعاهدات الصلح الـيت ابرموهـ  
فعقـدوا حتالفـاً   ، اخلليفة الناصر ورفضهم تسليم احلصون املتفق عليها

وكانـت  ، ضم ملك ليون وأمري قشتالة وملك نافـار وكونـت برشـلونة   
-٩٥٤/ هـ٣٨٢-٣٤٣( Borrelبرشلونة بقيادة أمريها بوريل بن سنري 

ــريون  ) م٩٩٢ ــه مـ ــالف   )٣( Mironومعاونـ ــموا إىل التحـ ــذين انضـ الـ
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وقاموا باالعتداء على املناطق اإلسالمية ، م٩٦٢/ـه٣٥١النصراني سنة
إال أن املســلمني ســرعان مــا متكنــوا مــن أخــذ املبــادرة  ،   األنــدلس

وقد استمرت محالت املسلمني ما بني ، )١(وتكبيدهم خسائر كبرية
م أرســل ٩٦٣/ هـــ٣٥٢ففــي ســنة، )٢(م٩٦٤-٩٦٣/ هـــ٣٥٣-٣٥٢ســنيت

ى إىل مدينــة برشــلونة  خــرية قادتــه   الثغــر األعلــ   اخلليفــة احلكــم  
 احلكـم  أغـزى ...((فذكر املقـري أنـه   ، ملعاقبتها ونكثها العهود السابقة

ــالد إىل التجــييب حممــد بــن وحييــى يعلــى بــن أمحــد ، برشــلونة ب
 غالبـاً  ومـواله  هاشـم  بـن  هـذيل  وأغـزى ، نواحيهـا    العساكر فعاثت
 احلكــم فتوحــات وعظمــت، وقفــال، فيهــا فعاثــا، القــومس بـالد  إىل
٣(..)).،ناحية كل   الثغور ادوقو( .  

لوا إىل املهادنــة  اعنــدها شــعر النصــارى بأمهيــة قــوة املســلمني فمــ       
وحتـدث ابـن خلــدون   ، )٤(وإرسـال السـفراء لتجديـد املعاهـدات السـابقة      

، م٩٧٠/ هــ ٣٦٠عن قدوم سفارات من برشلونة وطركونة إىل قرطبة سـنة 
منفصـلة  ) ة وبرشـلونة طركونـ (إال أن هذه املرة كانـت سـفارات املـدينتني   

ورمبـا أعلنـت كلتيهمـا االنفصـال وفـك تبعيتـهما       ، الواحدة عن األخرى
بـدليل حكـم كـل منـهما أمـري مسـتقل مثـل مدينتـه           ، عـن األخـرى  

وقـد علـق علـى    ، السفارات اليت أرسلت إىل اخلليفة احلكـم املستنصـر  
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 يسـأالن  وغريهـا  وطركونـة  برشـلونة ((بعث ملكـا  :ذلك ابن خلدون بقوله
 عشـرون  وهـي  هبديـة  وبعثـا ، عليه كانا ما على وإقرارمها، العهد جتديد
، السـمور  الصـوف  مـن  قنطـاراً  وعشـرون  الصـقالبة،  اخلصـيان  من صبياً

 سـيف  ومائتـا ، ةيصـقل  أذراع وعشـرة ، الفرصـدس  مـن  قنـاطري  ومخسة
 بقـرب  الـيت  احلصـون  يهـدما  أن علـى  هلم وعقد هديتهم فقبل، إفرجنية
 مـن  يكـون  مبـا  ينـذروه  وأن ملّتهم أهل عليه يظاهروا ال أن وعلى، الثغور

  . )١())املسلمني على اإلجالب   النصارى
فقـد اقتصـرت علـى ذكـر     ، أما روايـة ابـن حيـان علـى هـذه السـفارة      

ومل يتطـرق  ، فقـط  Borrell Saunierحاكم برشلونة بوريـل بـن سـنري    
اً إال أنــه أضــاف إىل اهلديــة ثالثــني مســلم ، إىل ســفري حــاكم طركونــة

مـن التقـرب إليـه بإهدائـه     ...: ((بقولـه ، أسرياً بـني رجـال ونسـاء وأطفـال    
إليــه ثالثــني أســرياً مــن أســارى املســلمني مجعهــم   قاعدتــه وأطــراف  

أفضل ما يسر به أمري املـؤمنني   إذ أعلم أن ذلك، عمله من ذكر وأنثى
وقـد أظهـر اخلليفـة احلكـم املستنصـر      ، )٢(..)).،ويبتهج بـه ويكـافئ عليـه   

ســتعداده ورغبــة حكومــة قرطبــة   توثيــق العالقــات الطيبــة والســالم     ا
  . )٣(الدائم مع النصارى
م أرسل حاكم برشـلونة بوريـل سـفارة    ٩٧٣/هـ٣٦٣و  شوال سنة
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وكانــــت برئاســـــة غيتـــــار  ، أخــــرى إىل اخلليفـــــة احلكــــم املستنصـــــر  
Guitardo ،  ودخـل  ...: ((وقد حتث ابن حيان عن هذه السـفارة بـالقول
ول طاغية برشلونة بريل بن شنري وهو غيتار صـاحب مدينـة   بدخوله رس

يـذكر  برشلونة كبري أصحابه   نفر من أتباعه بكتاب إىل أمري املؤمنني 
   .)١(..)).،وابتغاء جتديدها وصاغيته وغبطته بسلمهحمبته 

وصلت سـفارة أخـرى   ) م٩٧٣/ هـ٣٦٣أي سنة (و  السنة نفسها
وقـد  ، برئاسـة غيتـار أيضـاً    من حاكم مدينـة برشـلونة بوريـل وكانـت    

سلم رسالته إىل اخلليفـة احلكـم املستنصـر يؤكـد فيهـا حرصـه علـى        
و  : ((وقد وصف ابن حيان ذلك بقوله، )٢(الصداقة والوفاء بالعهود

يوم السبت لتسع خلـون مـن ذي القعـدة جلـس أمـري املـؤمنني علـى        
قصـر  السرير بقصر الزهراء جلوساً فخماً قامت املراتب له بداخل ال

رسول طاغية برشـلونة غيتـار صـاحب    فأوصل إىل نفسه ، ...،وخارجه
كتابه وتألّى عليـه بالتزامـه    فأوصلشنري مدينة برشلونة ألمريها بريل بن 

م أرسـل حـاكم   ٩٧٦/هــ ٣٦٦و  سـنة  ، )٣(..)).الطاعة واسـتقامة طريقتـه  
مدينــة برشــلونة بوريــل ســفارة إىل اخلليفــة احلكــم املستنصــر لتوطيــد        

وقــد اســتقبلها اخلليفــة بكــل  ، ة والســالم بــني قرطبــة وبرشــلونة الصــداق
تعكس قلق حاكم برشلونة  هذه ولعل تكرار السفارات، حفاوة واحرتام

وضعفه أمام قوة اخلالفة   قرطبـة الـيت مل تتـوانى   اسـتخدام القـوة      
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   .ضد كل من حياول العبث   حدودها
، )م١٠٠٨-٩٧٦/هـ٣٩٩-٣٦٦(وخالل خالفة هشام بن احلكم املؤيد

ــي عــامر     ــرز دور حممــد بــن أب كأحــد ) م١٠٠١-٩٧٦/ هـــ٣٩٢-٣٦٦(ب
ــة  ــك املظفــر  ، الشخصــيات املهمــة   الدول -٣٩٢(ثــم ابنــه عبــد املل

اللذان كان هلمـا دور كـبري   تثبيـت السـيادة     ، )م١٠٠٨-١٠٠١/ هـ٣٩٩
  . اإلسالمية   معظم مناطق األندلس

عــامر هــي   حممــد بــن أبــي املنصــور إن أهــم مــا مييــز شخصــية   
ــارى    ــد النصـ ــدها ضـ ــة الـــيت اعتمـ ــة اجلهاديـ ــيت ، السياسـ إذ أحصـ

احلمــالت الــيت ســريت ضــد النصــارى فبلغــت أكثــر مــن مخســني   
محلــة   ، ولعــل املنصــور كـان يقــوم حبملــتني كـل ســنة  ، )١(محلـة 

وأن مجيع هذه احلمالت كانت حتت ، )٢(الصيف وأخرى   الشتاء
  . )٣(قيادته 

إذ اختلـف حممـد بـن    ، هـذه احلمـالت   وكان لربشلونة نصـيباً مـن  
وبـدأ بشـن   ، أبي عامر عما سبقوه   سياسة السلم مع حكام برشـلونة 

ــك هــو إخضــاعها     ، محــالت عــدة ضــدها  ورمبــا كــان الغــرض مــن ذل
لــذلك ، ليتســنى لــه ضــمها إىل حــدود الدولــة اإلســالمية   األنــدلس 
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قام  إذ، مارس نشاطه العسكري مع بداية ظهوره على املسرح السياسي
ــز محلــة عســكرية ســنة    ـــ٣٦٧ بتجهي ، باجتــاه مدينــة برشــلونة  م ٩٧٧/ه

وهي منطقة ، وعرفت غزوته هذه عند مؤلف جمهول باسم غزوة الدالية
، ومت فيها فتح حصن الدالية وحصـن مولشـر  ، تابعة إىل مدينة برشلونة

عـذري  وأطلـق ال ، )١(ها رجع حممد بن أبي عامر بثالثة آالف سـبية دبع
ــة اســم غــزوة الفــ  علــى هــذه احلم  ــة   ل ــة بنبلون ابرة إذ مجعــت بــني مدين
وقد اسـتغرقت محلتـه هـذه مـا يقـارب مثانيـة وثالثـني        ، وبسيط برشلونة

ــاً ــف    ، )٢(وحققــت جناحــات كــبرية  ، يوم ــد مؤل ــذه الغــزوة عن وعــدت ه
  . )٣(رجمهول بالغزوة الرابعة حملمد بن أبي عام

إىل  ومن احلمالت األخرى للمنصور بن أبي عامر اليت توجهت
الـيت وقعـت   ، برشلونة هي غزوة شنت بلبق الثانية وبسـيط برشـلونة  

وغزا حممد بن : ((وعلق عليها العذري بقوله، م٩٨٤/ هـ٣٧٤  سنة
وكانت صائفة ذات ، أبي عامر شنت بلبق مرة ثانية وبسيط برشلونة

دخلـــتني األربعـــاء لثمـــان بقـــني مـــن احملـــرم ســـنة أربـــع وســـبعني         
ان خلـون مــن ربيــع اآلخـر منــها إىل ســبعني   وعــاد لثمــ، ...،وثلثمائـة 

  . )٤())يوماً
فقد عدها الغزوة الثانية والعشـرون للمنصـور   ، أما مؤلف جمهول
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الثانيـة والعشـرون غـزوة شـنت     : ((وحتدث عنها بقولـه ، بن أبي عامر
وقاتلـها لـيال وهنـاراً حتـى فتحهـا      ، نصـب عليهـا اـانيق   : بلبق أيضـاً 

، الغنـــائم مــا ال حيصـــى وهـــدمها فأخـــذ فيهــا مـــن الســيب و  ، عنــوة 
  . )١())وانصرف إىل برجلونة يقتل وخيرب

محلة قادهـا املنصـور ابـن أبـي عـامر إىل مدينـة        األباركما ذكر ابن 
 Borrellوكان حيكمهـا بوريـل الثـاني   ، م٩٨٤/ هـ٣٧٤برشلونة أيضاً سنة

II ،    واختــذت هــذه احلملــة الطريــق املــار مــن مدينــة الــبريةElvira  إىل
فأقام عنـد  ، Murciaومنها إىل مرسية  Lorcaإىل لورقة  Bazaبسطه 

  . )٢(ومن ثم توجه إىل مدينة برشلونة، األخرية ثالثة وعشرين يوماً
وال نستبعد أن شارك أهايل هذه املدن   احلملة اليت مرت على 

ومما يدل على ذلك هو نزول القوات العسـكرية   مدينـة   ، مناطقهم
ويبدو أن املدة الزمنية اليت استقر ، شلونةمرسية قبل التوجه إىل بر

فيها كافية لتجميع القوات وانضـمامها إىل محلـة املنصـور بـن أبـي      
  . عامر واملشاركة فيها

ــب املقــاتلني    ــغ ، وقــد شــارك الشــعراء   هــذه احلملــة إىل جان إذ بل
وصـاعد  ، الشـاعر ابـن الـدراج القسـطلي     أبـرزهم شاعراً ومـن   ٤٠عددهم 

ــدا  ا ــن احلســن البغ ــاب الفصــوص   ب ــوي صــاحب كت ولعــل ، )٣(دي اللغ
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 إلقـاء الغرض من هذه املشاركة هـو زيـادة محـاس املقـاتلني مـن خـالل       
فضـال عـن أن   ، القصائد احلماسية اليت حتفـزهم علـى مقاتلـة أعـدائهم    

ودليال على اهتمـام املنصـور بـن    ، مرافقة الشعراء يكسوها بعداً إعالمياً
  . من أمهية   كسب الرأي العام أبي عامر باإلعالم احلربي ملا له

وغـزا حممـد بـن أبـي     : ((وقد وصف العذري هـذه احلملـة بقولـه   
ــين عشــر ليلــة  ، فــردةوكانــت صــائفة م، عــامر برشــلونة ــاء الث الثالث

أيــام  وخلمــس، نة أربــع وســبعني وثلثمائــةلــت مــن ذي احلجــة ســخ
  . )١())وعاد إىل مثانني يوماً، خلت من شهر مايه

د عـدها الغـزوة الثالثـة والعشـرون للمنصـور      أما مؤلف جمهول فق
الثالثـــة والعشـــرون غـــزوة : ((وعلـــق عليهـــا بـــالقول، بـــن أبـــي عـــامر

فكان يـرميهم  ، ونصب عليها اانيق، نزل علها فحاصرها، برشلونة
كـان يرمـي عليهـا كـل يـوم ألـف       ، برؤوس الروم عوضاً من احلجـارة 

ن النسـاء  فسبى منها سبعني ألـف رأس مـ  ، رأس حتى فتحها عنوة
  . )٢())واألوالد

كما حتدث ابن الكردبـوس عـن شـجاعة املنصـور بـن أبـي عـامر        
ثــم مسيــت بــه مهتــه وشــجاعته إىل قــود  : ((وقيادتــه للحملــة بقولــه

وغزو بالد الروم إىل أن ذلل منها كل ، العساكر اليت هي   طاعته
وسـبى  ، ...وفـتح برجلونـة  ، ففـتح ا علـى يديـه   ، صعب غـري مـروم  

خرهبا وغنم منها غنائم كثرية من عبيد وخدم ومـال وسـالح   أهلها و
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  . )١(..)).وآب إىل قرطبة ساملاً غامناً ظافراً، وثياب وهبائم
م ٩٨٥/ هــ ٣٧٥وقد جعل ابن اخلطيب تـاريخ هـذه الغـزوة   سـنة    

قـد  إن املنصـور بـن أبـي عـامر     : كما حتدث عن هـذه احلملـة بـالقول   
ن هـزم قـوات أمريهـا الكونـت     لونية ومتكـن مـ  اخرتق بقواته منطقة قت

وأشرف علـى ظـاهر مدينـة برشـلونة       ، بوريل   أواخر شهر يونيه
ومل متـض أيـام قالئـل حتـى اقـتحم اجلـيش       ، اليوم األول مـن يوليـه  

ومتكنوا من الدخول إليها   يوم االثنني منتصف ، اإلسالمي املدينة
  . )٢(م٩٨٥/ هـ٣٧٥صفر سنة 

وتــدمريها استعرضـت إحــدى  وعـن ظـاهرة حــرق مدينـة برشـلونة     
أنــه مل ، ذكــر باحـث أندلســي  :قول الباحثـات مــا قيــل   ذلـك بــال  

ذلـك أن اإلفرجنـة انتــهزوا   ، تسـتمر برشـلونة طـويال   يـد املسـلمني     
فرصــة انشــغال احلاجــب حممــد بــن أبــي عــامر   محلــة لــه علــى   

إذ سار جـيش مـن اإلفرجنـة إىل برشـلونة     ، م ٩٨٦/هـ٣٧٦بنبلونة سنة
ويقول باحـث آخـر   ، عليها استوىل  ذلك سفن حبرية حتى تعاونه 

أن احلاجــب حممــد بــن أبــي عــامر قــد هــاجم برشــلونة وقــام بنهبــها  
وتدمريها حتى جيـرب حاكمهـا علـى قطـع عالقاتـه مـع امللـوك اإلفـرنج         
حيث أن حقوقهم اإلقطاعية فقدت قوهتا الشـرعية بعـد أن اختفـت    

حــاكم برشــلونة ثــم إن ، الســاللة أو األســرة الكارولنجيــة مــن جهــة 
ــام بتنظـــيم العالقـــات مـــع     ــام مـــدن قطلونيـــة وقـ ــاً حلكـ أصـــبح رئيسـ
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املسلمني، و  الوقت نفسه أراد أن يثبت حقوقه اإلقطاعية   املدن 
  حـني يـذهب باحـث    ، اليت كانت تعرتف بسلطته من جهة أخرى

مبـا   ذلـك احلاجـب    ، أندلسي آخر بقولـه أن كـل حكـام األنـدلس    
ي عـامر بكـل مـا أظهـره مـن ذكـاء وحنكـة وبراعـة           حممد بن أبـ 

بـاتوا أسـرى سياسـة الصـوائف والشـواتي      ، القتال كمـا   السياسـة  
كما وضعها أوائل والة وأمراء األندلس باسم اجلهاد كهـدف لذاتـه،   
عاجزين عن تطوير مفهومها مقصرين عن جعلها ذات مردود إجيـابي  

  .)١(على األرض
: بعـد دخـول املسـلمني إليهـا بـالقول     ووصف عنان أحـوال املدينـة   

وتركوها قاعاً ، وقتلوا معظم أهلها، وأحرقوها، ودمر املسلمون املدينة
، وكـان مـن بـني األسـرى اودلـرادو نائـب كونـت برشــلونة       ، صفصـفاً 

والظاهر أن ، حيث قضى   األسر أعواماً طويلة، فاقتيد إىل قرطبة
ــة برشــلونة   امل ــاظ مبدين ــة  ، نصــور مل حيــاول االحتف ــه ني ومل تكــن لدي

ولكنه قصد أن يدمر قوى النصارى   هـذا  ، افتتاحها بصورة دائمة
  . )٢(الطرف النائي من شبه اجلزيرة األسبانية

وحنن ال نتفـق مـع مـا ذهـب إليـه عنـان مـن أن املنصـور بـن أبـي           
ومل تكـن لديـه نيـة ضـمها     ، عامر ال يريد االحتفاظ مبدينـة برشـلونة  

ورمبـا كانـت   ، ن أعلـم خبطـورة هـذه املنطقـة    ولعل املنصور كـا ، لدولته
ــة     ــو اســتقرت   املدين ــه ل ــبرياً لقوات ــداً ك ــذه ، تشــكل هتدي إذ أن ه
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وبـذلك تكـون   ، فرجنةاملدينة تعد من املناطق الثغرية احملاذية لبالد اإل
مصدر قلق على املسلمني مـن جانـب اإلفرجنـة الـذين تـربطهم هبـذه       

عليهم مهامجة املسلمني فيما  وبالتايل يسهل، املدينة عالقات متينة
هـو  ، ومن جانب آخر وهو األهم، هذا من جانب، لو استقروا فيها

إذ أن أغلبــهم مــن النصــارى الــذين     ، عــدم والء أهلــها للمســلمني   
وبالتـايل يصـعب علـى املسـلمني التعامــل     ، يـدينون بـوالئهم لإلفرجنـة   
ا وهلـذا اضـطر املنصـور إىل االنسـحاب منـه     ، معهم والسيطرة عليهم

كــبري ومـا حصــل عليـه مــن غنـائم ومــا    مكتفيـاً مبــا حققـه مــن نصـر    
وممــا يــدلل علــى ذلــك هــو أن املنصــور  ، أكســبه مــن مسعــة واســعة 

مكــث بعــد هــذه الغــزوة ســبعة عشــر عامــاً وغــزا خالهلــا أكثــر مــن    
مخسة وعشرين غزوة مل يكن لربشلونة منها نصـيب فكانـت الغـزوة    

  . األخرية له عليها حتى وفاته
م وخلفـه   منصـبه   ١٠٠١/ هــ ٣٩٢نصور بن أبي عـامر سـنة  تو  امل

، ومل تتوقـف احلمـالت العسـكرية   أيامـه    ، ابنه عبد امللك املظفـر 
ولـه    ((رى بقولـه؛  د وصـف ابـن اخلطيـب محالتـه ضـد النصـا      وق

منها إىل برجلونة ، غزا سبع غزوات، الروم وسبيل اجلهاد آثار كرمية
ومنـه غــزوة  ، ومنـها إىل غليسـية  ، ةومنـها إىل بنبلونـ  ، وبـالد الفرجنـة  

  . )١())وآخرها اليت مات قافال عنها، ومنها غزوة قلونية، اخلريقة
كانت أوىل احلمالت العسـكرية للمسـلمني   عهـد عبـد امللـك      
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ويبــدو أن املدينــة أخــذت  ، املظفــر بــن املنصــور إىل مدينــة برشــلونة  
انصـراف  م بعد ٩٨٥/ هـ٣٧٥بعض الوقت لتستعيد عافيتها منذ سنة 

وبعد وفاة املنصور تنفس ملوك النصارى ، املنصور بن أبي عامر عنها
الصــعداء إذ ظنــوا أن الغــزوات اإلســالمية قــد ختبــو   ظــل القيــادة  

وكان أمـراء برشـلونة قـد بـدت منـهم نزعـة العـدوان          ، )١(اجلديدة 
باإلعـداد اجليـد وحشـد    فأخـذ  ، )٢(أواخر أيام املنصور بـن أبـي عـامر   

إذ وفـد علـى بـالد األنـدلس     ، وقد شـارك املغاربـة فيهـا   ،  هلااملقاتلني
وقد علق ابـن  ، أعداد كبرية من املتطوعني للمشاركة   هذه احلملة

ــك بقولــه  وأظهــر عبــد امللــك اجلــد   أمــر هــذه   : ((عــذاري علــى ذل
الغزوة غـرة رجـب مـن السـنة ودفـع   دفـع املعـاريف والصـالت إىل         

ووافت احلضـرة ألول هـذا الوقـت    ، الًالغازين معه أو األجنادطبقات 
طوائـف كـثرية مـن مطوعـة العـدوة ااهـدين للحسـبة فـيهم مجاعــة         

يبغـون  ، وعصـابة كـبرية مـن فقهـائهم    ، كبرية من أمرائهم وزعمـائهم 
مشــاهدة هــذه احملتفــل هلــا   هــذه الســنة فتســابقوا إىل الــورود قبــل   

  . )٣())حضورها مبدة
وقـام عبـد امللـك املظفـر     ، لةبدأت االستعدادات العسكرية للحم
بتوزيـع مخسـة آالف درع   ((بصرف التجهيـزات العسـكرية للمقـاتلني   

ــر علــى طبقــات     ــادومخســة آالف بيضــة ومخســة آالف مغف  األجن
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كمــا عمــل علــى تشــجيع املقــاتلني املغاربــة ودعمهــم   ، )١())الــدارعني
نـاً  ألـف دينـار عي   ١٥فأطلق هلم عند تكاملهم ببابه حنو(( مادياً ومعنوياً

صلة هلم وزعها عليهم حبسب مقاديرهم معنونة على جهادهم قبلوهـا  
منه بالتأول وحترج آخرون ممـن وافـى معهـم عـن فعلـهم واتصـل ورود       
إمداد املطوعة من كل قوم وكـل ناحيـة فتكاملـت احلشـود باحلضـرة      

      . )٢())...،فوقع اجلد وصب املال صباًودنا من وقت احلركة 
  شعبان  Azzahira ظفر من مدينة الزاهرةفخرج عبد امللك امل

مشهد  ابن عذاريووصف لنا ، م   مشهد كبري١٠٠٢/هـ٣٩٣من سنة
فكـان خروجـه علـى بـاب     ...: ((خروجه ملقاتلة نصارى برشلونة بقوله

الفتح الشرقي من أبـواب مدينـة الزاهـرة وقـد اجتمـع النـاس لرؤيتـه        
وعلـى رأسـه   ،   درع جديـدة سـابغة  ، فخرج عليهم شاكي السالح

 توقـد اصـطف  ، بيضة حديد مثمنـة الشـكل مذهبـة شـديدة الشـعاع     
، فسـاروا أمامــه ، القـواد واملـوايل والغلمـان اخلاصــة   أحسـن تعبئـة     

   . )٣(..)).،وقد تكنفه الوزراء الغازون معه
و  هـذه  ، Medinaceli سار إىل طليطلة ومنها إىل مدينة سـامل 

تابع سـريه إىل منطقـة الثغـر     ثم، املدينة انضمت إليه بعض القوات
مدينـــة  قاصــداً ثــم غادرهـــا  ، فاســـرتاح أيامــاً   سرقســـطة ، األعلــى 
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إذ اســتولت ، ويـة وأشــرف علـى سلســلة مـن احلصــون الق  ، برشـلونة 
، وحاصــر حصــن ممقصــر القريــب منــه ، نيشبعــض قواتــه علــى مــد

وعـاث  ، وأبـاد حاميتـه  ، ومتكن من االستيالء عليه بعـد قتـال شـديد   
وخربــوا كــثرياً مــن حصــون ،   بســائط برشــلونة جيشــه بعــد ذلــك

  . )١(واستولوا على الكثري من الغنائم والسيب، املدينة
ــك املظفــر وقواتــه عيــد الفطــر   بســائط برشــلونة    ، قضــى عبــد املل

واســتقبل طبقــات األجنــاد مهنــئني    ، واحتفــل بالعيــد احتفــاالً فخمــاً   
مـن إنشـاء   وبعـث مـن معسـكره رسـالتني إىل مدينـة قرطبـة       ، ومسلمني

إحـدامها إىل اخلليفـة هشـام    ، كاتبه أمحد بـن بـرد يصـف فيهـا الفـتح     
ــد ــة    ، املؤي ــاس   جــامع قرطب ــة الن ــرأ علــى عام ــة لتق ــغ ، )٢(والثاني إذ بل

مــا تضــمنه كتــاب الفــتح مــن عــدد  ((خســائر نصــارى برشــلونة حســب 
وعـدد احلصـون الـيت    ، السيب مخسة آالف ومخسمائة وسبعني رأسـاً 

مقاتليهـا وسـبيت ذراريهـم وغنمـت أمـواهلم سـتة        افتتحت عنوة فقتلـت 
هــا العــدو مخســة ومثــانون حصــناً  وعــدة احلصــون الــيت أخال، حصــون

   .)٣(..)).،هم مسمون   كتابهوكل
 امللـك  عبـد  وصـمد : ((وعلق ابن بسام علـى هـذه احلملـة بـالقول    

 فاسـتعد ، علـة  كـل  مبـدأ  األنـدلس  والة عنـد  تزل مل إذ اإلفرجنة بلد
 برشـلونة،  بسـيط    وأوغـل  مجوعـه    أرضـهم  مواقـتح ، لقصدهم
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  . )١())...،غامناً ساملاً قافال وعاد مدينة ما غري وحطم
كانت سياسـة عبـد امللـك املظفـر جتـاه برشـلونة ختتلـف عـن سياسـة          

، إذ أن أباه عندما دخل برشلونة خرهبا وحرقها ثم انسحب منـها ، أبيه
للسكن   املنـاطق الـيت   أما عبد امللك فإنه سعى إىل ترغيب املسلمني 

وعهـد احلاجـب وقـت الفـتح      ،...(( :و  ذلك قـال ابـن عـذاري   ، فتحها
ــاء  إىل املســلمني أال  ــزالً وال يهــدموا بن ــوا من ــن   ، حيرق ــه م ــب إلي ــا ذه مل

ونـادي   املسـلمني   ، فشرع للوقـت   إصـالحه  ، املسلمني فيه إسكان
ن يســتوطن   مــن أراد اإلثبــات   الــديوان بــدينارين   الشــهر علــى أ 

فرغـب   ذلـك خلـق    ، وله مع ذلك املنزل واحملـرث ، هذا احلصن فعل
وعليـه فـإن عبـد امللـك املظفـر كـان       ، )٢())عظيم واستقروا به   حينـهم 

ينوي فتحاً منظماً لبسائط برشلونة ثم للمدينة نفسـها عـن طريـق هتيئـة     
   . وسائل العيش من منزل وأرض وأدوات للزراعة وراتب شهري

رجـع عبـد امللـك بقواتـه عـن طريـق       ، حتقيق احلملة أهدافهاوبعد 
، واخـــرتق منطقـــة الثغـــر األعلـــى جنوبـــاً إىل قرطبـــة ، مدينـــة الردة

ــها   اخلــامس مــن ذي القعــدة مــن الســنة نفســها    وكــان   ، فدخل
ثـم توجـه   ، مهنئني هبذا النصراستقباله العديد من العلماء واألكابر 
فاســتقبله بكــل حفــاوة ، م املؤيــدعبــد امللــك حــاالً إىل اخلليفــة هشــا

ل     ، وخلع عليه مـن ثيابـه وسـالحه   ، وأكرمه فشـكره عبـد امللـك وقبـ
ــف   ، يــده ثــم جلــس األخــري بقصــره مبدينــة الزاهــرة واســتقبل خمتل
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  . )١(وكان يوماً مشهوداً ، الوفود
وعلى إثر هذا االنتصار فقـد نظـم الشـاعر ابـن الـدراج القسـطلي       

  : قصيدة منها
 

  
  

   
 

  
  

   

  سـارعوا إىل  و فهابوه، كانت محلة برشلونة درساً قاسياً للنصارى
تجديـد العهـود   وأرسلوا سفاراهتم إىل قرطبة ل، تقديم الوالء والطاعة

الثالـث سـفارة   فأرسل أمري برشـلونة رامـون بوريـل    ، واملواثيق السابقة
ــة ومت ، طالبــاً فيهــا عقــد الصــلح واملهادنــة مــع املســلمني      ، إىل قرطب

اســتقبال ســفراءه بكــل ترحــاب علــى منــط أســالفهم مــن ســفراء         
ــفارة بســـنة ، )٣(النصـــارى ـــ٣٩٥وحـــدد الغنيمـــي تـــاريخ هـــذه السـ   /هـ

  . )٤(م١٠٠٤
ــنة    أع ــة سـ ــة العامريـ ــقوط الدولـ ــاب سـ ـــ٣٩٩قـ ــا ، م١٠٠٨/ هـ ومـ

كانت األندلس مسرحاً للمتصارعني على ، صاحبها من فنت داخلية
وهـذا األمـر أدى أن يصـبح نصـارى برشـلونة طرفـاً   هـذا        ، السلطة
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فبعـد أن أطـاح بالدولـة العامريـة انقـالب قـام بـه        ، )١(النزاع الداخلي
وكـان  ، هشـام امللقـب باملهـدي    األمويون   قرطبة بقيـادة حممـد بـن   

وقـام  ، هذا مدعوماً من بعض العامة الـذين أثـاروا الرعـب   قرطبـة    
األخـري بــإجراءات غــري حمســوبة عنـدما ســرح الصــقالبة وهــم عمــاد   

ومل يبق ، اجليش الذي حقق االنتصارات أيام املنصور بن أبي عامر
منهم   صفوف حممد املهدي سوى قائد قوات الشمال وصـاحب  

الــذي أرســل كتابــاً إليــه يؤكــد فيــه  ، ينــة ســامل واضــح الصــقليب مد
فبعــث إليــه املهــدي كتابــاً يشــكره ويعينــه واليــاً علــى الثغــر   ، طاعتــه

ولعل إجراءاتـه ضـد الرببـر    ، فيما نكل بالرببر وتعقبهم، األعلى كله
دفعتهم إىل التفاهم حول شخصية أموية أخرى ناقمـة علـى املهـدي    

ولقبــوه  فبــايعوهعبــد الــرمحن الناصــر  وهــو ســليمان بــن احلكــم بــن 
  . )٢(باملستعني

وهنا تدخل نصارى برشلونة   هذا الصراع والـذي اسـتمر فيمـا    
مـن أمـري   السيما بعد أن طلب حممـد املهـدي   ، يبدو لبعض الوقت

وأخيـه الكونـت    Ramon Borrell IIIبرشـلونة رامـون بوريـل الثالـث     
عدة ضــد قــوات املســتعني املســا Urgelأمــري اورقلــه ) ارمنجــول(أرمنجــو

 ،)٣(وحلفاءه الرببر مقابل جزية من املال والتنازل هلـم عـن مدينـة سـامل    
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وشرطوا على املهدي وواضح الصقليب شروطاً قاسـية منـها كمـا ذكرهـا     
ومـا يقـوم بـه    ، أن يلتـزم لكـل رجـل منـهم دينـارين     : ((ابن عذاري قائال

كل يوم مائـة   وجيري على القومس  ، من الشراب واللحم وغري ذلك
وعلـى أن هلــم  ، ومـا يقـوم بـه مـن الطعــام والشـراب وغـري ذلـك       ، دينـار 

وأن نسـاء الرببـر   ، ومـال  كلما حازوه من عسكر الرببر من سالح وكراع
وشــرطوا ، ودمـاءهم وأمــواهلم حــالل هلــم ال حيـول أحــد بينــهم وبينــهم  

  .)١())عليه شروطاً كثرية غري هذه فألتزم ذلك كله هلم
زحــف نصــارى برشــلونة وأورقلــة مــع واضـــح       وعلــى إثــر ذلــك   

م إليهم بالفعل مدينة سامل بعـد  ، الصقليب حنو مدينة طليطلة إذ سلّ
وقـد  ، م١٠٠٩/ هــ ٤٠٠أن أخلى سكاهنا املسلمون منها وكان ذلك سـنة 

فــدخل اإلفـرنج مدينـة ســامل   : ((علـق علـى ذلـك ابــن عـذاري بقولـه     
، ملدينـة اجلــامع قاعـدة الثغـر األوسـط وملكوهــا فـأول مـا دخلــوا مـن ا      

  . )٢(..)).وضربوا فيه الناقوس وحولوا قبلته
مل ، ويبدو أن النصارى املمثلني جبند أمري برشـلونة وأمـري أورقلـه   

إذ أخلوهـا بسـبب هزميتـهم أمـام الرببـر      ، يبقوا طويال   مدينة سامل
م ومــن بينــهم    قرطبــة بعــد مقتــل حنــو ثالثــة آالف مــن جنــوده      

 )الــذي يسـميه ابـن اخلطيـب ارمنقــد   (قلـه  ورالكونـت ارمنجـو أمـري أ   
فانسحبوا ، خلق كثري، وهو وادي بارة، وغرق منهم بوادي السقايني
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  . )١(بعد ذلك عائدين إىل بالدهم
شهدت ، احلادي عشر امليالدي/و  بداية القرن اخلامس اهلجري

 )٢(شــواطيء البحــر املتوســط حتــالف نصــراني ضــد جماهــد العــامري 
 Baleares , Losالشرقية  واجلزائر Deniaة الذي استقل حبكم داني

Islas     والـذي عـرف بنزعتـه التوســعية    بعـد سـقوط الدولـة العامريـة ،
ــنة      ــه ســ ــردينيا إىل دولتــ ــرة ســ ــم جزيــ ــام بضــ ــد أن قــ ــيما بعــ الســ

وكان هذا التحالف مكون من املدن اإليطاليـة جنـوا   ، )٣(م١٠١٥/هـ٤٠٦
، يـرة سـردينيا  كما أسهم فيه نصارى برشلونة لقرهبم مـن جز ، وبيزا

علمـــاً أن هنـــاك ســـفناً نصـــرانية أخـــرى ، إذ شــارك أســـطوهلم فيـــه 
وبـدا مـن ذلـك أن احلملـة     ، أسهمت أيضاً ولكـن مل تعـرف هويتـها   

ومتكنــت مــن توجيــه ضــربة قاســية إىل جماهــد ، كانــت كــبرية جــداً
ــامري ــرة ســردينيا   ســنة   ، الع ـــ٤٠٧واســتعاد النصــارى جزي م ١٠١٦/ه
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  . )١(اوأخرج جماهد العامري منه
 سـت  سـنة  و : ((وقـد علـق ابـن األثـري علـى هـذه احلملـة بقولـه        

 البحـر    صاحبها وكان، دانية من العامري جماهد غزاها وأربعمائة
 والذريـة،  النساء وسبى فأكثر وقتل ففتحها، مركباً وعشرين مائة  

   الكـبري  الـرب  مـن  إليـه  وسـاروا  فجمعـوا  الـروم  ملـوك  بـذلك  فسمع
ــاقتت عظـــيم مجـــع ــوا املســـلمون واهنـــزم، لوافـ ــرة مـــن وأخرجـ  جزيـ
 علـي  وابنـه ، دجماه أخو وأسر) ٢(مراكبهم بعض وأخذت، سردانية

   .)٣())ذلك بعد تغز ومل دانية إىل بقي مبن ورجع، جماهد بنا
وتـداعى عليـه ملـوك    : ((كما علق ابن اخلطيب علـى ذلـك بقولـه   

فعـزم   ،وبلغـه مـن أمـرهم مـا ال يطيقـه     ، األرض الكبرية واستجاشوا
، والقفــول إىل دار ملكــه بدانيــة وميورقــه ، علــى التحــول إىل حملــه
وظهـور مـا   ، فكانت وقعة شنيعة، وقطع به، فأعجله العدو عن ذلك

فقتــل مــن أصــحابه وجنــوده عــامل ال حيصــى وملكــوا    ، مســع مبثلــه
وفــــيهن نســــاؤه ، واســــتولوا علــــى حرميــــه، واســــتنقذوه، أســــطوله
   . )٤(..)).،وبناته
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ــة    عــاد أمــراء بر  ــدخل   الشــؤون الداخلي شــلونة مــرة أخــرى للت
بعد أن مسـح هلـم   ، السيما   مناطق الشرق األندلسي، لألندلس

إال أن هـذا األمـر مل يـرق    ، حكام هذه املناطق للتدخل   شـؤوهنم 
وهــو مــا ، م مــن هــذا الوضــعوابــدوا امتعــاظه، ايل تلــك املنــاطقألهــ

 )١(لبيـب العـامري  حدث   مدينة بلنسية عندما توىل حكمها الفتى 
وشــاركه   حكمهــا ، م١٠١٧/ هـــ٤٠٨صــاحب مدينــة طرطوشــة ســنة 

إذ سـخط أهـايل بلنسـية مـن لبيـب لوقوعـه حتـت        ، جماهد العـامري 
فهـرب لبيـب   ، وقـاموا بثـورة ضـده   ، نفوذ حـاكم برشـلونة النصـراني   

إىل جانب ، وانفرد جماهد حبكم مدينة بلنسية، إىل مدينة طرطوشة
  . )٢(حكمه ملدينة دانية

ــأن حيكمهــم جماهــد       ــرق ألهــايل بلنســية ب ولعــل هــذا األمــر مل ي
فاستدعوا حلكم املدينة املنذر بن حييـى بـن عبـد الـرمحن     ، العامري

ووقعـت  ، فسار األخري   بعض قواتـه باجتـاه مدينـة بلنسـية    التجييب 
ومل ينتـهي هـذا   ، بينه وبني جماهد العامري عدة مواجهات عسكرية

بعقد البيعة حلفيد موالهم عبد  فتيان العامريانقيام الالصراع إال بعد 
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وتعينـه أمـرياً ملدينـة بلنسـية     ، )١(العزيز بن عبد الـرمحن بـن املنصـور   
م وعند ذلك انسحب جماهد العامري إىل دانية وعاد ١٠٢٠/ هـ٤١١سنة

  . )٢(املنذر التجييب إىل سرقسطة
ولقـرب بـالده   ، )٣(أما لبيب العـامري الـذي صـارت لـه طرطوشـة     

برشــلونة فقـد حــرص لبيــب علـى مصــانعة أمريهـا رميــون وصــري    مـن  
وهو ما أدى إىل ثورة أهـايل طرطوشـة عليـه واسـتدعوا      نفسه تابعاً له

، ...: ((وقد علق ابن عذاري على ذلـك بقولـه  ، املنذر أمري سرقسطة
تبلغ   الطاقة حتى صري نفسه فالذ بالطاغية أمري اإلفرنج يومئذ واس

ــه فغــاظ املســ  كــبعض ــك النصــرانية   عمال ــك إذ عرضــهم ملل لمني ذل
  . )٤(..)).فوثبوا عليه

وقف ضد نفـوذ الرببـر   قرطبـة    من جانبه فإن املنذر أمري سرقسطة 
ــة علــي بــن محــود    ــان العــامريني ورشــحوا     ، )٥(ومبايع حتــالف مــع الفتي
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للخالفــة عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن الناصــر امللقــب  
ــر وخلــع علــي بــن   واســتعانوا بنصــارى ب، باملرتضــى رشــلونة ملقاتلــة الربب
وا بـالرببر الـذين   لتقـ فخرج الكونت رميون أمري برشلونة معهـم وا ، محود

ومتكن األخري من هزميتهم ، كانوا بقيادة زاوي بن زيري صاحب غرناطة
ــرمحن املرتضــى   ارتــد أمــري   هاعنــد، وقتــل مرشــحهم للخالفــة عبــد ال

  . )١(برشلونة إىل بالده
، كمـه ملدينـة سرقسـطة وتعاونـه مـع النصـارى      واصل املنـذر   ح 

فكانت تربطه هبم عالقات وثيقة والسـيما مـع أمـري برشـلونة رامـون      
كما كانت له عالقة مع شاجنه ، Ramon Borrell IIIبوريل الثالث

-٣٩١(امللقب بالكبري ملك نافار Sacho Garcia IIIغرسيه الثالث 
ملـك   Alfosao Vكذلك مع الفونسو اخلامس، )م١٠٣٥-١٠٠٠/ هـ٤٢٧
ولعل املنذر قد بالغ   صداقته مع ، )م١٠٢٧-٩٩٨/ هـ٤١٨-٣٨٩(ليون

حتـى أنـه نظـم   قصـره مبدينـة سرقسـطة حفـال        ، احلكام النصـارى 
ومهـا شـاجنه ملـك    ، لعقد املصاهرة بني أمريين مـن أمـراء النصـارى   

ــار ورامــون بوريــل أمــري برشــلونة     وحضــر هــذا احلفــل الفقهــاء    ، ناف
وعلى إثر ذلـك  ، أعيان النصارى باإلضافة إىل املسلمنيوالقساوسة و

، وأخـذوا بـالتكلم عليـه   ، سخط الناس عليه من جـراء تصـرفه هـذا   
ــها     ولعــل هــذه السياســة الــيت اتبعهــا مــع النصــارى كــان الغــرض من

وذلــك بإقامـة سياسـة الســلم   ، محايـة حـدود مدينــة سرقسـطة منـهم    
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إذ تـو   ، كـم املدينـة  إال أنـه مل يسـتمر طـويال   ح   ، واملودة معهـم 
  . )١(م١٠٢٣/ هـ٤١٤سنة

إال أنـه  ، وملا تو  املنذر التجييب خلفه على سرقسطة ابنه حييـى 
إذ مل تكـن لــه عالقــة  ، اختلـف عــن أبيـه   سياســته مـع النصــارى   

لذلك نالحظ تعرض املناطق التابعـة حلكمـه لـبعض    ، صداقة معهم
نــت رامــون إذ هــاجم أمــري برشــلونة الكو، اهلجمــات مــن النصــارى

بوريل بعض أراضـيه ممـا أجـربه إىل التنـازل لـه عـن بعـض احلصـون         
  . )٢(لقاء وقف عدوانه عليهوالقالع 
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ــ١٠٣٠/ هـــ٤٢٢ســقطت اخلالفــة األمويــة   األنــدلس ســنة   ك م وذل
وألغوا اخلالفة  )١(عندما قام أهل قرطبة خبلع اخلليفة هشام املعتد با
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، ونصبوا الوزير جهور بـن حممـد بـن جهـور رئيسـاً حلكومـة قرطبـة       
عندها وثب كل زعيم أو صاحب نفوذ أو قاضي أو وزير سابق على 

عــن مدينــة أو إقلــيم وكونــوا كيانــات سياســية هلــم بشــكل مســتقل   
بلغـت أكثـر مـن عشـرين      فانقسمت األندلس إىل كيانات، اآلخرين
والــيت  Taifas, Losعرفــت   التــاريخ بــدويالت الطوائــف  ، دولــة

بإسـقاط تلـك    Almoravides, Losاسـتمرت حتـى قيـام املـرابطني     
، م١٠٩٢/هـــ٤٨٤الـدويالت وضــم األنــدلس بأكملــها إىل دولتــهم ســنة  

وأبلغ وصف حلالة األندلس   عصر الطوائف ذلك الذي كتبـه ابـن   
، واالنشـعاب ، االنشـقاق  من األندلس أهل ذهب: ((اخلطيب إذ قال

 امتيازهـا  مـع  األقطار، أهل من كثري يذهب مل حيث إىل، واالفرتاق
ــاد اــاورة واخلطــة، القريــب لباحملــ ألحــدهم لــيس، الصــليب لعب   

 وال، نســب الفروســية   وال، ســبب اإلمــارة   وال، إرث اخلالفــة
ــدائن واقتســموا، األقطــار اقتطعــوا، مكتســب اإلمامــة شــروط    امل

ــار ــار العمـــاالت وجبـــوا، الكبـ ــدموا، اجلنـــود وجنـــدوا، واألمصـ  وقـ
ــاة ــوا، القضـ ــاب وانتحلـ ــ، األلقـ ــهم توكتبـ ــاب عنـ ــالم الكتـ ، األعـ
 بوجـوب  وشـهدت ، الـدواوين  بأمسـائهم  ودونـت ، الشعراء وأنشدهم
، الفضالء إليهم وتوسلت، العلماء بأبواهبم ووقفت، الشهود حقهم
، حمبــوب غــري وجمنــد، جملــوب وبربــري، بــوبجم بــني مــا وهــم
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 يسـمى  أن يرضـى  مـن  منـهم  مـا ، مبحسـوب  السـراة    لـيس  وغفـل 
 مـا  علـى  أقيم: يقول أحدهم وقصارى، مغايراً قاحل حلزب وال، ثائراً
 بـن  عمر جاءه ولو، إليه به اخلروج يستحق من يتعني حتى، بيدي
 اسـتوفوا  ولكنـهم ،  لديـه  خـرياً  لقـي  وال، عليه يقبل مل العزيز عبد
، اغـرتارا  يبـالوا  مل كانوا وإن، آثاراً وخلفوا، وأعماراً آجاالً ذلك  
، ومستظهر، ومستكف، موفقو، ومرتضى، ومعتضد ، معتمد من

  :الشاعر قال كما، ومتوكل، وناصر، ومنصور ومستعني
  

  
  

    
    

  
  

    
  شهدت تغيريات مهمة منـذ بدايـة    وخبصوص إمارة برشلونة فإهنا

فقـد كانـت حتكمهـا    ، امليالدي احلادي عشر/جريلقرن اخلامس اهلا
 و  عهد مؤسسها الكونت رامون برجنري الكـبري ، آنذاك أسرة برجنري

ـــ ٤٦٩-٤٢٧(Ramon Berenguer I) األول( ) م١٠٧٦-١٠٣٥/ هــ
 Cerdanaاتســعت رقعــة اإلمـــارة فضــمت إليهـــا أرقلــة وشـــرطانية     

، األخــرى مــن جبــال الــربتوقرقشــونة الفرجنيــة الواقعــة   الناحيــة 
وكان لضم قرقشـونة إىل برشـلونة نتيجـة هامـة وهـي إعـادة اإلتصـال        

وهــو مــا فســح اــال للفرســان  ، بــني الثغــر القــوطي وجنــوب فرنســا 
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ــل      ــاجليوش النصــرانية الــيت تقات ــرنج بااللتحــاق ب املغــامرين مــن اإلف
لــذا نــرى ، ومنــها جيــوش إمــارة برشــلونة ، )١(املســلمني   األنــدلس

  .ادة النشاط العسكري هلا وضمها املزيد من األراضي اإلسالميةزي
قضــائية    إصــالحاتكمــا قــام أمــري برشــلونة رامــون أيضــاً بعــدة   

م ١٠٦٨/ هـــ٤٦١إذ اسـتدعى ســنة  ، مدينـة برشــلونة خـالل مــدة حكمــه  
هذه اجلمعيـة قانونـاً جديـداً     وأصدرت، مجعية من الكرباء   برشلونة

ليطبـق إىل جانـب    Usages de Baarcelona))بعرف برشـلونة ((مسي
  . )٢(القانون القوطي القديم

، اسـتغل نصـارى برشـلونة الصـراع الـداخلي   األنـدلس لصـاحلهم       
فشاركوا   احلملة العسكرية اليت أعدت مـن قبـل النصـارى األوربـيني     

وقـد انطلقـت   ، لغزو مناطق األندلس ومبباركة البابوية، م١٠٦٣/هـ٤٥٦سنة
إذ حشــد جيــوم دي مــونرتوي عشــرة  ، الد اإلفــرنجهــذه احلملــة مــن بــ 

حيـث بعـث بـه    ، حامال شعار البابويـة ، آالف فارس   والية نورمانديا
على رأس املقـاتلني  ) م١٠٧٣ - ١٠٦١/ هـ٤٦٦ - ٤٥٣(البابا اإلسكندر الثاني

كمـا حشـد مـن بــالد    ، )٣(اإليطـاليني قائـداً للجيـوش الرومانيـة والبابويـة     
حتــى قــدرت ، ملقــاتلني مـن خمتلــف املنـاطق  اإلفـرنج عــدد كـبري مــن ا  
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بعـــض املصـــادر عـــدد القـــوات املتحالفـــة مجيعـــاً بنحـــو أربعـــني ألـــف  
، وتوجهــت هــذه القــوات إىل األنــدلس عــن طريــق برشــلونة   ، )١(مقاتــل

ــث انضــمت القــوات الربشــلونية إليهــا   واجتهــت بعــدها القــوات  ، )٢(حي
صدت مدينـة وشـقة   وق، النصرانية املتحالفة إىل الثغر األعلى األندلسي

، دون متكنهم من االستيالء عليها، اليت متت حماصرهتا لبعض الوقت
مما دعاهم إىل التوجـه شـرقاً حنـو مدينـة بربشـرت الـيت كانـت آنـذاك مـن          

ومل يفكــر أخــوه املقتــدر بــن هــود بنجــدهتا   ، أمــالك يوســف بــن هــود 
فقـد فـرض عليهـا    ، فرتكهـا تالقـي مصـريها   ، لكوهنا مـن أعمـال أخيـه   

إال أن املدينة صمدت ملدة أربعـني  ، م١٠٦٣/هـ٤٥٦ارى احلصار سنةالنص
إلهنــاك فلجــأت القــوات النصــرانية املتحالفــة إىل أســلوب آخــر   ، يومــاً

األمـر الـذي أثـر علـى الـروح املعنويـة       ، وهـو قطـع املـاء عنـها    ، احملاصرين
فحــاولوا عقــد الصــلح معهــم واحلصــول علــى وعــد بعــدم     ، للمــدافعني

وقـاموا  ، إال أن النصارى نكثوا العهـد ، فوعدوهم بذلك، معاقبة األهايل
  . )٣(باقتحام املدينة واالستيالء عليها بالقوة

وقد صور لنا ابن بسام مأساة ما وقع ألهايل مدينة بربشـرت عنـدما   
، عليهـا  طنبـوا  األردمانيني جيش أن وهو: ((ى بقولهاقتحمها النصار

 أمريهم أسلمهم وقد، فيها طامعني قتاهلا   وجدوا، حصرها ووالوا
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 وقعـد ، أنفسـهم  إىل ووكلـهم ، خلطبـهم  هـود  بـن  سـليمان  بن يوسف
 بـني  ووقـع ، يومـاً  أربعـني  منـازال  العـدو  عليها فأقام، حنوهم النفري عن
، القتال   جد بذلك العدو علم وملا، لقلته القوت على تنازع أهلها

ــهتف، دارع آالف مخســة حنــو   الربانيــة املدينــة الكفــرة فــدخل  ب
 قتـل  شـديدة  حـرب  بينهم ودارت، الداخلة مبدينتهم وحتصنوا الناس
 أفضـت  تعـاىل  ا قـدر  مـن  اتفـق  ثـم ، مخسمائة النصارى من فيها
 املـاء  فعدموا، بأسره السرب ذلك نفس   فاهنارت، النهر شط إىل

 خاصـة  بأنفسـهم  النـزول  علـى  تأمينـهم  إىل ودعوا، احلياة من وأيسوا
 هبم نكثوا خرجوا فلما، ذلك ا أعداء اهمفأعط، وعيال مال دون
 ابـن  وقاضـيهم  الطويـل  ابن قائدهم غري منهم يطلقوا ومل، معاً وقتلوا
 بربشـرت  غنائم من فحصلوا، عددهم قليل الوجوه من نفر   عيسى
 قائد، رؤسائهم ألكرب صار أنه زعموا، كثرة حصره يقدر ال ما على
، هـن كلّ أبكـاراً  جاريـة  ومخسـمائة  ألـف  حنو حصته  ، رومة خيل
، محـل  مخسـمائة  والوطـاء  والكسـوة  احللـي  مـن  األمتعة أوقار ومن

، نسـمة  ألـف  مائـة  والسـيب  القتـل  هـذا    أصـيب  أنه أيضاً وحتدث
نســاء مــن وهلــك، واســتوطنوها بربشــرت مبدينــة أيــديهم الكفــار وشــد 

ــرت ــة بربشـ ــر مجلـ ــدها يكثـ ــد عـ ــش مـــن إفالهتـــن عنـ ــبة عطـ  القصـ
، مـوتى  لألذقان فكبهن، مهل بغري فيه يكرعن ءاملا على لتطارحهن

  . )١(..)).يتقصى أو يوصف أن من أعظم النازلة هذه   اخلطب وكان
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مل تستمر طويال بيـد النصـارى إذ مت اسـرتجاعها بعـد      ةاملدين أنإال 
مـن هـذه احلملـة    ، )١(م١٠٦٤/ هـ٤٥٧أي   سنة، سنة من قبل املسلمني

وا   االشـرتاك بـأي محلـة تسـتهدف     نرى أن نصارى برشـلونة مل يتوانـ  
    . مناطق الثغر األعلى األندلسي

كانت عالقة العامريني مع نصـارى برشـلونة قـد حتسـنت   عهـد      
حاكم دانيـة  ) م١٠٧٥-١٠٤٤/ هـ٤٦٨-٤٣٦( )٢(علي بن جماهد العامري

إذ اتبـــع سياســـة املـــودة والتســـامح مـــع نصـــارى  ، واجلزائـــر الشـــرقية
، األول ونة خالل تلك املدة رامون برجنريحيكم برشل وكان، برشلونة

عـن املصـادر    نقـال ) أي علي بن جماهـد (منهوتشري وثيقتان صادرتان 
األوىل أنه قام بوضع الكنـائس والبيـع الـيت مبملكـة دانيـة      ، األسبانية

والثانيــة أنــه مســح ، واجلزائــر الشــرقية حتــت رعايــة أســقف برشــلونة
يـذكروا اسـم أسـقفهم       للنصارى املعاهدين   مناطق حكمـه بـأن  

ــهم ومــواعظهم  ــالنص العربــي    ، خطب ــد جــاءت الثانيــة ب : وفيهــا، وق
 األسـقف  غلـربت  أجـاب  أنه على، ا أيده، الدولة إقبال أشهده((

 جبميع بيعهم   النصارى بخط   مذكوراً يكون أن إىل، بربشلونة
 تسـع  سـنة  شـوال    وذلـك ، األعلـى  بـاخلط  انعقـد  ممـا  وهو، أعماله
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  . )١(ثم يلي ذلك أمساء الشهود ))وأربعمائة عنيوأرب
ــارى      ــع نصـ ــة مـ ــذه العالقـ ــهم هـ ــد خدمتـ ــامريني قـ ــدو أن العـ ويبـ

السيما بعد أن دخل علي بن جماهد   صراع مع صهره ، برشلونة
صـــاحب مدينـــة  )٢(أمحـــد بـــن ســـليمان بـــن هـــود امللقـــب باملقتـــدر

السـيطرة  وانتهى الصراع بدخول املقتدر إىل مدينة دانية و، سرقسطة
إثر ذلك حاول علي بن جماهد أن  ىوعل، م١٠٧٥/هـ٤٦٨عليها سنة 

ــك أبيــه  ــب مســاعدة ، فســار إىل برشــلونة، يســعى الســرتداد مل وطل
ومده ببعض ، فاستجاب األخري لطلبه، حاكمها رامون برجنري األول

إال أن املقتــدر ، وفعــال متكــن مــن أن يســرتد بعــض احلصــون، قواتــه
/ هــ ٤٦٩فتـو    سـنة  ، هحد أتباعـه ومت مسـ  استطاع أن يدس إليه أ

   .)٣(م١٠٧٦
عــاد نصــارى برشــلونة مــرة أخــرى للتــدخل   الوضــع الــداخلي  

السيما بعـد أن اشـتعلت نـار الفتنـة   مرسـية      ، لدويالت الطوائف
Murcia          بني بعـض العناصـر اخلارجـة عـن احلكـم علـى واليهـا أبـو
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 إمخــاد هــذه الــذي مل يوفــق   )١(عبــد الــرمحن حممــد بــن طــاهر 
 Sevillaلــذا طلــب بعــض أعيــان املدينــة مــن أمــري إشــبيلية  ، الثــورة

بضـرورة ختليصـهم مـن هـذا التمـرد واإلسـراع          )٢(املعتمد بن عبـاد 
ــة  ــتح املدين ــاهر    ، ف ــن ط ــد شــرحوا إىل املعتمــد ضــعف اب ــة ، وق وقل

ــة  ــه الدفاعي ــوة     ، إمكانيات ــاد ق ــن عب ــك جهــز املعتمــد ب ــر ذل وعلــى إث
لذلك ، لإلسراع   ختليص املدينة )٣(زيره ابن عمارعسكرية بقيادة و
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عقد األخري مع الكونت رامون برجنري أمري برشلونة اتفاق تضمن أن 
مقابــل عشـرة آالف مثقــال مـن الــذهب   ، يسـاعده علـى فــتح مرسـية   

دم كل منـهما رهينـة إىل اآلخـر    ق، ولضمان هذا االتفاق، ليهتدفع إ
وقـدم  ، )١(بـن عبـاد ولـده الرشـيد     إذ قدم املعتمد، ضماناً بالتزاماهتم

  . )٢(أمري برشلونة ابن أخيه
تقـدمت القـوات املتحالفـة واملكونـة مــن قـوات املعتمـد بـن عبــاد        

ويبـدو  ، ومتكنـت مـن حماصـرة مدينـة مرسـية     ، وقوات أمري برشلونة
وهو ما ، أن املعتمد تأخر   أداء املال املتفق عليه إىل أمري برشلونة

فقام بالقبض على ابن ، د قد غدر بهاابن عبجعل األخري يعتقد أن 
، وارتـد بقواتـه عـن مدينـة مرسـية     ، عمار وعلى الرشيد بـن املعتمـد  

وكــان موجــوداً   ذلــك األثنــاء علــى  ، وعنــدما علــم املعتمــد بــذلك 
 Rio Guadalquivirواتـه علــى ضــفاف هنــر الــوادي الكــبري رأس ق

ومن ، اء املالباحلال بأد بادر، Seguraعلى مقربة من مدينة شقورة 
فقد بعث إليه ابن أخيـه الرهينـة   االتفـاق    ، أجل بيان حسن نيته
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و  مقابل ذلك فقد أفرج كونت برشـلونة عـن   ، الذي جرى بينهما
     .)١(وأخفقت هذه احلملة   فتح مرسية وابن عمار، الرشيد

/ هـــ ٤٦٩وبعــدها تــو  أمــري برشــلونة رامــون بــرجنري األول ســنة       
داه برجنري ورامون   حكم إمارة برشلونة معاً وفقاً وخلفه ول، م١٠٧٦

ــث أن وقــع بينــهما   ، لوصــيته وانتــهى األمــر  ، ولكــن اخلــالف مــا لب
وأن يتناوبـا احلكـم   ، باالتفاق أن يتسمى كل منهما بكونت برشلونة

  . )٢(كل ستة أشهر
وبعد مدة وجيزة من ذلك جهز املعتمد بن عباد محلة عسـكرية  

بقيادة ابن عمار وبالتعـاون مـع قائـد حصـن      أخرى إىل مدينة مرسية
ومتكنـوا  ، فسار معـه ، )٣(عبد الرمحن بن رشيق Velez Rubioبلج 

ومـن ثـم فتحهـا ومت القـبض علـى ابـن       ، من حماصرة مدينة مرسـية 
  . )٤(م١٠٧٨/ هـ٤٧١ثم مت اإلفراج عنه سنة، طاهر واعتقاله

وكــان الصــراع علــى الســلطة أحــد العوامــل الــيت دفعــت أمــراء     
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ففي سرقسطة عمل سليمان بن ، إىل االستنجاد بالنصارىلطوائف ا
وقبيل وفاته على تقسيم سرقسطة وأعماهلا  )١(م١٠٤٦/ هـ٤٣٨هود سنة

، فقـد اخـتص أمحـد املقتـدر مبدينـة سرقسـطة      ، بني أوالده اخلمسـة 
ذر مبدينــة  واملنــ ، ولــب مبدينــة وشــقة  ، الردة ويوســف املظفــر مبدينــة  

واستقل كل منـهم  ، Calatayubأيوب  وحممد مبدينة قلعة، تطيلة
  . )٢(حبكم مدينته وأعماهلا

ــياً لبعضـــهم  ــبباً ، إال أن هـــذا التقســـيم مل يكـــن مرضـ فكـــان سـ
إذ دب الصــراع بــني أمحــد املقتــدر أمـــري     ، للخــالف فيمــا بينــهم   

وقـد اسـتعان األول   ، وبني أخيه يوسف املظفر أمـري الردة ، سرقسطة
حتى ، نس ضد أخيه املظفربطلب مساعدة نصارى برشلونة والبشك

   .)٣(متكن أخرياً من هزميته وأسره
قســمت ، م١٠٨١/ هـــ٤٧٤وبعــد وفــاة أمحــد املقتــدر بــن هــود ســنة 

وقـد  ، أيضاً املناطق التابعة له بني ولديه يوسف املـؤمتن وأخيـه املنـذر   
ــؤمتن بسرقســطة وأعماهلــا   ــب   ، اخــتص امل ــه اجلان ــذر فكــان ل أمــا املن

  . )٤(الشرقي من سرقسطة وفيه ثغر طركونة وطرطوشة والردة ودانية
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وتطـور إىل صـراع   ، بعد هذا التقسيم حدث خالف بـني اإلخـوة  
واستعان املنذر مبساعدة كونت برشـلونة رامـون بـن    ، عسكري بينهما

ــرجنري األول  ــون بـ ــريز   ، رامـ ــو رامـ ــون سانشـ ــك أراغـ ــريث(وملـ ) رامـ
Sancho Ramirez )أما يوسف املؤمتن ، )م١٠٩٤-١٠٦٣/ هـ٤٨٧-٤٥٥

، )١(Cid Elcampeador      ة السيد القمبيطوردفقد طلب مساع
وقد حـدث الصـراع بـني األخـوين عنـد قلعـة املنـار علـى مقربـة مـن           

ــة الردة ســنة  ـــ٤٧٥مدين ــذه    ، م١٠٨٢/ ه ــد حصــن ه ــؤمتن ق ــان امل إذ ك
املنذر خبطورة هذه القلعـة علـى   وملا شعر ، وأحاطها باملقاتلني، القلعة

ســار   قـوة عسـكرية مــع حلفائـه املتمـثلني بــأمراء     ، منـاطق حكمـه  
وحاصـر  ، اإلفرنج   مشال مقاطعة كتلونية األمراءبرشلونة وبعض 
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ووقعت بـني  ، فتصدى له املؤمتن والسيد القمبيطور بقواهتما، القلعة
  . )١(عن هزمية املنذر وحلفاءه أسفرتالطرفني معركة شديدة 
إذ قتـل    ، إىل مدينـة برشـلونة  ن رامون بقواتـه  بعدها رجع رامون ب

ــك إىل  ، م١٠٨٢/ هـــ٤٧٥أي ســنة ، الســنة نفســها واجتهــت الشــبه   ذل
وقام بـرجنري  ، ولعل هلزميته مع املنذر بن هود عالقة بذلك، أخيه برجنري

د وبصفته وصياً على ول، حبكم إمارة برشلونة منفرداً باألصالة عن نفسه
  . )٢(أخيه القاصر رامون الثالث

هــ ٤٧٨إذ تـو  سـنة   ، كما مل يدم حكم املؤمتن بن هود طويال /
وبقـــي ، فخلفـــه   احلكـــم ولـــده امللقـــب أمحـــد املســـتعني ، م١٠٨٥

اجلانب الشرقي من مدينة سرقسطة وفيه ثغر طركونة وطرطوشة بيد 
ه املنذر بن هود ٣(عم( .  

 بـرجنري بـن رامـون   رشلونة كان أول عمل عسكري قام به كونت ب
األول منــذ توليــه هــو حتالفــه مــع النصــارى   معركــة الزالقــة   بــرجنري

Sagrajas  م ضد القوات املرابطية بقيـادة يوسـف   ١٠٨٦/ هـ٤٧٩سنة
إذ اشرتك   هـذا التحـالف جهـات عـدة مـن ايطاليـا       ، )٤(بن تاشفني
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ة الـيت  ومن أحناء املمالـك األسـبانية كافـ    ،)١(ومن وراء جبال الربت 
ــادس      ــو السـ ــتالة الفونسـ ــك قشـ ــاعدة ملـ ــدة ومسـ ــا لنجـ ــرع ملوكهـ هـ

Alfonso VI )كمـا سـارع الربهــانس  ، )٢()م١١٠٨-١٠٦٥/ هــ ٥٠٢-٤٥٨ 
Alvar Hanez)ة الفونسو السادس وقواتـه ضـد املسـلمني   دملساع )٣ ،

  . )٤(كما أدت الكنيسة دورها   إذكاء احلماس للمتطوعني
ســار الفونســو ، اســتعداداهتاوبعــد اســتكمال القــوات النصــرانية 

مزهـواً   Bodajozالسادس على رأس القوات باجتاه مدينـة بطليـوس   
وعسكر على ثالثة أميـال مـن   ، )٥(بتفوق قواته بالعدد والعدة الكبرية

   . )٦(وكان يفصل بني املعسكرين هنر بطليوس، معسكر املسلمني
القــــة إىل الشــــمال الشــــرقي مــــن رت املعركــــة   ســــهل الزودا
وهـو يـوم الثـاني عشـر مـن      ، وقد استمرت يوماً واحـداً ، )٧(وسبطلي

                                                
 

 

Alvar Hanez


 
 

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــنة  ــب سـ ـــ٤٧٩رجـ ــة ، )١(م١٠٨٦تشـــرين األول  ٢٣/هـ وانتـــهت املعركـ
  . )٢(باهنزام النصارى وتكبيدهم خسائر كبرية
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ــد دويــالت الطوائــف        ــة بدايــة النهايــة لعه ــد معركــة الزالق   تع
فقــد عمــل يوســف بــن تاشــفني بعــد الزالقــة علــى ضــم    ، األنــدلس

مناطق األندلس الواحدة تلو األخرى إىل نفوذه حتى استكمل ذلك 
  . )١(م١٠٩١/ هـ٤٨٤سنة 

مل توضح املصادر الـيت بـني أيـدينا اخلسـائر الـيت حلقـت بقـوات        
رجع خائباً على  ولكن الفونسو السادس، برشلونة   معركة الزالقة

إال أن سـلوته كانـت   اسـتمرار دويـالت الطوائـف        ، قديرأقل ت
شرق األندلس والثغر األعلى مدة من الوقت قبـل دخوهلـا   حـوزة    

ففي الثغر األعلى استمر بنو ، فعمل على استغالل ذلك، املرابطني
إذ حتـالف  ، هود بعالقتـهم مـع نصـارى برشـلونة بعـد معركـة الزالقـة       

كونــت برشــلونة  دة حكمــه مــعســتعني بــن هــود خــالل مــ أمحــد امل
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ضـد السـيد القمبيطـور     )م١٠٩٢- ١٠٧٥/ هــ ٤٨٥ - ٤٦٨( برجنري بـن رامـون  
وانصـرافه إىل العمـل لصـاحله بعـد     ، بعد ما أدرك املستعني مـدى نفاقـه  

ر التحـالف اجلديـد   وقد أمثـ ، Castilla   صلح مع مملكة قشتالة دخوله
ــهما يقضــي      ــاق بين ــأن يقــدم   بــني كونــت برشــلونة واملســتعني عــن اتف ب

املستعني إىل كونت برشلونة أمـوالً كـبرية مقابـل قيـام األخـري بالسـيطرة       
وفعال متت ، على مدينة بلنسية وانتزاعها من أمريها القادر بن ذي النون

إال أن القادر صمد أمـامهم منتظـراً السـيد القمبيطـور     ، حماصرة املدينة
، ري برشـلونة حتى يعود من مملكلـة قشـتالة ليسـاعده   صـد هجـوم أمـ      

ونـزل   أراضـي   ، وفعال عاد السيد القمبيطور ومعه سبعة آالف مقاتل
سـنة   Albarracinالسهلة التابعة البن رزين صاحب شـنتمرية الشـرق   

وسـار بقواتـه باجتـاه مدينـة     ، وبعدها غادر أراضي السـهلة ، م١٠٨٩/ هـ٤٨١
ــرتب القمبيطــور ، وكــان كونــت برشــلونة حياصــرها  ، بلنســية  وعنــدما اق
عـن   أسـفرت وقعت بينـه وبـني كونـت برشـلونة معركـة شـديدة       ، بقواته

ومل ، ووقع هـو نفسـه   األسـر مـع جمموعـة مـن أتباعـه       ، هزمية األخري
ثــم تفــاهم الطرفــان ورفعــت القــوات  ، يفــرج عنــهم إال لقــاء فديــة كــبرية

وعاد الكونت جبيشه إىل برشلونة ، الربشلونية احلصار عن مدينة بلنسية
   .)١(م١٠٩٠/ هـ٤٨٢سنة

كانت اهلزمية الـيت حلـت بكونـت برشـلونة   بلنسـية حـافزاً لـه        
رمبا ألنه محلّهم املسـؤولية عـن   ، على مهامجة مناطق نفوذ بين هود
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فضال عن شعوره بضعفهم وتأخر وصول املرابطني إىل منطقة ، ذلك
فـأراد انتـزاع مـا ميكـن انتزاعـه مـن األراضـي السـيما         ، الثغر األعلـى 

  . ناطق نفوذهاحملاذية مل
سار الكونت بـرجنري بـن رامـون بعـد سـنة مـن حماصـرته بلنسـية         
مستصحباً معه أحبار برشلونة يـأملون انتـزاع ثغـر طركونـة وإعادتـه كمـا       

ــة الرب   ــزاً للكنيســـ ــان مركـــ ــلونيةكـــ ــا أوربـــــ  ، شـــ ــوا إىل البابـــ ان فكتبـــ
ــاني ـــ٤٩٣- ٤٨١( UrbainIIالث ــو حمــرك احلــروب   ، )م١٠٩٩- ١٠٨٨/ ه وه

وأسـبغ عليـه   ، وقد شـجع البابـا مشـروعهم وباركـه    ، ملشرقالصليبية   ا
وأصــدر طائفــة مـــن املــنح واملزايــا الدينيــة للـــذين      ، الصــبغة الصــليبية  

وكتـب إىل سـائر األمـراء والفرسـان ورجـال      ، يشرتكون   هـذه احلملـة  
ــاورة  ــبالد اـ ــدين   الـ ــة    ، الـ ــذه احلملـ ــرتاك   هـ ــى االشـ ــثهم علـ حيـ

قوية ذات طـابع ديـين ومـن خمتلـف      وهكذا جهزت محلة ،)١(املقدسة
ثم جاءت وفـاة املنـذر بـن هـود   تلـك      ، اح مدينة طركونةاملناطق الفتت

، وقد توجهـت احلملـة العسـكرية إىل طركونـة    ، املدة مشجعة للنصارى
ومتكنــــت مــــن االســــتيالء عليهــــا وانتزاعهــــا مــــن املســــلمني بســــهولة  

لي املستعني بن م وذلك لضعف حتصيناهتا الدفاعية وخت١٠٩٠/ هـ٤٨٣سنة
كما أن القـوات املرابطيـة مل   ، هود صاحب مدينة سرقسطة عن إجنادها

  . )٢(تكن قد وصلت آنذاك   زحفها حنو الثغر األعلى األندلسي
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وقــد اســتمر كونــت برشــلونة بــرجنري بــن رامــون بــرجنري األول حبكــم   
ثم ترك حكـم املدينـة البـن    ، م١٠٩٢/ هـ٤٨٥اإلمارة الربشلونية حتى سنة

ــلوني    أ ــب بالربشـ ــث امللقـ ــرجنري الثالـ ــون بـ ــى رامـ ــه الفتـ  Ramonخيـ

Berenguer III )فحكـم إمـارة برشـلونة    ، )م١١٣٠ - ١٠٩٢/ هــ ٥٢٥- ٤٨٥
  . )١(بكفاءة وقاوم هجمات املرابطني

اسـرتجاع  ، حاولت القوات املرابطيـة   عهـد أمـري برشـلونة األخـري     
ثــم ، )٢(م١١٠١/هـــ٤٩٥   ســنةإذ أرســلت قواهتــا الربيــة ، مدينــة برشــلونة

بقيـادة وايل مدينـة مرسـية    ، م١١٠٨/هــ ٥٠٢أرسلت محلـة أخـرى   سـنة   
، وقد انضمت إليه قوات من مدينـة سرقسـطة  ، )٣(أبي بكر بن تافلوت

ــرهتا    ــلونة وحاصـ ــة إىل برشـ ــوات جمتمعـ ــذه القـ إال أن ، وتوجهـــت هـ
النصـــــارى ســــــرعان مـــــا أتــــــوا لنجـــــدهتم بقيــــــادة الفونســــــو األول    

ودخلــوا ) م١١٣٤- ١١٠٥/ هــ ٥٢٩- ٤٩٩( Alfonso el Batalladorاحملـارب 
، كـال الطــرفني ل  مواجهـة عنيفـة مـع املسـلمني أسـفرت عـن خسـائر        

ووال مكانـه أبـا بكـر بـن     .. .: ((وقد علـق عـل ذلـك ابـن أبـي زرع بقولـه      
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مـن كـان    إليـه فـاجتمع  ، وكان عامال علـى مرسـية  ، إبراهيم بن تافلوت
فنزهلا وأقـام  ، ا إىل برشلونةوسار هب، هبا من اجلند إىل جند سرقسطة

ه فأتـا ، عليها عشرين يوماً حتى هتكها وقطع مثارها وخرب احناءها وقراها
ــن حشــود لبــ     ــثرية م ــوش ك ــه  ردمــري   جي ــالد أربون ، يط وبرشــلونة وب

فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثري من الـروم واستشـهد   
   .)١())فيها من املسلمني حنو السبعمئة رجل

ــ ــلونة      أر اكمـ ــة برشـ ــى مدينـ ــرى علـ ــة أخـ ــون محلـ ــل املرابطـ سـ
ومتكـن  ، )٢(م بقيادة وايل مدينة بلنسـية األمـري مـزديل   ١١١٤/ هـ٥٠٨سنة

إذ قتــل ، مــن الــدخول إليهــا بعــد مواجهــات شــديدة مــع النصــارى   
، إال أنـه مل يبـق طـويال فيهـا    ، وأسـر الـبعض اآلخـر   ، العديد منـهم 

املنطقــة هــي الــيت ولعــل خطــورة ، فــاكتفى بأخــذ الغنــائم وانســحب
وقد علـق ابـن الكردبـوس علـى ذلـك      ، دعته أن ينسحب من املدينة

وبلـغ منـها إىل موضـع    ، ثم غزا مزديل وايل بلنسية برجلونة: ((بقوله
ــا   ــه معه ــغ أحــد إلي ــزل صــوامعها  ، مل يبل ــا وزل وأحــرق ، فهــدم بيعه

فرجع ، اًًسروتغلب حصوهنا ق، وقتل وأسر، دهاومزق أجنا، بالدها
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وجلـب نـواقس   ، سلمني قـد امـتألت مـن غنـائم املشـركني     وأيدي امل
كـب علـى تلـك    فـأمر أن تر ، للت فضة وعقيانـاً وصلباناً وأواني قد ك

فكانت فيـه معلقـة كأهنـا    ، وتوقد   جامع بلنسية، النواقيس ثريات
  . )١()) السيوف   آذان اخلرائد مشرقة

ــن احلــاج      ــاد وايل بلنســية املرابطــي حممــد ب  )٢(و  الســنة نفســها ق
وقتـل عـدد   ، أسـفرت عـن استشـهاده   ، محلة كبرية إىل مدينة برشلونة

: وأشار ابن أبي زرع إىل هـذه احلملـة وأحـداثها بـالقول    ، كبري من قواته
فغـنم وسـبا وكـان    ، فخرج   غزاة لـه فأخـذ علـى الطريـق الربيـة     ، ...((

وأخـذ  ، فبعث باملغنم على الطريـق الكـبري  ، معه مجاعة من قواد ملتونة
ومـر أكثـر النـاس مـع     ، لى الطريق الربية لقربه مـن بـالد املسـلمني   هو ع
وكان طريق الربية الذي أخـذه حممـد بـن احلـاج ال يسـلك إال      ، املغنم

فلمـا توسـط األمـري حممـد بـن      ، عن طريق واحد لصعوبته وشدة وعره
وجـد النصـارا قـد كمنـوا لـه   جهـة       ، احلاج وأخذته األوعار واملضـايق 

قتال من أيقـن بـاملوت واغتـنم    ، اتلهم قتاالً شديداًفق، من تلك اجلهات
فاستشهد رمحه ا واستشـهد  ، إذ مل جيد منفذا خيلص منه، الشهادة

  . )٣(.. )).،معه مجاعة من املتطوعة
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وقــد عرفــت هــذه املعركــة عنــد املــؤرخني النصــارى باســم معركــة  
  . )١(Congost de Martorellكوجنست دي مارتوريل 

جاءت ملا تشـكله  ، املرابطني على مدينة برشلونةيبدو أن محالت و
ولعــل مقتــل قائــد ، إمــارة برشــلونة مــن خطــر علــى املنــاطق اإلســالمية 

قـد شـجع أمـري برشـلونة رامـون       –املـارة الـذكر    –املـرابطني   احلملـة   
  السـنة نفسـها مـع النصـارى املمـثلني      برجنري الثالث على عقـد حلـف   
إذ عقدت هذه األطراف حلفـاً عسـكرياً   ، مبدينيت جنوا وبيزا اإليطاليتني
- ٤٩٣(وقد بارك البابـا باسـكال الثـاني   ، )٢(للسيطرة على اجلزائر الشرقية

وخرجـت هـذه القــوات   ، )٣(هـذا املشـروع وشـجعه   ) م١١١٨- ١٠٩٩/ هــ ٥١٢
مـن ميـاه جنـوا بأسـاطيلها     ، م١١١٤/ هــ ٥٠٨باجتاه اجلزائر الشـرقية   سـنة  

ــة ــدات   ٣٠٠البالغـ ــا وحـ ــفينة ومعهـ ــالد    سـ ــن بـ ــلونة ومـ ــن برشـ ــة مـ حبريـ
ثــم ســارت ، وقــد رســت هــذه الســفن   ميــاه كتلونيــة ) فرنســا(اإلفــرنج

ــرة يابســـة  ومـــن ثـــم ، ومتكنـــت مـــن حماصـــرهتا ، Idizaصـــوب جزيـ
وبعــده توجهــت هــذه القــوات املشــرتكة إىل جزيــرة      ، ســيطرت عليهــا 
و  : ((وقد علق على ذلك ابن الكردبـوس بقولـه  ، )٤(ميورقة وحاصرهتا

وجنـوة وعمـروا ثالمثائـة    ) بيـزا (ان ومخسمائة اجتمع أهـل بيشـه   سنة مث

                                                
 
 
 


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فغلبوهـا وسـبوها   ، مركب وخرجوا إىل جزيرة يابسـة مـن عمـل ميورقـة    
  . )١())وانتهبوها ثم انتقلوا إىل جزيرة ميورقة

وقد حاول أمري اجلزائر الشرقية مبشر بن سليمان دفع اخلطر عن 
إال أن ، قـات احلملـة  وتعهـد بـدفع نف  ، فعرض عليهم الصـلح ، بالده

لـذلك مل يكـن أمـام مبشـر     ، التحالف النصراني رفض هذا العرض
وبعـث إىل أمـري املـرابطني علـي بـن      ، إال االسـتعداد ملقاومـة احلصـار   

ـــ ٥٣٧-٥٠٠(يوســـف بـــن تاشـــفني    يســـتنجده طالبــــاً  ) م١١٤٢-١١٠٦/ هـ
مساعدته قبل أن تسـقط اجلزائـر الشـرقية بأيـدي النصـارى علـى إثـر        

/ هــ ٥٠٨وقـد اسـتمر احلصـار طيلـة سـنة     ، )٢( روض عليهـا  احلصار املفـ 
وتوىل األمـر  ، و  أثناء احلصار تو  مبشر بن سليمان، م تقريبا١١١٤ً

  . )٣(من بعده القائد أبو الربيع سليمان بن لبون
ويبدو أن أمري برشـلونة رامـون بـرجنري الثالـث وقواتـه مل يسـتمروا       

إذ اضـطروا قبيـل   ، رقـة طويال مع النصـارى   حصـارهم جزيـرة ميو   
وعلـــى إثـــر ، ســـقوط اجلزيـــرة إىل االنســـحاب والعـــودة إىل بالدهـــم

اشــتداد القــوات املرابطيــة وحصــارهم ملدينــة برشــلونة   تلــك املــدة   
إال أن  –املـــارة الـــذكر- )٤(والـــيت كانـــت بقيـــادة حممـــد بـــن احلـــاج
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ــة    ــن حصــار ميورق ــوات  ، انســحاب نصــارى برشــلونة م ووصــول الق
ــة الســ  ــرة مــن الســقوط  ، )١(تنقاذها فيمــا بعــد املرابطي ــع اجلزي ، مل مين

م مـن دخـول   ١١١٤/هــ ٥٠٨ذي القعدة من سنة ٧فاستطاع النصارى يوم
جزيــرة ميورقــة وعملــوا فيهــا اخلــراب والــدمار بعــد قتــل الكــثري مــن   

  . )٢(أهلها
ــذه األعمــال االنتقاميــة      ــرد فعــل علــى ه ــد أرســلت الدولــة   ، وك فق

ــة ســنة   ــة برشــلونة ألخــذ  ١١١٧/هـــ٥١١املرابطيــة محــالت حبري م إىل مدين
 كـــان منـــهم الربـــرتري، ومتكنـــت مـــن أســر العديـــد مـــن أهلــها  ، ثــأرهم 

Elreverter)٤(الذي دخل فيما بعد   خدمة املرابطني )٣( .  
مـع نصـارى أوربـا     م ساهم نصـارى برشـلونة  ١١١٨/ هـ٥١٢و  سنة 

واألندلس   احلملة العسكرية على سرقسطة إذ كانت هـذه احلملـة   
وكانـا  ، تتكون من اإلفرجنة بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه سـانتولو 

كمـا اشـرتك     ، قد اشـرتكا   املشـرق   احلملـة الصـليبية األوىل    
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وأيضاً مملكة نافار ، احلملة ملك أراغون الفونسو األول احملارب بقواته
ومـن بـني تلـك القـوات     ، وبرشلونة وأورقله بقيادة أمراء تلك املناطق

وقـد حتـدث   ، )١(كبرية من رجال الدين النصارى من األسـاقفة  أعداد
عــن ضــخامة أعــداد هــذه احلملــة وقــدرها خبمســة آالف   ابــن أبــي زرع 

أمـا احلمـريي فقـد    ، )٢(نمـل واجلـراد  لووصفها بأهنا كانت أمماً كا، فارس
ويبـدو أن هـذه احلملـة    ، )٣(قدر أعداد تلك احلملة خبمسني ألف فـارس 

مدينـــة  نة قاعـــدة للتجمـــع ثـــم التوجـــه إىلشـــلواختـــذت مـــن مدينـــة بر
كمــا ال نســتبعد أن تكــون املشــاركة الربشــلونية  ، سرقســطة ومهامجتــها

ــبرية  ــا ك ــن سرقســطة   ، فيه ــك حبكــم قرهبــا م فضــال عــن وجــود   ، وذل
املناوشــات العســكرية الــيت حتــدث بــني نصــارى برشــلونة واملســلمني    

   .منطقة الثغر األعلى األندلسي بني احلني واألخر
قامت اجليوش النصرانية مبحاصرة مدينة سرقسطة بعـد أن أكملـت   

ــث وضــعوا أبراجــاً مــن اخلشــب جتــري   ، حتشــداهتا واستحضــاراهتا حي
بعـد أن نصـبوا فيهـا الرعـادات      على بكرات وقربوهـا مـن أسـوار املدينـة    

الـذي  وبعد تسعة أشهر مـن احلصـار   ، )٤(ووضعوا عليها عشرين منجنيقاّ
  . )٥(م سقطت املدينة١١١٨/هـ٥١٢رمضان سنة بدأ بشهر صفر وحتى شهر
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ــة مملكــة أراغــون     ــد أصــبحت سرقســطة عام ــز  ، وق وجعلــت مرك
ــازات    ــنح ســكاهنا النصــارى حقــوق وامتي ــك  ، أســقفية وم ــأ مل وكاف

أراغــون الفونســو األول الفرســان اإلفرجنــة الــذين اســتمروا مبســاعدته    
قطعـه  فقـد أ ، حتى أخذ املدينة وخباصة الكونت جاستون دي بيـارن 

وأنعـم  ، حي سرقسطة الـذي كـان يقطنـه بعـض النصـارى مـن قبـل       
  . )١(عليه بلقب سيد سرقسطة

وبذلك أصبحت مملكة أراغون من كبار املمالك النصـرانية الـيت   
األدنى واألوسط بعدما كانـت إمـارة   أخذت متتد وتشمل وادي األبرو 
  . )٢(نصرانية صغرية   جبال الربت

، م١١١٩/ هـــ٥١٣ل احملـارب   سـنة  وبعـد ذلـك عمـل الفونسـو األو    
 فبــادرت، املســلمني مــن األنــدلس إجـالء بإقامـة وحــدة دينيــة تتــوىل  

فرسـان املعبـد   (فأنشـأت فرقـة  ، الكنيسة تبارك هذه الدعوة وتدعو هلـا 
Templares (       وقـد انـتظم   سـلكها أمـري برشـلونة الكونـت رامــون
د وأقطعـت عـدة حصـون وأراضـي كـبرية علـى حـدو       ، برجنري الثالـث 

ومنــت هــذه  ، كمــا احتلــت عــدد مــن احلصــون   قشــتالة  ، أراغــون
الفرقة بسرعة وأخذت تضـطلع منـذ ذلـك احلـني بـدور هـام   سـائر        

  . )٣(املواقع اليت حدثت بني املسلمني والنصارى
، حــدث تغــيري سياســي   إمــارة برشــلونة ، م١١٣٠/هـــ٥٢٥و  ســنة 
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 Ramon Berenguer Vفقد توىل حكـم اإلمـارة رامـون بـرجنري الرابـع      
ـــ٥٥٧-٥٢٥( ــم    ، )١()م١١٦١-١١٣٠/ هـ ــه احلكـ ــة توليـ ــدو أن   بدايـ ويبـ

إذ عقـدت الدولـة املرابطيـة معـه     ، حتسنت عالقة إمارته مع املسلمني
هـو أن  ، ولعـل السـبب   ذلـك   ، م١١٣٢/ هــ ٥٢٧معاهدة سالم سـنة 

املرابطني أرادوا إبعاد برشلونة عن الصراع بينـهم وبـني مملكـة أراغـون     
، ثلة بالفونسو األول احملارب وعدم حتـالف نصـارى برشـلونة معـه    املتم

فراغـة  ى مـدينيت أ السيما وأن مملكة أراغون كانت تريد السـيطرة علـ  
لذلك اتفق املرابطون مع أمـري برشـلونة رامـون بـرجنري الرابـع      ، والردة

إال أن هـذا  ، )ألـف دينـار   ١٢(على أن يـؤدوا لـه جزيـة سـنوية قـدرها     
إذ أقسـم بأنـه سـوف ينتـزع الـبالد      ، ملك أراغـون االتفاق مل يرضي 

وقـد علـق ابـن    ، اليت تؤدي عنها اجلزية ويقطع منفعتها عـن الطـرفني  
م   هرأى ذلـك الربشـلوني مضـاهي   ، ...: ((القطان على ذلـك بقولـه  

الردة : الثغر األعلى فاشرأب إىل التغلب على ما جياوره مـن الـبالد   
فخافوا أن ينفتق ، إىل ذلك) ابطنياملر(ونظر ملتونة، وإفراغة وغريمها

فصاحلوا الربشلوني باثين عشر ألف ، عليهم فتق آخر من الربشلوني
، يؤدوهنا له   كل سنة صـلحاً عـن هـذا الثغـر الـذي يصـاقبه       ردينا

وذلك عن أمر علـي بـن   ، وال يكابدون حربني، ويسرتحيون من شره
هـذا  ) ولالفونسـو األ (ومل خيف عـن هـذا اللعـني ابـن رذمـري     ، يوسف

ــؤدون األتــاوة هــؤالء الفعــال الصــناع  : التــدبري فآســفه وغاضــبه وقــال  ي
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ويعلـم أنـي   ، و أعطوني أنا درمهاً واحـداً ألخذتـه  ول، للصانع الفاعل
ألنزلن على تلك البالد : وحلف بأميان مغلظة عنده، قهرهتم وغلبتهم

وأقطـع منفعتـها عـن    ، فأصـريها   ملكـي  ، اليت يؤدون عليها اجلزيـة 
حتى يعلم أهـل األرض أنـي قهـرهتم       ،عل الصانع الربشلونيالفا

  . )١())كل وجه
ت إمارة برشلونة مع اندجم، وبعد مدة وجيزة من هذه األحداث

بعـد زواج أمـري برشـلونة برتونــيال    ، م١١٣٧/هــ ٥٣٢مملكـة أراغـون سـنة   
أخـو  )(م١١٣٧-١١٣٤/ هــ ٥٣٢-٥٢٩(ابنة ملـك أراغـون رامـريو الراهـب    

كما تنازل ملك أراغون عن عرشـه لصـهره   ، )اربالفونسو األول احمل
ولــذلك لقــب أمــري برشــلونة رامــون بــرجنري الرابــع       ، أمــري برشــلونة 

إال أنه أعلن بأن حيكم أراغـون    ، )٢(بكونت برشلونة وأمري أراغون
 Alfonso Raimundesطني يظل ملك قشتالة الفونسو السابع السـل 

، سبقه رامريو الراهـب  له كحال الذياح) م١١٥٧-١١٢٦/هـ٥٥٢-٥٢٠(
إذ كــان ملــك قشــتالة الفونســو الســابع قــد فــرض نوعــاً مــن اهليمنــة  

  . )٣(والسيطرة على بقية أمراء املمالك النصرانية
وأشــار أرســالن بــأن االحتــاد بــني برشــلونة وأراغــون كــان سياســياً   

إذ بقيت كال مـن املنطقـتني أعـاله حمتفظـة بلغتـها وعاداهتـا       ، فقط
                                                

  


 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــارهبا ــاق       ومل ، ومشـ ــن االتفـ ــرب مـ ــذوق والشـ ــتالف الـ ــع اخـ مينـ
وذلــك أن أراغــون كانــت بســبب برشــلونة تتصــرف بقــوة   ، السياســة

كما أن برشلونة بواسطة أراغون كانت تتصرف ، حبرية هائلة وكبرية
الســيما   ، فأفادمهــا االحتــاد فوائــد ال حتصــى ، بقــوة بريــة عظيمــة

  . )١(إجالء املسلمني من مناطق الشرق األندلسي
بعـــد قيـــام الثـــورات علـــى احلكـــم املرابطـــي   األنـــدلس منـــذ   و
ــك برشــلونة وأراغــون رامــون بــرجنري   ، م١١٤٤/ هـــ٥٣٩ســنة اســتغل مل

فقــد ، فراغـة ضـاع ومتكـن مــن السـيطرة علـى مدينـة أ     الرابـع هـذه األو  
 اجلزيـرة  تلـك  بـالد  أعيـان  رأى وملا: ((أشار املراكشي إىل ذلك بقوله

 عنـدهم  كـان  مـن  أخرجـوا ، بطنياملـرا  أحـوال  ضـعف  مـن  ذكرناه ما
 تعـود  األنـدلس  وكـادت ، بلـده  بضـبط  منهم كل واستبد، الوالة من
ــين دولــة انقطــاع بعــد األوىل ســريهتا إىل ــالد فأمــا، أميــة ب  أفراغــة ب

  . )٢(..)).،-ا لعنه-أرغن ملك عليها فاستوىل
لولـة دون توسـعهم إىل   وللحي، ويبدو أن خطورة نصـارى برشـلونة  

ــادة   الســيطرة عليهــاســيما الــيت متــت  منــاطق أخــرى ال ــض ق مــن بع
هـي الـيت    )٣(ومنهم أمري شرق األندلس عبـد ا بـن عيـاض   ، الثوار
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إذ أرسـل ابـن   ، دعت األخري أن يتحـالف مـع مملكـة قشـتالة ضـدهم     
كسفري له إىل الفونسو ، م١١٤٥/ هـ٥٤٠سنة )١(عياض عبد ا الثغري

ون بـرجنري الرابـع أمـري    معه حلفاً ضـد رامـ   ليعقدالسابع ملك قشتالة 
هـو حماولـة منـع    وال يستبعد أن يكون اهلدف من ذلك ، )٢(برشلونة

النصارى من السـيطرة علـى زمـام األمـور   األنـدلس والعمـل علـى        
وهي خطوة ذكيـة مـن قبـل ابـن عيـاض ألنـه       ، إلضعافهم، تشتيتهم

اعتقـد أن كـال مــن مملكـة قشــتالة وإمـارة برشــلونة أصـبحت تشــكل      
  . ى إمارته الناشئةخطراً عل

احلكـم   شـرق    )٣(وبعد أن توىل حممـد بـن سـعد بـن مـردنيش     
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اختلــف   سياســته عــن ســابقه ابــن  ، م١١٤٧/ هـــ٥٤٢األنــدلس ســنة
ــاض ــن     ، عيـ ــد مـ ــع العديـ ــلمية مـ ــات سـ ــات وعالقـ ــون تفامهـ إذ كـ

ولعل الغـرض  ، )١(الدويالت النصرانية من داخل األندلس وخارجها
، أمني حـدود إمارتـه مـع النصـارى    من ذلك التحـول السياسـي هـو تـ    

، أضـف إىل ذلـك وجـود اخلطـر املوحـدي الـذي كـان يهـدد حـدوده         
لذلك بادر بعقد معاهدة صلح مع أمري برشلونة رامـون بـرجنري الرابـع    

كما عقد معاهدة أخرى مع الفونسو السابع ملك ، ملدة أربع سنوات
وكــان يــؤدي لكــل مــن الطــرفني ضــرائب كــبرية أرهــق هبــا   ، قشــتالة
 عن اخلروج وأجلأه: ((وقد أشار إىل ذلك ابن اخلطيب بقوله، الرعية

، ومصــانعتهم، بالنصــارى االحتمــاء إىل بنفســه واالنفــراد، اجلماعــة
 علــى أمــره ألول برشــلونة صــاحب فصــاحل، بطواغيتــهم واالســتعانة

 السنة   هلم يبذل فكان، أخرى على قشتالة ملك وصاحل، ضريبة
 معلومـات  منـازل  النصـارى  مـن  جليشه وابتنى، مثقال ألف مخسني
تـه  وأجحــف، للخمـور  وحانـات  منــهم، بـه  اســتعان مـن  ألرزاق برعي 
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  . )١(..)).وثقلت املغارم بالده   فعظمت
ويبدو أن نصارى برشلونة قـد اسـتغلوا سياسـة السـلم الـيت عقـدوها       

وأخــذوا بــالتفرغ ملهامجــة املنــاطق ، مـع حممــد بــن ســعد بــن مــردنيش 
، Almeriaومنـها مدينـة املريـة    ، عة حتت نفـوذ املـرابطني  األندلسية الواق

وكــان اســتهدافهم املريــة ،   احلملــة األوربيــة للســيطرة عليهــا فاشــرتكوا
ومـا تقـوم بـه مـن     ، ألهنا متثـل قاعـدة األسـطول اإلسـالمي   األنـدلس     

لــذلك أرســل ، غــارات متكــررة علــى شــواطئ فرنســا وإيطاليــا اجلنوبيــة 
إىل  Astorgaسابع أرنولد أسقف مدينة أسرتقة ملك قشتالة الفونسو ال

الكونــت رامــون بــرجنري الرابــع أمــري برشــلونة والكونــت جيــوم صــاحب   
إضافة إىل أن اجلنـويني  ، مونبليه يطلب منهما االشرتاك   هذه احلملة

والبيزيني قد تقاضوا من الفونسو السابع مبلغـاً قـدره ثالثـون ألـف قطعـة      
م موعداً ١١٤٧/هـ٥٤٢دوا ربيع األول سنة من الذهب لتجهيز السفن وحد

وقــد قــام األمــريان رامــون وجيــوم بإرســال      ، للتوجــه إىل مدينــة املريــة  
ومنــذ شــهر مــايو جهــز  ،   املوعــد املقــرر حســب تعهــدمها  أمــدادمها

ــاح      ــة قلعــة رب ــه   مدين ــا  ، Calatravaالفونســو الســابع قوات ــام فيه وأق
ــة   ــرق كاف ــوات   إذ كــان ج، استعراضــاً عســكرياً للف يشــه يتكــون مــن ق

وكـان كـل فرقـة    ، جليقية وأشتوريس وقشـتالة وبرشـلونة وأراغـون ونافـار    
ويتـوىل الفونسـو السـابع القيـادة املركزيـة العليـا       ، يقودها أمـري قائـد منـهم   

  . )٢(للجيش
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واسـتمر احلصـار   ، قامت هذه القوات مبحاصـرة املدينـة بـراً وحبـراً    
ملـرية ممــا اضــطر أهــل  ثالثـة أشــهر حتــى نفـذت األقــوات وانعــدمت ا  

فـــدخلت اجليــــوش   ،)١(املدينـــة إىل تســــليمها إىل الفونســـو الســــابع  
األوىل  ياملشرتكة املدينة يـوم اجلمعـة السـابع عشـر مـن شـهر مجـاد       

 هـذه   : ((وقد علق ابن األثري على ذلك بقوله، )٢(م١١٤٧/هـ٥٤٢سنة
، األندلس من املرية مدينة الفرنج حصر، األوىل مجادى  ، السنة

 هبـــا القتـــل وأكثـــروا، عنـــوة فملكوهـــا، وحبـــراً بـــراً عليهـــا وضـــيقوا
  . )٣(..)).،والنهب

شجعهم هذا األمر علـى  ، وبعد سقوط مدينة املرية بيد النصارى
واليت كان هلا أمهية ، مهامجة مدينة طرطوشة القريبة من برشلونة

موهنـا مـن ثغـور الشـمال الشـرقي      كل، كبرية عند النصـارى األسـبان  
ــة ــأوى املســلمني ااهــدين     ، البحري ــك أهنــا كانــت م أضــف إىل ذل

ويكــررون هجمــاهتم ، الـذين كــثرياً مـا كــانوا يرابطـون   هــذا الثغـر    
حتــى اعتقــد ، علــى إمــارة برشــلونة وأراغــون وشــواطىء بــالد الغــال
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النصــارى أن املســلمني بطرطوشــة رمبــا يتمكنــون مــن إســقاط إمــارة    
عون أن يرجعـــوا مدينـــة رمبـــا يســـتطيبـــل ، برشـــلونة ومملكـــة أراغـــون

ا األمر كان دافعـاً كافيـاً   ولعل هذ، )١(قسطة إىل عهدها اإلسالميسر
ــامجوا مدينــة طرطوشــة    لنصــارى ــال متــت  ، برشــلونة مــن أن يه وفع

مهامجــة األخــرية مبســاعدة قــوات أســبانية وأوربيــة وقــد باركهــا البابــا  
 ومتكنت هذه القـوات ، )م١١٥٣-١١٤٥/ هـ٥٤٨-٥٤٠(أيوجنيوس الثالث

  . )٢(م١١٤٨/ هـ٥٤٣من السيطرة عليها سنة 
كما سقطت مدينـة الردة بيـد النصـارى بقيـادة رامـون بـرجنري الرابـع        

ــا   ، أمــري برشــلونة  ــة عســكرية إليه ــد أن توجهــت محل فكــان مــن  ، بع
فسـقطت هـي   ، الطبيعي أن ال تستطيع الصمود بعـد سـقوط طرطوشـة   

فضـال  ، يسـة وحول مسجدها األعظـم إىل كن ، )٣(األخرى بيد النصارى
   .)٤(عن مساجد املدينة األخرى

ــاريخ ســقوطها  ــب وابــن األثــري وابــن   ، أمــا عــن ت فــذهب ابــن غال
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فيما ذهبت بعض املراجع ، )١(م١١٤٨/هـ٥٤٣عذاري أهنا سقطت سنة 
  . )٢(م١١٤٩/ هـ٥٤٤املراجع احلديثة إىل أن سقوطها كان سنة 

ــر األعلـــى       ــة الثغـ ــد اإلســـالمية   منطقـ ــذه القواعـ ــقوط هـ وبسـ
فقـد  ، ي   أيدي النصارى قد انتهت سيادة املسـلمني هنـاك  األندلس

كانت هذه القواعد خاضعة البن مردنيش من الناحية االمسية على 
إذ ، إال أن ابــن مــردنيش مل يســتطع أن حيميهــا أو ينجــدها  ، األقــل

كان له ارتباط صداقة وهدنة مـع الكونـت رامـون بـرجنري الرابـع أمـري       
ومن جهـة أخـرى   ، حماولة إلنقاذها أيوهو ما حيول دون ، برشلونة

كــان الــدفاع عــن هــذه القواعــد النائيــة الواقعــة   قلــب األراضــي        
ولعل هذا األمر قد ، النصرانية يعد عمال صعباً من الناحية العملية

السـيما وأن  ، عدم إبداء أي حماولة إلنقاذها إىل أجرب ابن مردنيش
أنه دخل   خالف كما ، إمارته اليت شكلها ال تزال حديثة العهد

الـيت تولـت أمـور األنـدلس      Almohades, Losمع الدولة املوحديـة  
  . بعد سقوط الدولة املرابطية
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، ورثـت الدولــة املوحديــة عــن املــرابطني تبعيــة ثقيلــة   األنــدلس 
ن إىل ســابق عــادهتم عنــد ولســيففــي هنايــة عهــد املــرابطني عــاد األند

ــة   ــه وشــكلوا إمــارات     ، ســقوط اخلالفــة األموي فاســتقل كــل بناحيت
ودويالت هزيلة كان قوام حياهتا التـودد إىل النصـارى ودفـع األمـوال     

أما اجلانب النصراني فقد شهد املزيد مـن التوحـد   ، والضرائب هلم
وكــان معظــم ، حتـت شــعار حــرب االســرتداد وبــدوافع دينيــة صــليبية 

  . حروهبم تتم مبباركة البابوية
عندما عرب املوحدون إىل األنـدلس كـان علـيهم أن يواجهـوا أكـرب      

ــردنيش      ــن م ــن ســعد ب ــدلس وهــو حممــد ب ، الثــائرين   شــرق األن
/ هــ ٥٥٨-٥٢٤(فعندما أرسل اخلليفة املوحدي عبـد املـؤمن بـن علـي     

ــرق    ) م١١٦٢-١١٢٩ ــردنيش   شـ ــوذ ابـــن مـ ــاء علـــى نفـ ــه للقضـ قواتـ
سـارع األخـري باالســتنجاد بـأمري برشـلونة الكونـت رامــون       ،األنـدلس 

 ابن مسع فلما: ((وقد حتث ابن األثري عن ذلك بقوله، برجنري الرابع
 مـن ، برشـلونة  ملـك  إىل فأرسـل ، نفسـه  علـى  خـاف  ذلك مردنيش
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 فسار، إليه الوصول على ويستحثه، ويستنجده، خيربه، الفرنج بالد
ــارس آالف عشــرة   الفرجنــي إليــه ــؤمن عبــد عســكر وســار ،ف ، امل

 ابـن  مقـر  هـي  الـيت ، مرسية وبني وبينها، بلقوارة محة إىل فوصلوا
 مدينـة  وحصـر  فرجـع ، الفـرنج  صـول وب فسـمعوا ، مردنيش، مرحلـة 

 وعـدمت ، بالعسـكر  الغالء فاشتد، شهور عدة، للفرنج وهي، املرية
  . )١())هبا فأقاموا إشبيلية إىل وعادوا عنها فرحلوا، األقوات

مـري برشـلونة رامــون بـرجنري الرابـع هــذا تربطـه عالقـة مــودة       كـان أ 
إال أنه بعـد  ، وصداقة مع ابن مردنيش أمري منطقة الشرق األندلسي

حكـم    Alfonso IIوتـويل ابنـه الفونسـو الثـاني    ، وفـاة رامـون بـرجنري   
ساءت العالقـة  ، )م ١١٩٦-١١٦١/ هـ٥٩٣-٥٥٧(إمارة برشلونة وأراغون

ى إثر إصرار الفونسو الثـاني علـى مطالبـة    بينه وبني ابن مردنيش عل
وقـد رفـض ابـن    ، ابن مردنيش باجلزية اليت كان يدفعها سـابقاً ألبيـه  

ووصــل األمــر بينــهما إىل حــد أن الفونســو  ، مــردنيش ذلــك الطلــب
مع املوحدين ضد  لالشرتاكبعث بعض القوات النصرانية التابعة له 

م ١١٦٥/ ـهــ٥٦٠قــوات ابــن مــردنيش   معركــة فحــص اجلــالب ســنة 
  . )٢(واليت خسرها ابن مردنيش

ــاني       ــردنيش وأمــري برشــلونة الفونســو الث ــن م ــني اب ــة ب إال أن العالق
 Alfonso VIIIحتسنت بعد ذلك بوساطة ملك قشتالة الفونسو الثـامن  

بـأداء اجلزيـة    إذ تعهد ابن مردنيش، بينهما) م١٢١٤- ١١٥٨/ هـ٦١١- ٥٥٣(
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بعـــدم مســـاعدة اجلـــيش  إىل الفونســـو الثـــاني مقابـــل تعهـــد األخـــري
  . )١(املوحدي ضد ابن مردنيش بأي حال كانت

إال أن سياسة السلم بني أمري برشلونة وابـن مـردنيش مل تسـتمر    
الســيما بعــد حتــالف  ، إذ ســرعان مــا عــاد التصــادم بينــهما  ، طــويال

وسـف بـن   أعـداء ابـن مـردنيش املتمثـل بصـهره ي     الفونسو الثاني مع 
نة قوة عسكرية من الفرسـان النصـارى   إذ بعث أمري برشلو، )٢(هالل

مــع يوســف بــن هــالل ملهامجــة منــاطق نفــوذ ابــن مــردنيش املتمثلــة  
إذ ، وانتزاع بعـض حصـوهنا  ، وأخذوا باإلغارة عليها، مبنطقة بلنسية

 إال أن األخــري ســرعان مــا متكــن مــن، أوقعــوا اهلزميــة بــابن مــردنيش
نفـي إىل  و، وقام بسمل عينيـه ، إلقاء القبض على يوسف بن هالل
  . )٣(شاطبة إذ بقي فيها إىل أن تو 

أصـبحوا  ، )٤(بعد أن متكن املوحدون من القضاء على بين مـردنيش 
وقد حدثت بعض التوترات بينـهم  ، على متاس مباشر مع إمارة برشلونة

ــدرو     ــني حــاكم إمــارة برشــلونة وأراغــون بي ــرة الثــاني (وب  Pedro II)بط
- ٥٩٥(فــة املوحــدي الناصــر    عهــد اخللي) م١٢١٣- ١١٩٦/ هـــ٦١٠- ٥٩٣(
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عندما متكن نصارى برشلونة مـن االسـتيالء علـى    ) م١٢١٣- ١١٩٨/ هـ٦١٠
وعلـى إثرهـا قـام األسـطول األندلسـي ومبشـاركة       ، بعض حصون بلنسـية 

قوات من بالد املغـرب مـن إحلـاق هزميـة كـبرية بنصـارى برشـلونة سـنة         
اسـتوىل   وفيهـا : ((ابن عذاري بقولـه وقد علق على ذلك ، م١٢١٠/ هـ٦٠٧

ــب عليهــا بــني  ، العــدو الربجلــوني علــى حصــون مــن نظــر بلنســية   وغل
فمنهم من احتمله إىل ، ونزل له أكثر أهلها على األمان، حصار وقتال

وفيها حترك السـيد أبـو العـالء قائـد     ، بلده منهم من وصل إىل األندلس
أساطيل الربين إىل بالد برشلونة جبميع أجفـان العـدوة واألنـدلس علـى     

ومتكن مـن العـدد الـوافرة    ، دة ومنافسة من أهل البالد   االحتفالمعان
وأوحــش فجيعــة وأعــم ، فكانــت أحســن حركــة للمســلمني، واألمــوال

ــزاة البحــريني    ــع حســرة كانــت   قلــوب   ، وقيعــة جــرت علــى الغ وأوق
  . )١())الكافرين

وعلى إثر ذلك خرج حاكم برشلونة وأراغون بطرة الثـاني بقواتـه   
وتوجه ) الداوية(ومعه فرقة من فرسان املعبد  Monzonمن منتشون 

ومتكـن مـن االسـتيالء علـى عـدة      ، جنوباً إىل أراضي مدينـة بلنسـية  
  . )٢(حصون فيها

ويبدو أن اعتداءات نصارى برشلونة هذه على املناطق اإلسالمية 
قد أجربت أهايل تلك املناطق أن ، السيما   مناطق شرق األندلس
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وقد حتدث عن ، ة الناصر   السنة نفسهايفيشكون حاهلم إىل اخلل
و  هذه السنة وصل إىل الناصـر مجاعـة   : ((ذلك ابن عذاري بقوله

من وجوه شرق األندلس معرضني بآثار العدو الربشـلوني   بالدهـم   
وانتهاكه لطارفهم وتالدهم فقوي عزم الناصـر علـى نصـرهم واحلركـة     

ليه مبا تقوم به احلركات إليهم وإىل غريهم فشرع   توطية ما حيتاج إ
الثقال والتكشف عما أحدثه الوالة والعمال وخوطـب عمـال قرطبـة    
وإشبيلية بتجديد العسـاكر السـلطانيات وقـدم بعـض اخلدمـة لتوطيـة       
الســبل وإعــداد العلوفــات والتضــييفات وذلــك   مجيــع املراحــل       

   .)١())واملناهل على العادة اجلارية قبل ذلك
من اعتداءاهتم بـل واصـلوا   هذه األحداث  مل يستكن النصارى بعد

القريبة من  Salvatierraوأخذوا بالتجمع   قلعة شلبطرة ، هجماهتم
وهو ما يشكل خطراً علـى املـدن األندلسـية والسـيما     ، مدينة قلعة رباح

لذلك كان من الضروري دفع هـذا  ، مدن الثغر األوسط وشرق األندلس
، مـت مبهامجـة قلعـة شـلبطرة    فأعد املوحدون محلة عسكرية قا، اخلطر

، ومتكنـت مــن االســتيالء علـى أرباضــها وبعــض احلصـون القريبــة منــها   
واستمروا مبحاصرهتا إحدى ومخسـون يومـاً إىل أن   ، مثل حصن اللج

، م١٢١١/ هــ ٦٠٨ومـن ثـم مغادرهتـا سـنة     ، اضطر النصارى إىل تسـليمها 
  . )٢(ودخل املوحدون إليها وحولوا كنيستها إىل مسجد

                                                
 
 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

قـد أثـار   ، راء املسلمني هذا بتحويل الكنـائس إىل مسـاجد  ولعل إج
وإن كان من باب التعامـل باملثـل إذ أن أغلـب مـدن     ، حفيظة النصارى

ــل مســاجدها إىل       ــا النصــارى مت حتوي ــيت اســتوىل عليه الثغــر األعلــى ال
وحـثهم  ، ومع ذلك فإن هذا األمر قد أثـار حفيظـة النصـارى   ، )١(كنائس

رع   وصـول الــدعم األوربــي  اكمــا ســ ،علـى التحشــيد ضــد املسـلمني  
، )م١٢١٦- ١١٩٨/ هـــ٦١٣- ٥٩٥(ت الثالــثنوقــد أيــد البابــا أنسوســ، إلـيهم 

وكتــب إىل األســاقفة يــدعو النصــارى   بــالد الغــال إىل ، هــذا التوجــه
ــلمني  ــال املسـ ــوع لقتـ ــفة    ، التطـ ــذ الصـ ــروهبم تأخـ ــذلك أخـــذت حـ وبـ

  . )٢(الصليبية
، مدينــــة طليطلــــة أخــــذت احلشــــود املتطوعــــة تــــأتي تباعــــاً إىل
إذ جاءت أعداد ، وأصبحت األخرية مقراً لتجمع اجليوش النصرانية

فضـال عـن وفـود أخـرى مـن املـدن       ، كبرية من املتطوعني الفرنسيني
ــا   ، األســبانية كمــا جــاء  ، وكانــت املشــاركة الربشــلونية واضــحة فيه

وهم ، وفرسان اجلمعيات الدينية، فرسان الواليات القشتالية املختلفة
ــب ، ان قلعــة ربــاحفرســ   Orden de Santiago Laوشــنت ياق
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ــبارتية واال ــة Hospitalariosسـ ــد (والداويـ واجتمـــع ، )فرســـان املعبـ
ثم التحق هبم احملاربني الصليبيني ، كذلك سائر القوامس القشتاليني

وبلـغ أعـداد هـذه    ، مع مجع من أحناء أوربا ملسـاعدة نصـارى أسـبانيا   
ف مقاتـل ملـؤازرة اجليـوش األسـبانية     الوفود املتطوعة زهـاء سـبعني ألـ   

، Navarreاليت تتألف من جيوش قشتالة وبرشلونة وأراغون ونافار 
وتلقى أيضـاً ملـك   ، Portugalومن إمدادات من جليقية والربتغال 

قشتالة مقـادير مـن األمـوال والسـالح واملـؤن أرسـلت إليـه مـن أحنـاء          
اجليـوش أكثـر مـن     وقد بلغت احملصلة النهائية هلـذه ، فرنسا وإيطاليا

ــا ، ومائـــة ألـــف مـــن الرجالـــة ، عشـــرة آالف فـــارس وقـــد أمـــر البابـ
ــام   نســأنسو ــة أي ــا بالصــوم ثالث ــث   روم التماســاً النتصــار  ، ت الثال

وأقيمــت الصــلوات ، اجليـوش النصــرانية   أســبانيا علــى املســلمني 
طلب فيهـا إىل النصـارى   ، وألقى البابا نفسه موعظة صليبية، العامة

    . )١(ا لنصرة النصرانية التضرع إىل
وقد وصف املراكشـي أعـداد النصـارى ومشـاركة حـاكم برشـلونة       

ــرج: ((بقولـــه ــنش وخـ ــية إىل -ا لعنـــه- األدفـ ــالد قاصـ ــروم بـ ، الـ
ا منهم النجدة وذوي وفرساهنم الروم عظماء من أجابه من مستنفر ،

 حتى، )٢(السام ومن نفسها اجلزيرة من عظيمة مجوع له فاجتمعت
 املعـروف  أرغـن  بالد صاحب معه وجاء، القسطنطينية إىل نفريه غبل
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  . )١())-ا لعنه- الربشنوني بـ
خرجــت اجليــوش النصــرانية مــن مدينــة طليطلــة باجتــاه اجلنــوب   

ــة   ، م١٢١٢يونيــة ٢٠/هـــ٦٠٩حمــرم ســنة  ١٧  وكانــت تتكــون مــن ثالث
األول جيش الطليعة ويتألف من قوات الوافدين وبلع عددهم ، أقسام

وكـان يقــوده  ، وقــدره الـبعض مبائـة ألــف مقاتـل   ، سـتني ألـف مقاتـل   
ر األحبـار  لوبيت دي هارو ويعاونه عدد من أكابالقائد القشتايل دجيو 

ــوامس ــوات برشــلونة وأراغــون      توي، والق ــن ق ــاني م كــون اجلــيش الث
أمـا  ، ويقوده بيدرو الثـاني حـاكم برشـلونة وأراغـون    ، وفرسان الداوية

املـؤخرة فكـان يتـألف مـن قـوات قشـتالة        اجليش الثالث وهـو جـيش  
ارية ويقـوده  تبفرسان قلعة ربـاح وشـنت ياقـب واألسـ    وليون والربتغال و

الفونسو الثـامن ملـك قشـتالة ويعاونـه عـدد مـن القـواد واألحبـار و          
    . )٢(مقدمتهم ردريك مطران طليطلة
ــتعدا  ــذت االسـ ــدين وباملقابـــل أخـ ــكرية للموحـ ــد ، دات العسـ وقـ

الناصر الناس من سائر اجلهـات حتـى بلغـت أعـداد      فةيفر اخللاستن
وخرج بقواته من مدينة إشبيلية ، كبرية ملواجهة التحالف النصراني

ان ١٢١٢/ هـ٦٠٩  سنة م باجتاه مدينة جيJaen   إذ ، قاصـداً النصـارى
ووصـلت    ، كانت القوات النصـرانية تسـري حنـو املنـاطق األندلسـية     

، صون احلدوديـة اإلسـالمية  وهو من احل، زحفها إىل حصن ملجون
ثم واصـلت تقـدمها باجتـاه    ، فتمكنت هذه القوات من السيطرة عليه
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مدينة قلعـة ربـاح الـيت تعـد مـن أكـرب وأمنـع القواعـد اإلسـالمية            
   .)١(تلك املنطقة

واجـه النصـارى بعـض العقبـات خـالل تقـدمهم إىل مدينـة قلعـة         
مدينـة قلعـة    إذ تقـع  Roi Guadianaالسـيما عنـد هنـر آنـه     ، ربـاح 
إذ كـان املسـلمون قـد نشـروا     ، على مقربة مـن ضـفته اجلنوبيـة    رباح

كما أن قلعة ربـاح كانـت   ، على جانبيه الصنانري واخلوازيق احلديدية
فضـال عـن مناعتـها    ، تتمتع أيضاً بأسوار وأبراج   منتـهى احلصـانة  

إال أن ذلـك مل مينـع النصـارى مـن     ، الطبيعية لوقوعها جنـوبي النـهر  
وفعال متكنوا من أن حيتلوا قسمها اخلارجي الذي حياذي ، مجتهامها
وبعدها دخل الطرفان اإلسالمي والنصراني حول تسليم قلعة ، النهر

ــها    ــان حلاميت ــنح األم ــل م ــاح إىل النصــارى مقاب ــا   ، رب ــد واليه ــد أي وق
كمـا  ، يوسف بن قادس هذا الرأي ألنه أيقـن بعـدم جـدوى املقاومـة    

ويبــدو أن ملــك قشــتالة ، باخلليفــة الناصــرأنـه يــأس مــن االســتنجاد  
إال أن حلفـاءه النصـارى مـن    ، الفونسو الثامن قـد وافـق علـى ذلـك    

برشلونة وأراغـون واألجانـب الوافـدين عارضـوا أي تسـوية حتقـن هبـا        
علـى أن  ، إال أنـه متـت املوافقـة بعـد ذلـك     ، دماء احلامية اإلسـالمية 

ن الفونسـو الثـامن   وهكـذا متكـ  ، يغادر الفرسان املسلمون دون سـالح 
  . )٢(م١٢١٢/ هـ٦٠٩من االستيالء على مدينة قلعة رباح سنة 
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كــان لســقوط مدينــة قلعــة ربــاح بأيــدي النصــارى أثــر كــبري علــى  
متكـن مـن   ، كما أن الفونسـو بعـد اسـتيالئه علـى املدينـة     ، املسلمني

بسبب رحيل ، التغلب بسرعة على ما حدث   املعسكر النصراني
ين علــى إثــر خــروج املســلمني مــن قلعــة ربــاح   بعــض اجلنــود الوافــد 

وال يتفـق  ، إذ رأى الوافدون أن هذا عمال غـري مـربر  ، أحراراً أحياء
لذلك نظم الفونسو الثامن بعد ذلـك  ، مع أغرض احلروب الصليبية

كمـا  ، قواته املكونة من قشتالة وبرشلونة وأراغون وجليقية والربتغـال 
، صومته القدمية مللك قشـتالة انظم إليه ملك نافار على الرغم من خ

  . )١(وبذلك توحدت جهودهم ملواجهة املسلمني
وعلـى إثـر ذلـك خـرج اخلليفـة الناصـر بقواتـه ملواجهـة التحــالف         

/ هـــ٦٠٩وقـد التقــى الطرفـان سـنة   ، النصـراني بقيـادة الفونســو الثـامن   
بــني  Las Navas de Tolosa  موضــع عــرف بالعقــاب ، م١٢١٢

ان وقلعة رباح وفيها خسر املسلمون املعركة وقتل أعداد ، مدينيت جي
ومل يعد ، وعلى ضوء هذه املعركة تغري ميزان القوى، )٢(كبرية منهم

، مبقدور املوحدين محاية الثغـور األندلسـية مـن هجمـات النصـارى      
وقــد حتــدث ابــن خلــدون عــن دور حــاكم برشــلونة   هــذه املعركــة    

 علـى  الدبرة فكانت، هبنفس مددا برشلونة طاغية وجاء، ...: ((بقوله
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 تسـع  سـنة  صـفر  أواخـر  ومتحـيص  بـالء  يوم   انكشفواو، املسلمني
   .)١(..)).،ةيوستما

فلمـا ورد علـى   ، ...: ((  حني أشار ابن عذاري إىل ذلك بقولـه 
ــارس ولــت      ــة آالف ف ــونش الربشــلوني أخزامهــا ا تعــاىل بثالث أذف

لك فإن دخـول  وبذ، )٢(.. )).،مجوع املسلمني فمشت اهلزمية عليهم
اجلـــيش الربشـــلوني املعركـــة أدى إىل تغـــيري ميـــزان القـــوى وحســـم  

وهو مـا يعكـس مكانـة اإلمـارة الربشـلونية      ، املعركة لصاحل النصارى
  . على الساحة األسبانية

صــمم النصــارى بعــد معركــة العقــاب علــى انتــزاع املــدن األندلســية   
نصـارى   وخبصـوص إسـهامات  ، الواحد تلو األخرى من أيدي املسلمني

م ظهرت   مياه جزيـرة يابسـة سـفينة    ١٢٢٦/ هـ٦٢٣ففي سنة، برشلونة
وعلى إثر ذلك بعث أمري اجلزائـر  ، وأخرى من طرطوشة، من برشلونة

ان التينمللي ولده   عدة قطـع  الشرقية أبو حييى بن حييى بن أبي عمر
فوجد فيهـا مركبـاً يعـود إىل مدينـة جنـوا      ، فرسى   مياه يابسة، ريةحب
ــك علــى   ، يطاليــة فــتمكن مــن االســتيالء عليــه اإل ثــم اســتوىل بعــد ذل

وعنــدما علـــم النصــارى بــذلك حرضــوا حـــاكم     ، الســفينة الربشــلونية  
- ٦١٠( Elconquistadorبرشلونة وأراغون خاميي األول امللقب بالفـاتح  

ـــ ٦٧٥ ــرة ) م١٢٧٦- ١٢١٣/هـ ــزو اجلزيـ ــأن يقـــوم بغـ ــه أن ، بـ ــوا عليـ وعرضـ
وحشــد مــن ، فأخــذ العهــد علــيهم بــذلك، يتطوعـوا بأنفســهم وأمــواهلم 
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وكـان  ، وجهز   البحر ستة عشر ألفاً آخرين، أهل البالد عشرين ألفاً
  . )١(م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ذلك   أوائل سنة 

ويبدو أن الذي شجع حاكم برشلونة وأراغون خـاميي األول علـى   
هو اهنيار سـلطة املوحـدين   األنـدلس     ، مهامجة املناطق األندلسية

أضف إىل ذلك وصول ، ضطرام الفتنة بقيام الثورات فيهاعلى إثر ا
اسة وايل مدينة بلنسية مدينـة  إىل   )٢(أبـو زيـد البياسـي    املوحـدي  وبي
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ــر انشــقاقه عــن املوحــدين    وحترضــه خلــاميي األول  ، برشــلونة علــى إث
بضرورة مهامجة املدن األندلسية وقيامه بإطالع النصارى على نقـاط  

  . )١(الضعف عند املسلمني
جهـــز حـــاكم برشـــلونة وأراغـــون خـــاميي األول محلـــة عســـكرية  

ــر الشــرقية   ــاح اجلزائ ــد، الفتت ــة     اســتدعى وق الكــورتيس القطلوني
وقد أشار على األخري بأن يقوم حبملـة  ، م١٢٢٨/ هـ٦٢٦برشلونة سنة

ضد جزيرة ميورقة التابعة للجزائر الشرقية لغرض افتتاحها والسيطرة 
وقـد وافـق   ، رشـلونة   البحـر املتوسـط   وذلـك لتـأمني جتـارة ب   ، عليها

وانضم أكابر األحبار والرهبان إىل هذه ، الكورتيس على هذا الطلب
مبـن حيشـدونه مـن الفرسـان واجلنـد      وأن يشـرتكوا بأنفسـهم و  ، احلملة
كما تقدم أكابر األشـراف القطـالن و    ، حسب مقدرته وطاقته كل

ــت روســيون    ــو سانشــيز كون ــهم نوني ــاسوهوجــو دي أم، مقدمت ، ربي
وغريهم من األكابر أن يشرتكوا ، ن رامون وجلني دي مونكاداواألخا

فقبــل ،   هــذه احلملــة بأعــداد كــبرية مــن الفرســان والرمــاة واجلنــد  
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وتعهد مـن جانبـه بـأن يقـدم     ، حاكم برشلونة وأراغون هبذه املشاركة
كمــا ، مــائيت فــارس مــن أهــل برشــلونة وأراغــون خبيلــهم وســالحهم 

ــائم املكتســبة بالعــدل بــني   ، راضــي املفتوحــة تعهــد بتقســيم األ  والغن
حمتفظـاً  ، املشرتكني   هذه احلملة كل وفق ما تكبده من النفقـات 

وأقسم اجلميع ، لنفسه بالقصور والسيادة العليا على احلصون والقالع
واتفقــوا علــى االجتمــاع   مدينــة طرطوشــة بعــد إمتــام  ، علــى ذلــك

  . )١(العدة
م خــرج أســطول برشــلونة  ١٢٢٨تمربســب/هـــ٦٢٦شــوال ســنة ١٤و 

يتكـون  ، وأراغون بقوات كبرية من ثغور سـالو وطركونـة وكـامربيلس   
وعــدد مـــن القطـــع  ، مــن مائـــة ومخــس ومخســـني ســفينة حربيـــة   

وبلــغ ، وكـان يقودهـا حبـارة مغــامرون مـن اجلنـويني وغريهـم      ، اخلفيفـة 
عدد املقاتلني ألفاً ومخسمائة مـن الفرسـان ومخسـة عسـر ألفـاً مـن       

ــ ــوعني   ، اةاملشـــ ــود املتطـــ ــافة إىل حشـــ ــوا   باإلضـــ ــل جنـــ ــن أهـــ مـــ
، وسارت هذه احلملة إىل خلـيج باملـا  ، وغريهم Provenceوبروفانس

وكان وايل املدينة ، وهو الذي تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة اجلزيرة
ــي عمــران      ــو حييــى بــن أب ــذاك هــو أب ــم هبــذه احلملــة    ، آن فلمــا عل

ومتكـن مـن   ، ع عـن ملكـه  قام من جانبه باالستعداد للدفا، الضخمة
وكـذلك مـن فرسـان الرعيـة     ، أن حيشد قوة مكونـة مـن ألـف فـارس    

وتأهبـت هـذه   ، ومـن الرجالـة مثانيـة عشـر ألفـاً     ، واحلضر ألفـاً أخـرى  
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ولكــن الســفن النصــرانية اســتطاعت أن  ، )١(احلشــود لــدفع النصــارى 
وأن القـوات اإلســالمية  ، تـدخل ميــاه اخللـيج لــيال ومبنتـهى الســرعة   

سلت ملنعها واملكونة من مائيت فـارس ومخسـة آالف راجـل    اليت أر
إذ كان أول من نزل إىل الرب قـوة مكونـة مـن    ، مل تستطع من منعها

ــاردو دي ارخ     ــادة برن ــل مــن النصــارى بقي ــانســبعمائة مقات ــد ، تون وق
وتبعتها فرقة أخرى من فرسـان رامـون دي   ، حتصنت بإحدى التالل

ــالمية ا  ، مونكــادا ــة اإلس ــةوهامجــت احملل ــها، ملقابل ــزل  ، ففرقت ــم ن ث
ــف أراغــون     ــض طوائ ــن برشــلونة وبع ــا وقعــت أول  ، الفرســان م وهن

وقـد بـادر املسـلمون     –اإلسالمي والنصراني  –معركة بني الطرفني 
ومتكنوا مـن  ، حاالً باهلجوم على النصارى بعد أن استجمعوا قواهم

إذ قتـل منـهم عـدد مـن األشـراف والفرسـان       ، هزميتهم هزميـة شـديدة  
ــلونينيالرب ــون   ، شـ ــوه رامـ ــادا وأخـ ــني دي مونكـ ــهم جلـ ، و  مقدمتـ

وبسبب ذلك فقد هرعت إمدادات من النصارى إلجنـاد الفـارين مـن    
  . )٢(املعركة

وأخــذوا  ، وبعــدها ضــرب النصــارى احلصــار حــول مدينــة ميورقــة      
ورد املسـلمون علـى ذلـك بـأن دفعـوا      ، يضربوهنا مبختلف اآلالت بشـدة 

، ياه الذي ميـد احمللـة النصـرانية مـن اجلبـل     ت أن تقطع امللقوة منهم حاو
إال أن هــذا الوضــع مل يســتمر  ، فهامجهــا النصــارى وقتلــوا عــدداً منــها 

وأن ، إذ سـرعان مـا اسـتطاع النصـارى أن يقرتبـوا مـن األسـوار       ، طويال
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لــذلك رأى الــوايل أبــو حييــى أن ال خيــار  ، مــن األبــراج أربعــةحيطمــوا 
فبعث إىل حـاكم برشـلونة وأراغـون     ،سوى املفاوضة على تسليم املدينة

خاميي األول عن طريق نونيو سانشيز أحد أقطاب احلملة يعاونه يهـودي  
يعرض عليه مثناً مقابل ، من سرقسطة يسمى باشول كان يعرف العربية

حاكم برشلونة وأراغون، وذلـك بـأن يـؤدي إليـه سـائر نفقـات        انسحاب
انسـحاهبا، ولكـن   احلملة، منذ أن خرجت مـن ثغـر طركونـة إىل يـوم     

ــك وأصــر علــى أخــذ املدينــة والــدخول إليهــا،     ــض ذل  خــاميي األول رف
وبعدها عرض أبو حييى على خاميي األول طلب آخر بـأن يقـوم بتسـليم    
ــه وحشــمه        ــع أهل ــاخلروج إىل املغــرب م ــه ب ــل أن يســمح ل ــة مقاب املدين

وأن يبقى ، وأن ترتك له السفن اليت حتمله إىل شاطئ إفريقية، وأمواله
ولكن خاميي األول رفض هـذا  ، اجلزيرة من شاء من أهلها املسلمني  

العــرض أيضــاً حتــت ضــغط الزعمــاء الربشــلونيني ألهنــم كــانوا يريــدون   
  . )١(واالستيالء على غنائم املدينة وثرواهتا، االنتقام آلل مونكادا

فمـا كـان مـن    ، وفعال هاجم النصارى املدينـة حمـاولني اقتحامهـا   
وقـد أحـدث النصـارى بعـد هجـومهم      ، يدافع عنـها  أبي حييى إال أن
، فلقــيهم املســلمون   داخلــها، واقتحمــوا املدينــة، ثلمــة   الســور

، وحدث القتال بينهما   امليادين والشـوارع وكانـت مواجهـة عنيفـة    
كما أن ، حيثهم على الثبات حييى على رأس جندهوكان الوايل أبو 

، وهـو شـاهر سـيفه   ، ملدينـة خاميي األول دخل أيضاً أمـام جنـده   ا  
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ــفوف       ــك   صـ ــر التفكـ ــى ظهـ ــل حتـ ــوى وقـــت قليـ ــض سـ ومل ميـ
والنصـارى   إثـرهم   ، وأخذوا بـالفرار مـن أبـواب املدينـة    ، املسلمني

وتقــدر الروايــة اإلســالمية عــدد قتلــى املســلمني  ، ميعنــون فــيهم قــتال
  . )١(خالل هذه املعركة بأربعة وعشرين ألفاً

قدر من هلك فيها من املسلمني بثالثني فت، أما الرواية النصرانية
ــاً  ، ألفــاً ــبعض اآلخــر يقــدرها خبمســني ألف ــرغم مــن  ، )٢(وال وعلــى ال

ــارة      ــام ألن عــدد القــوات املهامجــة واملدافعــة امل املبالغــة   هــذه األرق
ــك  ــغ ذل ــذكر مل تبل ســة املعركــة واســتماتة  إال أهنــا تعكــس شرا ، ال

  . وارتفاع اخلسائر البشرية فيها الطرفني 
بعـدها  ، )٣(م١٢٢٩/ هــ ٦٢٧ان استيالء النصـارى علـى ميورقـة سـنة    ك

وأتـى بـالوايل أبـي    ، دخل حاكم برشـلونة وأراغـون خـاميي األول املدينـة    
وقد علق احلمريي على هـذه األحـداث   ، حييى وأمر بتعذيبه حتى تو 

 فنـزل ، عليهـا  عازمـاً  ميورقة إىل حترك الربشلونى الطاغية إن ثم: ((بقوله
 احلصـار  وشـدة  القتـال  مـن  فأراهـا ، هــ ٦٢٦سـنة  شـوال    ولهأسط عليها
 طــول بعــد عنـوة  عليهــا وحكــم، زمـان    مثلــه جيــر مل مـا  احملــن وأنـواع 
 العـذاب  أشـد  فعذبـه  حييـى  ابن واليها أخذ ثم، والسبى والقتل احلصار
  . )٤())هـ٦٢٧عام   اجلزيرة على الشرك واستوىل، مات حتى

                                                
 
 
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بعـد أن  ، ورقة كربى اجلزائر الشـرقية وهكذا فقد املسلمون جزيرة مي
وكـان الفتتاحهـا وقـع عميـق     ، حكمها املسلمون أكثر من مخسة قرون

بعدها عاد خـاميي األول  ،   األمم البحرية النصرانية   البحر املتوسط
ــه هــذه  ، إىل برشــلونة وأراغــون مبتــهجاً بنصــره  بعــد أن قضــى   غزوت

  . )١(خ بالفاتحوقد لقب منذ ذلك التاري، مخسة عشر شهراً
قـــد شـــجع النصـــارى علـــى ، ويبـــدو أن ســـقوط جزيـــرة ميورقـــة

وتقـع جنـوبي   ، وهي صغرى اجلزائر الشرقية، مهامجة جزيرة يابسة
وقد متكنت قـوات برشـلونة وأراغـون مـن النـزول هبـا       ، غربي ميورقة

، إال أن أهلـها املسـلمون قـاوموا هـذا االعتــداء    ، م١٢٣٤/ هــ ٦٣٢سـنة 
وانتــهى بتســليم ، لطــرفني حنــو مخســة أشــهرواســتمر الصــراع بــني ا

   .)٢(املسلمني واستيالء النصارى على اجلزيرة
أدرك حاكم برشلونة وأراغون خاميي األول مدى ، بعد هذا النصر

وأن الدولــة املوحديــة الراعيــة ، الضـعف الــذي يعــاني منــه املسـلمون  
 خـذت متـر باملرحلـة الرابعـة    وأن األنـدلس أ ، هلم هي   حالة اهنيار

وهو ما شجعه على مهامجـة مدينـة   ، )٣(من جتربة دويالت الطوائف
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واليت كانـت حتـت حكـم زيـان     ، بلنسية الواقعة   الشرق األندلسي
فبـدأ باسـتغالل   ، وقد وجد خـاميي فرصـة مناسـبة لـه    ، بن مردنيشا

و  ، وباشر بالتخطيط ملهامجة بلنسية، األوضاع املرتدية   األندلس
ــا زيـــ   ــإن حاكمهـ ــل فـ ــه    املقابـ ــيد قواتـ ــرع بتحشـ ــردنيش شـ ــن مـ ان بـ

   .)١(اد للتصدي لقوات برشلونة وأراغونواالستعد
ويبــدو أن هنــاك عــدة دوافــع دعــت حــاكم برشــلونة وأراغــون          

منها هو التنافس بني ملوك أسبانيا ، ملهامجة بلنسية والسيطرة عليها
ــث ملــك قشــتالة   / هـــ٦٥٠ -٦١٤(الســيما خــاميي األول وفرنانــدو الثال

علــــى حتقيـــــق الغنــــائم مـــــن املــــدن اإلســـــالمية      ) م١٢٥٢-١٢١٦
فهنــاك ، أضــف إىل ذلــك حالــة املســلمني   األنــدلس ، )٢(األنــدلس

-١٢٣٨/ هـ٦٧١ – ٦٣٥(التنافس بني حممد بن يوسف بن األمحر 
فضال عن ، )٣(وحممد بن يوسف بن هود امللقب باملتوكل، )م١٢٧٢

صـراع شــديد   الـة وهــؤالء   ح، زيـان بـن مــردنيش وبقايـا املوحـدين    
اســي مــن مدينــة    الســيما بعــد هــروب األمــري  املوحــدي أبــو زيــد البي

والـذي قـام بتشـجيع حـاكم      –كمـا مـر ذكـره   –بلنسية إىل النصارى 
كمـا أن سـقوط قرطبـة بيـد ملـك      ، )٤(برشلونة وأراغـون علـى غزوهـا   
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حفـز  ، )١(م١٢٣٥/ هــ ٦٣٣سنة Fernando IIIIقشتالة فرناندو الثالث
كم برشلونة وأراغون ألن حيصل هو اآلخر على غنيمـة  هذا األمر حا

األخرى هو  األسبابكذلك من ، مبستوى قرطبة من حيث األمهية
خلطـة  ) م١٢٤١-١٢٢٧/ هــ ٦٣٨ -٦٢٤(مباركة البابا جرجيـوري التاسـع   

جـاء إىل برشـلونة   ، وعلـى إثـر مباركـة البابـا    ، احتالل مدينة بلنسية
ــدعوةجابة هلــاســت، بــينيالكــثري مــن الفرســان واملقــاتلني األور  ، ذه ال

  . )٢(كذلك مت تقديم الدعم املايل هلا
عنـدما قــام خــاميي  ، م١٢٣٦/ هـــ٦٣٤ظهـرت بــوادر هــذه احلملـة ســنة  
وكـان األمـري زيـان قـد أدرك خطـر      ، األول مبهامجة موقـع حصـن أنيشـة   
إال أن ذلك مل مينع خـاميي األول مـن   ، وقوعه بيد النصارى فأمر هبدمه

، قواته بشن الغارات على خمتلف نـواحي بلنسـية  وشرعت ، احتالله
، Montesaوعلى إثر ذلك حشد زيان قواتـه وسـار إىل حصـن أنيشـة     

م معركــة شــديدة بــني الطــرفني  ١٢٣٦/ هـــ٦٣٤حيــث دارت هنــاك ســنة  
  . )٣(انتهت هبزمية املسلمني

فتقــدم ، شــجع هــذا االنتصــار خــاميي األول علــى املضــي خبطتــه  
ــم أيضــــ    ــيت كانــــت تضــ ــه الــ ــة   بقواتــ ــوات اإلفرجنيــ ــوداً القــ اً حشــ
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وقامـت  ، وقد قدرت هذه القوات بعشـرة آالف مقاتـل  ، )١(واإلجنليزية
وشرع األمري زيان بطلب ، م١٢٣٧/ هـ٦٣٥سنةمبحاصرة مدينة بلنسية 

إال أن إحكــام ، النجـدات مـن املسـلمني داخــل األنـدلس وخارجهـا     
  . )٢(النصارى للحصار حول املدينة حال دون وصون النجدة إليها

ــك واصــل أهــايل بلنســية بقيــادة األمــري زيــان الــدفاع عــن     ومــع ذل
أصيب   ، ودخلوا مع النصارى   عدة معارك، بكل بسالة ةاملدين

ــاميي األول جبـــرح   رأســـه   ــلونة وأراغـــون خـ ، إحـــداها حـــاكم برشـ
ــا  واســـتمرت  ــلمني واحلصـ ــب املسـ ــة مـــن جانـ ــب  املقاومـ ر مـــن جانـ

ــدمت     ــهر حتـــى انعـ ــة أشـ ــدة مخسـ ــارى ملـ ــؤن النصـ ــوات واملـ ، األقـ
فقــرر كبـار أهـايل املدينـة وعلــى    ، وتعرضـت األسـوار واألبـراج للهـدم    

، رأسهم زيان بتسـليمها عـرب املفاوضـات قبـل أن يقتحمهـا النصـارى      
، فجــرى التفــاوض مــع حــاكم برشــلونة وأراغــون   شــروط التســليم 

ثم التقى األمري ، ومت االتفاق على أن تسلم صلحاً ويغادرها املسلمون
ن حباكم برشلونة وأراغون خاميي األول ووقعا معـاً شـروط التسـليم    زيا

  . )٣(م١٢٣٨/ هـ٦٣٦يوم السابع عشر من صفر سنة
إذ كان شاهد عيـان   األباروقد وصف لنا هذه احلالة املأساوية ابن 
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 جــاقم  الطاغيــة حاصــرها أَن بعــد  ثانيــة الــروم ملكهــا  مثــ: ((بقولــه
 مخـس  سـنة  رمضـان  شهر من ساخلام اخلَميس يوم من الربشلوني
الثاء يوم إِىل وستمائة وثالثني  سـت  سـنة  صـفر  مـن  عشر السابع الثُّ
 يوسـف  بـن  مـدافع  بـن  زيـان  مجيل أَبو خرج اليوم هذا و  وثالثني

ةامل من اجلذامي سعد بن ينوهو د ذمئوي أمريها ي يته أهل ف ووجوه ب 
ة قبل واجلند الطّلب ن  يتزي وقد الطاغية وأَ سـبِأَح ظَمـاء    زِيقومـه  ع 
 علـى  واتفقـا  بالوجلة فتالقيا املنازلة هذه أول بالرصافة نزل حيث من
ــة يتســلم أَن ــد الطاغي ــا لعشــرين ســلماً البلَ قــل يوم تَ ــه ين ــا أَهل  أثناءه

م الهِ وــأَم ــرت، موأســباهب بِ ضَ حأبــي عــن العقــد وتوليــت كُلــه كذلــ و 
ي مجيل ك فل روا الناس بضعفة وابتدئ ذَ حر   وسي نواحي إِىل الب 
الان واتصل دانية قَ رهم ت ائ اً س وم وصبيحة، وحبراً برة  ي عـع  اجلُم ابِ السـ 
ال وج كان املذكُور صفر من شرينعور له مجيل أبي خالقصر من بأَه 
ة   فَ ة طائ ت يسري ام قَ ه أَ عوم  عليهـا  استوىل كلذ وعند مأحـاهنم  الـر 
١())ا(.   

غادر األمري أبو مجيل زيان بلنسية إىل دانية ألهنـا كانـت ضـمن    
، )٢(نفوذه وحيكمهـا بامسـه ابـن عمـه حممـد بـن سـبيع بـن يوسـف         

ودعا هبا لألمري أبي زكريـا  هـ ١٢٣٨/ هـ٦٣٦وذلك   رجب من سنة
وأشار ابن اخلطيب إىل أن نزول أبو مجيل زيان دانيـة  ، )٣(احلفصي
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ــك خــامي   وخــالل وجــوده   دانيــة  ، )١(ي األولكــان باالتفــاق مــع املل
عرض علـى امللـك خـاميي أن يسـلمه حصـن لقنـت علـى أن مينحـه         

ــة بامســه   ــرة منورق ــك ألن لقنــت ال   ، حكــم جزي ــرفض األخــري ذل ف
تـــدخل ضـــمن نطـــاق فتوحاتـــه حســـب االتفـــاق بينـــه وبـــني ملـــك   

عندها اضطر األمري أبو مجيل زيان إىل البحث عن مالذ ، )٢(قشتالة
  . آمن

ــن هــود       كانــت ــن يوســف ب ــة مرســية حتــت نفــوذ حممــد ب مدين
أبـو بكـر   م بايع أهل مرسية ابنه ١٢٣٧/هـ٦٣٥اجلذامي فلما تو  سنة

بن هود وتلقب بعضد الدولة إال أن عهده مل يـدم طـويال إذ ثـار بـه     ا
أهل املدينة وجعلوا مكانه أبو بكر عزيز بـن عبـد امللـك بـن حممـد      

ياء الدولـة وذلـك   حمـرم    بن خطاب الذي دعا لنفسه وتلقب بضـ ا
إذ هامجـه نصـارى   ، إال أنه مل يهنأ بذلك، م١٢٣٨/ هـ٦٣٦من سنة

عنـدها ثـار عليـه أهـل مرسـية      ، برشلونة وأراغـون وأوقعـوا بـه اهلزميـة    
مجيل زيان الذي كان   دانية يرقب األحداث  أباواستدعوا األمري 

عزيـز  فسارع إليهـا ودخلـها وقـبض علـى أمريهـا أبـا بكـر        ،   مرسية
  . )٣(وذلك   رمضان من السنة نفسها وقتله

و  مرســية دعــا األمــري أبــو مجيــل زيــان للحفصــيني   إفريقيــة   
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وبقي فيها حوايل سنتني حاول خالهلا اسرتضاء ملك قشتالة فراندة 
وذلك ألن مرسية ، لعقد سلم معه) م١٢٥٢ -١٢١٤/هـ٦٥٠-٦١١(الثالث

ــه حســب االتفــاق بــني    مملكــيت قشــتالة   كانــت ضــمن نطــاق فتوحات
إال أنه مل يوفق   ذلك بسبب اضطراب أحوال األندلس ، وأراغون

 فهامجهـا الواثـق بـا   ، نصـارى هبـا  وكثرة الثـائرين وتـربص ملـوك ال   
 مرســية مــن دخوهلــا وأخــرج حممــد بــن هــود ومتكــن مبســاعدة أهــل  

/ هـــ٦٣٨األمـري زيـان منــها الـذي انتقــل بأهلـه إىل لقنـت وذلــك سـنة      
ــك ، م١٢٤٦هـــ ٦٤٤حتــى ســنة لقنــت وبقــي   م١٢٤٠ إذ هامجهــا مل

فخــرج ، برشــلونة وأراغــون خــاميي األول ومتــن مــن االســتيالء عليهــا 
: وقد أشار إىل ذلك ابن خلدون بقوله، األمري زيان بعدها إىل تونس

، الواثق بكر أبي ابنه على مرسية أهل وانتقض هود ابن هلك ثم((
ــاب بــن بكــر أبــو هبــا واليــه وكــان ــان إىل وافبعثــ، خطّ واســتدعوه زي 
 علـى  زكريا أبي لألمري البيعة على ومحلهم قصرها وانتهب فدخلها
 انـتقض  ثـم ، وثالثـني  سـبع  سـنة  وذلـك ، كلـه  األنـدلس  شـرق  والية
ان قرابة به وحلق بأريولة عصام ابن عليه هبـا  يـزل  فلم لقنت مبدينة زي 
ــه أخــذها أن إىل ــة من ــع ســنة برشــلونة طاغي  ىلإ فأجــاز وأربعــني أرب

  . )١())وستني مثان سنة مات وهبا، تونس
وهكذا استوىل امللك خاميي األول خالل أعوام قليلة على معظم 

كانت –كما مر بنا–قواعد شرق األندلس ومل تبق سوى مرسية اليت
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بن هود بعد أن طرد منها األمري أبـو مجيـل زيـان     نفوذ حممدحتت 
ودفع أطمـاع  رسية وحاول ابن هود االحتفاظ مب، م١٢٤٠/ هـ ٦٣٨سنة

ملــك برشــلونة وأراغــون خــاميي األول عــن طريــق التقــرب إىل ملــك  
فطلـب مسـاعدة حممـد بـن     ، قشتالة إال أن األخري  مل يلتزم بوعـده 

نصـر بــن األمحــر ملــك غرناطــة الــذي أرســل إليــه فرقــة مــن اجلنــد   
بقيــادة صــهره أبــي حممــد بــن أشــقيلولة ومتكــن مــن ضــبط أمورهــا    

  . )١(وخطب هبا البن األمحر
واستمر الواثق با بن هود   مرسية مبساعدة ابن األمحر حتى 

يـدفع اجلزيـة للنصـارى     وكان خـالل تلـك املـدة   ، م١٢٦٤/ هـ٦٦٢سنة
إال أهنـم  ، الذين استولوا علـى قصـبة املدينـة ووضـعوا فيهـا جنـدهم      

ضايقوا أهايل املدينة فثاروا عليهم وحاصروهم وطردوهم مـن القصـبة   
ابن األمحر الذي أرسل ابن أشـقيلولة الـذي التقـى    وطلبوا مساعدة 

إال أنـه مل يـتمكن مـن الصـمود فـاهنزم تاركـاً مدينـة        ، مع النصـارى 
: وقــد علــق ابــن عــذاري علــى ذلــك بقولــه  ، مرســية تواجــه مصــريها

وكان أيضاً أهل شرق األندلس صاحلوا الروم مبـال معلـوم يدفعونـه    ((
للــروم الــذي هــو  وأعطــى أهــل مرســية قصــبتهم  ، هلــم   كــل عــام 

قصــــرهم إىل أن وصــــلهم الــــروم الســــاكنون فيــــه بــــأذاهم وضــــرهم  
منــه بالقتــال هلــم     -هـــ ٦٦٢أي ســنة –فــأخرجوهم   هــذه الســنة   

فقــاموا علــى النصــارى  ، ومســوهم عنــدهم قيمــة القصــر  ، واحلصــر
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وحينئـذ أخرجـوهم بعـد مـا ألقـوا السـالح       ، وضيقوا باحلصار عليهم
مـري ابـن األمحـر ببيعتـهم فبعـث      وكتـب أهـل مرسـية إىل األ   ، إليهم

الرئيس أبا حممد بن أشقيلولة إليهم والياً علـيهم فزحـف النصـارى    
، و  نفسه مقهوراً، ونزلوا عليها فبقي الرئيس فيها حمصوراً، إليها

فلــم جيــد أهــل مرســية بعــده محــاة وال   ، فخــرج منــها ورجلــه فــراراً 
، و ونـاهلم مبـا أصـاهبم مـن العـد    ، فضـاقت علـيهم أحـواهلم   ، أنصاراً

فـأعطوا مرسـية   ، وطال عليهم حصارهم وعدموا محـاهتم وأنصـارهم  
  . )١(..)).للنصارى

وكان الـذي تـوىل اقتحـام مدينـة مرسـية خـاميي األول ملـك أراغـون         
ــع ملــك قشــتالة الفونســو العاشــر       / هـــ٦٨١- ٦٥٠(وبرشــلونة إذ تفــاهم م

، ةالـذي كـان مريضـاً أن يتـوىل خـاميي األول فـتح مرســي      ) م١٢٨٢- ١٢٥٢
فجهز محلة قوية سار هبا جنوباً وضرب احلصـار عليهـا وضـيقوا عليهـا     

فلمــا عجــز ، واســتمر احلصــار بضــعة أشــهر، وقطعــوا عنــها اإلمــدادات
ــا بــن هــود عــن املقاومــة     ، ةاضــطر إىل تســليم املدينــ أمريهــا الواثــق ب

  . )٢(م١٢٦٩/ هـ ٦٦٤األول سنة فدخلها امللك الربشلوني خاميي
مدينــة مرسـية فيهــا بعــض   سـقوط  روايــة عــنوذكـر ابــن خلـدون   

إذ أشار إىل أن األمري زيان بعد تغلبه على مرسية وقتله ، االختالف
ابن خطاب بقي فيها بضعة أشهر فدخلـها حممـد بـن هـود وأخـرج      
ــهاء الدولـــة وبقـــي فيهـــا حتـــى وفاتـــه    منـــها األمـــري زيـــان وتلقـــب ببـ
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بقـي حيكمهـا   فتوىل بعده ابنه األمري أبو جعفـر و ، م١٢٥٨/هـ٦٥٧سنة
هـ إذ أخرجه منـها الواثـق بـا بـن هـود وبقـي       ١٢٦٤/ هـ٦٦٢إىل سنة

فلمــا ضـايقته قــوات ملــك برشـلونة طلــب مســاعدة ابــن   ، هبـا أمــرياً 
ثــم ، األمحـر فبعــث إليـه ابــن أشـقيلولة وخطــب هبـا البــن األمحـر     

ــا         ــزل هبــا حتــى متلكه ــم ي ــة فل ــا ثالث ــق ب ــا الواث ــها وملكه خــرج من
  . )١(م١٢٦٩/ هـ٦٦٨النصارى سنة

األول علـى سـائر    خـاميي  وبذلك استوىل ملـك برشـلونة وأراغـون   
الشــرق األندلســي ومدنــه املهمــة بعــد أكثــر مــن مخســة قــرون مــن     

ــيت كانــت أول     ، )٢(احلكــم اإلســالمي هلــا   ــة برشــلونة ال وقــدر ملدين
م أن تقود حرب ٨٠١/ هـ١٨٥القواعد املهمة سقوطاً بيد النصارى سنة

وأن تنجح   ذلك بعد ،   شرق األندلس منياالسرتداد ضد املسل
  . صراع مرير وحروب طاحنة دامت أكثر من أربعة قرون
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