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 لبالد املحاذي منها الرشقي الشاميل الجزء يف خاصة األندلس، يف املسلمني تاريخ يف اسرتاتيجية أهمية ذات الدراسة منطقة

 ستضاري عىل التعرف لزاًما كان ذلك أجل ومن. السواء عىل والسياسة واالقتصاد الجغرافيا األهمية هذه وتشمل النصارى
 مبختلف االقتصادية الحياة توجيه يف وفعال مبارش تأثري لها عوامل فهذه بها، السائد واملناخ) وأنهار وسهول جبال( املنطقة

 إىل اإلسالمي الفتح منذ للمنطقة السيايس الدور عىل التعرف أخرى ومن جهة من هذا والتجارية والصناعية الزراعية نشاطاتها
 متناقضني مهمني دورين لعبت وقد ،)يالديالحادي عرش امل/ الخامس الهجري(  القرن بداية ودول لكمام إىل البالد انقسام غاية

  .واالنفصال االنقسام ثَمَّ  ومن املركزية السلطة عىل واملتمردين الثوار معقل أصبحت الفتوح قاعدة كانت حيث
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 قيام إلى مياإلسال العربي الفتح منذ والسياسية االقتصادية واألهمية الجغرافيا بين األندلسي األعلى الثغر" ،بلقاسم بواشرية

	  . ١٣٧ – ١٢٧. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثالثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.")م١٠٤٠ – ٧١١/ هـ٤٣١ – ٩٢( هود بني مملكة

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جغرافية ألاندلسية ال  ناول موضوع البحث إحدى املناطق ا ي
ل خال ها بالد ألاندلس ك ل كان لها صدى واسع  ألاحداث ال مرت 

جرة، ولهذا فقد تم عموًما  إلاسالميالعصر  خاصًة القرون ألاو لل
ن الثغور الباقية  ر من ب ذا ألاخ ى-إبراز موقع  مع  -ألاوسط وألاد

اتھ الطبيعية من تضارس  جبال وسهول ومجاري  - الكشف عن مم
امل  -مائية شق املنطقة بال هر إبرة الذي  هار خاصة  وع رأسها ألا

ة خاصة لها، إ جانب شمال المن  الغربي إ الشرق مما أعطى م
جغرافية  عرفت ع نوع املناخ السائد ح تت املعالم ا ذا فقد 
ره  ذا الثغر عن غ ها  مية الاقتصادية ال يتم  ر ومن َثمَّ ألا أك
شطة كالزراعة والصناعة والتجارة، وملا كانت  متمثلة  مختلف ألا

ها جانًبا سرقسطة ال ها  ألاخرى  املنطقة فقد أولي ان عاصمة لها م
سمية وكذا ما  عرضُت إ داللة ال خاًصا من الدراسة، بحيث 

ن القدامى وذلك من  عض املؤرخ تمام  انفرَدت بھ املدينة من ا
ا  راتيجية باعتبار ها الاس ان ش ألاوصاف نظرا مل خالل وصفهم لها 

لثغر، لذلك كانت تمثل عاصمة سياسية مدينة تتوسط منطقة ا
ر كل املراحل التارخية، ومن خالل كل ما تقدم. أين تكمن  لإلقليم ع
سبة للتارخ ألاندلس السياس والعسكري؟  انة الثغر ألاع بال م
جغرافيا والسياسة ع الوجود إلاسالمي  وكيف أثرت الاستقاللية  ا

عد أن ك ل  جهاد..؟ البالد ألاندلسية ك   انت قاعدة ل

VÅç•ç¹]àÂíÏe^ŠÖ]l^‰]…‚Ö]Üâ_ 
م الدراسات التارخية السابقة ال تناولت موضوع أوالً  : إن أ

عفيف ُترك"  "ذا البحث  رسالة الدكتوراه ال قدمها الدكتور 
، حيث تناول خاللها  نيات من القرن املا جامعة مدرد أوائل الست

ادي عشر تارخ مملكة سرقسطة  جري ا امس ال  القرن ا
ادي عشر امليالدي عنوان "مملكة سرقسطة  القرن ا  ".امليالدي 
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ذا ما تتحدث عنھ مجلة املعهد املصري للدراسات إلاسالمية   و
ذا البحث حيث ورد  املجلة أن  مدرد من خالل عرضها املوجز عن 

ذه إ ق ن ومدخل الدكتور "عفيف ُترك" قّسم دراستھ  سي ن رئ سم
ة عامة عن املوقف  ر مل ذا ألاخ ر، وقد تناول   تمهيدي قص
هاية القرن  التار والسياس للثغر ألاع منذ فتح ألاندلس ح 

ذا املدخل ٩٨٩-م٧١١ـ/٣٧٩-ـ٩٢العاشر امليالدي ( م) واستغرق 
جزء ألاول من الدرا عد ذلك إ ا ن صفحة، منتقًال  سة ثالث وثالث

رة  ومة سرقسطة خالل الف واملجمل  ثالث فصول، أولها خاص بح
ن املستقل ١٠١٠م إ ٩٨٩من  ي ن حكم أسرة التجي ي يب م، و الثا

، أما الفصل الثالث فهو لدراسة  ع عهد املنذر ألاول وابنھ ي
ي إ عبد هللا بن حكم  ألامراء الذين توالوا ع املنطقة من املنذر الثا

ن صفحة،  آخر ذا القسم إال حوا ثالث شغل  أمراء تجيب، وال 
و آلاخر مائ  شغل  ي والذي  جزء الثا نما يبقى با الكتاب كلھ ل ب

جزء إ خمسة فصول كلها حول تارخ  صفحة. ذا ا ولقد قسم 
ود (   م)١١١٠- م١٠٣٩ـ/٥٠٣-ـ٤٣١منطقة الثغر ع عهد ب 

يم صا ولھ دراسة حول الثغر الّسامرائي خليل إبر ثانًيا:  ا
: دراسة  أحوالھ السياسية" عنوان "الثغر ألاع ألاندلس  ألاع 

ناول املوضوع الناحية السياسية للثغر ألاع منذ سنة  ـ ٩٥حيث ي
ة سنة  الفة ألامو ـ، وقد تم تقسيمھ إ ٣١٦إ غاية إعالن ا

ن،  خمسة أبواب ون الباب ألاول من فصل ت ألاول خاص بجغرافية و
ي  الثغر ي يتحدث عن الفتح العربي إلاسالمي لھ، والباب الثا والثا

ن، ألاول منھ يتحدث عن الثغر كقاعدة للفتوحات  حوي فصل و
ي فيتحدث عن  إلاسالمية عامة  شمال اسبانيا، أما الفصل الثا

رتات أي نحو أوربا. اب والب الثغر كقاعدة للفتوحات من وراء جبال ال
تألف من أربع فصول، حيث يتعرض خاللها املؤلف إ دور  الثالث و

: النافار، مملكة ليون، دولة  الثغر ألاع  جهاد كل من ع التوا
ون من ثالث فصول  وملوك فرسا، النورمان. ت ع و والباب الرا

ها مع  ها املؤلف إ ألاسر املتنفذة  الثغر ألاع وعالقا تعرض ف و
ن با ألاسر.كل  ها وب بقى  من: قرطبة، نصارى الشمال، وفيما بي و

ركات  ن يخصصهما املؤلف  ون من فصل امس والذي يت الباب ا
و  املعارضة  منطقة الثغر خالل عصر كل من: الوالة، وإلامارة.

انة الثغر ألاع خالل عصري الوالة  ها م ن ف ب ر خاتمة البحث و ألاخ
ها با والامارة. عض الدراسات ال تناولت املوضوع وأغل إلضافة إ 

ن  ود مثل: حس عد قيام مملكة ب  جوانب السياسية ما  عن ا
عنوان "الثغر ألاع ألاندلس  عصر  ة  س، ودراستھ املم مؤ

ن وسقوط سرقسطة  يد النصارى سنة ( م)، ١١١٨/ ـ٥١٢املرابط
  .مع أربع وثائق جديدة"

V‚éã³ 
ق املسلمون ع املناطق ال كانت قربة من العدو لفظة أطل

ها  "الثغور"، كان ذلك أوًال  بالد الشام أي ع املناطق الفاصلة بي
نطية ن ألارا الب ملا كانت معارك الفتوحات إلاسالمية حامية  وب

س  ذه اللفظة بالربط واملرابطة و ناكالوط رنت  و ، وقد اق

ا إلاقامة ع جهاد" يل وإعداد رب ورباط ا وعليھ ) ١(."العدو با
ن  ملا بلغت الفتوحات إلاسالمية أرض ألاندلس واشتد الصراع ب
ا  ا وعسكرً مت البالد إدارً ن والقوى النصرانية  املنطقة، ُقّسِ الفاتح
ور  الواليات الداخلية من الشرق إ الغرب  إ كور ومدن: فال

جنوب، أما امل دن فتلك ال تقع شماًال من الشرق إ الغرب مروًرا با
رة والتاجة هار إبرة والدو ن أ ذه املدن  )٢(إذ تمتد ب وأصبحت 
غوًرا س  ن  ألاخرى  ن القوت   .الفاصلة ب

: جغرافية الشمال الشر  الثغر ألاع شمل من الناحية ا و
غاية حدود لألندلس أي املنطقة املطلة ع البحر املتوسط شرًقا إ 

دود والية أرغون  شمل املناطق املتاخمة  ليون وقشتالة غرًبا، كما 
سية وأحواز طليطلة وأعمالها من  ونافار وقطلونية شماًال ح بل

ذا الثغر بدوره إ ثالثة أقاليم:  نقسم  جنوب الغربي و جنوب وا   ا
، )Galatyud) وفيھ من البالد قلعة أيوب (Arnedoإقليم أرنيط ( -

)، ووشقة Saragoss)، ومدينة سرقسطة (Darocaوقلعة دروقة (
)Huesca) وتطيلة ،(Tudéla.(  
ومكناسة  )،Larida) والردة (Jacaإقليم الزتون وفيھ جاقة ( -
)Mequinenza،( ) وافراغةFraga.(     
رتات وفيھ طرطوشة ( - ) Tarragona)، وطركونة (Tortosaإقليم ال

     )٣(وبرشلونة.
ن:وقد اخ تلفة ب ذا الثغر  املصادر التارخية امل  تلفت ُمسّميات 

ر" " )٤(،"الثغر ألاك " )٥(،و"الثغر الشر و"الثغر  )٦(،و"الثغر ألاق
" جو جغرافية  )٧(.ا ها ا مي ذا الثغر أل ر سرقسطة عاصمة  عت إذ 

رة  قابلھ من جانب النصارى ممالك قشتالة وأرغون ون والسياسية و
  ة.وقطلوني

ى:  رة الثغر ألاد هري الدو ن  شمل املنطقة الغربية الواقعة ب و
ة  ر مدين قور عت ، حيث  يط ألاطلس والتاجة املطلة ع امل

  )٨(وقلمرة من أشهر مدنھ.
ذا  الثغر ألاوسط: ى وعاصمة  ن الثغرن ألاع وألاد نحصر ب و

ذين الثغرن مملكة قشتالة و  قابل  ذا  )٩(ليون،إلاقليم طليطلة، و و
ونھ يتم  ذا الثغر ل عا أساًسا جغرافية  جزء من الدراسة إنما  ا

ه عن بقية الثغور  ات تم ذه  ،بخصائص ومم إذن فيما تتمثل 
انة   ل للمنطقة م ؟ بل  صائص، وأين يكمن سر ذلك التم ا

  لس السياس العسكري والاقتصادي؟التارخ ألاند

†ÇnÖ]íéÊ]†ÇqV÷æ_íéÃéfŞÖ]î×Âù] 
 التضارس:  - ١/١

جبال:  ها سالسل جبلية ا با م تتواجد بمنطقة الثغر ألاع أو قر
رنيھ  َعّد جبال ال ُ تختلف من حيث العلو والامتداد، ففي الشمال 

رتات) رة (فرسا  )١٠((ال ن ألاندلس وألارض الكب حاجًزا طبيعًيا ب
يط ألاطلس حالًيا)، و جبال تمتد من البحر املتوس ط شرقا إ امل

ن  راوح عرضها من الغرب ما ب كلم ومن  ٤٣كلم إ  ٣٠و ٢٠غربا ي
ن  ها املسماة  ٤٣كلم إ  ٤١و ٢٠الشرق ما ب كلم، إذ تصل أع قمة 

جبال امللعونة"إ ر،٣٤٠٤"با أما من جهة الغرب فهناك سلسلة  )١١(م
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ع طول  )١٢(والقالعجبلية قليلة الارتفاع تمتد ح مرتفعات ألبة 

جهة الساحلية الشرقية  هر إبرة بلوًغا إ ا وض  جانب ألايمن  ا
ور ( شر جبال بي    )١٣().Muelaوجبال موال () seirra de vicorأين تن

   السهول:
تتوفر منطقة الثغر ألاع ع مساحات سهلية زراعية واسعة، 

هر إبرة من الش هار إذ يحتل حوض  رق إ الغرب خاصًة قرب ألا
اصيل  رة امل نھ ك ذا ما تب ر من ذلك، و صة ألاك يمينا وشماال ا
تجها تلك املناطق فقد جرى ع لسان املقري  ال ت

ن ١٦٣١ـ/١٠٤١(ت. سات ها ال ها تحيط  م)  حديثھ عن سرقسطة أ
غوطة دمشق" ر " هها موس بن نص عد ثمانية أميال، بل ش  )١٤(،ع 

هر بدءا من قلهرة مرورا ضف إ ذلك ا ذا ال ها  ملناطق ال يمر 
ديث عن  ذا كلھ دون ا رة وتطيلة ووصوًال إ طرطوشة، و ببلط
هار  رة جدا ع يمينھ وشمالھ، فضفاف ألا ر الكث ذا ألاخ روافد 
ربة  ها توفر ال ا أل ساعد ع خصوبة ألارا ال تجاور غالبا ما 

ربة ال ان آلخر لذا تتم بتجدد  الفيضية و ال تنقلها املياه من م
ة واملعدنية  ها كل عام حيث تضم العديد من العناصر العضو خصوب
ناك  ذا كلھ توجد  اصيل الزراعية، باإلضافة إ  الالزمة لنمو امل
را روزا)  ها تربة البحر املتوسط (الت السهول الساحلية وال توجد 

سب ضئي سبة و تربة تحتوي ع  ة لكن  لة من العناصر العضو
السيوم  ديد وكربونات ال العناصر ألاخرى كاألملنيوم وأكسيد ا
سبة  ها  ها تربة مفككة البناء ترتفع ف ها، باإلضافة إ أ عالية جدا 
سب لزراعة الفاكهة والزتون والكروم  ن مما جعلها أ ج ألاك

  )١٥(والقمح.
  املجاري املائية:

ر هار  عت املصدر ألاساس للمياه  منطقة الثغر ألاع وذلك ألا
رة   ذه ألاخ ر  عت رتات إذ  ساقط ع جبال ال رة الثلوج وال لك

هار، باإلضافة إ  ع تلك ألا وجود العيون وآلابار ال ذلك موطن منا
 : هار ما ي م تلك ألا ر أرا الثغر.وأ شر ع   تن

  :-Ebéroهر إبرة  -
رتاتومبعثھ من أ رية) الواقعة ع )١٦(عا جبال ال (جبال كنت

يجار، نوزة ووادي  اي وبالذات من منبع ر س يبلغ امتداده  )١٧(خليج 
رة  ر أيًضا بـ ١٥من منبعھ إ مصبھ مس ميل  ٢٠٤يوًما وُقّدِ

ها: )١٨(،كلم)٣٢٨( سميات م هر  وقد أطلقت عليھ عدة  "ال
هر )١٩(،ألاعظم" ر"و"ا )٢٠(طرطوشة" و" هر الكب رك   )٢١(ل ش حيث 

رة، هر دو هر روافد عديدة من  )٢٢(ذا املنبع مع  ذا ال غذي  و
مها. جنوب أ   الشمال وا

  الروافد الشمالية: -
رة ال  رتات حيث كميات الثلوج الكب ومنبعها من جبال ال
ها:  سرى لإلبرة م جهة ال رة ع ا ذه ألاخ ساقط شتاًء، وتصب  ت

هر عند مدينة قلهرة، وبجانبھ رافد إرغة رافد ايج   ة ومصبھ بال
ليھ رافد أرغون وَوْربة  بلونة عاصمة النافار، و حيث يمر بمدينة ب

مران ع مدين جاقة وشية، سقي املناطق  )٢٣(و ورافد جّلق والذي 

املعروفة بالربض وجلق ووشقة حيث يصب شرق مدينة 
ش )٢٤(سرقسطة، ل من ثالثة فروع و شيقر ثم يليھ رافد شيقر و

  والزتون وفلومن.
جنوبية: -   الروافد ا

جزرة أي من جبال الشارات  رة جًدا منبعها من وسط ا و كث
رانيفادا حديثا)، وتصب بمحاذاة املدن الواقعة ع  -(جبال الث س

رة،  امة وصب عند مدينة بلط مها: رافد ا هر أ جهة اليم لل ا
ر  ري ألارا قرب مدينة ورافد كالش الذ م بدور كب سا ي 

ن ببعضهما عند  تطيلة، ضف إ ذلك رافدي شلون وشلوقة املتصل
سقيان أرا دروقة وركلة وروطة، رافد بلطش  مدينة قلعة أيوب و

هر  )٢٥(الذي يصب عند مدينة سرقسطة، ثم وادي لب الذي يتصل بال
  إبرة. وسط أين مصبجنوب مدينة مكناسة وصوًال إ البحر املت

-  : رتات وصب  البحر املتوسط هر فرنكو ومنبعھ من جبال ال
  عند مدينة طركونة.

كان يقال لھ عند الرومان روبركاتوس :  Llbregatهر لوبرقات -
)Rubricatusسقي سهولها. عند مدينة برشلونة ) ومصبھ     )٢٦(حيث 
  

ت منطقة ال هار فقد تم ذه ألا رة وإ جانب  ثغر ألاع بك
ها  عتمد عل ها إذ كانت املدن والقرى  ها  إتقا ا العيون، ال تفرد س
ي للمياه   ر املصدر الثا عت ًرا  الزراعة والري، حيث  اعتماًدا كب

مها: ر املنطقة، وأ ها مدينة بربش هرت  ومدينة الردة  )٢٧(تلك ال اش
رة ش" باإلضافة إ أقاليم سرقسطة  الكث ها إقليم"فن وإقليم  ،وم

  )٢٨(.وإقليم "بلطش" ،"بلشر"
  املناخ:- ١/٢

جغرا  إن تحديد نوع املناخ ملنطقة ما مرتبط أساسا باملوقع ا
رة رة من حيث ارتباطھ باألعمال ، الذي تحتلھ ألاخ مية كب فللمناخ أ

اصيل وتنوع حشائش الر  والشؤون الزراعية وأثر ذلك  نمو امل
ره  حاالت السلم الطبيعي ذا من جهة، ومن جهة أخرى تأث ة 

رب حيث تحتاج املناطق القربة من العدو إ  -املناطق الثغرة  -وا
ها العسكرة ًرا ما كانت  )٢٩(ظروف مناخية مناسبة للقيام بمهم فكث

جهاد نحو  عطل حركة ا با   وقد كانت  الشمالالظروف القاسية س
تخرج جيوش الفتح إال صيًفا ح ُسميت بـ  أغلب ألاحيان ال 

ي" ون "الشوا    . "الصوائف" إال  القليل النادر وللضرورة القصوى ت
ا  سود جهة الساحلية الشرقية ملنطقة الثغر ألاع  وعليھ فا
ات املناخ املتوسطي أو ما يطلق عليھ "إقليم املناخ املعتدل  مم

ذا إلاقليم بالر  هب ع مدار البحري"،حيث يتأثر  اح العكسية ال 
ن  راري ما ب راوح املدى ا س، إذ ي يط إ اليا - ١٠السنة من امل

ساقط ° م١٥و ر التيارات الدافئة ع تلك املناطق، أما ال ب تأث س
داد شتاء ( جفاف إال ٨٧٥-٥٠٠ف عرف ا جهة ال  ملم) ولذا فهذه ا

رة وتنوع إلانتاج الز  .نادرا مما ساعد ع ك   )٣٠(را
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ساقط  ألن   الغالبأما منطقة حوض إلابرة، فتتم بقلة ال

ون حاجًزا مناخًيا فاصًال، رتات ت وذلك ألن الراح  )٣١(جبال ال
رضت  املشبعة بالرطوبة تضطر إ الصعود نحو القمم إذا اع
ا كتلة جبلية، وبالتا يؤدي صعود الهواء إ برودتھ وإ  مسار

اثف بخار امل جبل ت ب  ألاجزاء املرتفعة من ا ون  اء ولذلك تت
سقط أمطار من النوع التضارس (ألامطار التضارسية   Releifف

Rain Fall( ،سقط إال أمطار قليلة ذا املرتفع ال  رت  ها  وإذا ع أل
ون قد فقدت معظم ما تحملھ من رطوبة، ذه  )٢٣(ت حيث يطلق ع 

ديث "ظل أما املناطق الشمالية للثغر  املطر". املناطق باملصط ا
رة الثلوج  فصل  رتات فتتم بك ألاع وال  بمحاذاة جبال ال
هر  غذية  عة من تلك املناطق ع  الشتاء، حيث عملت الروافد النا
رة من املياه وبالتا ساعدت تلك املناطق القليلة  إلابرة بكميات كب

شاطها الز  ساقط ع ممارسة  شال . را    ل طبي

^⁄éÞ^mIî×Âù]†ÇnÖ]»íè^’jÎ÷]íŞÞù] 
  الزراعة: - ٢/١

ها مساحات  ورد الذكر أعاله بأن منطقة الثغر ألاع تتوفر 
صبة،  ربة الفيضية ا هار حيث ال زراعية واسعة خاصًة قرب ألا
ن واملواد  ج را روزا" املتوسطية املشبعة باألك ضف إ ذلك تربة "الت

رة  ،ذا من جهة ملعدنيةا ومن أخرى وجود املجاري املائية الكث
شاط  لة لهذا ال هار والعيون، باإلضافة إ توفر اليد العاملة املؤ كاأل

ذه  عد الفتح  -الثغر ألاع –ألن املنطقُة  ها  أغلب من استوط
رة لها باع  ذه ألاخ ها ومعلوم أن  القبائل العربية خاصة اليمنية م

ب أيام سبأ وسد مأرب وتجرب ة  امليدان الزرا منذ الزمن الذا
ر، هرت منطقة )٣٣(الشه  طرطوشة وطركونة مثالً  ولهذا فقد اش

بوب ر –بزراعة ا ة  )٣٤(-القمح والشع و املواد الغذائية الضرور
بة حيث  ون مؤنا لأليام العص لة ح ت والقابلة للتخزن ملدة طو

يات من سلمت املنطقة من املج اعة ال كانت خالل سنوات الثالثي
ذه املنطقة  جرة  ألاندلس بفضل ما تتوفر عليھ  ي لل القرن الثا

رات.   )٣٥(من خ
بوب كان بالثغر ألاع من غرائب وضروب   وإ جانب ا
ا ونوًعا، حيث غابات الزتون ع ضفة رافد  الفاكهة ما ال يح كمًّ

هر إب ر    )٣٦(رة عند مدينة مكناسة،إفراغة الذي يصب   كما تك
ن ألاعناب  سات رر والزت وكذا  نطة والكتان وا املنطقة ا
ر  ذا ما جعل موس بن نص ا، و ر جوز واللوز ... وغ ن وا والتفاح والت
ها  ساتي ا وتنوع  هار رة أ غوطة دمشق لك شبھ سرقسطة 

ا.   )٣٧(وامتداد

يوانية - ٢/٢ روة ا   : بيةوالغا ال
ذا  يوانات عنصًرا فعاال وضروري  املجتمع الزرا و ر ا عت
ها  كل الزراعات ع اختالف أنواعها  عتمد عل ُ أمر مألوف حيث 

رث ها تمثل غذاًء كامال ملا  )٣٨(كوسيلة ل مل ضف إ ذلك أ أو ا
وم وألالبان ال ال يمكن ألي كان حضرا ومدر  توفره من ال

ر الاستغناء  عت د وإنما  ذا ا ا عند  ها، بل ال تتوقف فوائد ع

ذا  جلود، و سيجية ملا توفره من ألاصواف وا َمصدًرا  للصناعة ال
صبة كتلك املتواجدة عند مدينة  مرتبط أساًسا بتوفر املرا ا

رة املياه، )٣٩(الردة ها املروج الكث والقرى  )٤٠(وطرطوشة ال تتوفر 
عة لها ...كما ربية النحل مما جعل املنطقة  التا ان املنطقة ب هر س اش

روة الغابية فإن منطقة الثغر  سبة لل هر بالعسل وتجارتھ، أما بال ش
ها،  ا وجود جار رة الغابات وتنوع أ ها وذلك لك ألاع غنية جدا 
ر لھ   ها خشب الصنوبر الذي ال نظ فمدينة طرطوشة مثال يتوفر 

و "خش عا الطول والغلظ و ر سر شرة دسم ال يتغ ب أحمر صا ال
سوس" ها مختلف آلاالت.)٤١(وال ي   )٤٢(حيث تصنع م

  الصناعة:  -٢/٣
مها املعادن  امة أ تتوفر بمنطقة الثغر ألاع مواد صناعية 
هر  ش ريت مما جعلها  ديد والنحاس والرصاص والك وع رأسها ا

ة، ها املن )٤٣(بصناعة ألاس ها و أمور تتطل ربية ملجاور طقة ا
ر وشقة عت م مناطق الثغر  )٤٤(أرا إلامارات النصرانية، حيث  أ

هرت بصناعة الدروع والبيضات الرشيقة وجميع  الصناعية إذ اش
ديد، باإلضافة إ ما تختص بھ مدينة الردة من  آالت النحاس وا

بورة" "س ها املس ب من واد ،  )٤٥(إنتاج الذ كما يصنع والزئبق وامل
ب  مدينة قلعة أيوب  - وصناعة السفن الكبار) ٤٦(الغضار املذ

ربية كاألبراج والساللم قرب  -الصواري والقرى  وأنواع آلاالت ا
ها غابات  املناطق الساحلية خاصًة مدينة طرطوشة ال تتوفر 

هرت بھ سرقسطة  )٤٧(الصنوبر سيج وذلك ملا اش وكذلك صناعة ال
الرقيقة ال تد  والذي تصنع منھ الثياب من صناعة السمور 

  بالسرقسطية. 
  التجارة: - ٢/٤

ها بل  ر اصيل وك إن تحسن الظروف الزراعية أدى إ تنوع امل
م  ذا سا ها توفر املواد الالزمة لقيام الصناعة كل  ها وإ جان وجود
ارجية، لكن الظروف  شيط حركة التجارة الداخلية وا  ت

شاط وأول السياسية وألا  ذا ال ًرا ع  ًرا كب منية املضطربة أثرت تأث
و سيطرت الفرنجة ع ميناء  اسة عرفها إقليم الثغر ألاع  انت

ًرا  )٤٨(ـ،١٦٧برشلونة سنة  رة كانت مموًنا كب باعتبار املنطقة ألاخ
تلفة. سبة للمنتجات والبضائع ألاوروبية امل إال أن  لهذا إلاقليم بال

ئ القطاع عر  عض املوا ف انتعاشا  عصر الطوائف وذلك لوجود 
ودانية تحت سلطة سرقسطة  )٤٩(املهمة كطرطوشة وطركونة

و تلك العالقات  شاط  ذا ال ر داللة ع حركية  الهودية، وأك
ذا ما أعطى  ن سرقسطة ومصر والشام و التجارة ال كانت ب

ن  تحرضه م ع امللك الفرصة لوزراء ع بن يوسف بن تاشف
  )٥٠(الهودي عماد الدولة.

سة  هار الرئ َعّد من ألا ُ هر إبرة الذي  باإلضافة إ وجود 
ة للمالحة والذي يربط املناطق الداخلية ببعضها البعض كما  الصا
ا نحو البحر، كذلك وجود طرق برة زاد من  هر يجعل لها طرقا 

مية املنطقة وع رأسها الطرق ألاوسط الذي ينطلق من  أ
ر عند أحواز  سرقسطة مروًرا بطليطلة ووصوًال إ الوادي الكب
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سرقسطة  يلية، إ جانبھ الطرق الذي ينطلق من طليطلة مروًرا  اش

ته إليھ التجارة مع إمارة برشلونة، إضافة إ  )٥١(ثم الردة حيث ت
جغرافي ها الطرق املس عند ا ن ذلك فإن منطقة الثغر ألاع يمر 

رى" جة الك حيث يبدأ من مدينة قادس  جنوب غربي ، بـ"امل
يلية وقرطبة وسرقسطة وطرطوشة ثم بأربونة  مر باش ألاندلس، و

تمانيا جنوبي بالد الغال. ناك طرق أو طرق  )٥٢(حاضرة إمارة س و
تھ تلك  ذا ما و رة) و أخرى كانت تربط سرقسطة بمملكة نافار(ن

ن دة ال كانت ب ع (ت.  املعا شو الرا م) ١٠٧٦ـ/٤٦٨ملك نافار سا
ود  سنة  )م١٠٨١- ـ٤٧٤م/١٠٤٦-ـ٤٣٨(واملقتدر بن 

ها حفاًظا ع ١٠٦٩ـ/٤٦١( م) وال تؤكد ع سالمة الطرق وأم
ن. ن اململكت   )٥٣(حركة املرور ب

Dð^–éfÖ]íŞŠÎ†‰E†ÇnÖ]ì†•^uV^⁄nÖ^m 
ها -٣/١ سمية ودالل   :ال

ة بفتح ال
َ
ون َسَرُقْسط ن وضم القاف وس ن والراء املهملت س

اء ا  ن وفتح الطاء وآخر ية ( )٥٤(الس )، Saragozaوباللغة ألاجن
)Saragossa،()٥٥( )Saragosse ،() ية س بالالتي  Caesariaو

Augusta سمية ال أطلقت ع املستعمرة ال أسسها ) و ال
القديمة ال ع أنقاض موقع سلدوبة  )٥٦(م)١٤ق.م/٣٠أغسطس (

ذا ما كان يقصده العذري (ت.  ن، و ري كانت من أمالك إلاب
ية١٠٨٥ـ/٤٧٨ ع باللغة اللطي ها  جاجر " م)  كالمھ أ

ي يقول: )٥٧(،أغشت" ستا ُغسطة  بل إن ال
َ
ها اسم أ "ولهذا أطلق عل

) ع Cesaragostaكما ُعرفت باسم قيصر أغسطا ( )٥٨(،سبة إليھ"
ذين حلوا باملنطقة قبل الفتح إلاسالمي إال أن العرب لسان القوط ال

عد تحرف اسمها س أيًضا  )٥٩(عرفوا املدينة باسم سرقسطة  و
ر اسمها » أم الثغر ألاع« غري، أما تفس ها سرقسطي أو  سبة إل وال

ع    )٦٠(.»قصر السيد« فقيل أنھ 
  وصف سرقسطة  املصادر التارخية: -٣/٢

م ا لبلدان أن سرقسطة املدينة البيضاء زمردة جاء  تقو
ا، )٦١(خضراء رة جصها وجيار وقيل ألن  )٦٢(وُسميت بالبيضاء لك

ا مب بالرخام ألابيض املرمري، ا ع امل  )٦٣(سور أو لتوفر
الص، ي ألابيض الصا ألاملس ا ري يجعل  )٦٤(ألاندرا م بل إن ا
، ذا صنف من ذلك امل ا الرخامي  ضيف إليھ الرشاطي  )٦٥(سور و

حيط بھ من كل جانب، فه املدينة ال  )٦٦(أنھ معقود بالرصاص و
ا وُحسن الديار ومناعة ألاسوار  عاد ها وامتداد أ سعة رحا تتم 
ها والراض  جسر العظيم الذي من خاللھ يتم الوصول إل ذات ا

ن املتصلة، فلقد جاء ع لسان املقري (ت. سات م) ١٥٧٨ـ/٩٨٦وال
ها تمتد ع ثمانية أميال. ن  سات ذه ال ها  )٦٧(بأن إحاطة  ت عل و"ِالتفَّ

اضها مرصعة مجزعة، وكأن كل جهة  ها ر ت  ا ألاربعة فأ هار أ
هًرا يلثم من أعطافها" ها  دت إل فه  )٦٨(،غايرت ع إتحافها فأ

م) ع ٩٢٣ـ/٣١١تتوسط منطقة جيدة الري فقد نص الرازي (ت.
ها،طيب  ها جيدة الهواء  )٦٩(أرضها وحسن بقع قول شكيب أرسالن أ و

رد. ر وال ال ها ا شتد ف   )٧٠(معتدلة ال 

جملة فقد جاء  أن "سرقسطة مدينة » آثار البالد « وع ا
ا ثمارا  ر يانا وأك ها ب رة من أطيب بالد ألاندلس بقعة وأحس كب

ا" ا ميا ر )٧١(،وأغزر هها موس بن نص روى  غوطة دمشق. فقد ش
ها  شد  ي أ ابن سعيد عن صاحب املسهب أنھ قال : أما سرقسطة فإ

س: ها ما قالھ ابن حمد فـإن كنت أخرجت من جنة        عد خرو ع
ا   فإنـي أحـــدث أخبـار

ود، ها يقول عبد هللا بن  ها: )٧٢(وف   الذي أخرجھ بنو عمھ م
 إن بِ 
ْ
  نفـي ال اختيـاري عـن سرقسطـة        فبـرغم أ ُت نـ

ها ديـاري مـا جـال طرفـي الّس    مـا      ء و قـد نـأت ع
ـذه الـدراري. ــُت لْ إال وِخ      اضـها  ا      بر     )٧٣(قصـــور

  

î×Âù]†Çn×Öë†ÓŠÃÖ]æê‰^éŠÖ]…æ‚Ö]V^⁄Ãe]… 
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ل وما يتم بھ من خصائص  جغرا للثغر ألاع ك إن املوقع ا
ة راتيجية وا مية اس  طبيعية واقتصادية جعل منھ منطقة لها أ

انة  التارخ ألاندلس  ا اقتصادًيا واجتماعًيا.وم  سياسًيا عسكرً
طر الذي احتلھ الثغر ألاع ع تخوم إلاسبان  فاملوقع الدقيق ا
رب، سواء كان ذلك   مية خاصة  السلم وا قد أعطى لھ أ

ومة اكھ املباشر مع دول  عالقاتھ مع ح قرطبة املركزة أو  احت
ًرا  تحرك ألاحداث  الشمال النصرانية، كما جعلھ يلعب دوًرا كب
ا منذ ألايام ألاو للفتح  ارجية سياسًيا وعسكرً الداخلية وا
لفاء الذين  إلاسالمي، حيث كان محل أنظار كل الوالة وألامراء وا

لك اتخذه ألامراء املسلمون مركزا ولذ عاقبوا ع حكم ألاندلس
رة من  ها سواء نحو ألارض الكب ا تنطلق منھ الغزوات  ش اتجا
رتات) أو نحو مملك أرغون ونافار وح منطقة  رنيھ (ال وراء جبال ال
س  أق الشمال ها جليقية وأشتور  ألبة والقالع ومن ورا

جزرة.   والشمال الغربي من شبھ ا
ذا الثغر كانت عقب جواز وعليھ، فإن  البدايات ألاو لفتح 

جنوب  تمامھ لعملية الفتح  ا ر إ ألاندلس واس موس بن نص
اد يدق أبواب طليطلة  والغرب  الوقت الذي كان فيھ طارق بن ز
ر حيث  عاصمة القوط، فبعد أن تم لھ ذلك استدعاه موس بن نص

ر"و  "تايد"أو "تاي ان املس ا التقيا بامل منھ اتجها نحو طليطلة ودخال
ال دي لوس كورنيخوس" أين وقعت  عد أن كانا قد مرا ببلدة "سيجو

ها ملك القوط "لذرق" ائلة مع النصارى  ال قتل ف   )٧٤(.معركة 
م) يدبرا ٧١٣ـ/٩٤أقام القائدان بطليطلة فصل الشتاء لسنة (

ا عة ا أمر ذا الفصل عزم موس ع متا لفتح، إ أن انق 
ذه  ا خالل  ما مدينة سرقسطة حيث دخال ر انت أول وجهة س ف

ا، دون مقاومة تذكر السنة  وبذلك فه أول مدن الثغر تفتح ص
جامع جده ا ش بن عبد هللا م نا أقام ح ذا ع عكس ما أشيع  و

سة  سة السيو و الكن شھ من تجرد كن ر وج عن موس بن نص
جامع املذكور العظ  املدينة من أب س ا ِسّ

ُ
ها وتحفها حيث أ ي

ها، ا عد  )٧٥(م جد فيما  ل امل رير تحو وما ذاك إال ادعاء من أجل ت
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عد سقوط سرقسطة  أيدي النصارى  سة املذكورة، أي  إ الكن

ر مدينة ١١١٨ـ/٥١٢سنة ( نا اتخذ موس بن نص م)، ومن 
مالت العسكرة و سرقسطة قاعدة   املستقبل مركزا النطالق ا

ا "تتوسط  ل باعتبار يطة بمنطقة الثغر ألاع ك نحو البقاع امل
   )٧٦(.املنطقة ع العموم"

ر يرسل البعوث والسرايا لفتح املدن ، وعليھ بدأ موس بن نص
ربية ال  ذا ألاسلوب  الواقع مألوف  كل العمليات ا املجاورة و

ها املسلمون منذ أن كانت الفتوحا ات قام  و من مم ت  املشرق، و
ذا كلھ من أجل  جهاد، و ن  امليدان العسكري وا القادة الضليع
ها  ن والتعرف ع طبيع يطة بمعسكر املسلم معرفة املناطق امل
ن  الصعبة والسهلة  نفس آلان، وذلك ألن دراسة العالقة ما ب

ساعد ع فهم املدين ها سوف  يطة  ة نفسها، املدينة واملناطق امل
ا وبالتا يمكن  ها ونفوذ ساعد أيًضا ع تحديد مناطق خدما كما 

ها بوضوح، مي غر  )٧٧(إدراك أ وبعد عام واحد حولها املسلمون إ 
سية  ها املهاجرون من العرب اليمنية والق ر وتدفق إل إسالمي كب

نت بالرجال لتصبح قاعدة لزحف جديد، ُ ربر و حيث توغل  )٧٨(وال
ر ومن معھ نحو الردة مرورا بوشقة، باتجاه إقليم  موس بن نص

هت القوات  -طرطوشة وطركونة وبرشلونة -قطلونية وقد جو
ا مدن  ذه املنطقة بمقاومة النصارى لها باعتبار إلاسالمية  

نة لها أسوار منيعة، ولوال رسول الوليد بن عبد امللك  مغيث  –حص
روج عن ألاندلس والكف عن التوسع   -الرومي الذي أتاه مأمورا ل

رتات، إال أنھ رأى من  ان ملوس شأن آخر نحو ما وراء جبال ال البالد ل
ن املناطق املفتوحة من جهة الغرب فأمهلھ رسول  الضروري تأم
هر  اذية ل هما، ولهذا توغل ومواله  البالد امل عد اتفاق بي ليفة  ا

دوخا ما إبرة وسارا  هر وجنوبھ يفتحا و ن شمال ال ن متواز ر مسلك ع
هما من مدن وقرى، وقد كان يتفرع من سرقسطة طرقان  صادف
هر إبرة ح  ب بحذاء  رومانيان من الشرق إ الغرب،"ألاول يذ

ا (Haroارو( س بع بروف ناك ي بع أماية، ) Briviesca)، ومن  ثم ي
ي ينط رقة، والثا تجھ ثم ليون واس لق من الطرق ألاول عند بدايتھ و

رقة   لتقي بالطرق املمتد من ماردة إ اس سية، و إ قلونية وبل
" نافن ليفة  )٧٩(.مدينة ب إ أن كانت املراسلة الثانية من طرف ا

ر وفتوحاتھ  ألاندلس، وقد  هائيا ملوس بن نص ال وضعت حدا 
فتح ما تبقى من مدن الثغر حيث خلفھ ابنھ عبد العزز الذي أتم 

رتات، ليظهر دور الثغر ألاع  فتحت املسالك نحو ما وراء جبال ال
انتھ الهامة  ت ا. وم   ارخ ألاندلس سياسًيا وعسكرً

جيوش الفتح ال كانت تنطلق  وذلك بأن أصبح مركز إلامداد 
جأ الذي يأوي إلي ًرا ما كان يمثل امل رة، وكث ھ نحو ألارض الكب

ش، إ أن كان  ج املسلمون من أجل إعادة ضبط النفس وتنظيم ا
هائًيا للتوسع  من أمر"بالط الشهداء" و املعركة ال وضعت حًدا 
ن يحافظون ع ألاقل ع منطقة  إلاسالمي  أوربا، ما جعل املسلم
با  ألاخرى   ن الداخلية ال كانت س هم رغم الف الثغر  أيد

هم انطالًقا من حملة شارملان ضياع منط تمانيا من سيطر قة س
ية ع سرقسطة سنة     )٨٠(ـ.١٦١م/٧٧٨الصلي

ذا الثغر فه لسان حال املنطقة  وملا كانت سرقسطة عاصمة 
جيوش الفتح نحو الشمال والغرب كانت  ل، فبقدر ما كانت دعًما  ك

ومة املركزة  قرطبة وذلك ملا رة أمام ا جر ع ت بھ  كذلك  تم
ته جيوش إلامارة امن سرعة تقلب أحو  لها السياسية إذ كانت ما إن ت

علن آخًرا من  ُ الفة من القضاء ع ثورة أو عصيان ح  أو ا
ا عبد الرحمان الداخل سنة (  )٨١(م)،٧٨٠ـ/١٦٤جديد، فقد غزا

ن بن ي ألانصاري سنة  ها حس عد أن ثار  وأخضعها إلمارتھ 
اكم طول زمن ح  )٨٢(،م)٧٨٠ـ/١٦٣( ستقر  ها املدينة ال ال  لك

تفض وتخرج عن الطاعة أو كما وصفها ابن حيان  دار النفاق «ت
شام بن عبد الرحمان  )٨٣(،»والبلوى  ا  رد  -ـ١٧٢(لذا اس

ها خرجت عن ٧٩١-ـ١٧٥ثانية سنة ( )م٧٩٦- م٧٨٨ـ/١٨٠ م) إال أ
ضوع تارة م)، و ٧٩٧ـ/١٨١الطاعة أخرى ثالثة سنة ( ن ا بقيت ب

ي  ي من القرن الثا ن  النصف الثا ها الف عت  والانتفاض طوًرا وتتا
جرة، ع  )٨٥(إ أن َعُظمت بالثغر ألاع أسرة ب قس )٨٤(لل وال با

ر عبد الرحمان ألاوسط  ا ألام - م٨٣١ـ/٢٣٨-ـ٢٠٧(أحد أفراد
جيوشھ )م٨٥٢    منطقة الثغر.  فعينھ والًيا ع تطيلة وقائًدا 

عض الوقت  املنطقة وذلك  ئ  ذه ألاسرة كان لها أثر س ولكن 
سو الثالث  ملك ) م٩١٠-ـ٢٩٥ م/٨٦٦- ـ٢٥١(بتحالفها مع ألفو

ا  هم لذلك أرسل نحو رة بي عد مصا ومة املركزة  ليون ضد ا
ر دمحم ابنھ املنذر (ت. م) فأعاد ٨٨٣ـ/٢٧٠م) سنة (٨٨٦ـ/٢٧٣ألام

عد أن كادت منذ ذلك الوقت أن تصبح تحت املدين ة إ حوزة إلامارة 
إشراف النصارى املباشر لو كان ذلك الظرف مثل ما أصبح عليھ أيام 
ذه ألاسرة ومألت فراغها  هائيا عن  الطوائف، ولهذا تخلت قرطبة 
ن  ي ، و أسرة التجي اسة ووالء عن ألاو بأسرة ال تقل نجدة ور

الذي كان والًيا ع دروقة وقلعة أيوب  )٨٦(لتجييحيث تمكن ألانقر ا
عد مناجزتھ للمتأخرن من أسرة ب  يالء ع سرقسطة  من الاس
ر عبد هللا بن  هم مرة أخرى ع ألام قس الذين كانوا قد أعلنوا عصيا

ر قد أقر ألانقر والًيا ع ٩١٢ـ/٣٠٠دمحم (ت. م)، ولهذا فإن ألاخ
اكم، - سرقسطة  -عاصمة الثغر ت ا ولكن  )٨٧(مقابل والئھ للب

ها مدعاة إلعالن  املنطقة بحكم موقعها النائي عن مركز إلامارة فإ
اشم قد  و دمحم بن  ن و ي شقاق والاستقالل، وذلك أن أحد التجي الا

م)، فزحف إليھ الناصر عبد ٩٣٤ـ/٣٢٢بدر منھ العصيان سنة (
م) ٩٣٨ـ/٣٢٦سنة ( )م962-م913ـ/ ٣٥٠-ـ٣٠٠(الرحمان 

هدم سور املدينة ملا علم أنھ  شھ حيث أمر  ا ودخلها بج رد واس
   )٨٨(الباعث ع العصيان  كل وقت.

 )م١٠٠٢- م٩٨٧ـ/٣٩٢- ـ٣٦٧(و أيام املنصور بن أبي عامر 
حاول عامل سرقسطة عبد الرحمان بن املطّرف الاستقالل باملدينة 

غلب عليھ وقتلھ سنة ( ولكنھ أبقى  )٨٩(م)٩٨٩ـ/٣٧٧إال أن املنصور 
لها كانوا يدينون لها  ية ألن أ ا تحت إشراف ألاسرة التجي أمور
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رك لها  ق ع البيوت العربية وال ي بالطاعة رغم أن املنصور كان ُيَضّيِ

. شاط السياس   )٩٠(املجال  ممارسة ال
نا يمكن القول؛ بأن منطقة الثغر ألاع بقدر ما كانت قاعدة  و

ن  النطالق ا خط الدفاع ألاول عن املسلم الغزوات  آلافاق باعتبار
الفة  قرطبة، حيث   ألاندلس بقدر ما كانت خطًرا ع مركز ا
م آمنون  هم لها و علنون عصيا كان الثوار واملارقون ضد قرطبة 
م املتعددة، مما  هار قة وأ هم وجبالهم الشا مطمئنون خلف حصو

ل عقبة أو عائًق  ش ا أمام جيوش إلامارة إذا ما حاولت التصدي كان 
                 )٩١(لتلك الثورات.

ة ع ألافول كان القائم ع املدينة  مو
ُ
الفة ألا وملا أشرفت ا

جند وتر إ  املنذر بن ي التجي الذي كان رجال من عرض ا
ارة قال القيادة آخر دولة ابن أبي عامر، وتنا أمره  الفتنة إ إلام

أنھ كان فارًسا لبق «م)، ١٣١٢ـ/٧١٢عنھ ابن عذارى (كان حًيا سنة 
ب لقّصاده ماًال  ًما و جهل... وكان كر الفروسية خارًجا عن حد ا
ت أيامھ  عظيًما فوفدوا عليھ وَعُمرت لذلك حضرتھ سرقسطة فحُس

تف املداح بذكره ففي عهده عرفت سرقسطة مع الهدوء  )٩٢(،»و
عة النصارى السياس وا خذ عليھ من مصا

ُ
ياة آلامنة، رغم ما أ

ذه السياسة إال  ل سرقسطة لم يدركوا ثمرة  وتملقھ معهم، لكن أ
ن خلفھ ولده ي الذي لم يكن ١٠٢٣ـ/٤١٤عد وفاتھ سنة ( م)، ح

عاملھ مع النصارى مما أدى إ ازدياد طمعهم  بالده ح  كأبيھ  
و آلاخر سنة ( م)، وخلفھ ابنھ املنذر الذي لم ١٠٣٧/ـ٤٢٨تو 

ًئا من حياتھ سوى حادثة اغتيالھ ع يد ابن عمھ  تذكر املصادر ش
يون  )٩٣(م)،١٠٣٩ـ/٤٣٠سنة (» عبد هللا بن حكيم« أين أعطى التجي

ت الهودي بأن يحل محلهم  عاصمة ملكهم سنة (  ٤٣١الفرصة للب
  م). ١٠٤٠-١٠٣٩ـ/

عض الروايات ت ناك  ام ولكن  رات ا ختلف  تحديد ف
هم، فبعضهم  يون الثالثة املتأخرن كما تختلف أيًضا  أسما التجي

ن ي التجي الذي تو سنة ( ن ولده ١٠٣٧ـ/٤٢٨لم يم ب م) وب
م) أو سنة ١٠٣٩ـ/٤٣٠املنذر الذي قتلھ عبد هللا بن حكيم سنة (

ا  سنة وفاة ي كما اختلفوا أيضً  )٩٤(م) عند البعض،١٠٤٠ـ/٤٣١(
ناك َمْن يجعلها ١٠٢٩ـ/٤٢٠التحي فهناك َمْن يجعلها سنة ( م) و

ولعل ألارج  )٩٦(م)١٠٣٦ـ/٤٢٧أو سنة ( )٩٥(م)١٠٣٧ـ/٤٢٨سنة (
ن ما دامت كل الروايات تتفق ع عدم  رت ن ألاخ ت و إحدى الس

رة حكم املنذر سوى حادثة اغتيالھ ومرد ذلك ر  ء من ف ما ذكر أي  بَّ
ر. رة حكم ألاخ   إ  ِقَصر ف

سط سيطرتھ ع  أما من الناحية الاقتصادية، فإن الذي ي
ر العميم الذي تزخر بھ  املنطقة سياسًيا حتًما سيعود عليھ ا
ًسا  التحكم  التجارة  الداخلية   ون طرًفا رئ رة، وبالتا ي ألاخ

ها، وبالتا يفرض  ارجية م ن القوى للثغر ألاع وا وجوده ب
ر مباشرة ع  ر ولو بطرقة غ ستطيع التأث امنة و املعاصرة وامل
ھ، فالتوسعات السياسية مثال تتطلب القوة  توجيھ ألاحداث لصا
جلة الاقتصاد   ا إن لم تكن  رة وزنا لوجود س لألخ العسكرة ول

روب  سبة النمو  ارتفاع ألن الاقتصاد وقود ا كما تطور مستمر و
  مواد خام وصناعية  الوقت نفسھ.يقال وذلك ملا يوفره من 

ئة بإيجابياتھ وسلبياتھ وحسناتھ  ومن جهة أخرى؛ فإن موقع الب
شطة  ان املجتمعات نحو أ ًرا  توجيھ س ئاتھ يلعب دوًرا كب وس
س املوقع فحسب بل  ، ول جغرا ر املوقع ا وسلوكيات معينة تحت تأث

ذان م العوامل ال تؤثر  مدى  املوضع أيضا و العامالن من أ
، ولهذا فإقليم  )٩٧(اتصال إقليم بآخر كما تتحكم  أمنھ الداخ

ن إسالمي   ن مجتمع دود الفاصلة ب الثغر ألاع ووقوعھ ع ا
هما فه  ركة بي ميتھ مش ي  الشمال قد جعل أ جنوب ونصرا ا

ه اج عناصر شعب ا مباشرة وبسهولة، كما أن املنطقة املعرضة الم
رة من النصارى  املنطقة لم يكن لقرب البالد  سبة كب وجود 
عود ذلك إ طبيعة الفتح العربي  هم فحسب، وإنما  النصرانية م
رة وال  ذه ألاخ  ، ها أرا ص إلاسالمي ألن أرا الثغر ألاع أغل

جزة وبا م ع دفع ا لها مقابل رضا ا أل فاظ ع تبقى مل لتا ا
جنوب  م الاجتما والقومي  املنطقة ع عكس أرا ا وجود
ذا ما يؤدي  عها ع جنود الفتح، و ال فتحت عنوة حيث تم توز
ذا الوجھ كانت  سبة للنصارى، ومن  جرة تحل محل البقاء بال بال

ن والنص ارى تمثل بؤرة التوتر الاجتما  كل من سياسة املسلم
  السواء.ع 

í³^} 
ذا العرض الذي تناول جغرافية الثغر والوضع السياس  عد 
ود، يت  والعسكري منذ الفتح إلاسالمي إ غاية قيام مملكة ب 
جانب  سيطة  مجملها، لذلك فا ذه الدراسة ال للعيان الهدف من 
نا جغرافية الثغر وما تم بھ من تنوع التضارس  ألاول واملقصود 

هار، باإلضافة إ وتدا خل املرتفعات واملنخفضات وتقاطع ألاودية وألا
جبال  اذية  جزرة امل كون املنطقة تقع  الشمال الشر من شبھ ا
جغرا لھ  ذا الاستقالل ا رة، كل  رتات) بوابة ألارض الكب رنيھ (ال ال

ر وا ع   املنطقة سلبا وإيجابا، أما الايجابي  ذلك  شعوبتأث
هار  قة وألا جبال الشا كون املنطقة محصنة طبيعيا من خالل تلك ا
لة ال كانت دائما حائال أمام جيوش ألاعداء   وألاودية الطو
ها، ومن جهة أخرى فقد كانت منذ  اقتحامها أو محاولة السيطرة عل
ها حمالت الفتح إلاسالمي نحو  الفتح العربي إلاسالمي قاعدة تنطلق م

جيوش إلاسالمية  الشمال وا لشمال الغربي، حيث كانت سندا ل
ذه  تقديم الدعم العسكري من مؤن وغذاء وسالح خاصًة وأن 
ة، ولكن رغم ذلك فقد انقلبت  هر بصناعة ألاس ش املنطقة كانت 
ها استغالل ألاسر املتغلبة لهذا  ر إ سلبيات متتالية، م ايجابية التأث

صان ذه ا جغرا و اص، بحيث املوقع ا ها ا ة الطبيعية لصا
ومة املركزة  قرطبة و آمنة  ها ضد ا علن عصيا كانت 
ها للنصارى، ح  ها وجبالها وفوق ذلك كلھ موالا مطمئنة وراء حصو
ذه  ر جهد وعناء  إعادة إخضاع  اكمة تلقى كب كانت السلطة ا

.   النوا
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 كان التاريخية

 دراسات
جغرا لھ تأث ر مباشر ع الظروف وبالتا فإن الاستقالل ا

عرض املنطقة  ذا ما تم الكشف عنھ من  السياسية والعسكرة، و
ر أسرة  جانب الذي ساعد أك و ا ، و ل سهولة لالستقالل السياس ب
ذا من جهة، ومن أخرى  هم  منطقة الثغر،  ود  إقامة مملك ب 

ر عت روات الاقتصادية ال  من  كون املنطقة تتوفر ع مختلف ال
شبھ إ  دعائم قيام الدول واملمالك، كذلك فإن العرب وجدوا ظروًفا 
جزرة خاصًة القبائل  ناك  شبھ ا ا  هم ال ألفو عيد طبيع حد 
ها  ذه ألارض أ اليمنية ال كانت تمارس مهنة الزراعة، فمن حظ 

ؤالء العرب.   وجدت 
  

Ðuø¹] 
ق ألاول:-   امل

م  هار الثغر ألاع وأ   )٩٨(مدنھ.أ

  
  
  
  
  
  

ي - ق الثا   :امل
  )٩٩(مخطط مدينة سرقسطة
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 كان التاريخية

 دراسات
ق الثالث -    امل

 )١٠٠(الثغر ألاع ألاندلس واملمالك النصرانية املجاورة لھ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
ن بلغيث،  )١( َن الرُّبط باملغرب إلاسالمي ودوُر دمحم ألام ا  عْصري املَرابِط

ِديَن  ّحِ ر مطبوعة) -دراسة تارخية وحضارة -واملوَّ ر غ  (رسالة ماجست
ميد حاجيات، معهد التارخ جزائر،  ،إشراف عبد ا جامعة ا

 .٢٩ص:م، ١٩٨٦ـ/١٤٠٦
جهاد  ألاندلسأحمد مختار العبادي،  )٢( رب وا شأة صور من حياة ا ، م

ة،   .١٤ص: ،٢٠٠٠املعارف، إلاسكندر
)٣(  ، س س  -القارة إلافرقية وجزرة ألاندلسأبي عبد هللا الشرف إلادر مقت

ة املشتاق تحقيق إسماعيل العربي، ديوان املطبوعات  -من كتاب نز
جزائر، جامعية، ا  .٢٦١، ص:١٩٨٣ا

هامؤلف مجهول،  )٤( يم أخبار مجموعة  فتح ألاندلس وذكر أمرا ، تحقيق إبرا
روت، ، دار الك٢ألابياري، ط ي، ب رة، دار الكتاب اللبنا تاب املصري، القا

 .٦٢م، ص:١٩٨٩/ـ١٤١٠
كتاب أبي عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أبي بكر القضا املعروف بابن ألابار،  )٥(

راء لة الس ن مؤس، ط٢، جا رة، ٢، تحقيق حس ، دار املعارف، القا
 .٢٤٦، ص:١٩٨٥

سن النبا )٦( سن بن عبد هللا بن ا ، املس تارخ قضاة ألاندلس، أبو ا
ستحق القضاء والفتيا جنة إحياء كتاب املرقبة العليا فيَمْن  ، تحقيق 

راث العربي،، ط روت، ٥ال جديدة، ب شورات دار آلافاق ا -ـ١٤٠٣، م
 . ٥٤،ص: ١٩٨٣

طيب،  )٧( ، تحقيق ليفي ٢، جأعمال ألاعالم أو تارخ اسبانيا إلاسالميةابن ا
سال، ط روت لبنان، ، دا٢بروف  .١٧١، ص:١٩٥٠ر املكشوف،  ب

يم صا السامرائي،  )٨( دراسة  أحوالھ  -الثغر ألاع ألاندلسخليل إبرا
غداد، ٩٢٨- ٧١٤ـ/٣١٦-٩٥( - السياسية    .٤٢، ص:١٩٧٩م)، مطبعة أسعد، 

ذا الثغر، كما  )٩( إن الدكتور مختار العبادي يجعل مدينة سالم  عاصمة 
ذا مع بداية ظهور جعل مدينة طليطلة  عا ى، ربما كان  صمة الثغر ألاد

ون عاصمة  ذه املدينة  وسط ألاندلس يوجب أن ت ر، إال أن موقع  ذا ألاخ
ى (انظر، أحمد مختار العبادي،  س ألاد صور من حياة للثغر ألاوسط ول

جهاد  ألاندلس رب وا  ).١٤، ص:ا
رنيھ: )١٠( ن فر  :pyréneésجبال ال ن البحر و جبال فاصلة ب سا واسبانيا ب

ا العرب  اي أسما س س«املتوسط وخليج  را رتات، كتب » ال و جبال ال
جملة آلاتية  رتات ا ن مع ال أي  puertos«monts des ports«أحد املؤلف

ئ، وفسرت كلمة  لمة  portsجبال املوا إلاسبانية  »puertos«الفرسية ب
جبال  ا   goges des montagnesو تفيد مع حلوق ا ها ومنافذ وأبوا

ئ، إذ ال  س املوا و املع املراد ول ذا  ها إ جانب آخر و ال توصل من جن
جبال ئ  ا  ).١٣٠٧-١٣٠٦، ص: ٥.(دائرة املعارف إلاسالمية، جموا

لل السندسية  ألاخبار وآلاثار ألاندلسيةشكيب أرسالن،  )١١( ، ٢ج، ا
شورات ياة، ب م  .١٠٩-١٠٨روت لبنان، د.ت، ص:دار مكتبة ا

ستعمالن مًعا  النصوص العربية وكان  ألبة والقالع: )١٢( ما علمان جغرافيان  و
ها إ ألبة والقالع  رون من سرقسطة وم س هم ململكة ليون  املسلمون  غزوا

ذه املنطقة  س  هر إلابرة، ثم أصبحت  ها »قشتالة«ع طول  ، وقامت عل
 
ً
ها ع  مملكة كانت أشد وطأ ن  ألاندلس حيث فرضت سيطر ع املسلم

 .٤٠، ص:الثغر ألاعالسامرائي،  ).١٠٨٦ـ/ ٤٧٨مدينة طليطلة سنة (
 .٤٦، ص:الثغر ألاعالسامرائي،  )١٣(
ل، دار الكتب ١، جنفح الطيباملقري،  )١٤( عليق مرم قاسم الطو ، شرح و

روت،   .١٥٠،ص: ١٩٩٥العلمية، ب
س الزوكھ،  )١٥( جغرافيا إلاقليميةأوربا دمحم خم دار املعرفة  ،دراسة  ا

جامعية . (انظر: ١٥٨،١٦١،١٦٢م، ص:٢٠٠٣ـ/ ١٤٢٣، إلاسكندرة مصر،ا
 ).٥٨ص:، الثغر ألاع السامرائي،
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثالثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ري،  )١٦( جغرافياأبي عبد هللا دمحم بن أبي بكر الز ، تحقيق دمحم حاج كتاب ا

رة، د.ت، ص:  .٨٢صادق، املركز إلاسالمي للطباعة، القا
لل السندسيةرسالن، أ )١٧(  .١١٤ص: ،٢ج،ا
 .٥٢، ص:الثغر ألاعالسامرائي،  )١٨(
س العذري،  )١٩( ، تحقيق عبد العزز نصوص عن ألاندلسأحمد بن عمر بن أ

شورات معهد الدراسات إلاسالمية، مدرد، د.ت، ص: ي، م وا . (انظر: ٢٢ألا
ري، نفسھ ).١٢٩، ص:تارخ ألاندلسمؤلف مجهول،   ، أيًضا: الز

، عبد ال )٢٠( يص أخبار املغربواحد املراك جب  ت ، دار الكتب ١، طامل
روت لبنان،  .٢٧٢م، ص:١٩٩٨/ ـ١٤١٩العلمية، ب

جغرافياابن سعيد املغربي،  )٢١( ، ١، تحقيق إسماعيل العربي، طكتاب ا
روت،  ع، ب شر والتوز شورات املكتب التجاري للطباعة وال ، ١٩٧٠م

 .١٦٧ص:
ري، نفسھ، )٢٢(   .٨٢ص: الز

 .٢٢ص: ،نصوص عن ألاندلس، العذري  )٢٣(
 .املصدر نفسھ )٢٤(
لل السندسيةشكيب أرسالن،  )٢٥(  .٢٥٥ص: ،٢ج،ا
م ألاسباب ال ساعدت النورمان الدخول إ املدينة والسيطرة  )٢٦( ن أ ومن ب

ها سنة  ر العيون.٤٥٦عل ان املدينة الذي كان يصلها ع و قطع املاء عن س  ـ 
 ).٢٤نفسھ، ص: العذري،(

،  . انظر:٢٤نفسھ، ص: )٢٧( ا بن دمحم بن محمود القزو آثار البالد وأخبار زكر
روت، د. ت،العباد  .٥٣٤،ص:، دار صادر، ب

 .٤٨٦، ص:الثغر ألاعالسامرائي،  )٢٨(
ن،  )٢٩( جغرافيا املناخيةحسن سيد أحمد أبو العين ، الدار ١، طأصول ا

روت، د. ت، ص:  شر،، ب جامعية للطباعة وال ا. ٣٣ا عد  وما 
جغرافيا الطبيعية، صالح الدين كردوس )٣٠( ، ديوان املطبوعات أسس ا

جزائر،  جامعية، ا  .٢٣٨، ص:١٩٨٦ا
 .٤٢، ص:الثغر ألاعالسامرائي،  )٣١(
 .٢١٣، ص:نفسھصالح الدين كردوس،  )٣٢(
س،  )٣٣( ن مؤ فجر ألاندلس، دراسة  تارخ ألاندلس من الفتح العربي إ حس

ة ( ل العصر١، طم)٧٥٦-٧١١قيام الدولة ألامو روت  ، دار املنا ديث، ب ا
 .١٢٢، ص:٢٠٠٢لبنان، 

 .٥٤٥-٥٤٤، ص:آثار البالد وأخبار العباد، القزو )٣٤(
، ١، جنفح الطيباملقري،  . انظر:٦٢، ص:أخبار مجموعةمؤلف مجهول،  )٣٥(

م .عبد العزز سالم، ١٥٠ص: ن وآثار من الفتح العربي إ  -تارخ املسلم
الفة روت، -سقوط ا هضة العربية، ب  .١٦٥،  ص:١٩٨١دار ال

رةمدينة مكناسة:  )٣٦( هر  صغ غور ألاندلس، وتقع ع  صن و من  هة با شب
هر إبرة. ،  الزتون الذي يصب   س ة املشتاقإلادر  .٥٥٧، ص:٢، مجلدنز

 .١٥٠، ١٤٩، ص:١، جنفح الطيباملقري،  )٣٧(
 .٦٠، صالثغر ألاع، السامرائي )٣٨(
هر شيقر، حيث غر ألاندلس الشر و مدينة قديمة أبت: الردة )٣٩( يت ع 

لها  رة املنعة وأ نة كث ب و حص هر إبرة، ُيلقط منھ الذ هر   ذا ال يصب 
، ٥٠، ص:٣، السفراقتباس ألانوارالرشاطي،  معلومون بالنجدة. . إلادرس

ة املشتاق    .٥٥٤، ص:٢، مجلدنز
)٤٠(  ،  .٣٥، ص:آثار البالدالقزو
راق آلاف ،إلادرس )٤١( ة املشتاق  اخ ، عالم الكتب، ١، ط٢، املجلداقنز

روت،    .٥٥٥، ص:١٩٨٩ب
)٤٢(  ،  .نفسھالقزو

لل السندسيةأرسالن،  )٤٣(  .٢٥٥ص: ،٢ج ،ا
ن سرقسطة خمسون ميال  وشقة: )٤٤( ها وب جر بي نة لها سوران من  مدينة حص

ري،  من جهة الشرق، ذات متاجر وأسواق عامرة وصنائع قائمة. م الروض ا
، – ٦١٢، صاملعطار س ة املشتاق إلادر  . ٥٥٤،ص:٢، مجلدنز

ري،  )٤٥( جغرافياالز  .٨٢، ص:كتاب ا
ة املشتاق، إلادرس )٤٦(  .٥٤٤، ص:٢، املجلدنز
 .٧٣٤، ص:٥٥٥نفسھ، ص: )٤٧(
م البلدان برشلونة:  )٤٨( ن طركونة خمسون ميًال و » برشنونة«و تقو ها وب بي

ا  ها ال تدخلھ املراكب إال عن معرفة ولها ربض وعل» ترش«ع البحر ومرسا
بوب والعسل. نطة وا ها ا ر  ري انظر:  سور منيع، تك م الروض ، ا

ياقوت  .٢٣٣، ص:٥، جصبح ألاعالقلقشندى،  .٨٧، ٨٦، ص:املعطار
موي،  جم البلدانا  .١٤٠، ص:١، جم

هود تقع ع البحر املتوسط  الشمال الشر من  طركونة: )٤٩( س مدينة ال و
ها ألاندلس، لها سور رخام أسود و  نة وأبراج منيعة بي ية حص ها أب أبيض، و

ن الردة  ها وب ن طرطوشة خمسون ميال وبي ها وب ن برشلونة ستون ميال، وبي وب
ن  القسم الثالث.  خمسون ميًال، قاعدة من قواعد العمالقة جعلها قسطنط

،  انظر: س ة املشتاقإلادر ، الروض املعطار، ٥٥٥، ص:٢، مجلدنز
 .٣٩٢ص:

ود  الثغر ألاع زمن وعماد ال )٥٠( و خامس أمراء مملكة ب  ذا  دولة 
ذه الدولة  موقعها الذي قامت فيھ ولم  ن، وقد بقيت  الطوائف ثم املرابط
عد دخولهم ألاندلس ع عكس كل ممالك الطوائف  يتعرض لها املرابطون 

ن، وذلك للعالقات السياسية القا ها يوسف بن تاشف ئمة ألاخرى ال ق عل
هم  ود–ع التعاون بي هم حصل سوء  -ب  ن، ولكن  آخر أيام دول واملرابط

ر املرابطي ع بن يوسف  ن لذلك حرض وزراء ألام ود واملرابط ن ب  م ب تفا
ن سرقسطة وإخراج امللك الهودي  ضد عماد الدولة ما أدى إ دخول املرابط

ها. ،  م ري سام الشن رة  محاابن  جزرةالذخ ل ا ، تحقيق ٤، املجلد سن أ
روت لبنان، ( م)، ١٩٩٨ـ/١٤١٩سالم مصطفى الَبُدري، دار الكتب العلمية، ب

 .٤٣٨، ص :املغرب  ح املغرب، أيًضا: ابن سعيد املغربي، ١٦٠- ١٥٩ص:
س لومبارد،  )٥١( جغرافية التارخية للعالم إلاسالمي خالل القرون ألاربعة مور ا

روت لبنان، ٢الرحمان حميدة، ط، ترجمة عبد ألاو ،دار الفكر املعاصر، ب
    .١٠٢،١٠٣م، ص: ١٩٩٨ـ/ ١٤١٩

، مركز دراسات  تارخ وحضارة املغرب وألاندلسكمال السيد أبو مصطفى،  )٥٢(
ة،    .٥٩، ص١٩٩٧إلاسكندرة للكتاب، إلاسكندر

بل،  )٥٣( س عرب فيصل عبد هللالتجارة والتجار  ألاندلسأليفيار ر كو  ، ،
ان، اململكة العربية السعودية، ١ط  .٩٢،ص:٢٠٠٢، مكتبة العبي

م البلدانأبي الفداء،  )٥٤( سالن، دار الطباعة تقو ن د نود ومالك كوك يح ر ، ت
موي،  .٧٥، ص: ١٨٤٠السلطانية، بارس،  جم البلدانأيًضا: ياقوت ا ، م

 .٢١٢، ص:٣املجلد
ي،  )٥٥( ستا جم دائرة املعارف بطرس ال ل فن ومطلبقاموس  -م  -  عام ل

روت لبنان، د.ت، ص:   .٥٧٨املجلد التاسع، دار املعرفة، ب

و ابن أخت يوليوس  أغسطس: )٥٦( و كيوس يوليوس قيصر أكتافيانوس و و
، ثم ترك لھ ٤٤ -١٠٠قيصر" ق م" أول أباطرة روما وقد اتخذه ابنا بالتب

عد سنة  كم إال  تھ ع العرش إال أنھ لم يتقلد ا يث تو ق.م ح ٣٠وص
ضارة م. انظر: ديورانت،١٤سنة  ضارة  -قصة ا قيصر واملسيح أو ا

جزء -الرومانية روت، د.ت٣، املجلد١ا جيل، ب ، ، ترجمة دمحم بدران، دار ا
 .  ٤٠٦ص:

  .٢١، ص:نصوص عن ألاندلس )٥٧(

ي، نفسھ، ص: )٥٨( ستا  .٥٧٨ال
 . ٣٦٧، ص:٣، جدائرة املعارف إلاسالمية )٥٩(
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 كان التاريخية

 دراسات
 .١٤٩،١٥٠، ص:١، جنفح الطيباملقري،  )٦٠(
م البلدانأبي الفداء،  )٦١(  .٧٥، ص:تقو
)٦٢(  ، س ة املشتاقإلادر الروض  انظر: .٧٣٣ص: -٤٥٤، ص:٢، مجلدنز

 .٣١٧، ص:املعطار
ر والبحرشيخ الربوة ألانصاري الدمشقي،  )٦٣( جائب ال ر   ، ١، طنخبة الد

روت لبنان،  راث العربي، ب  .١٥٠، ص: ١٩٨٨دار إحياء ال
ي .١٤٩،١٥٠،ص:١، جنفح الطيباملقري،  )٦٤( ي امل ألاندرا  :أو امل الذرءا

و  ون الراء املهملة وفتحها مًعا والهمزة واملد، و جمة وس بفتح الذال امل
 .٢٦، ص:تارخ ألاندلسابن الكردبوس،  الشديد البياض.

  .٣١٧، ص:الروض املعطار )٦٥(

 .٨٠، ص:ألاندلس  اقتباس ألانوار )٦٦(
ري،  )٦٧( جغرافياالز  . أيًضا:٣٠٧: املقري، نفسھ، ص:. انظر٨٢- ٨١، ص:كتاب ا

، تارخ ألاندلس. مؤلف مجهول، ٨٧، ص:تارخ ألاندلسابن الكردبوس، 
 .١٠٣ص:

و حيوان ال يحتاج منھ إال إ خصاه، ور مُّ الّس  )٦٨( ر و جندبادس : ُيقال لھ ا
قطع منھ خصاه  ر فيؤخذ و سرح  ال يوان من البحر و فيخرج ذلك ا

طلق. موي، انظر: و  . ٢١٣، ص:٣املجلد ياقوت ا
 املقري، نفسھ. )٦٩(
 .١٤٩،١٥٠،ص:١، جنفح الطيباملقري،  )٧٠(
)٧١(  ،  . ٥٣٤، ص :آثار البالدالقزو
ود: )٧٢( ود، قال عنھ ابن سعيد نقًال عن  عبد هللا بن  ر عبد هللا بن  و ألام و

سب وأطلعوا ما نظمھ غرر   الرازي: ها بردا من ا ود ال رقموا  حسنة ب 
سب، وكان ود أن  وجھ ال ابن عمھ املقتدر يحسده حسدا ما عليھ من مزد، و

ديد، فنفاه عن الثغر، وقصد طليطلة،  ون بدال من كالمھ  مجلسھ من ا ي
ن ملوك الطوائف إ أن استقر بھ املقام عند ابن  ثم جعل يضطرب ما ب
رة.  عد ف ها  ألافطس صاحب بطليوس وعينھ والًيا ع لشبونة، ثم تخ ع

 .٤٧٧، ص:٢، جاملغرب: ابن سعيد املغربي، انظر
، نفسھ، ص: )٧٣(  .٤٣٥-٤٣٤القزو
م  ألاندلسالعزز سالم،  عبد )٧٤( ن وآثار  .٩٨، ص:تارخ املسلم
، ص: )٧٥(  .٧٢-٧١السامرائي، الثغر ألاع
 .٧٤نقًال عن ابن رستة، ص: نفسھ، )٧٦(
فاف وآخرون،  )٧٧( جغرافية املدنعبد ع ا ، دار ١، طاملبادئ العامة 

ع، ألاردن، الكند شر والتوز  .١٤٨، ص:٢٠٠٠ي لل
هم بالفرنجةم حسن محمود،  )٧٨(  -٩٢( املسلمون  ألاندلس وعالق

رة، م)٨١٥-٧١٤ـ/٢٠٦  .١٤٣، ص:١٩٨٦، دار الفكر العربي، القا
معبد العزز سالم،  )٧٩( ن وآثار  .١٠٢، ص:تارخ املسلم
يم بيضون، " )٨٠( يات الغربية  حملة شارملإبرا ر الصلي ان ع بواك

شر ١٦"، مجلة تارخ العرب والعالم، السنة الثانية، العددسرقسطة ، دار ال
ت، و  .٦م، ص:١٩٨٠ـ/١٤٠٠العربية، ال

ة  م:٧٨٨-م٧٣١م/١٧٢-ـ١١٣عبد الرحمان الداخل: )٨١( عبد الرحمان بن معاو
عرف بالداخل ألاموي  شام بن عبد امللك بن مروان امللقب بصقر قرش و بن 

الفة وملا مؤسس الدولة ألا  ت ا ة  ألاندلس، ولد  دمشق، تربى  ب مو
عقب العباسيون رجالها بالفتك، أفلت عبد الرحمان إ  سقطت الدولة و

م وأخذ  - نفزاوة-املغرب ثم تحول إ قبيلة بربرة عند أخوالھ، فأقام عند
هم وظفر بامللك  هم، فجاز العدوة إل ي ألاندلس، فأبلغوه طاع اتب أمو ي
هم وُلقب  ن وأعلن استقاللھ ع طبة للعباسي واستقر لھ ألامر فقطع ا
ن وقد سماه عدوه  بالداخل ألنھ أول من دخل ألاندلس من ملوك ألامو

ر حازًما، سرع »صقر قرش«املنصور العباس بـ ، وكان كما وصفھ ابن ألاث

ًيا لسًنا، شاعًرا. ن عليھ وكان  ارج هضة  طلب ا ، ألاعالم، الزرك ال
روت لبنان،  ن، ب  .٣٣٨، ص:١٩٩٧املجلد الثالث، دار العلم للمالي

نالسيد عبد العزز سالم،  )٨٢(   .٢٠٢، ص:تارخ املسلم

سابن حيان،  )٨٣(  .٣٩٥، ص:٣، جاملقت
جزء الثالث، الكندي وآخرون، د.ن، د.ت، دائرة املعارف إلاسالمية )٨٤( ، ا

 .٧٦٨ص:
)٨٥( : زمن القوط، فلما دخل إلاسالم كان قس سيد منطقة الثغور   ب قس

ألاندلس م إ الشام وأسلم ع يدي الوليد بن عبد امللك وكان ذلك رباًطا 
و  ذه ألاسرة  ص معروف   َعّد أول  بن فرتون،  موسوثيًقا من الوالء، وُ

ومة املركزة، ثم ما كادت أن أمست  ء من الوالء ل وقد أصبحت ع 
ها حي ث كانت لها عدة ثورات ضد قرطبة  منطقة الثغر تمثل خطًرا عل

يون. انظر: ها التجي غلب عل ، إ أن  لل السندسيةأرسالن،  ألاع ، ٢، جا
 .١٢٣ص:

)٨٦( : و دمحم ألاعور بن عبد الرحمان بن عبد العزز بن عبد هللا بن  ألانقر التجي و
ة بن زد بن املهاجر بن نجدة بن شرح بن حرملة بن يزد بن ربيعة بن عيدن

سب ألانقر الذي يورده ابن  ذا   . ب التجي عامر بن عدي بن أشرس بن شب
، حزم  جمهرتھ انظر:  ساب العربابن حزم ألاندلس ، دار ١، طجمهرة أ

روت لبنان،     .٤٣١-٤٣٠، ص:١٩٨٣الكتب العلمية، ب
ن ، تحقيق كوال ٢، جالبيان املغرب  أخبار ألاندلس واملغربابن عذارى،  )٨٧(

سال،،ط روت لبنان، ٣وليفي بروف  .١٢٣، ١٢٢، ص١٩٨٣،، دار الثقافة، ب
سابن حيان،  )٨٨(  .٤١٩، ص:٣، جاملقت
لل السندسيةأرسالن،  )٨٩(  .١١٦، ص:٢، جا
شاطھ  )٩٠( ر من ألاسر العربية واستعان  أغلب  ش الكث هم عمل املنصور ع 

هم فرًقا عسكرة خاصة  ل م ربرة بل ش  بھ.السياس ع ألاسر ال
ليم،   )٩١( ن ألاندلس إلاسالمية وإسبانيا النصرانية  رجب عبد ا العالقات ب

رة مصر، عصر ب أمية وملوك الطوائف ، شركة دار إلاشعاع للطباعة، القا
 . ٦٥د.ت، ص:

، البيان، ج )٩٢( ش،  أيًضا: .١٧٦-١٧٥ص:/٣ابن عذارى املراك محمود مقد
جائب التوارخ وألاخبار ة ألانظار   تحقيق لزواري ودمحم محفوظ، ، نز

روت لبنان،١، ط١املجلد  . ١٢٧، ص١٩٨٨، دار الغرب إلاسالمي، ب
 .١٧٦- ١٧٥ابن عذارى، نفسھ، ص: )٩٣(
رابن خلدون،  )٩٤( رة، ٤، املجلدكتاب الع ، شركة دار إلاشعاع للطباعة، القا

 .٣٥٤، ص:١٩٩٩
ب ، دار الكت١، تحقيق عبد القادر بوباية، طتارخ ألاندلسمؤلف مجهول،  )٩٥(

روت لبنان،   .٢٥٤، ص:٢٠٠٧العلمية، ب
)٩٦(  ، جيوس ضراء ا ضارة العربية إلاسالمية  ألاندلسسل ا ،، ١، جا

روت لبنان، ٢ط  . ١٠٤، ص:١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربية، ب
ميد أحمد رشوان،  )٩٧( ن عبد ا ئة واملجتمعحس ديث، الب جام ا ، املكتب ا

ة،   .١١١، ١٠٨، ص:٢٠٠٦إلاسكندر
  .٤٨٦، ص: الثغر ألاع ألاندلسالسامرائي،  )٩٨(

(99) L'vi-Provençal, Histoire de L'Espagne musulmane, tome 
3,P:355.   

  .٤٨٦، ص: الثغر ألاع ألاندلسالسامرائي،  )١٠٠(
 
 

  


