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الملخص:

دأب الحكاـ كالسالطيف في كؿ زماف كمكاف عمى تثبيت أركاف دكليـ باعتمادىـ

عمى أعداد كبيرة مف العيكف بيدؼ جمع المعمكمات كي تككف كسيمة فاعمة في حسـ
طبيعة الصراع بيف المؤسسة الحاكمة كالجيات المعارضة  ،كقد تككف كاحدة مف أىـ

أساليب االختراؽ أحيانان كالتخمص مف الشخصيات المناكئة أحيانان أخرل  ،فضالن عف

بث اإلشاعة كتحقيؽ ىدؼ االنييار النفسي كالمعنكم لمقكل المعادية .
Abstract
Rulers and sultans. everywhere and every time. persisted in
fixing props of their nations depending on a large number of
spies to collect the information that would be an active device to
determine the nature of the struggle between the ruling in statute
and the opposition .It could sometimes be one of the most
important penetration devices. And.at other times, it could be
used in discarding opponent characters , in addition to spreading
rumaurs and achieving the psychological collapse of the
antagonistic powers.
المقدمة:
العيكف ىـ جماعة تؤدم دك ار خطي ار في معرفة الخطط كالنكايا التي يعمؿ بمكجبيا

األعداء فضال عف استطالع أخبارىـ كجمع المعمكمات عف قكاتيـ ككشؼ كنو
خططيـ السكقية كالتعبكية،كمف ثـ خمؽ حالة مف الفكضى كبعد ذلؾ إثارة المشاكؿ
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كاإلسياـ في مسار االنقالبات المستمرة كتحقيؽ تطمعاتيـ في الكصكؿ إلى سدة الحكـ

كمف ثـ البقاء أطكؿ مدة ممكنة كتكريثيا ألبنائيـ ،حتى قيؿ " :أف العناية باستدعاء

المعرفة بأحكاؿ مف يسكسو السمطاف مف خاص كعاـ مف الكظائؼ الالزمة ظيك ار
(ٔ)

كاحتجابا"

.

أما بشأف المحددات التاريخية الزمانية كالمكانية لمدراسة في عصرم اإلمارة (-ٖٔٛ

 ٖٔٙىػ  ٜٕٛ – ٚ٘٘ /ـ) كالخالفة (  ٕٕٗ – ٖٔٙىػ  ٖٔٓٔ – ٜٕٛ /ـ ) في

األندلس فيي بسبب فاعميتيـ كنضكج دكرىـ  ،ككاف عصر الخالفة اشمؿ اتساعا

كأكثر عمقا  ،كىذا ما ستكضحو ثنايا الدراسة .

لفظة العيون والطالئع لغة واصطالحا :

عيكف مفردىا عيف ،كطالئع مفردىا طالئعي ،ككردت ىذه األلفاظ بمعاف عديدة

لكنيا جميعا تصب في بكتقة كاحدة كىك أف العيكف ىـ الجكاسيس الذيف يأتكف
بالمعمكمات المطمكبة عف جيش العدك كيقدمكنيا لمقيادة لتستفيد منيا في خططيا

الحربية كاف الطالئع ىـ مقدمة الجيش الذيف يأتكف الجيش بالمعمكمات عف العدك كعف

طبيعة األرض

كما سكاىا (ٕ).

أف المعنييف مترادفيف لكف االختالؼ في عدد كؿ منيما كفي بعض صفاتيـ

يعد العيكف طالئع كالطالئع عيكف
كمياميـ  .كبالرغـ مف أف اإلماـ عمي ( )كاف َ
إذ كرد في كتاب نيج البالغة في كصية لألماـ عمي ( )أكصى بيا جيشان بعثو
(ٖ)

قدمة طالئعيـ "
الم َ
إلى العدك قائالن  " :كاعممكا َ
أف مقدمة القكـ عيكنيـ  ،كعيكف ُ
فالطالئع إذا عيكف الجيش " مقدـ القكـ عيكنيـ  ،كىـ الذيف يتقدمكف الجيش  ،أصمو
مقدمة القكـ  ،أم الفرؽ المتقدمة كالطالئع طائفة مف الجيش تبعث ليعمـ منيا أحكاؿ

العدك "

(ٗ)

كقاؿ (  " :) المقدمة عيكف الجيش  ،كالطالئع عيكف المقدمة "
()ٙ

كقد ترد لفظة عيف بمعنى ربأ أك ربيئة  ،خبر

 ،رقيب ( ،)ٚكفي مكاضع أُخرل ترد
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بمعنى تحسس أك تجسس ( ،)ٛكجاسكس

(ٔٔ)

كمخمؼ

(ٕٔ)

()ٜ

.

أك طميعة أك منذر

(ٓٔ)

أك رصد كمرصد

كليذا يمكف القكؿ أف لمعيف أك الجاسكس كالطالئعي عدة معاف مترادفة مع
المصطمح األصمي لو فيك الراقب كالراصد كالمنذر كصاحب الخبر كالمتحسس
كالمتجسس كالربيئة كالطميعة مفردا كجمعا فأينما تأتي ىذه الكممات كبيذه المصطمحات

فأنيا تعني معنى كاحدا كىك الجاسكس أك المتجسس الذم يتجسس عمى العدك لمعرفة
نقاط الضعؼ كالقكة لديو بغية كضع الخطط الكفيمة بمكاجية تمؾ المخططات

لمعدك

(ٖٔ)

.

) قد اتخذ العيكف ككانكا مف أكثر كأكثؽ

تشير المصادر إلى أف الرسكؿ (

المسمميف صدقا كنصيحة كصالبة كأكثرىـ كتما لمسر لئال ينتشر خبرىـ كتشير الناس

إلييـ في المجالس باألصابع (ٗٔ) ،كيشير احد المؤرخيف إلى أنو

" كاف النبي (

) مع جاللة قدره كتحقيؽ نظره يبعث العيكف كالجكاسيس لكشؼ أخبار المشركيف،
كاإلطالع عمى تفاصيؿ أفعاليـ كأحكاليـ "

(٘ٔ)

.

كذلؾ اتخذ الخمفاء الراشدكف العيكف كالطالئع في كقت يحتاجكف فيو لمعرفة كؿ

صغيرة ككبيرة عف رعاياىـ ككالتيـ كأُمرائيـ كأعداء اإلسالـ ( ،)ٔٙكما اىتمت الدكلة

األُمكية بالعيكف

()ٔٚ

كعدتيـ أساس تدابيرىا كأس مكيدتيا ككانكا مف أسباب قكتيا في

بداية تككينيا ككذلؾ عدتيـ مف أسباب سقكطيا حيف سئؿ بعض شيكخ بني أُمية

كمحصمييا عقب زكاؿ الممؾ عنيـ إلى بني العباس " :ما كاف سبب زكاؿ ممككـ؟
قاؿّ :إنا شغمنا بمذاتنا عف تفقد ما كاف تفقده يمزمنا ،فظممنا رعيتنا؛ فيئسكا مف إنصافنا،
كتمنكا الراحة منا ،كتحكمؿ عمى أىؿ خراجنا فتخمكا عنا ،كخربت ضياعنا ،فخمت
بيكت أمكالنا ،ككثقنا بكزرائنا ،فآثركا مرافقيـ عمى منافعنا ،كأمضكا أمك ار دكننا اخفكا
عمميا عنا ،كتأخر عطاء جندنا ،فزالت طاعتيـ لنا ،كاستدعاىـ أعادينا فتظاىركا
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معيـ عمى حربنا ،كطمبنا أعداؤنا فعجزنا عنيـ لقمة أنصارنا ،ككاف استتار األخبار

عنا مف اككد أسباب زكاؿ ممكنا " ( .)ٔٛكىذا ما أكده ابف األزرؽ في عاقبة الغفمة عف

مباشرة األمكر في االستنياض بالسياسة بعد إستنابة األمناء كتقميد النصحاء

()ٜٔ

.

كما شغؼ الخمفاء العباسيكف بالتجسس كمالكا إليو ،فقد انتشرت الجاسكسية في

قصكرىـ كدكاكيف كزرائيـ ككتابيـ .كأصبح لكؿ منيـ جكاسيس عمى اآلخريف ينقمكف
إليو أخبارىـ ،فتسابؽ أسافؿ الناس إلى السعاية بأفاضميـ ،يرفعكف إلى الخميفة أك إلى

صاحب النفكذ في دكلتو كتبان يختمقكف بيا المطاعف عمى األبرياء لالنتفاع بأذاىـ،
كأكثر ما تككف كشايتيـ بأىؿ الدكلة عمى حاؿ اعتزاليـ ،أك فيمف يخافكنيـ إذا ألقيت
مقاليد األحكاـ إلييـ ،كقد يجتمع عند الخميفة أك الكزير صناديؽ مممكءة بتمؾ فإذا

تكاثرت أك ذىبت الحاجة إلييا احرقكىا (ٕٓ) .ككاف البد ليـ مف تسقط األخبار كاإللماـ
بيا لئال ينسبكا إلى الضعؼ كالغفمة أك يتج أر عمييـ األعداء كالخصكـ (ٕٔ) ،فأف مف

أخالؽ الممؾ السعيد عمى قكؿ الجاحظ " :البحث عف سرائر خاصتو كعامتو كاذكاء

العيكف عمييـ خاصة كعمى الرعية عامة .كانما سمي الممؾ راعيا ليفحص عف دقائؽ
أمكر الرعية كخفي نياتيـ .كمتى غفؿ الممؾ عف فحص أسرار رعيتو كالبحث عف
أخبارىا ،فميس لو مف اسـ الراعي إال رسمو ،كمف الممؾ إال ذكره .فأما الممؾ السعيد،

فمف أخالقو البحث عف كؿ خفي دفيف حتى يعرفو معرفة نفسو عند نفسو ،كاف ال

يككف شيء أىـ كال اكبر مف سياستو كنظاـ ممكو مف الفحص عما قدمنا ذكره " (ٕٕ).
كشدد ابف شاىيف الظاىرم عمى أف " :تككف جكاسيس الممؾ ال ينقطع عف مف أرسمو،

كيطالعكف الممؾ بحقيقة األُمكر " (ٖٕ) " ،فعمى الممؾ أف يميز بيف أكليائو كأعدائو

بالفحص عف أسرارىـ كدقيؽ أخبارىـ حتى إف أمكنو أف يعرؼ مبيت احدىـ كمقيمو

كما احدث فييما فعؿ "

(ٕٗ)

كأشار الشيزرم في ىذا المعنى بقكلو في عنكاف فيما

ينبغي لمممؾ مف سياسة الجيش كتدبيره " :أف يتعرؼ أخبار عدكه بالجكاسيس الثقاة
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التي تككف لو عندىـ مكانة ،ليككف خبي ار بأحكاليـ ،كيسمـ مف مكرىـ ،كيمتمس العزـ

في اليجكـ عمييـ " (ٕ٘).

كيؤكد الجاحظ عمى شرط ميـ جدا كىك " بماذا تطكؿ مدة الممؾ " قائال " :أف الممؾ

تطكؿ مدتو إذا كانت فيو أربع خصاؿ :إحداىا ،انو ال يرضى لرعيتو إال ما يرضاه

كلي عيده
لنفسو؛ كاألُخرل ،أف ال َ
يسكؼ عمال يخاؼ عاقبتو؛ كاألُخرل ،أف يجعؿ َ
مف تيكاه نفسو ،كالرابعة أف يفحص عف أسرار الرعية،
مف ترضاه كتختاره رعاياه ال ْ
ْ
()ٕٙ

كيستطرد قائال " :كقد نجد مصداؽ ىذا القكؿ

المرضع عف مناـ رضيعيا "
فحص ُ
طالت لممؾ عربي كال عجمي قط إال لمف فحص عف
ْ
كنشيد بو .كذلؾ إنا لـ نر مدةن
األسرار ،كبحث عف خفي األخبار ،حتى يككف في أمر رعيتو عمى مثؿ كضح

النيار "

()ٕٚ

.

كفي إرساؿ الجكاسيس كتسخيرىـ لصالح المممكة كالرعية يقكؿ نظاـ الممؾ " :يجب

بث العيكف في كؿ األطراؼ دائما في زم تجار كسياح كمتصكفة كبائعي أدكية

كدراكيش لنقؿ كؿ ما يسمعكف مف أخبار حتى ال يظؿ ثمة شيء خافيا كحتى يمكف
تالفي أم طارئ جديد في حينو .فما أكثر ما كاف الكالة كالمستقطعكف كالعماؿ

كاألُمراء يضمركف لمممؾ خالفا كعصيانا كيتربصكف بو الدكائر س انر ،لكف الجكاسيس
كانكا يكتشفكف ذلؾ كيخبركف الممؾ بو ،فيركب مف كقتو كينقض عمييـ بغتو ،فيحيؽ

بيـ ،كيحيط مآربيـ كمقاصدىـ .ككانكا ،إذا ما عرفكا بأف ممكا أك جيشا أجنبيا ينكم

اليجكـ عمى المممكة يخبركف الممؾ ،فيأخذ لألمر أىبتو كيدفعو .ككانكا ينيكف أخبار
الرعية خيرىا كشرىا ،فيتعيدىا الممكؾ

بدكرىـ"

()ٕٛ

.

كمما تقدـ يبدك أف التجسس كاف يجرم عمى طريقتيف ظاىرة كخفية .أما الجكاسيس

الذيف ال يظيركف أنفسيـ كال يعرفيـ احد فكانكا أنكاعا منكعة تفنف األمراء كالخمفاء
كالممكؾ في استخداميـ

()ٕٜ

.
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في األندلس ىناؾ شكاىد كأدلة غير قميمة عف استخداـ العيكف كالطالئع في عصرم

الفتح (ٕٚٔٗ-ٚٔٔ/ٜ٘-ٜـ) كالكالية ( ٖ٘ٔٛ-ٜىػ ٚ٘٘-ٚٔٗ /ـ )

)ٖٓ(

ككاف

األمر كاضحان إذا ما أراد حكامو أف يستمركا في السمطة دكف أف تحدث أُمكر تبعدىـ
عنيا كالذيف كاف عمييـ أف يعتمدكا عمى النظاـ نفسو كىك تجنيد أشخاص ثقة يعممكا

لخدمتيـ كخدمة مصالحيـ منذ أف كاجو عبد الرحمف الداخؿ

(ٖٔ)

مؤامرات جمة بدءان

مف ىركبو مف المجزرة العباسية بحؽ أُسرتو كحتى تأسيسو اإلمارة في قرطبة سنة
ٖٔٛقٚ٘٘/ـ  ،بؿ أف العامؿ األساسي الذم ساعده عمى اتخاذ ق ارراتو الصحيحة

ىك اعتماده عمى شبكة دقيقة مف عناصر االستطالع األُمناء الذيف كانكا ينقمكف إليو
المعمكمات الصحيحة بصكرة فكرية .كقد كاف مف المحاؿ عميو اتخاذ مقرراتو بمثؿ

الدقة كبمثؿ الحزـ المذاف تميزت بيما الق اررات لك لـ تكف ىناؾ معمكمات دقيقة تتكافر
لو بصكرة منتظمة .كاألمر الكاضح ىك أف شبكة عناصر االستطالع قد حظيت

باىتماـ صقر قريش مف قبؿ أف يصؿ شبو جزيرة األندلس ،إذ ظير عمميا ،كبرز

دكرىا ،منذ اليكـ األكؿ لكصكلو إلى األندلس ،مما يؤكد اىتمامو الشخصي بعناصر

االستطالع كتنظيميا مما ضمف لو مجابية المكاقؼ المختمفة في الكقت المناسب )ٕٖ(.
كىذا ما أكده مؤلؼ مجيكؿ عندما كانت األخبار تأتي إليو تباعا عف طريؽ شبكة مف

عناصر االستطالع فيأخذ حذره كيقكـ بمشاكرة كؿ مف معو مف األُمكييف (ٖٖ).

فبعد سقكط دكلة بني أُمية في دمشؽ سنة ٕٖٔ ق ٜٚٗ /ـ كىركب عبد الرحمف

بف معاكية عمى حد قكؿ ابف الخطيب " :لما شرده الخكؼ إلى قاصية المغرب ،كتنقؿ
بيف قبائؿ البربر ،كدنا مف ساحؿ األندلس – ككاف بيا ىمو – يستخبر مف قرب،

فعرؼ أف بالدىا مفترقة بفرقتي المضرية كاليمانية ،فزاد ذلؾ في أطماعو ،فأدخؿ إلييـ
بد ار مكاله يحسس عف خبرىـ ،فأتى القكـ كيمي ما عندىـ ،فداخؿ اليمانييف منيـ ،كقد

عصفت ريح المضرييف بظيكر بني العباس بالمشرؽ " (ٖٗ) .كىكذا استطاع عبد
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الرحمف بف معاكية أف ينجح بيذه الطريقة بعد نجاح مكاله بدر في سبر أغكار األندلس
عف طريؽ العيكف كبث الدعكة مف خالليـ كتجميع األنصار الذيف قاتؿ بيـ يكسؼ

الفيرم ،فقيره كاخذ األندلس منو كأكرثيا عقبو(ٖ٘).

كيشير ابف سعيد األندلسي إلى أف بشر بف عبد الممؾ بف بشر بف مركاف مف بني

أُمية دخؿ إلى األندلس في صدر أياـ عبد الرحمف الداخؿ ،ككاف مف فتياف قريش
كأُدبائيـ كشعرائيـ ،كمحاسنو كثيرة كاف عبد الرحمف " يحبو كيشاكره ،كىك الذم أشار

عميو باصطناع البربر كاتخاذ العبيد ،ليستعيف بيـ عمى العرب"

()ٖٙ

كيبيف مؤلؼ

مجيكؿ السبب في ذلؾ قائال  " :ألنو استكحش مف العرب بسبب نبذىـ لطاعتو"

()ٖٚ

كقتمو ألغمب رؤسائيـ .فقد كانت حككمة عبد الرحمف الداخؿ تقكـ في البداية

باألخص عمى العصبية كالمكاالة ،ككانت عربية في بنائيا كركحيا ،كلكف الخصكمة
المستعرة التي شيرىا زعماء القبائؿ كالبطكف المختمفة عمى عبد الرحمف ،كالثكرات

المستمرة التي عممكا عمى إضراميا مف حكلو ،كنكثيـ المتكرر بعيكدىـ ،حممو عمى
الشؾ بالعرب كالحذر منيـ ،فماؿ إلى اصطناع المكالي كالبربر ،كالسيما بربر العدكة

(المغرب) ،كحشد حكلو مف المكالي كالبربر كالرقيؽ آالفان مؤلفة ،لتككف لو كقت الحاجة
عكنا يركف إليو كيثؽ بو

()ٖٛ

فعنى عبد الرحمف الداخؿ بالجيش عناية خاصة ،فحشد

المتطكعة كالمرتزقة مف كؿ صكب كما في عبارة مؤلؼ مجيكؿ بقكلو كىك يتكمـ عف

أحداث سنة ٔ٘ٙقٕٚٚ/ـ  :كفي ىذا التاريخ أمر" ابف معاكية بإشتراء المماليؾ مف
كؿ ناحية " ( ،)ٖٜكبمغت قكاتو نحك مائة ألؼ مقاتؿ (ٓٗ) ،ىذا ماعدا حرسو الخاص
الذم أنشأه مف المكالي كالبربر كالرقيؽ كالذم بمغ زىاء أربعيف ألفان (ٔٗ) ،صار بيـ
(ٕٗ)

غالبا عمى أىؿ األندلس مف العرب ،فاستقامت مممكتو كتكطدت

كىكذا كما يصرح

مؤلؼ مجيكؿ أصبح عبد الرحمف الداخؿ مستظي ار "عمى األندلس بمماليكو كجنده

كضعؼ أمر العرب باألندلس كغمظت األُمكية عمييـ" (ٖٗ) ،ككاف ذلؾ قاعدة لمسياسة
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التي سار عمييا خمفاء عبد الرحمف الداخؿ مف بعده ،باعتماد الجيش األندلسي عمى

العيكف كالطالئع ،ككاف ىؤالء فئة ضركرية جدا لمتعرؼ عمى خطط كنكايا األعداء
كاستطالع

أخبارىـ كىك ما كضحو الطرطكشي بقكلو  ":ككذلؾ لمممؾ ينبغي أف

يتكلج قمكب الناس بجكاسيسو كعيكنو ،ال يختفكف عنو بشيء حتى يعرؼ ما يأتمركف
بو في بيكتيـ كأسكاقيـ " كقكلو  ":كأعمـ أنو قد يكتنؼ السمطاف مف شرار الناس
(ٗٗ)

.

كيستكره "
كاألعكاف  ،عمى الحاجة إلييـ َ ،م ْف ُيستبشع ُ
كىكذا كمنذ عصر اإلمارة استخدـ األُمكيكف الجاسكسية لتحاشي األخطار حتى

البعيدة منيا فمف المعركؼ أف األمير ىشاـ بف عبد الرحمف(ٕٔٛٓ-ٔٚق–ٚٛٛ/

 ٜٚٙـ) كاف يبعث إلى الككر قكما عدكال يسألكف الناس عف سير العماؿ  ،ثـ
ينصرفكف إليو بما عندىـ ؛ فيقع نظره بيدـ ما تكشفو المحنة لو منيـ (٘ٗ) ،كفي زمنو

قكم نفكذ الفقياء كرجاؿ الديف ،كتربعكا في أىـ المناصب ،ككثر تدخميـ في شؤكف
الدكلة ،خالفا لما كاف عميو عبد الرحمف الداخؿ مف إقصائيـ كالتحرز مف تدخميـ
كنفكذىـ ،ككاف لذلؾ اثر غير محمكد ترتبت عميو فيما بعد نتائج سياسية كاجتماعية

خطيرة ( .)ٗٙكفي سنة ٜٔٚقٜٚ٘/ـ كانت ىناؾ حممة إلى جميقية عسكرت القكات
األندلسية عند مدينة أستكرقة Astorga

()ٗٚ

مف مدف أشتكريش في إسبانيا الشمالية

 ،كمنيا أرسمت فرقة استطالعية مف الفرساف بقيادة فرج بف كنانة تمكنت مف ضرب

مكاقع العدك كخطكط دفاعاتو األكلية كما قضت عمى قكة معادية مف الفرساف كأسرت

قائدىا (.)ٗٛ

أما الحكـ بف ىشاـ (ٓ ٕٓٙ-ٔٛىػٕٛٔ-ٜٚٙ/ـ) " استعد بالمماليؾ حتى بمغكا

خمسة آالؼ  :منيـ ثالثة آالؼ فارس  ،كألفا رجؿ"
بأحكاؿ الناس ،ككاف يباشر األُمكر بنفسو

(ٓ٘)

()ٜٗ

ككانت لو عيكف يطالعكنو

كىك الذم كطأ الممؾ لعقبو باألندلس"

(ٔ٘) ،إذ ذكر ابف عذارم في أحداث سنة ٜٜٔقٛٔٗ/ـ عندما دخؿ الحكـ بف ىشاـ
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طميطمة حيف خالفت عميو دخميا عف طريؽ الخدعة" :كذلؾ انو أظير الغزك إلى بالد

المشركيف ،كقصد تدمير ،كىك يريد في نفسو طميطمة .فنزؿ تدمير ،كأضطرب فييا،
كنازؿ بعض حصكنيا .ككتب إلى عماؿ الثغر بنزكلو فييا كحربو ليا؛ ِ
فأم َف أىؿ
صح
عيكف .فمما
طميطمة ،كانتشركا في بسائطيـ ،كنظركا في زركعيـ ،كلو عمييـ
َ
ُ
عنده انبساطيـ ،جعؿ يتغرب مف أحكاز تدمير .كأخبار طميطمة ترد عميو .فمما أمكنتو

الفرصة فييا ،جد السير إلييا ،كطكل المراحؿ؛ فكصؿ إلييا ليالن ،كسبؽ بقطيع مف

الحشـ .فدخؿ طميطمة ليالن ،كلـ يعمـ بدخكلو ،كأىميا في غفمة ،كأبكابيا مفتحة .كتتابع
العسكر عميو بمقدار قكة كؿ احد .فممكيا ،كحاؿ بيف أىميا كبينيا ،كقطع الخركج عمف
كاف بيا إلى مف كاف بخارجيا .فأستكسؽ لو ممكيا دكف مؤنة كال قتاؿ .فأستنزؿ أىميا

مف الجباؿ إلى السيؿ ،كحرؽ ديارىا ،كس َكنيـ الصحراء ثـ ردىـ إلييا" (ٕ٘) .كىك
بجعمو العيكف عمييا الذيف زكدكه بكؿ التفاصيؿ كتعاممو مع المعمكمات بسرية تامة،
استطاع أف يتغمب عمى ىذه المدينة دكنما بذؿ جيكد كبيرة ،بفضؿ العيكف كالطالئع

التي أككمت ليا ىذه الميمة ،ككانت ىذه المدينة طالما خرجت عمى السيطرة المركزية
كاستعصت عمى األُمراء الذيف سبقكه .

كما أف أحداث ثكرة أك ىيجة الربض الشييرة في سنة ٕٕٓ قٛٔٚ/ـ كشفت عف

تمؾ اإلمكانات التي ُعرؼ بيا بكثرة العيكف كتطمعو عمى أحكاؿ الناس كمباشرتو
الحكـ بف ىشاـ
األُمكر بنفسو مف خالليا ،فبعد أف ظفر بأىؿ الربض استخدـ
كؿ ىذه العيكف في ىذه الظركؼ الحساسة كالحرجة التي كقع فييا كىددت حكمو
ككادت تكدم بحياتو لكال تمؾ الشبكة التي أنقذت المكقؼ حتى بعد انتياء الثكرة

كسيطرتو عمى الكضع ،فقد أثبتت تمؾ العيكف كفاءتيا في مطاردة كؿ المتسببيف بيذه
الثكرة السيما العمماء كالفقياء الذيف اختفكا مدة طكيمة جدا كتكاركا عف األنظار قدرت
بسنة كاممة كأكثر إلى أف سكنت األحكاؿ كذىبت المشكمة

(ٖ٘)

كىذا أف دؿ عمى شيء
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فإنما يدؿ عمى قكة كنشاط ىذا الجياز في الظركؼ كاألحكاؿ الصعبة كالحرجة لضبط

إدارة الدكلة كدفة الحكـ بعد أف أمر باستباحة المدينة لمدة ثالثة أياـ لقتؿ مثيرم الفتنة
كالبحث عمف ينجك بسبؿ شتى حتى يضبط األمف ميما كمؼ األمر ،كىك ما صرح بو
ابف حياف بقكلو " :كقعدت ليـ خيؿ الجند كفسقة الناس بالمراصد في كجكىيـ مف
(ٗ٘)

البمد ،فنيبكا قكمان منيـ ،كقتمكا مف امتنع عمييـ "

.

في زمف األمير عبد الرحمف بف الحكـ ( ٕٖٛ-ٕٓٙقٕٛ٘-ٕٛٔ/ـ ) أشار ابف

الفرضي إلى استخداـ الجاسكسية كبث العيكف في زمنو مف خالؿ ترجمتو لعبد المجيد
ش قائالن " :كاف شيخان فاضالن ،ككاف
بف عبد الصَّمد كىك مف اىؿ َريَّة ،مف إقميـ َبمَّ ُ
عينان عمى البحر لعبد الرحمف بف الحكـ " (٘٘) .كأغمب الظف تـ تكميفو بيذا الكاجب
بعد اليجكميف الذيف نفذىما النكرماف عمى شكاطئ األندلس الغربية في أكاخر عاـ

ٕٕٜق ٛٗٗ/ـ في مدينة أشبكنة ( لشبكنة ) ،حاكؿ خاللو حاكـ المدينة كىب اهلل بف
حزـ مقاكمة ىذا اليجكـ كالكتابة إلى األمير عبد الرحمف بف الحكـ ليخبره باليجكـ،

فأتخذ األمير احتياطاتو فكتب إلى عماؿ الثغكر كالسكاحؿ باالحتراس ( ،)٘ٙكأكائؿ عاـ
ٖٕٓق ٛٗٗ/ـ إذ دخمكا مصب نير الكادم الكبير بعد أف مركا بقادس كعاثكا فييا ،ثـ
اتجيكا لمدينة أشبيمية كسيطركا عمييا لعدة أياـ (.)٘ٚ

كلـ تشر المصادر التأريخية إلى عمؿ العيكف أك الجكاسيس كالطالئع أكثر مف ىذا،

كربما يعكد إلى شيكعيا بشكؿ طبيعي أك أف سببو ىك اليدكء النسبي الذم تمتعت بو

األندلس في زمف ىذا األمير كالذم فتحت في عيده األندلس أبكابيا لمحضارة العراقية

(.)٘ٛ

أما األمير محمد بف عبد الرحمف (ٕٖٚ-ٕٖٛقٛٛٙ-ٕٛ٘/ـ) كاف حريصا عمى

التعرؼ بأفضؿ شكؿ ممكف عمى نشاط الخالفة العباسية ،فاستخدـ ليذا الغرض
صداقاتو مع األئمة الرستمييف أصحاب تاىرت كمع المد اررييف أصحاب سجمماسة،
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الذيف كانكا يزكدكنو بمعمكمات مف جكاسيسيـ عف الكضع السياسي في بغداد كالشاـ

كمصر كأفريقيا ( .)ٜ٘كما يشار إلى أف محمد بف مكسى الرازم التاجر المشرقي

الفارسي األصؿ ،كالد احمد الرازم صاحب التأليؼ المشيكر "صفة األندلس" ،قد

اتصؿ بيذا األمير كعمؿ لديو في التجسس عمى أكضاع المشرؽ (ٓ.)ٙ

كفي الكقت نفسو كاف ىؤالء األُمراء يحتاطكف مف معرفة أعدائيـ عمى أسرار

دكلتيـ ،كيذكر ابف خمدكف " :كاف بنك أُمية باألندلس يمنعكف أىؿ دكلتيـ مف السفر
لفريضة الحج لما يتكىمكنو مف كقكعيـ بأيدم بني العباس فمـ يحج سائر أياميـ أحد

مف أىؿ دكلتيـ ،كما أُبيح الحج ألىؿ الدكؿ في األندلس إال بعد فراغ شأف األُمكية

"(ٔ .)ٙإال أف ما ذىب إليو ابف خمدكف في ىذا الشأف أثبتت المصادر التاريخية خالفو
بالشكاىد كاألدلة التي زخرت بأسماء الكثيريف ممف رحمكا ألداء مناسؾ الحج (ٕ.)ٙ

كما كاف لمدكلة الفاطمية كدعاتيا جيكدان في ميداف العيكف كالجاسكسية استخدمت

فييا الحرب النفسية كالدعائية فأحد العمماء كيدعى بأبي اليسر الرياضي الشيباني مف

أىؿ بغداد  ،أقاـ في القيركاف كالذم كفد عمى األمير محمد بف عبد الرحمف ككاف قد

دخؿ لألندلس كعالـ

(ٖ)ٙ

إال أف دخكلو لألندلس كاف لغرض آخر لحساب أسياده

زكر رسالة تكصية عمى لساف أنصار لألُمكييف مف بالد الشاـ،
اإلسماعيمييف بعد أف ّ
فأحس بخطر تكاجده في األندلس بعد أف ُكشؼ أمره فخرج إلى مصر كسجف ىناؾ
(ٗ )ٙكيتعجب احد الباحثيف بأمره كىك كيؼ تكصؿ أبك اليسر لمخركج مف سجنو إذ
عمؿ لدل األغالبة كتكفي بعد عدة سنكات مف قياـ الدكلة الفاطمية كالعمؿ لدييا

(٘)ٙ

كزي انر ككاتبان ( .)ٙٙكما أف ىناؾ رجؿ آخر دخؿ األندلس بيذه الصكرة يدعى بأبي

جعفر البغدادم أحمد بف محمد بف ىاركف يذكره ابف الفرضي بأنو كاف جاسكسان
حسبما أخبره بعض الثقاة بقكلو " :إنما دخؿ األندلس متجسسان " ( .)ٙٚاستكتبو

ياضي الشيباني ،كقربو كأدناه كاستعاف بو عمى
كاستكزره عبيد اهلل بعد أبي اليسر الر ًّ
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أمر أبي عبد اهلل كأخيو أبي العباس  -دعاة اإلسماعيمية  -كجماعة كتامة .فكاف منو
في ذلؾ رأم جميؿ ،كنفع عظيـ ( .)ٙٛكما شغؿ لدل الفاطمييف بعد قياـ دكلتيـ

منصبان خطي انر إذ شغؿ ديكاف البريد ( ،)ٜٙكيرل أحد الباحثيف أف ىذا المنصب مف
ناحية اإلشراؼ يقابؿ ما يسمى باالستخبارات في العصر الحالي (ٓ. )ٚ

كما مات محمد بف عبد الرحمف " حتى خرقت الييبة ،كزاؿ ستر الحرمة ،كاستقبؿ

ابنو المنذر ثـ عبد اهلل نيراف الفتنة ،فاصمتيما مدة حياتيما إلى أف خمدت بالناصر

عبد الرحمف" (ٔ .)ٚكىذا مؤشر كدليؿ عمى ضعؼ ىذا الجياز الذم يضعؼ بضعؼ
الدكلة كتردم مؤسساتيا لكثرة الفتف كالثكرات كالخارجيف عمى السمطة ،فمـ يكف لمعيكف

كالطالئع شيء يذكر في زمف األمير المنذر ( ٖٕٚ٘-ٕٚىػٛٛٛ-ٛٛٙ/ـ ) كزمف

أخيو األمير عبد اهلل ( ٖ٘ٓٓ-ٕٚىػٜٕٔ-ٛٛٛ/ـ ) الذم كصؼ زمنو عمى أف
األندلس مرت بمنعطؼ خطير كصمت فيو األُمكر إلى حالة يرثى إلييا " :ثـ كلي بعد
أخكه عبد اهلل بف محمد كالية منحمة ،يحؿ كؿ عقدة عقدىا أبكه كجده في اليدنة تتكاتر

في كاليتو األحزاف كيسبى فييا العياؿ كاألمكاؿ كتكسد فييا األسكاؽ كتغمك فييا
األسعار ،يككف الساقط فييا عزي انز ،كاألمير ذليالن "

(ٕ)ٚ

.

في عصر الخالفة تكثر لدينا الشكاىد عمى استخداـ الخمفاء لمجاسكسية عمى نطاؽ

قد يككف اشمؿ اتساعا كأكثر عمقا .فعبد الرحمف الناصر لديف اهلل (ٖٖٓٓ٘ٓ-ق/

ٕٜٔٙٔ-ٜـ ("كانت لو عيكف عمى ما قرب كبعد كصغر ككبر" (ٖ "،)ٚكأعانو عمى
ذلؾ المعرفة باصطفاء الرجاؿ كاستمالة أىكائيـ بالمكاعيد كبذؿ األمكاؿ مع طكؿ المدة

كىبكب ريح السعادة " (ٗ.)ٚحتى أف ابف عمو سعيد بف المنذر كتب لو كىك محاصر

ابف حفصكف يذكر لو تمكف بني حفصكف فأجابو بكتاب كتب فيو " :ميما تحققت مف
ت عمى تحقيقؾ ظنؾ تحقيقان ،فإنيـ
َغ ْدر بني حفصكف كمكرىـ فزد فيو بصيرة كأثُْب ْ
شجرة نفاؽ  ،أصميا كفركعيا تسقى بماء كاحد ،فاىجر فييـ المناـ ك َّ
الدعة ،فالعيكف
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إلييـ تَْنظُُر كاآلذاف نحكىـ تَ ْس َمعُ ،فمتى استنزلتيـ مف َم ْعقميـ أَغناؾ ذلؾ عف مكابدة
غيرىـ .فمـ يزؿ بيـ حتى غمب عمييـ " (٘ .)ٚكىذا ما جعؿ ابف حكقؿ

(تٖٙٚقٜٚٚ/ـ) الذم زار األندلس سنة ٖٖٚقٜٗٛ/ـ أف يقكؿ " :كجميع ىذه

المدف المذككرة مشيكرة بالغالت كالتجارات كالكركـ كالعمارات كاألسكاؽ كالبيكع

كالحمامات كالخانات كالمساجد الحسنة يقاـ فييا جميع الصمكات كليس بجميع األندلس

مسجد خراب كفييا مدف يزيد بعضيا عمى بعض في المحؿ كالجباية كاالرتفاع كالكالة

كالقضاة كالمخمَفيف عمى رفع األخبار كيقاؿ ألحدىـ مخمؼ" ( .)ٚٙككاف الناصر يميف

كيعفك في األُمكر التي ال تمس أمف الدكلة ( ،)ٚٚكبعكس ذلؾ تماما في األُمكر التي
تمس أمف الدكلة كتيديدىا يككف قاسيا ال يرحـ أحد ،كالسيما بعد أف خسر غزكة

الخندؽ سنة  ٖٕٚق ٜٖٜ/ـ مع النصارل في جميقية ،ك كاف قد نكؿ بيـ عمى حد
قكؿ ابف حياف انو زجرىـ بقسكة كأمر بإعداميـ كقاؿ ليـ " :ذكقكا كباؿ أمركـ ،أك

كالـ مثؿ ىذا تحفظو عنو َمف دنا إليو .كقد صـ إذنو عمى تنصميـ كاعتذارىـ
كتعديدىـ لسالؼ بالئيـ ،فمـ يثف عما عزـ عميو"(.)ٚٛ
ذكرت المصادر بأف سبب ىزيمة عبد الرحمف الناصر في غزكة الخندؽ

ٖٕٚق ٜٖٜ/ـ ىك انو فكض أمكره لبعض األكغاد مف الذيف لـ تكف ليـ كفاءة أك
مينية تذكر يدعى نجدة الحيرم أك نجدة بف حسيف فقمده عسكره كىذا ما صرح بو
صاحب أخبار مجمكعة" :كألجأ أكابر األجناد  ،ككجكه القكاد كالكزراء ،مف العرب

كغيرىـ ،إلى الخضكع لو ،كالكقكؼ عند أمره كنييو"

()ٜٚ

كىذا يدؿ عمى استخفافو

بالجانب اإلستخبارم كلـ يكؿ لو أىمية تذكر ،إذ لك كاف ىناؾ جاسكسية مضادة لما
كاف ما حدث ف يحدث ،إذ استطاع البعض أف يؤدم دكر التجسس ضد الجيش
األندلسي دكف أف يعمـ قادتو في ىذا ،كىك ما يسمييـ ابف حياف بالخكنة كالمنافقيف
بقكلو" :كبدا مف قكـ مف كجكه الجند في ىذا اليكـ النفاؽ ،ألضغاف احتممكىا عمى
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كجركا عمى المسمميف اليزيمة،
السمطاف ،ففتقكا الصفكؼ ،كشارعكا في اليربَ ،
كأكبقكىـ" (ٓ .)ٛككاف مما فقده عبد الرحمف الناصر ىك " مصحفو الذم كاف قد ضاع
بجميقية في اليزيمة الخندقية ،ككاف مج أز عمى اثني عشر ُجزءا ،أنصاؼ
أسداس .....،كمضى عمى رأيو في البحث عنيا كالتقصي عمييا كالبعثرة دكنيا بكؿ

جية"

(ٔ)ٛ

ككاف قد استعاد ىذا المصحؼ في سنة ٖٖٓقٜٗٔ/ـ بفضؿ الجيكد

المبذكلة لمعيكف التي أرسميا بعد المعركة سنة ٖٕٚقٜٖٜ/ـ في تقصي أخباره (أم

المصحؼ المفقكد) في جميقية حتى سنة ٖٖٓقٜٗٔ/ـ أم أف التقصي عنو داـ مدة

ٖ سنكات بذؿ فييا الناصر أمكاؿ طائمة (ٕ.)ٛ

في زمف عبد الرحمف الناصر لديف اهلل اتيـ الرحالة ابف حكقؿ صاحب كتاب صكرة

األرض كالذم زار األندلس في سنة ٖٖٚقٜٗٛ/ـ بالتجسس لحساب الفاطمييف مف

قبؿ احد الباحثيف (ٖ .)ٛبأنو دخؿ عمى ىيئة تاجر كرحالة مستندان إلى الكصؼ الذم

قدمو في قائمتو القصيرة عف األندلس كفييا تفصيالت دقيقة عف ثركاتيا كجبف شعبيا

كجيشيا كعدـ إتقانيـ لمفركسية كقكانينيا كقمة الفرساف تحت إمرة سمطانيـ  ،فضالن عف
كثرة أعداد الخارجيف عميو في عدة ألكؼ مف الضياع مف النصارل يمتازكف بالقكة

يصعب ردىـ إال بكقت طكيؿ ،كما يتضح مف خالؿ النصكص التي يقدميا ابف حكقؿ

تعجبو مف بقاء األندلس بيد صاحبيا بقكلو" :مع صغر أحالـ أىميا كضعة نفكسيـ

كنقص عقكليـ ،كبعدىـ مف البأس كالشجاعة كالفركسية كالبسالة كلقاء الرجاؿ كمراس

األنجاد كاألبطاؿ ،كعمـ مكالينا عمييـ السالـ بمحمّيا في نفسيا كمقدار جباياتيا كمكاقع

نعميا كلذاتيا " (ٗ.)ٛ

كمف ىذه األُمكر التي كاف لمناصر فييا اثر كبير ،عندما أكعز إلى الكزير كصاحب

المدينة في قرطبة عبد اهلل بف بدر سنةٖٓٗقٜ٘ٔ/ـ بقراءة كتابو في المسجديف
الجامعيف قرطبة كالزىراء بإنكاره الخارجيف عف رأم الجماعة المنتمكف إلى صحبة
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محمد بف عبد اهلل بف مسرة الجبمي القرطبي ،كيأمره بتتبع ىذه الطائفة كالتحرم ليا

كالقبض عمييا كانياء الخبر إليو بالشرح كالتكضيح بقكلو " :كتتبع ىذه الطائفة بجميع
أعمالؾ ،كاثبت فييـ عيكنؾ ،كطالب فييـ غكرىـ جيدؾ ،فمف تجمى بطبقتيـ أف

انتسب إلييـ كقامت عميو البينات بذلؾ فاكتب إلى أمير المؤمنيف بأسمائيـ كمكاضعيـ
كأسماء الشيكد عمييـ كنصكص شياداتيـ ليعيد باستجالبيـ إلى باب سدتو ،لينكمكا

بحضرتو فيذىب غيظ نفسو كيشفى حر صدره ،كاياؾ أف تداىف في أىؿ الريبة
كتتخطاىـ إلى ذكم السالمة كاألحكاؿ الصالحة ،فإف فرطت في أحد األمريف أك

كمييما فقد برئ اهلل منؾ كأحؿ دمؾ  ،فأعممو كاعتممو إف شاء اهلل تعالى"

(٘)ٛ

.

أما الخميفة الحكـ المستنصر( ٖٓ٘–ٖٙٙقٜٚٙ–ٜٙٔ/ـ ) فقد استخدـ

الجاسكسية في أُمكر متعددة ،ككضعيـ في بمد آخر لرصد تحركات عدك بعيد سريع
الحركة ،فيناؾ إشارة إلى استخداـ الجكاسيس في زمف الحكـ المستنصر لمتعرؼ عمى

أخبار األعداء الخارجييف ففي أحداث سنة ٖٓٙقٜٚٓ/ـ عمى ما يذكر ابف حياف
بأف الحكـ المستنصر كانت لو اتصاالت مع الحكاـ اإلسباف غرب جميقية عندما دخؿ

احد رسؿ " القكمس غند شمب بف مسرة بكتابو مف مدينة لستره مف أداني جميقية
بتاريخ يكـ األحد ألثنتي عشرة خمت مف شير رمضاف بذكر دخكؿ المجكس – اىمكيـ

اهلل – يكـ السبت قبمة كادم دكيره ،كذلؾ شطر النيار كأنيـ خرجكا في الغارة إلى
شنت برية كبسيطيا  ،كأنيـ انصرفكا خائبيف"( .)ٛٙككذلؾ ىناؾ إشارة لمتعرؼ عمى

أخبار النكرماف ،إذ أرسميـ إلى شنت ياقب Santiagode Composterlaفي أقصى
الشماؿ الغربي مف شبو الجزيرة  ،فعادكا باألخبار إلى قرطبة ( ،)ٛٚففي أحداث سنة

ٖٔٙقٜٚٔ/ـ يقكؿ ابف حياف " :كفي يكـ الثالثاء لخمس خمكف مف ذم القعدة منيا
احتؿ مدينة الزىراء صاحب الخيؿ زياد بف افمح كصاحب الشرطة العميا ىشاـ بف

محمد قائد الصائفة ،قافميف مف غزاتيما إلى ساحؿ الغرب لتتبع أخبار المجكس
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األردمانييف المتكقعيف بالناحية ،فتكصال إلى أمير المؤمنيف كأنبآه بما قضيا في
كجييما كحيث بمغا مف قصدىما كأنيما انتييا إلى مدينة شنتريف قاصية ذلؾ الصقع

كتظاىرت لدييما األنباء الصحيحة بأف األردمانييف نكصكا عف األَقداـ عمى المسمميف
كجدكا
عند تسمعيـ بخبر الدلكؼ إلييـ كاالستعداد ليـ ب انر كبح انر ،فانقمبكا عمى كجكىيـ َ

في نككصيـ كأف الجكاسيس الذيف أُرسمكا المتحاف أخبارىـ عادكا إلييا بعد بمكغيـ
شنت ياقب مف قاصية بمد العدك كلـ يختمؼ عمييـ في فرارىـ بفضؿ اهلل تعالى كمنتو

"

()ٛٛ

.

كمػا أف الخميفػة الحكػـ المستنصػر كضػع رجػاالن فػي شػنت ياقػب الخاضػعة لممػكؾ

ليكف ،كالكاقعة في أقصى شماؿ غرب شبو الجزيرة اإليبيرية لرصد تحركات المجكس

النكرماف ،ككمؼ سػفراءه بالتجسػس عمػى األُمػراء المسػيحييف المػكاليف لػو ،إذ يقػكؿ ابػف

حياف في أحداث سنة ٕٖٙقٜٕٚ/ـ أف الخميفة الحكـ المستنصر " :رتب المعركؼ
بابف أبي عمػركس العريػؼ كسػعيدا صػاحبو المسػمميف المػاىريف بالخدمػة  ،المعػركفيف

بصدؽ الميجة لمسفارة بينػو كبػيف ممػكؾ جميقيػة كلقػاء قكاميسػيا كالتػردد إلػييـ كػؿ كقػت
لتعرؼ أخبارىـ كالتجسس ألنبائيـ كحمؿ الكتب إلييـ كؿ كقت كصػرفيا عػنيـ فيصػح

الصحيح كتحسف الفائدة"

()ٜٛ

.

كفي حربو مع الحسف بف كنكف

(ٓ)ٜ

في شماؿ المغرب األقصى استخدـ الحكـ

نكعيف مف الجكاسيس :نكع لرصد حركات العدك  ،كنكع سمي بدسيس

(ٔ)ٜ

إعالـ

لتفريؽ أتباعو كتقريبيـ  ،كذلؾ نستنتجو مما يكرده ابف حياف بقكلو مف رسالة لمحكـ
المستنصر إلى قكاده " :أف أفضؿ ما احتمؿ عميو كاعمؿ بو استشعار الحزـ كادراع

التحفظ كاستنصاح االتياـ كاذكاء العيكف كبث الجكاسيس كاالستكثار منيـ كمف حممة
األخبار"

(ٕ)ٜ

كيقكؿ كذلؾ " :فميكف منكـ إلى خاصتيـ كعامتيـ (يقصد أتباع الحسف
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بف كنكف( دسيس إعالـ …… ليككنكا عمى عمـ برأم أمير المؤمنيف في استصالح

أحكاليـ كتقبؿ إنابة بيعتيـ "

(ٖ)ٜ

.

مف كؿ ما مر  ،يبدك لنا طبيعيان لحد كبير اسػتخداـ الخمفػاء األُمػكييف فػي األنػدلس

لسػالح الجاسكسػية ضػد الفػاطمييف  ،كالعػداكة بينيمػا عمػى مػا ىػي عميػو مػف المػ اررة

كالضراكة كقد حفظت لنا ركايػات المػؤرخيف أسػماء لػبعض ىػؤالء الجكاسػيس كميمػاتيـ

كأعماليـ .كاف بعضيـ عيكنان يزكدكف البالط األُمكم باألنباء مف مصادر مختمفة ،قد

تكػكف فػي بعػض األحيػاف الػبالط المعػادم .فمحمػد بػف محمػد بػف كميػب يخبػر الخميفػة
عبد الرحمف الناصر( في العشر األكاخر مف ذم الحجة ،يعني سنة أربع كثالثمائػة )

بعد شيريف فقط بمكت الخميفة أبي القاسـ كتكلي الخميفة إسماعيؿ المنصكر كبصفات
ىذا الخميفػة الفػاطمي الجديػد كبانتصػاراتو  ،رغػـ أف الػبالط الفػاطمي أخفػى نبػأ مػكت

القاسـ مدة سنة أك سنتيف

)ٗ(ٜ

ريثما ينتيي مف أمر الثائر الذم ييدده .كىناؾ أمثمػة

أُخرل عمى جكاسيس يقكمكف بضربات في البحر لمحصكؿ عمى أسرار األعداء  ،فعند

اليجػكـ عمػى األسػطكؿ الصػقمي الفػاطمي سػنة ( ٖٗٗ ق  ٜ٘٘/ـ ) لػـ يأسػره

األندلسػيكف كانمػا اخػذكا منػو الرسػائؿ (٘ ،)ٜكيػرل دكزم أف تمػؾ الرسػائؿ كانػت تحتػكم
عمى مشركع لمياجمة األندلس

()ٜٙ

.

في حادثة أُخرل في سنة ٖٔٙقٜٚٔ/ـ نجد المراكب األندلسية تعمؿ بالتعػاكف مػع

جكاسػيس البػر الختطػاؼ رجػاؿ أندلسػييف ىػاربيف إلػى الفػاطمييف عػامميف فػي خػدمتيـ.
ككمثؿ عمى ذلؾ التاجر الشيير الذم عمؿ بالتعاكف مع مركب أرسمو لو أمير البحر،

ليقػبض عمػى احػد العػامميف فػي جػيش خميفػة األنػدلس ،كانتقػؿ اآلف لخدمػة الفػاطمي،
ككػاف يتجػكؿ فػي شػماؿ إفريقيػا عنػد أسػره سػاعيان لمفتنػة حسػب قػكؿ الركايػة ،كيمكػف

ترجمػة التعبيػر بأنػو كػاف يعمػؿ عمػى بػث االنتقػاض ضػد الخميفػة األُمػكم كلمصػمحة

الخميفة الفاطمي ).(ٜٚ
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كربما قاـ بعض ىؤالء باغتياؿ كبار رجاالت الدكلة الفاطمية ،إذ يركم ابف حجر

العسقالني ،أف رجال أندلسيان حاكؿ اغتياؿ قاضي قضاة مصر الحسيف بف عمي

الفاطمي أثناء تأديتو الصالة في أحد مساجد القاىرة سنة ٖٜٔقٔٓٓٓ/ـ  ،كانو منذ

ذلؾ الكقت اضطر القضاة التخاذ حرس خاص أثناء الصالة ).(ٜٛ

في المقابؿ كاف الخميفة األُمكم يعمؿ عمى استخداـ الجاسكسية ضد أعدائو

الفاطمييف ،ككاف يتعقب كيكقؼ في األندلس كؿ مف يشتبو بو بعممو لمصمحتيـ ،أك

أنو يمكف أف يعمؿ في خدمتيـ لمشاركتو ليـ في االعتقاد أك بصمة القرابة (.)ٜٜ

في زمف الحاجب المنصكر محمد بف أبي عامر( ٖٜٕ–ٖٙٚقٔٓٓٔ-ٜٚٚ/ـ )

أخذت األُمكر منحى أخر فقد اخذ في" تغيير سير الخمفاء المركانية في إستجرار

األمر لنفسو كسبؾ الدكلة عمى قالبو...فجعؿ أىؿ الرأم مف مصادر أمكره كمكاردىا
يقصكف بخركجيا عف ِ
حد الصكاب كقانكف التدبير ليا؛ كربما فاكض جمتيـ الرأم،
فيشيركف عميو مف الكجو الذم عرفكه ،كالقانكف الذم حمدكه؛ فيعدؿ عف ذلؾ المذىب

الذم شرعو ،كالطريؽ الذم نيجو ،كالخطر الذم ال يجيؿ اقتحامو؛ فيبيت القكـ مف
حسف ما يقع لو"

(ٓٓٔ)

فانتشر األمف كاألماف في زمنو " كتممؾ فما خفؽ بأرضو لكاء

عدك....كانتشر األمف في كؿ طريؽ ،كاستشعر اليمف كؿ فريؽ .كممؾ األندلس بضعا

كعشريف حجة ،لـ تدحض لسعادتيا حجة " (ٔٓٔ).

كيذكر ابف عذارم ما قد جرل بعد كفاة الحكـ المستنصر -مف أمكر حرب

الجكاسيس النفسية بيف الصقالبة

(ٕٓٔ)

كالحاجب المصحفي

(ٖٓٔ)

ككيؼ استغؿ ابف

أبي عامر (ٗٓٔ) ،ىذا الخالؼ بيف الجانبيف كانحراؼ الصقالبة عف الحاجب المصحفي
عندما كانكا قد كرىكا البيعة لمخميفة الجديد الصبي ىشاـ بف الحكـ المستنصر كأرادكىا

إلى أخي الحكـ المستنصر المغيرة كذلؾ لصغر سف ىشاـ بف الحكـ المستنصر ،فأخذ

حذره منيـ – قائالن  " :كأذكى العيكف؛ كبمغو أف جكذ انر كفائقا يدبراف عمى الدكلة.
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كيدساف في ذلؾ إلى بعض مف في قيادتيما كجكه الغمماف كالفحكلة؛ ككاف الدخكؿ

كالخركج إلييما عمى باب الحديد؛ فأمر الحاجب جعفر المصحفي بسده بالحجر،

الس َدة .فحسـ شر الصقالبة" (٘ٓٔ) ،كىك أمر أكده ابف
كصير دخكؿ الناس عمى باب ُ
نفكسيـ " ( ،)ٔٓٙبؿ زاد
بساـ بقكلو " :كأذكى العيكف مع ذلؾ عمييـ حتى ممؾ
المصحفي عمى ذلؾ بأف طمب إلى ابف أبي عامر أف يبذؿ قصارل جيده كيعمؿ عمى
غاية ما في كسعو حتى يقصي مف حكؿ فائؽ كجكذر مف الخدـ المسمحيف مف غير

الصقالبة كالعبيد (.)ٔٓٚبؿ حتى أنو حصمت بينو كبيف صبح أُـ الخميفة ىشاـ كحشة أك

خالؼ "آؿ األمر فييا إلى أَف كانت الغمبة لو ،كأَخذ األمكاؿ التي كانت في القصر
ُمختزنة كنقميا إلى داره ،كك َّك َؿ بالقصر مف أراد ،كصارت الدكلة باطنان كظاى انر عمى
حكمو"(. )ٔٓٛ
كما كاف ليحصؿ كؿ ىذا لممنصكر الحاجب لك ال اتخاذه العديد مف العيكف

كاالستطالع حتى في ابسط األُمكر كأىكنيا عمى حد قكؿ النباىي  " :ككانت لمحمد

أمر مف األُمكر حتى يعمـ بو "
بف أبي عامر في أيامو " عيكف بالميؿ كالنيار ،ال يقع ه
( ،)ٜٔٓكلـ يكف األمر محصك انر عمى أمكره الشخصية بؿ تجاكز ذلؾ إلى الخميفة ىشاـ

المؤيد باهلل ( ٖٗٓ-ٖٙٙقٕٔٓٔ-ٜٚٙ/ـ ) حينما أشاع ابف أبي عامر أف الخميفة

الممؾ كتخمى لو عنو لعبادة ربو " :حتى انو لـ يكف ينفذ لو
فكض إليو النظر في أمر ُ
أمر في داره كال حرمو إال عف إذنو كعممو .كجعؿ متكلي قصره مف ِقبمو مف يثؽ بو،

كصيره عينان عمى السمطاف ،كال يخفى عميو شيء مػ ػ ػ ػػف حركاتو كأخباره" (ٓٔٔ).كىذا
ّ
األمر أشار إليو صاحب كتاب تاريخ األندلس بعد أف انتقؿ إلى قصره الجديد الزاىرة

كبقي ىشاـ المؤيد في قصره بقكلو " :كبنى المنصكر حكؿ قصر المؤيد سك انر دائ نار بو

كحصنو بالبكابيف كالرقباء كجعؿ عميو العيكف " (ٔٔٔ).
كحفي انر،
ّ
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ككاف عدؿ المنصكر في الخاصة كالعامة ،كاطراحو المياكدة ،كبسطو الحؽ عمى

األقرب فاألقرب مف خاصتو كحاشيتو ،أم انر مضركب بو المثؿ

(ٕٔٔ)

ككانت طائفة

البربر" خاصتو كبطانتو ،كىـ اظير الجند نعمة،كأعالىـ منزلة " (ٖٔٔ) .كؿ ىذا عمى

الصعيد الداخمي لألندلس .

عمى الصعيد الخارجي كفي ظركؼ الصراع المستمر مع األعداء في الغزكات

الكثيرة التي خاضيا كفي محاكلة الطرفيف معرفة ما يحدث في جبية الطرؼ األخر

عف طريؽ تنظيـ شبكة استطالع دقيقة ،مع اتخاذ التدابير الكقائية لحماية قكاتو

كأقاليمو مف شبكة خصمو ( الجاسكسية كالجاسكسية المضادة ) ،فقد اىتـ الحاجب

المنصكر اىتماما كبي ار بقضية األمف كاالستطالع إذ كاف البد مف استخداـ العنؼ

ضد أعداء الخارج مف الجكاسيس كالمأجكريف ،ككاف يقضان حتى أقصى حدكد اليقظة
ضد أعداء الداخؿ ،حتى انو قضى ليمتو مسيدا كىك يتابع تحرؾ جاسكس مف

الجكاسيس ،حتى إذا ما تـ إلقاء القبض عميو ،كعرؼ منو أعضاء شبكة الجاسكسية،

بادر بسرعة إلى إعداميـ (ٗٔٔ) ،فكاف العنؼ ىك الكسيمة الرادعة الكحيدة ،كالجزاء

العادؿ لتمؾ العناصر التي ربطت نفسيا بعجمة أعداء اإلسالـ كالمسمميف (٘ٔٔ) .ككاف
مف نتيجة ىذه الطرائؽ التي طبقيا الحاجب المنصكر انو حقؽ نجاحا ال مثيؿ لو في

إحباط إرادة القتاؿ لدل أعداء المسمميف كىك ما يشير إليو النص التالي " :كاف

لممنصكر في كؿ غزكة مف غزكاتو المنيفة عمى الخمسيف مفخ انر مف المفاخر
اإلسالمية ،فمنيا أف بعض أجناده نسي رايتو مرككزة عمى جبؿ بقرب إحدل مدائف

الركـ ،فأقامت عدة أياـ ال يعرؼ الركـ ما كراءىا بعد رحيؿ العساكر ،كىذا بال خفاء

مما يفتخر بو أىؿ التكحيد عمى أىؿ التثميث ،ألنيـ لما اشرب قمكبيـ خكؼ شرذمة
المنصكر كحزبو ،كعمـ كؿ مف ممككيـ انو ال طاقة لو بحربو ،لجأكا إلى الفرار
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كالتحصف بالمعاقؿ كالقالع ،كلـ يحصؿ منيـ غير اإلشراؼ مف بعد كاإلطالع "

(.)ٔٔٙ

كبقدر ما كاف المنصكر ييتـ بمعرفة أكضاع جند العدك ،كاف اىتمامو كبي ار أيضا

بمعرفة أحكاؿ جنده ( .)ٔٔٚكيظير بكضكح انو بقدر ما كاف المنصكر صمبا كقاسيا مع
جنده بقدر ما كاف كريما معيـ ،يغرقيـ بأعطياتو ،كيغدؽ عمييـ المنح كاليبات يشترم

بيا كالءىـ ،فيعادؿ بذلؾ بيف الثكاب كالعقاب كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ( .)ٔٔٛكيظير
مف خالؿ ذلؾ أف المنصكر قد دعـ جبيتو الداخمية كعمؿ عمى تقكيتيا مف اجؿ

مجابية تحديات نصارل الشماؿ .كاستخدـ انتصاراتو الخارجية في الكقت ذاتو مف
اجؿ دعـ مكانتو الداخمية ،كزيادة قدرتو العسكرية .كمف خالؿ ىذه العالقة الجدلية
كالمتبادلة أمكف لو تحقيؽ التكازف الدقيؽ كالمحكـ في إعادة التنظيـ الشامؿ لمدكلة

()ٜٔٔ

.

لـ يكف باستطاعة الحاجب المنصكر عمى كؿ حاؿ تحقيؽ النجاح في تطبيؽ مبدئي

المباغتة كالمبادأة لكال اعتماده عمى مبدأيف آخريف يتكازياف كيتساكياف في أىميتيما مع
المبدأيف السابقيف ،كىما :أمف العمؿ ،كالقدرة الحركية العالية لمقكات .كتبرز أىمية مبدأ
العمؿ عند معرفة طبيعة مسرح العمميات الجبمية كالصعبة كالتي تحتمؿ إمكانات

تحقيؽ المباغتة في كؿ مرحمة مف مراحؿ األَعماؿ القتالية .كما تبرز أىمية مبدأ القدرة

الحركية العالية لمقكات عند معرفة المساحات الشاسعة لمسرح العمميات ،كالحاجة
لمتحرؾ بسرعة مف اجؿ تطكير األعماؿ القتالية كالمحافظة عمى المبادأة .كقد اظير
الحاجب المنصكر باستمرار حرصو عمى حماية قكات المسمميف مف المباغتة بقدر

حرصو عمى مباغتة العدك .فكاف يتخذ مجمكعة مف اإلجراءات المعركفة
بالمصطمحات الحديثة تحت أسماء تدابير الحيطة عند التحرؾ ،كتدابير أمف

العمميات ،كمف ذلؾ ،إحاطة عممياتو بنطاؽ محكـ مف السرية المطمقة كاختيار مناطؽ
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مختمفة لحشد القكات ،كدفع عناصر االستطالع حتى األفؽ البعيد سكاء أثناء التحرؾ

أك عند اقتحاـ مسرح األعماؿ القتالية ،كالتكسع الكبير في نشر شبكة االستخبارات –

الجاسكسية – كمحاربة استخبارات العدك كتدميرىا ،إلى جانب ما يطمؽ عميو اسـ
"التمكيو لمعمميات " كاتخاذ مجمكعة مف التدابير الخداعية لتضميؿ العدك .كبرىنت ىذه

التدابير عمى فاعميتيا كقكتيا ،بحيث لـ تتعرض قكات المسمميف لما ىك معركؼ مف

مباغتات الحرب (ٕٓٔ).

في زمف الحاجب عبد الممؾ المظفر ابف الحاجب المنصكر ( ٕٖٜٜ-ٖٜق/

" ضبطو لمدكلة بعد مكت أبيو ،كنفيو مف

ٔٓٓٔ– ٔٓٓٛـ ) ذكر ابف حياف:

خاؼ فتنتو مف الغمماف إلى سبتو ،كأحبو الناس ،كانصب التأييد كاإلقباؿ عميو انصبابا

لـ يسمع بو ،كسكف الناس منو إلى عفاؼ كنزاىة ،فأخذكا في المكاسب كالزينة ،كبمغت
األندلس في أيامو إلى نياية الجماؿ كالكماؿ ....كجرل عمى سنف أبيو مف غزك

النصارل  ،كضبط الدكلة " (ٕٔٔ).
في خالفة سميماف المستعيف

(ٕٕٔ)

أكلى ىذا الجانب عناية خاصة لمسيطرة عمى

األكضاع المتأزمة ،ككاف اختيار المستعيف لبني حمكد لتكلي العدكتيف قد أثار استنكار
زعماء البربر الذيف ناصركه كعمى رأسيـ محمد بف عبد اهلل البرزالي الذم ثبتو

المستعيف عمى قرمكنة ،كأدرؾ المستعيف مدل فساد ق ارره كلكف بعد فكات األمر كلذلؾ

لجأ إلى بث عيكنو لتطمعو عمى أخبار بني حمكد كأحكاؿ سبتو أكالن بأكؿ ففي سنة
(ٖٕٔ)

قاضي سبتة محمد بف عيسى كالفقيو ابف

ٗٓٗقٖٔٓٔ/ـ " قَتَؿ عمي بف حمكد
ىـ بالقياـ عمى سميماف المستعيف كخمع طاعتو
يربكع كبيرىا ككاف سبب قتميما انو لما َ
كجو المستعيف مف يتطمَع عمى أخباره فأتيـ أف القاضي خاطبو بذلؾ فأمر بقتمو كلما
َ
عزـ عمي بف حمكد عمى الخركج مف طاعة المستعيف خاطب أخاه فيرب عف قرطبة

كؼ البربر عف أىؿ قرطبة " (ٕٗٔ) .ككانت شككؾ
كاحتؿ الخضراء ،كفي ىذه السنة َ
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البربر في كالء بني حمكد صادقة ألف عمي بف حمكد كاف طامعا في أف يككف لو دكر

في الحياة السياسية في األندلس ككانت أحالمو عريضة في إحياء مجد أجداده

األدارسة كلذلؾ كاف يتطمع إلى الخالفة نفسيا ،كاف كاف يتظاىر بكالئو لمخميفة
المستعيف باهلل بدليؿ انو سؾ عممة في دار السكة بسبتو تحمؿ اسمو ككاؿ لسبتو إلى

جانب اسـ الخميفة المستعيف

(ٕ٘ٔ)

 .كشدد المستعيف في ىذا الكقت عمى الجانب

اإلستخبارم كثي انر حتى كصمت الحالة إلى تجنب الناس ممف تدكر حكلو الشبيات ،
كىذا ما حصؿ مع القاضي أبك بكر يحيى بف عبد الرحمف بف كافد الذم استقضاه

ككاله الصالة ىشاـ المؤيد آخر خمفاء الجماعة إثر سخطو عمى أحمد بف ذككاف كنفيو
لو كقت اشتعاؿ الفتنة البربرية  ،تكالىما عمى استكراه  ،كلما تغمب المستعيف عمى
ىشاـ المؤيد بالبرابرة ىرب ابف كافد ككنو عمى عداكة مع البربر  ،فظفركا بو في

صبيحة يكـ الخميس لخمس بقيف مف جمادم اآلخرة سنة ٗٓٗق كصمبكه بتيمة

إشعاؿ الفتنة كالتعاكف مع النصارل كتنازلو عف بعض حصكف المسمميف لمنصارل

كف عنو  ،كبعد صمبو " لـ يص ّؿ عميو
مقابؿ رشاكل  ،كالناس تتقطع قمكبيـ كال ُي ْغُن َ
أحد مف المشاىير خكفان مف السمطاف كالعيكف " (.)ٕٔٙ

كبعد سيطرة الحمكدييف عمى الخالفة في قرطبة في محرـ سنة  ٗٓٚق ٔٓٔٙ /ـ

كتكلي عمي بف حمكد الخالفة حرص أف يجمس بنفسو لممظالـ كاقامة الحدكد لينصؼ

المظمكميف كبيذه األُمكر كسكاىا ما فتف أىؿ قرطبة بو أشد فتنو

()ٕٔٚ

فسرعاف ما

انقمبت األكضاع كساءت كثي ار بعد أف كانت أفعالو حسنة عند الرعية إلى أف أكقعيـ

في أعظـ بمية

()ٕٔٛ

األمر الذم يؤكده ابف بساـ الشنتريني عمى سكء األكضاع كما

آلت إليو األمكر في قرطبة إلى درجة أصبح الناس فيو يبيعكف أنفسيـ لمخميفة مف

أجؿ النجاة قائال " :قد صار الناس أشراطا عمى سائرىـ ،قمما تمقى أحدا منيـ إال
بمككؿ عميو ،حتى كأف الكراـ الكاتبيف بدكا لألبصار ،فأخذت عمى الناس األقطار،
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فأظممت الدنيا كأبمس أىميا كغشييـ مف أمر اهلل ما غشييـ ،فمزمكا البيكت ،كتطمركا
في بطكف األرض ،حتى قؿ بالنيار ظيكرىـ كخمت أسكاقيـ ،فإذا دنا المساء ككؼ

الطمب عنيـ ،انتشركا تحت الظالـ لبعض حاجتيـ "

()ٕٜٔ

كقد فسر دكزم ذلؾ األمر

كىك يعمؽ عمى سكء ىذه األكضاع قائال " :كزخرت المدينة برجاؿ الشرطة كالجكاسيس

كالكشاة ،كانعداـ األمف ،ذلؾ أف القضاة كانكا أميؿ إلى جانب األندلسييف حيف كاف

(عمي بف حمكد) يعطؼ عمييـ ،أما اآلف فأف تعمقيـ بكظائفيـ أدل إلى عدـ اإلصغاء

إلى شكاكل العامة مف البربر ميما بمغت ىذه الشكاكل مف الصحة ،كباع آخركف

أنفسيـ لمخميفة " (ٖٓٔ).

(ٖٔٔ)

كيذكر كؿ مف ابف بساـ كابف عذارم

في أحداث سنة  ٜٗٓق ٔٓٔٛ/ـ أَف

خيراف الصقمبي قد كضع عيكنان عمى األُمكم المرتضى عبد الرحمف بف محمد بف عبد
اهلل بف الناصر ،الذم قاـ بشرؽ األندلس سنة ٗٓٚقٔٓٔٙ/ـ ىك كمف تحالؼ معو

في جياف بيدؼ االستيالء عمى الحكـ كاسترداده لبني أُمية مف الحمكدييف (ٕٖٔ) ،لئال
يخفى أثره فمحقكه بقرب كادم آش كقد أمف عمى نفسو فيجمكا عميو فقتمكه كجاءكا

برأسو إلى خيراف الصقمبي العامرم كمنذر بف يحيى التجيبي كىما بمدينة المرية.

كيبدك أف المصادر التاريخية بعد ذلؾ لـ تسجؿ أك تشر إلى عمؿ ىذه العناصر –

رغـ اعتقادنا بكجكدىا لكف بفاعمية ضعيفة جدان  -لسكء األكضاع في ىذه المدة ،ككثرة

الخارجيف عمى القانكف في المدف األندلسية حتى أف القتؿ كثر عمى الشبية ،فضالن

اء في مدة الحمكدييف أك بعد عكدة الخالفة لبني
عف كثرة ممف تكلكا أمكر البالد سك ن
أمية مف جديد منذ سنة ٗٔٗقٕٖٔٓ/ـ ،كىذه أمكر تؤدم إلى عدـ االستقرار بالنسبة

لمحككمات المتتالية إذ ال تستطيع أف تصنع نظاـ مستقر كآمف ،كأستمر الكضع ىكذا

حتى سقكط الخالفة في منتصؼ ذم الحجة مف سنة ٕٕٗقٖٔٓٔ/ـ (ٖٖٔ) ،إال أف

ىذه العناصر عادت كبقكة في عصر دكيالت الطكائؼ ( ٕٕٗٗٛٗ-قٖٔٓٔ/ـ-
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ٜٔٔٓـ ) المتناحرة فيما بينيا

(ٖٗٔ)

"بإذكاء العيكف ،كاساءة الظنكف"

كانكا يرصدكف في كؿ فج "عيف كيد"

(ٖ٘ٔ)

حتى قيؿ أنيـ

كليس ىذا كحسب بؿ إف التجسس امتد إلى

القصكر كبكثرة في ىذا العصر ،حتى أصبح يؤدم تمؾ الميمة النساء كالفتياف عمى

حد سكاء ،حتى لك كاف األمر يتطمب الخيانة كالغدر لممككيـ بعد أف شممتيـ ثقة

كعطؼ كاحساف حكاـ تمؾ الدكيالت كأصحاب القصكر( .)ٖٔٙلدرجة استخداـ كسائؿ
التعذيب لمبعض مف أجؿ انتزاع اعترافاتيـ كبالقكة عف أماكف تكاجد المتيميف أك

الخارجيف عمى القانكف ( .)ٖٔٚكظؿ ىذا الجياز بعناصره يسجؿ حضكره في مختمؼ

العصكر التي مرت بيا األندلس

الخالصة:

()ٖٔٛ

.

العيكف عناصر قتالية ضركرية كفعالة جدا كىي كاف لـ تكف تدخؿ ساحة المعركة

الفعمية  ،لكنيا تؤدم عمال ميما مف خالؿ كشؼ النكايا كالخطط المعادية كبالتالي
فأف المعمكمات التي تقدميا ترسـ بمكجبيا الخطط كتكضع مكضع التطبيؽ لمجابية

خطط األعداء  .كعمى ىذا فأف العيكف عناصر كفئات عسكرية ميمة تؤدم دك ار كبي ار

ال يمكف ألم قيادة عسكرية االستغناء عنيا .

الهوامش والمصادر والمراجع:
(ٔ)

(ٕ)

ابػػف األزرؽ  ،أب ػػك عب ػػد اهلل (ٜٛٙقٜٔٗٓ/ـ)  ،ب ػػدائع الس ػػمؾ ف ػػي طب ػػائع المم ػػؾ  ،تحقيػػؽ عم ػػي
سامي النشار ( بغداد  ،دار الحرية لمطباعة ٜٔٚٚ،ـ )  ،جٕ  ،ص.ٖٚ

لممزيػد مػػف المعمكمػات انظػػر الجنػابي  ،خمػػكد مسػافر نعمػػة  ،العيػكف كالطالئػػع فػي صػػدر اإلسػػالـ

كخالفة األُمكييف (بيركت  ،الدار العربية لممكسكعات ٕٓٔٓ،ـ)  ،صٖٕكمابعدىا.
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(ٖ)

ابف أبي الحديد  ،عز الديف أبك حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني (ٙ٘ٙقٕٔ٘ٛ/ـ)  ،شرح
نيػػج البالغػػة  ،تحقي ػؽ محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ  ،طٕ (القػػاىرة  ،دار إحي ػػاء الكتػػب العربيػػة ،

(ٗ)
(٘)
()ٙ

ٜ٘ٔٙـ )  ،جٖ  ،ص صٕ ، ٜٖٔ-ٜٔج٘ٔ ،ص.ٜٛ
ابف أبي الحديد  ،شرح نيج البالغة ،ج٘ٔ ،صٓ.ٜ
ابف أبي الحديد  ،شرح نيج البالغة  ،صٓ.ٜ
ابػػف األثيػػر  ،أبػػك السػػعادات مبػػارؾ بػػف مبػػارؾ الجػػزرم الشػػيباني الشػػافعي ( ٙٓٙقٕٜٔٓ/ـ ) ،
النياية في غريب الحديث كاألثر  ،تحقيؽ ظاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناجي ( القاىرة ،

دار إحياء الكتب الحديثة ٜٖٔٙ،ـ ) ،جٕ ،ص ص.ٚ-ٙ

()ٚابف فارس  ،أبك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا ( تٖٜ٘قٔٓٓٗ/ـ )  ،معجـ مقاييس المغػة ،
()ٛ

تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ( القاىرة  ،دار إحياء الكتب  ،د.ت ( ، ) .باب رقب ).
ابػػف منظػػكر  ،أبػػك الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػرـ األفريقػػي المصػػرم(تٔٔٚقٖٔٔٔ/ـ)

،لساف العرب  ،تقديـ الشيخ عبػد اهلل العاليمػي  ،إعػداد تصػنيؼ يكسػؼ الخيػاط  ( ،بيػركت  ،دار
ٜ

لساف العرب  ،د.ت ( ، ) .مادة تحسس كتجسس ).
ابف سعيد االندلسي  ،المغرب  ،جٕ  ،ص. ٔٚ

(ٓٔ)

ابف منظكر  ،لساف العرب  ( ،مادة نذر ).

(ٔٔ)

الزبيػدم  ،محػب الػديف أبػك الفػيض محمػد مرتضػى ( تٕ٘ٓٔقٜٔٚٓ/ـ )  ،تػاج العػركس فػػي

)ٕٔ)

ابف حكقؿ  ،أبك القاسـ النصيبي ( تٖٙٚىػٜٚٚ/ـ )  ،صكرة األرض ( قـ المقدسة  ،المطبعة

جكاىر القامكس ( باب رصد ).

الحيدريػة ٖٔٛٙ ،ق ػ)  ،ص .ٔٔٙكالمخمػؼ أك الخمػؼ ىنػا ىػك التػابع لمػف مضػى كلػيس معنػى
البد ُؿ  .ينظر ابف منظكر  ،أبك الفضؿ بف مكرـ جماؿ الديف (تٔٔٚقٖٔٔٔ/
الخمؼ الذم ىك َ
ـ)  ،لس ػػاف الع ػػرب المح ػػيط  ،تق ػػديـ الش ػػيخ عب ػػد اهلل العاليم ػػي  ،إع ػػداد كتص ػػنيؼ يكس ػػؼ خي ػػاط
(بيركت  ،دار لساف العرب ،د.ت ، ).مجٔ،ص٘.ٛٛ

(ٖٔ)

الجنػػابي  ،العيػػكف كالطالئػػع  ،ص صٖٔ ٖٕ-؛ كانظػػر فػػي ىػػذا الصػػدد  :األعرجػػي  ،محمػػد

حسيف  ،جياز المخابرات في الحضارة اإلسالمية ( دمشؽ  -بيركت  ،دار المػدل لمثقافػة كالنشػر
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ٜٜٔٛ ،ـ )  ،ص ٖٔ كمػػا بعػػدىا ؛ فرحػػات  ،كػػرـ حممػػي  ،تػػاريخ المخػػابرات اإلسػػالمية عبػػر
العصكر ( اإلسماعيمية  ،مكتبة اإلماـ البخارم ٕٓٓٚ ،ـ )  ،ص ٖٔ كما بعدىا .

(ٗٔ)

القمقشػػندم  ،أبػػك العبػػاس احمػػد بػػف عمػػي بػػف ابػػي الحسػػف القػػاىرم (تٕٔٛقٔٗٔٛ/ـ)  ،صػػبح

األعشى في صناعة اإلنشا ( ،القاىرة  ،المؤسسة المصرية العامة ٜٖٔٙ ،ـ)  ،جٔ ،صٕ٘ٔ ؛

اليرثمػ ػػي  - ،صػ ػػاحب المػ ػػأمكف  -ابػ ػػك سػ ػػعيد الشػ ػػعراني ( مػ ػػف القػ ػػرف الثالػ ػػث اليجػ ػػرم /التاسػ ػػع
الم ػػيالدم )  ،مختص ػػر سياس ػػة الح ػػركب  ،تحقي ػػؽ عب ػػد ال ػػرؤكؼ ع ػػكف  ( ،الق ػػاىرة  ،المؤسس ػػة
المصػ ػ ػرية العام ػ ػػة لمت ػ ػػأليؼ كالترجم ػ ػػة كالنش ػ ػػر  ،د.ت ، ) .صٕٗ ؛ كانظ ػ ػػر الجن ػ ػػابي  ،العي ػ ػػكف

كالطالئع  ،ص ص ٔٗ.ٕ٘ٔ ،ٛ٘ ،

(٘ٔ)

العباسي  ،الحسف بف عبد اهلل (تٓٔٚقٖٔٔٓ/ـ)  ،آثار األُكؿ في ترتيػب الػدكؿ ،تحقيػؽ عبػد

الرحمف عميرة ( ،بيركت ،دار الجيؿ ٜٜٔٛ،ـ) ،ص.ٔٚٛ

()ٔٙ

لممزيد انظر الجنابي  ،العيكف كالطالئع  ،ص٘٘ٔ كما بعدىا .

()ٔٛ

المسعكدم  ،أبك الحسف عمي بف الحسيف ( تٖٗٙقٜ٘ٚ/ـ )  ،مركج الذىب كمعادف الجػكىر

()ٔٚ

الجنابي  ،العيكف كالطالئع  ،صٔ.ٔٚ

 ،تحقيؽ محمد ىشاـ النعساف كعبد الحميد طعمػة حمبػي ( بيػركت  ،دار المعرفػة ٕٓٓ٘ ،ـ ) ،
جٖ  ،ص ٕٔٚ؛ كانظػ ػػر البييق ػ ػػي  ،الش ػ ػػيخ إب ػ ػراىيـ ب ػ ػػف محم ػ ػػد ( م ػ ػػف عمم ػ ػػاء الق ػ ػػرف الخ ػ ػػامس
اليجرم/الحػػادم عشػػر المػػيالدم )  ،المحاس ػػف كالمسػػاكئ ( بي ػػركت  ،دار ص ػػادر كدار بي ػػركت

لمطباعة كالنشر ٜٔٙٓ ،ـ )  ،ص٘٘ٔ.

()ٜٔ
(ٕٓ)

ابف األزرؽ  ،بدائع السمؾ  ،ج ٕ ،ص صٖٓ.ٖٔ-
انظ ػػر الص ػػابئ  ،اب ػػك الحس ػػف الي ػػالؿ ب ػػف المحس ػػف ( تٗٗٛىػ ػػٔٓ٘ٙ/ـ )  ،ال ػػكزراء أك تحف ػػة

األُمػراء فػي تػاريخ الػػكزراء  ( ،بيػركت  ،بػال ٜٔٓٗ ،ـ )  ،صٕٕٗ ؛ ابػػف األثيػر  ،عػز الػػديف

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الجزرم الشيباني (تٖٓٙىػػ/ـ)  ،الكامػؿ فػي
التاريخ  ،اعتناء عدناف العمي كىيثـ طعيمي ( ،صيدا -بيركت  ،المكتبة العصرية ٕٓٓٛ ،ـ ) ،
جٓٔ  ،ص صٖ٘ٔ ٖٓ٘،؛ زيداف  ،جرجػي  ،تػاريخ التمػدف اإلسػالمي ( ،بيػركت  ،دار مكتبػة
الحياة ٜٔٙٚ ،ـ)  ،جٖ  ،صٗٗٙ
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(ٕٔ)

الجػاحظ  ،أبػك عثمػاف عمػرك بػف بحػر (تٕ٘٘قٛٙٙ/ـ)  ،التػاج فػي أخػالؽ الممػكؾ  ،تحقيػػؽ

احمد زكي باشا

( القاىرة  ،المطبعػة األميريػة ٜٔٔٗ ،ـ )  ،ص ٔٙٚكمػا بعػدىا ؛ المنجػد

 ،صالح الديف  ،بيف الخمفاء كالخمعاء في العصر العباسي  ( ،بيركت  ،دار الحياة ٜٔ٘ٚ ،ـ )

 ،ص.ٛٙ

(ٕٕ)

التػػاج فػػي أخػػالؽ الممػػكؾ  ،ص٘ ٔٙ؛ كانظػػر التغمبػػي  ،محمػػد بػػف الحػػارث ( مػػف عممػػاء القػػرف

الثالػػث اليجرم/التاسػػع المػػيالدم )  ،أخػػالؽ الممػػكؾ ( المنسػػكب لمجػػاحظ سػػابقا )  ،تحقيػػؽ جميػػؿ
العطي ػػة  ( ،بي ػػركت  ،دار الطميع ػػة لمطباع ػػة كالنش ػػر ٕٖٓٓ ،ـ )  ،ص ص ٔٚٓ-ٜٔٙ؛ اب ػػف

رزيف الكاتب  ،عمي ( مف عمماء القرف السادس اليجرم/الثاني عشػر المػيالدم )  ،آداب الممػكؾ
 ،تحقيؽ جميؿ العطية  ( ،بيركت  ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر  ، ) ٕٓٓٔ ،ص ٔٓٔ.

(ٖٕ)

ابػػف شػػاىيف  ،غػػرس الػػديف خميػػؿ ( تٖٜٛقٔٗٚٛ/ـ )  ،زبػػدة كشػػؼ الممالػػؾ كبيػػاف الطػػرؽ

كالممالؾ  ،تحقيؽ خميؿ منصكر  ( ،بيركت  ،دار الكتب العممية ٜٜٔٚ ،ـ )  ،ص.٘ٙ

(ٕٗ)الجاحظ  ،التاج في أخالؽ الممكؾ  ،ص.ٜٔٙ
(ٕ٘)

الشػػيزرم  ،عبػػد الػػرحمف ب ػػف عب ػػد اهلل بػػف نص ػػر ( تٜٓ٘قٜٖٔٔ/ـ )  ،الػػنيج المسػػمكؾ ف ػػي

سياسة الممػكؾ  ،تحقيػؽ محمػد حسػف محمػد حسػف اسػماعيؿ كاحمػد فريػد المزيػدم ( بيػركت  ،دار
الكتب العممية ٕٖٓٓ ،ـ )  ،ص.ٔٙٚ

()ٕٙ

التاج في أخالؽ الممكؾ  ،صٓ.ٔٚ

()ٕٛ

نظػػاـ الممػػؾ  ،الخكاجػػة الحسػػف بػػف عمػػي الطكسػػي (ت٘ٗٛقٜٖٔٓ/ـ)  ،سياسػػة نامػػة ( سػػير

()ٕٚ

التاج في أخالؽ الممكؾ  ،صٓ.ٔٚ

الممػ ػػكؾ )  ،ترجمػ ػػو عػ ػػف الفارسػ ػػية يكسػ ػػؼ حسػ ػػيف بكػ ػػار  ( ،بيػ ػػركت  ،دار القػ ػػدس  ،د.ت، ) .
صٓٓٔ.

()ٕٜ
(ٖٓ)

المنجد  ،بيف الخمفاء كالخمعاء  ،ص ص.ٛٛ-ٛٚ
مؤلؼ مجيكؿ ( مف عمماء القرف الرابع اليجرم  /العاشر الميالدم )  ،أخبار مجمكعة في فػتح

األندلس كذكػر أمرائيػا رحميػـ اهلل كالحػركب الكاقعػة بيػا بيػنيـ  ،تحقيػؽ إبػراىيـ االبيػارم  ،طٕ( ،
بيػ ػ ػ ػػركت – القػ ػ ػ ػػاىرة  ،دار الكتػ ػ ػ ػػاب المبنػ ػ ػ ػػاني – دار الكتػ ػ ػ ػػاب المصػ ػ ػ ػػرم ٜٜٔٛ،ـ )  ،ص ص
ٕٔ ٔٚ،ٜٔ،كمػػا بعػػدىا ؛ ابػػف الكردبػػكس  ،أبػػك مػػركاف عبػػد الممػػؾ التػػكزرم ( مػػف عممػػاء القػػرف
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السػػادس اليجػػرم )  ،االكتفػػاء فػػي أخبػػار الخمفػػاء  ،تحقيػػؽ عبػػد القػػادر بكبايػػة  ( ،بيػػركت  ،دار
الكتب العمميػة ٕٜٓٓ ،ـ )  ،جٔ ،ص ٖ ٕٜ؛ بػف عسػكر  ،ابػك عبػد اهلل ( ت ٖٙٙقٕٖٔٛ/ـ
) ك ابف خميس  ،أبك بكر ( كاف حيان ٕٗٙقٕٔٗٗ/ـ )  ،أعالـ مالقة  ،تحقيؽ عبد اهلل المػرابط
الترغي ( بيركت  ،دار صادر ٜٜٜٔ ،ـ )  ،صٕ.ٕٙ

(ٖٔ)

عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة بػػف ىشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف  ،الممقػػب بصػػقر ق ػريش  ،كيعػػرؼ

بالداخؿ  ،األُمكم  :مؤسس الدكلة األُمكية في األندلس  ،كلػد فػي دمشػؽ  ،كنشػأ يتيمػان (مػات أبػكه
كىك صغير ) فتربى في بيت الخالفة  .كلما أنقرض ممؾ األُمكييف في الشػاـ  ،كتعقػب العباسػيكف

رجاليـ بالفتؾ كاألسر  ،أفمػت عبػد الػرحمف  ،كأقػاـ فػي قريػة عمػى الفػرات  .فتتبعتػو الخيػؿ  ،فػآكل
إلى بعض األدغاؿ حتى آمف  ،فقصد المغرب  ،فبمغ إفريقية .فمج عامميا عبد الرحمف بػف حبيػب
الفيػػرم بطمبػػو  ،فأنصػػرؼ إلػػى مكناسػػو كقػػد لحػػؽ بػػو مػكاله بػػدر بنفقػػو كجػكاىر كػػاف قػػد طمبيػػا مػػف

أُخت لو تدعى أُـ األصبغ ثـ تحكؿ إلى منازؿ نفزاكة كىـ جيؿ مف البربر  ،أُمو مػنيـ  .فأقػاـ مػدة

يكاتب مف في األندلس مف األُمكييف  .كبعث إلييـ بد انر مػكاله  ،فأجػابكه  .لممزيػد ينظػر  :الزركمػي
 ،خي ػ ػػر الػ ػ ػػديف  ،األعػ ػ ػػالـ  ،ط(ٔٚبي ػ ػػركت  ،دار العمػ ػ ػػـ لمماليػ ػ ػػيف ٕٓٓٚ ،ـ)  ،جٖ ،صٖٖٛ
كالمصادر المشار إلييا في الحاشية .

(ٕٖ)

العسػػمي  ،بسػػاـ ،عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ (صػػقر قػريش) ( ،بيػػركت  ،دار النفػػائسٜٔٛٓ،ـ)  ،ص

صٕٕٓ.ٕٖٓ-

(ٖٖ)

فتح األندلس  ،دراسة كتحقيؽ لػكيس مكلينػا ( مدريػد  ،المجمػس األعمػى لألبحػاث العمميػة الككالػة

االسبانية لمتعاكف الدكلي  ،د.ت ، ) .ص ٗ.ٛ

(ٖٗ)

ابف الخطيب  ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد بف احمد السمماني (تٚٚٙقٖٔٚٗ/ـ)

 ،اإلحاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة  ،تحقيػػؽ يكسػػؼ عمػػي طكيػػؿ ( بيػػركت  ،دار الكتػػب العمميػػة ،

ٖٕٓٓـ ) ،جٔ ،ص.ٕٗٚ

(ٖ٘)
()ٖٙ

ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جٔ ،ص.ٕٗٚ
ابػػف سػػعيد األندلسػػي  ،أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف مكسػػى كأس ػرتو (ت٘ٙٛقٕٔٛٙ/ـ)  ،المغػػرب فػػي

حمي المغرب  ،تحقيؽ شكقي ضيؼ  ،ط ٕ (القاىرة  ،دار المعارؼ ٜٔٙٗ ،ـ)  ،جٔ ،صٓ.ٙ

()ٖٚ

فتح األندلس  ،صٗٓٔ.
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()ٖٛ

عنػػاف  ،محمػػد عب ػػد اهلل  ،دكلػػة اإلسػػالـ ف ػػي األنػػدلس  ،طٕ ( الق ػػاىرة  ،مطبع ػػة لجنػػة الت ػػأليؼ

كالترجمة كالنشر ٜٔٙٔ ،ـ )  ،ع ٔ ،ؽٔ  ،ص٘.ٜٔ

()ٖٜ
(ٓٗ)

فتح األندلس  ،صٗٓٔ.

عنػػاف  ،دكلػػة اإلسػػالـ فػػي األنػػدلس ،عٔ  ،ؽٔ  ،ص ٜٔٙنقػػال عػػف المقػػرم نفػػح الطيػػب جٕ ،

صٗ ( ٚطبعة القاىرة ٖٕٔٓ ،ق ػ) .

(ٔٗ)
(ٕٗ)

مؤلؼ مجيكؿ  ،فتح األندلس  ،صٗٓٔ.
المق ػػرم  ،ش ػػياب ال ػػديف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ( تٔٗٓٔىػ ػػٖٔٙٔ/ـ )  ،نف ػػح الطي ػػب م ػػف غص ػػف

األنػػدلس الرطي ػػب  ،تحقي ػػؽ إحس ػػاف عبػػاس ( بي ػػركت  ،دار ص ػػادر ٜٔٙٛ ،ـ )  ،م ػػج ٖ  ،ص
ص ( ٖٚ-ٖٙبركاية ابف حياف ).

(ٖٗ)
(ٗٗ)

فتح األندلس  ،صٗٓٔ.
أبك بكر محمد بف الكليد الفيرم المالكي ( تٕٓ٘قٕٔٔٙ/ـ )  ،سراج الممكؾ  ،حققو كضبطو

كعمػػؽ عميػػو ككضػػع فيارسػػو محمػػد فتحػػي أبػػك بكػػر  ،تقػػديـ شػػكقي ضػػيؼ  ،مجمػػداف ( القػػاىرة ،
الدار المصرية المبنانية ٜٜٔٗ،ـ )  ،مجٕ  ،ص ص٘ٗ.ٚٗٙ ، ٚ

(٘ٗ)

ابػػف عػػذارم  ،أبػػك عبػػد اهلل محمػػد المراكشػػي ( ت بعػػد سػػنة ٕٔٚىػػٖٕٔٔ/ـ )  ،البيػػاف المغػػرب

في أخبار المغرب كاألندلس  ،تحقيؽ كمراجعػة ج.س.كػكالف ك إ .ليفػي بركفنسػاؿ ( بيػركت  ،دار
الكتب العممية ٕٜٓٓ ،ـ )  ،جٕ  ،ص.ٙٙ

()ٗٙ
()ٗٚ

عناف  ،دكلة اإلسالـ  ،عٔ  ،ؽٔ  ،ص ص .ٕٕٚ-ٕٕٙ
أرسػػالف  ،شػػكيب  ،الحمػػؿ السندسػػية فػػي األخبػػار كاآلثػػار األندلسػػية  ( ،بيػػركت  ،منشػػكرات دار

الكتػ ػػب العممي ػ ػػة ٜٜٔٚ،ـ )  ،ج ٕ  ،ص ٗٗ ؛ عب ػ ػػاس  ،فػ ػػائزة حمػ ػ ػزة  ،التنظيم ػ ػػات العس ػ ػػكرية
لألن ػػدلس ف ػػي عص ػػر اإلم ػػارة ٖٔٙ-ٖٔٛىػ ػػٜٕٛ-ٚ٘٘/ـ  ،المجم ػػة القطري ػػة لمت ػػاريخ كاآلث ػػار ،

العددٖ  ( ،بغداد ٕٓٓٗ ،ـ )  ،ص.ٖٔٙ

()ٗٛ
()ٜٗ

ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ ،ص ص ٗ.ٙ٘-ٙ
المقرم  ،مجٔ ،صٖٔٗ ؛ كانظر ابف سعيد  ،المغرب في حمي المغرب  ،جٔ  ،ص .ٖٜ
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(ٓ٘)

المقرم  ،مجٔ  ،صٕٖٗ ؛ كانظر ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ  ،ص ٗ ٚ؛ الشعراكم ،

احم ػػد إبػ ػراىيـ  ،األُمكي ػػكف أُم ػػراء األن ػػدلس األُكؿ  ( ،الق ػػاىرة  ،المطبع ػػة العالمي ػػة ٜٜٔٙ ،ـ ) ،
ص.ٕٔٙ

)ٔ٘)

ابػػف خمػػدكف  ،عبػػد الػػرحمف الحضػػرمي (تٛٓٛقٔٗٓ٘/ـ)  ،تػػاريخ ابػػف خمػػدكف (،الق ػػاىرة ،

ٕٔٗٛـ ) جٗ  ،ص .ٕٔٚ

(ٕ٘)
(ٖ٘)

ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ،ص صٗ.ٚ٘-ٚ
ابػف حيػاف  ،السػفر الثػاني مػػف كتػاب المقتػبس  ،حققػو كقػدـ لػػو كعمػؽ عميػو محمػكد عمػي مكػػي (

الق ػ ػػاىرة  ،مجم ػ ػػع المغ ػ ػػة العربي ػ ػػةٕٓٓٓ ،ـ )  ،ص ص  ٜٔٙ-ٔٙٙ؛ اب ػ ػػف س ػ ػػعيد االندلس ػ ػػي ،
المغػػرب  ،جٔ ،صٖٗ ؛ المراكشػػي  ،ابػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ األنصػػارم
اآللكس ػػي ( تٖٓٚىػ ػػٖٖٔٓ/ـ )  ،ال ػػذيؿ كالتكمم ػػة لكت ػػابي المكص ػػكؿ كالص ػػمة  ،تحقي ػػؽ إحس ػػاف
عباس (بيركت  ،دار الثقافة  ،)،بقيػة السػفر ال اربػع  ،ص ص ٓ٘ٔ( ٔ٘ٔ-ترجمػة رقػـ ٗ )ٕٚ؛

المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٕ  ،ص ص ٔٔ،ٖٜٙ

(ٗ٘ )

( ترجمة رقـٕ )  ( ،ترجمة رقـ. ) ٕٕٙ

ابػ ػػك حيػ ػػاف مػ ػػركاف حيػ ػػاف بػ ػػف خمػ ػػؼ بػ ػػف حسػ ػػيف ب ػ ػف حيػ ػػاف بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف حيػ ػػاف القرطبػ ػػي (

تٜٗٙىػػٔٓٚٙ/ـ ) المقتػػبس  ،تحقيػػؽ محمػػكد عمػػي مكػػي  ( ،القػػاىرة  ،مجمػػع المغػػة العربيػػة ،
ٕٔٓٓـ)  ،السفر الثاني ص ٕ.ٔٚ

(٘٘)

أبػػك الكليػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد األزدم ( ت ٖٓٗى ػػٕٔٓٔ/ـ ) تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس  ،تحقيػػؽ

صػػالح الػػديف الي ػكارم ( صػػيدا  -بيػػركت  ،المكتبػػة العص ػرية ٕٓٓٙ ،ـ )  ،جٔ  ،ص ٖ( ٕٙ
الترجمة رقـ .) ٛٙٚ

) (٘ٙابف حياف  ،السفر الثاني مف المقتبس  ،تحقيؽ مكي ( طبعة ٕٔٓٓـ )  ،ص ص ٓ٘ٗٗ٘ٔ-
؛ العذرم  ،ترصيع األخبار  ،ص ٜٛ؛ ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ  ،ص.ٛٚ

()٘ٚ

ابف القكطية  ،تاريخ إفتتاح األندلس  ،ص ٙٙ؛ ابف حياف  ،السفر الثاني مف المقتبس  ،تحقيػؽ

مكػػي ( طبعػػة ٕٔٓٓـ )  ،ص ٔ٘ٗ كمػػا بعػػدىا ؛ ابػػف عػػذارم  ،البيػػاف المغػػرب  ،جٕ  ،ص
ص .ٛٛ-ٛٚ

()٘ٛ

ال ارشػػد  ،عبػػد الجميػػؿ  ،التػػأثيرات العراقيػػة فػػي األنػػدلس كأكربػػا ( بغػػداد  ،دار الشػػؤكف الثقافيػػة ،

ٕٔٓٓـ )  ،ص  ٜ٘كما بعدىا .
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()ٜ٘

بػػدر  ،أحمػػد  ،تػػاريخ األنػػدلس فػػي القػػرف ال اربػػع اليجػػرم ( عصػػر الخالفػػة ) ( ،دمشػػؽ  ،بػػال ،

ٜٗٔٚـ )  ،ص ٔٓٚنقالن عف:

Provencal,E. levi , Histoire de lEspagne, (paris,1951),vol.3,p.p.502- 503.

(ٓ)ٙ

السػػامرائي  ،خميػػؿ اب ػراىيـ كآخػػركف  ،تػػاريخ العػػرب كحضػػارتيـ فػػي األنػػدلس ( ،ط ػرابمس  ،دار

المدار اإلسالمي ٕٓٓٗ،ـ )،صٖٕٖ.

(ٔ)ٙ

عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد الحضػػرمي المغربػػي ( تٛٓٛى ػػٔٗٓٙ/ـ )  ،المقدمػػة  ،تحقيػػؽ محمػػد

محمد تامر (القاىرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ٕٓٓ٘ ،ـ )  ،ص.ٕٕٚ

(ٕ)ٙ

لممزي ػػد مػ ػػف المعمكمػ ػػات انظػ ػػر الحميػ ػػداكم  ،ص ػػباح خػ ػػابط عزيػ ػػز سػ ػػعيد ،األح ػ ػكاؿ االجتماعيػ ػػة

كاالجتماعيػ ػػة ألعيػ ػػاف األنػ ػػدلس فػ ػػي عيػ ػػدم اإلمػ ػػارة كالخالفػ ػػة ٕٕٗ-ٖٔٛى ػ ػػٖٔٓٓ-ٚ٘٘/ـ ،
منشكرات دار كمكتبة عدناف ( دمشؽ  ،دار صفحات ٕٓٔٗ ،ـ )  ،ص ٖ ٜكما بعدىا .

)ٖ(ٙ
األبار  ،التكممة  ،جٔ  ،ص ٖ (ٔٚالترجمة رقـ ٗ٘ٗ ) ؛ كأنظر الراشد ،التأثيرات العراقية
ابف ّ
في األندلس كأكربا  ،ص ٓ.ٚ
)ٗ(ٙ
(٘)ٙ

مؤلؼ مجيكؿ  ،أخبار مجمكعة  ،ص ص .ٖٔٔ-ٕٜٔ
بدر  ،تاريخ األندلس  ،ص ٔٔٔ.

()ٙٙ
األبار  ،التكممة  ،جٕ  ،صٓ ( ٙٚالترجمة رقـ . )ٔٚٓٙ
ابف ّ
()ٙٚ
األبػػار  ،التكممػػة  ،جٕ ،
تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس  ،جٔ  ،ص  ( ٜٙالترجمػػة رقػػـ ٕٔٓ ) ؛ ابػػف ّ
ص ٓ (ٙٚالترجمة رقـ . ) ٔٚٓٙ

()ٙٛ
األبػػار  ،التكممػػة  ،جٕ  ،ص ٓ ( ٙٚالترجمػػة رقػػـ  )ٔٚٓٙ؛ كينظػػر ايض ػان  :المراكشػػي ،
ابػػف ّ
ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ األنصارم األكسي  ،الػذيؿ كالتكممػة لكتػابي المكصػكؿ

كالصمة  ،تحقيؽ كتقديـ كتعميػؽ محمػد بػف شػريفة ( بيػركت  ،دار الثقافػة  ،د.ت ) ،س ، ٛؽٔ ،

ص  ( ٕٙٛرقـ .) ٙٙ

( )ٜٙابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٔ  ،ص .ٜٔٙ
(ٓ)ٚ
(ٔ)ٚ

بدر  ،تاريخ األندلس  ،ص ٔٔٔ.
ابف سعيد األندلسي  ،المغرب في حمي المغرب  ،جٔ  ،صٖ٘.
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(ٕ)ٚ

األندلسي  ،عبد الممؾ بف حبيب السممي ( تٕٖٛىػٕٛ٘ /ـ )  ،كتاب التػاريخ (المنسػكب إليػو)

مع إضافات كثيرة  ،اعتنى بو عبد الغني مستك ( صيدا  -بيركت  ،المكتبػة العصػرية ٕٓٓٛ ،ـ
)  ،ص ٗ٘ٔ.

(ٖ)ٚ
(ٗ)ٚ
)٘)ٚ

ابف سعيد األندلسي  ،المغرب في حمي المغرب  ،جٔ  ،ص ٘.ٔٛ
ابف سعيد األندلسي  ،المغرب في حمي المغرب  ،جٔ  ،صٕ.ٔٛ

ابف سعيد األندلسي  ،المغرب  ،جٔ  ،ص ص ٗ.ٔٛ٘-ٔٛ

))ٚٙ

صكرة األرض  ،ص.ٔٔٙ

()ٚٛ

ابف حياف  ،أبك حياف مػركاف حيػاف بػف خمػؼ بػف حسػيف بػف حيػاف بػف محمػد بػف حيػاف القرطبػي

()ٚٚ

أدىـ  ،عمي  ،عبد الرحمف الناصر (بيركت  ،دار القدس  ،د.ت ، ).صٗ.ٜٔ

( تٜٗٙىػ ػػٔٓٚٙ/ـ )  ،المقت ػػبس ( الج ػػزء الخ ػػامس )  ،اعتن ػػى بنشػ ػره بي ػػدرك ش ػػالميتا كآخ ػػركف
بالتعػ ػػاكف لضػ ػػبطو كتحقيقػ ػػو فيػ ػػديريكك كػ ػػكرينطي ك محمػ ػػكد صػ ػػبح كغيػ ػػرىـ  ( ،مدريػ ػػد  ،المعيػ ػػد

االسباني العربي الثقافي ٜٜٔٚ ،ـ )  ،ص ص .ٗٗٙ

()ٜٚ
(ٓ)ٛ
(ٔ)ٛ

مؤلؼ مجيكؿ  ،ص .ٖٔٚ
ابف حياف ،المقتبس  ،تحقيؽ شالميتا  ،ص ص .ٖٗٚ-ٖٗٙ
ابف حياف ،المقتبس  ،تحقيؽ شالميتا  ،ص ٘.ٗٚ

(ٕ)ٛ

ابف حياف ،المقتبس  ،تحقيؽ شالميتا  ،ص ٘.ٗٚ

(ٗ)ٛ

صكرة األرض ،ص ص .ٔٔٚ-ٔٓٛ

(ٖ)ٛ

)٘)ٛ
()ٛٙ

بدر  ،تاريخ األندلس  ،صٔٔٔ.

ابف حياف المقتبس تحقيؽ شالميتا  ،ص .ٕٜ
ابف حياف  ،أبك حياف مركاف حياف بف خمؼ بف حسيف بف حياف بف محمد ابف حياف القرطبي (

تٜٗٙى ػػٔٓٚٙ/ـ )  ،المقتػػبس فػػي أخبػػار بمػػد األنػػدلس  ،تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف عمػػي الحجػػي ،
(بيركت  ،مطبعة سميا ٜٔٙ٘ ،ـ )  ،ص.ٕٚ

()ٛٚ

طو  ،عبد الكاحد ذنكف  ،دراسات في التاريخ األندلسي ( ،المكصؿ  ،مطػابع جامعػة المكصػؿ ،

ٜٔٛٚـ )  ،صٖ.ٙ

()ٛٛ

ابف حياف  ،المقتبس  ،تحقيؽ الحجي  ،ص صٕ.ٜٖ-ٜ

723

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

نشاط العيون والطالئع في األندلس خالل عصري اإلمارة والخالفة244-831هـ
8338-577/م ...................................................................................
()ٜٛ
(ٓ)ٜ

المقتبس  ،تحقيؽ الحجي  ،ص.ٚٙ
الحسػػف بػػف القاسػػـ كنػػكف اإلدريسػػي  ،آخػػر أُم ػراء الدكلػػة األدريسػػية الثانيػػة ف ػي الريػػؼ المغربػػي

كبع ػػض أطػ ػراؼ ف ػػاس  .كل ػػي بع ػػد أخي ػػو احم ػػد س ػػنة ٖٗٛق /ـ  ،كك ػػاف ي ػػدعك لمناص ػػر األُم ػػكم
األندلسي فكجو إليو المعز الفاطمي صاحب مصػر جيشػا  ،فجعػؿ الػدعكة لمفػاطمييف سػنة ٖٜٗق
/ـ ثـ خاؼ انتقاـ المركانييف منو  ،فخمع بيعة الفاطمييف  ،كأعاد الدكلة ليػـ  .فزحػؼ عميػو بمكػيف
بػػف زيػػرم مػػف افريقيػػة  ،ككػػاف مػػف أشػػياع الفػػاطمييف  ،فخضػػع لػػو الحسػػف  .كلمػػا عػػاد بمكػػيف إلػػى
افريقية كجو الحكـ المستنصر صاحب األندلس جيشػا لقتػاؿ الحسػف  ،فقاتمػو الحسػف  ،كقتػؿ قائػده

 .فغضػػب المستنصػػر كجػػرد جيش ػان آخػػر إلخضػػاعو  ،فأستسػػمـ الحسػػف بعػػد كقػػائع  .كسػػيؽ إلػػى

المستنصػػر  ،فأكرمػػو كأسػػكنو قرطبػػة سػػنة ٖٗٙى ػػ/ـ ثػػـ أخرجػػو منيػػا  ،كنف ػػاه إلػػى المشػػرؽ سػػنة
ٖ٘ٙىػ /ـ فقصد مصر بأىمو  ،كنزؿ ضيفا عمى العزيػز بػاهلل الفػاطمي  ،ككػاف المعػز قػد تػكفي ،
فأكرمػػو العزيػػز  ،ثػػـ جيػػز لػػو جيشػػا كسػػيره إلػػى المغػػرب سػػنة ٖٖٚق/ـ فقاتػػؿ المػػركانييف طػػكيال ،

كفشػػؿ كأسػػر  ،كسػػيؽ ثانيػػة الػػى قرطبػػة  ،فقتمػػو المركانيػػكف غيمػػة فػػي الطريػػؽ  .كبمقتمػػو انقرضػػت
دكلػػة األدارسػػة فػػي المغػػرب األقصػػى  .ينظػػر السػػالكم  ،أبػػك العبػػاس احمػػد بػػف خالػػد الناصػػرم (
تٖ٘ٔٔقٜٔٛٚ/ـ)  ،األستقصػػا ألخبػػار دكؿ المغػػرب األقصػػى  ،تحقيػػؽ كتعميػػؽ ابنػػي المؤلػػؼ
جعف ػػر الناص ػػرم كمحم ػػد الناص ػػرم ( ال ػػدار البيضػػػاء  ،دار الكتػػػاب ٜٔ٘ٗ ،ـ) ،جٔ ،ص ص
 ٛٛ-ٛٙ؛ الزركمػػي  ،خيػػر الػػديف  ،األعػػالـ  ،ط ( ٔٚبيػػركت  ،دار العمػػـ لمماليػػيف ٕٓٓٚ،ـ)،

جٕ،صٕٓٔ .

(ٔ)ٜ

الدسػػيس شػػبيو بالمتجسػػس كيقػػاؿ نػػدش ،ينػػدش ندش ػان ،كنقػػرت عػػف الخبػػر  ،فتشػػت عػػف كتنقرتػػو

كانتقرتو .انظر الفيركزابادم ،مجد الديف محمد بف يعقكب (تٛٔٚىػٔٗٔٗ/ـ)،القػامكس المحػيط،
طٕ (القاىرة  ،مطبعة البابي الحمبي ٜٕٔ٘ ،ـ ) ،جٔ ( ،مادة استخبر الخبر).

(ٕ)ٜ
(ٖ)ٜ
(ٗ)ٜ

المقتبس  ،تحقيؽ الحجي ،ص.ٜٚ

المقتبس  ،تحقيؽ الحجي  ،ص.ٜٚ
ابف االبار  ،ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف ابي بكر القضاعي (تٙ٘ٛىػ ،) /الحمة السػيراء

 ،تحقيؽ عمي ابراىيـ محمػكد  (،بيػركت،دار الكتػب العمميػةٕٓٓٛ،ـ )  ،جٔ ،صٗ ( ٔٙبركايػة
ابػػف حيػػاف ) ؛ المقريػػزم  ،تقػػي الػػديف بػػف احمػػد بػػف عمػػي (ت٘ٗٛى ػػٔٗٗٗ/ـ )  ،إتعػػاظ الحنفػػا
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بأخبار األئمة الفاطمييف الحنفا  ،تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ  ،طٕ ( القاىرة  ،لجنة إحيػاء التػراث
اإلسػالمي ٜٜٔٙ ،ـ )  ،جٔ  ،صٕ ٚ؛ كلممزيػد انظػر بػدر  ،احمػػد  ،تػاريخ األنػدلس فػي القػػرف
الرابع اليجرم عصر الخالفة ( دمشؽ  ،بال ٜٔٚٗ ،ـ )  ،ص.ٜٔٓ

(٘)ٜ

ابف األثير  ،عز الديف أبك الحسف عمػي بػف أبػي الكػرـ محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـ بػف عبػد

الكاحد ( تٖٓٙى ػ ٕٖٖٔ /ـ )  ،الكامػؿ فػي التػاريخ ( بيػركت  ،دار الفكػر ٜٔٚٛ ،ـ )  ،جٙ
 ،ص .ٖٜٗ

()ٜٙ

رينيارت بيتر آف  ،تاريخ المسممكف في اسػبانيا  ،ترجمػة حسػف حبشػي ( القػاىرة  ،مطػابع الييئػة

()ٜٚ

ابف حياف  ،المقتبس  ،تحقيؽ الحجي  ،ص ص.ٛٚ-ٛٙ

المصرية العامة لمكتاب ٜٜٔٗ ،ـ )  ،جٕ  ،ص .ٗٙ

()ٜٛ

ابف حجر العسقالني  ،شياب الديف احمد بف عمي( ٕ٘ٛىػٔٗٗٛ/ـ )  ،رفع األُصر عف قضاة

مص ػػر  ،آخ ػػر كت ػػاب الكن ػػدم الػ ػكالة كالقض ػػاة ( بي ػػركت  ،مطبع ػػة اآلب ػػاء اليس ػػكعييف ٜٔٓٛ ،ـ )

،ص.ٜ٘ٙ

()ٜٜ

لممزيد انظر بدر  ،تاريخ االندلس في القرف الرابع اليجرم ،صٓٔٔ كمابعدىا .

(ٓٓٔ)
(ٔٓٔ)
(ٕٓٔ)

ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ  ،ص صٕ. ٕٖٚ-ٕٚ
ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ ،صٖ.ٕٚ
تسػػمية أطمقيػػا الجغرافيػػكف العػػرب فػػي العصػػكر الكسػػطى عمػػى الشػػعكب السػػالفية عامػػة ،الف

بعض الجرماف دأبكا عمػى سػبي تمػؾ الشػعكب السػالفية كبيػع رجاليػا كنسػائيا الػى عػرب األنػدلس.
لممزيد ينظر العبادم  ،أحمد مختار  ،الصقالبة في أسػبانيا لمحػة عػف أصػميـ كنشػأتيـ كعالقػتيـ
بحركة الشعكبية  ( ،مدريد ،المعيد المصرم لمدراسات اإلسالمية ٜٖٔ٘ ،ـ )  ،ص ص  ٜ-ٛ؛
لممزيػػد انظػػر الريشػػاكم  ،احمػػد مخمػػؼ حسػػف خمػػؼ  ،الصػػقالبة كدكرىػػـ السياسػػي كالعسػػكرم مػػف

عيد االمارة حتى نياية دكيالت الطكائػؼ ( ٖٗٛ-ٖٔٛقٜٔٓٓ-ٚ٘٘/ـ )  ،رسػالة ماجسػتير (
غير منشكرة )  ،جامعة االنبار  ،كمية االداب  ( ،االنبار ٕٜٓٓ ،ـ )  ،صٕٔ كما بعدىا .

(ٖٓٔ)

جعفػػر ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف نص ػػر بػػف عب ػػد اهلل ب ػػف كس ػػيمة  ،م ػػف ب اربػػر بمنس ػػية  ،ينتم ػػي إل ػػى ق ػػيس

بالمحالفػػة .أبػػاه عثمػػاف أدب الحكػػـ المستنصػػر عنػػدما كػػاف كلي ػان لمعيػػد ،كذلػػؾ أزلػػؼ جعفػ انر عنػػده

كأدنػػاه منػػو ،فأسػػتخدمو بالكتابػػة فػػي أمارتػػو .ككلػػي جزي ػرة ميكرقػػة فػػي أيػػاـ الناصػػر ،ثػػـ تقمػػد الحكػػـ
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الخالفػػة ،فأسػػتكزره كأمضػػاه مػػع ذلػػؾ عمػػى كتابتػػو الخاصػػة ،كضػػـ إليػػو بعػػد مػػدة كاليػػة الشػػرطة،
كأخدمػػو أبنػػو ىشػػامان .لممزيػػد أنظػػر ابػػف االبػػار  ،ابػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي بكػػر
القضػاعي ( تٙ٘ٛقٕٔٙٓ /ـ )  ،كضػع حكاشػػيو كعمػؽ عميػػو عمػي إبػراىيـ محمػكد ( بيػػركت ،
دار الكتب العممية ٕٓٓٛ ،ـ )  ،ص ص  (ٖٔ٘- ٔٗٚالترجمة رقـ ٓٓٔ ).

(ٗٓٔ)

محمد بف أبي عامر  ،أبك عامر الممقػب بالمنصػكر  ،أميػر األنػدلس كحاجبيػا (ٖٜٕ-ٖٙٚق/

ٕٔٓٓ-ٜٚٚـ ) فػػي دكلػػة ىشػػاـ المؤيػػد ( ٖٗٓ-ٖٙٙقٕٔٓٔ-ٜٚٙ/ـ ) أصػػمو مػػف الجزي ػرة
الخضراء  .لممزيد ينظر الحميدم  ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي نصر فتكح ( تٗٛٛقٜٔٓ٘/ـ )

 ،جػػذكة المقتػػبس فػػي ذكػػر كالة األنػػدلس  ،تحقيػػؽ صػػالح الػػديف الي ػكارم  ( ،صػػيدا  -بيػػركت ،

المكتبػػة العص ػرية ٕٓٓٗ ،ـ )  ،ص ص ٖ ٛٗ-ٛ؛ ًّ
الضػػبًّي  ،أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف
عميرة ( ت ٜٜ٘قٕٖٔٓ /ـ )  ،بغية الممتمس في تػاريخ رجػاؿ األنػدلس  ،تحقيػؽ صػالح الػديف
اليكارم  ( ،صيدا  -بيركت  ،المكتبة العصرية ٕٓٓ٘ ،ـ )  ،ص ص .ٔٔٔ-ٜٔٓ

(٘ٓٔ)
)(ٔٓٙ
()ٔٓٚ

ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ  ،ص ٕ.ٕٙ

الذخيرة ،ؽٔ،ـٕ،صٖٔ.ٚ
ابف عذارم  ،البياف المغػرب  ،جٕ  ،ص ٖٕٙ؛ كانظػر دكزم  ،المسػممكف فػي األنػدلس  ،جٕ

 ،ص ٓ.ٜ

))ٔٓٛ
()ٜٔٓ

ابف سعيد األندلسي  ،المغرب  ،جٔ ،صٕٔٓ.

أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عب ػػد اهلل الج ػػذامي المػػالقي ( ت بعػػد ٖٜٚىػػػٖٜٔٓ/ـ )  ،ت ػػاريخ قض ػػاة

األنػػدلس أك كتػػاب المرقبػػة العميػػا فػػيمف يسػػتحؽ القضػػا كالفتيػػا  ،تحقيػػؽ صػػالح الػػديف الي ػكارم (
بيركت  ،المطبعة العصرية ٕٓٓٙ ،ـ )  ،ص٘.ٜ

(ٓٔٔ)
(ٔٔٔ)

ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٕ  ،ص.ٕٚٛ

مؤلؼ مجيكؿ  ،د ارسػة كتحقيػؽ عبػد القػادر بكبايػة ( بيػركت  ،دار الكتػب العمميػة ٕٓٓٚ ،ـ )

 ،ص ٕٕٕ.

(ٕٔٔ)
(ٖٔٔ)

ابف عذارم  ،البياف المغرب ،جٕ  ،ص.ٕٜٛ
ابف عذارم  ،البياف المغرب ،جٕ  ،ص.ٕٜٚ
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(ٗٔٔ)

اب ػػف ع ػػذارم  ،البي ػػاف المغ ػػرب ،جٕ  ،ص صٓ ٕٜٔ-ٕٜ؛ كانظ ػػر المق ػػرم  ،نف ػػح الطي ػػب ،

مجٔ ،ص ص٘.ٜ٘ٙ-ٜ٘

(٘ٔٔ)

العس ػ ػ ػػمي  ،بس ػ ػ ػػاـ  ،الحاج ػ ػ ػػب المنص ػ ػ ػػكر ( ٕٔٓٓ-ٜٖٛ=ٖٜٕ-ٖٕٙـ ) ( ،بي ػ ػ ػػركت  ،دار

()ٔٔٙ

المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ ،ص٘.ٜ٘

النفائس  ،د.ت ، ) .ص٘ٗٔ.

()ٔٔٚ

المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ  ،ص ص .ٗٔٛ-ٗٔٚ

()ٔٔٛ

المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ  ،ص.ٗٔٚ

(ٕٓٔ)

العسمي  ،الحاجب المنصكر ،ص ص.ٖٜٔ-ٖٔٛ

()ٜٔٔ

(ٕٔٔ)
(ٕٕٔ)

العسمي  ،الحاجب المنصكر  ،صٕ.ٚ

ابف سعيد األندلسي  ،جٔ  ،ص صٕٕٔ.ٕٖٔ-
سميماف بف الحكـ بف سميماف بف عبد الرحمف الناصر  ،األُمكم  ،أبك أيكب  :مف ممػكؾ الدكلػة

األُمكية في األندلس  ،تمقب بالمستعيف باهلل كالظافر بحكؿ اهلل  ،كلػي الخالفػة مػرتيف األكلػى يػكـ
الثالثاء السابع عشر لربيع األكؿ المذككر مػف سػنة ٓٓٗ ق  ٜٔٓٓ/ـ ،كانخمػع فػي الثػاني عشػر
لشكاؿ مف السنة ذاتيا فدكلتو األكلى سبعة أشير .كالثانيػة يػكـ خمعػو ىشػاـ بػف الحكػـ ( ٖٓٗ -
ٗٓٚق ٔٓٔٙ- ٕٔٓٔ /ـ ) إلػػى يػػكـ قتمػػو ثػػالث سػػنيف كثالثػػة أشػػير كنصػػفا ،ككػػاف فػػي جممػػة
جنػػكده القاسػػـ كعمػػي ابنػػا حمػػكد  ،فػػكلي القاسػػـ الجزي ػرة الخض ػراء ككلػػي عميػػا طنجػػة كسػػبتة  ،فمػػـ
يمبػػث عمػػي أف اسػػتقؿ كزحػػؼ إلػػى مالقػػة فتممكيػػا ثػػـ إلػػى قرطبػػة فػػدخميا كقتػػؿ المسػػتعيف بيػػده .

كبمقتمو انقطع ذكر بني امية عمى منابر األندلس مدة سػبع سػنيف  .ككػاف أديبػا شػاع انر .انظػر ابػف
عذارم  ،البياف المغرب  ،جٖ ،صٔ ٜكما بعدىا ؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جٖ  ،ص ٖٕٔ.

(ٖٕٔ)

عمػػي بػػف حمػػكد بػػف ميمػػكف بػػف احمػػد اإلدريسػػي الحسػػني العمػػكم  ،الممقػػب بالناصػػر لػػديف اهلل :

أكؿ ممكؾ الدكلػة الحسػنية الحمكديػة بقرطبػة  .كػاف فػي منشػأه مػف جممػة أجنػاد سػميماف بػف الحكػـ
األمكم  .لممزيد انظر الزركمي  ،االعالـ  ،جٗ  ،ص ٖ ٕٛكالحكاشي المشار الييا .

(ٕٗٔ)

ابف عذارم  ،البياف المغرب ،جٖ  ،ص٘ٔٔ.
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(ٕ٘ٔ)

الحسػ ػػيني  ،محمػ ػػد بػ ػػاقر  ،نقػ ػػكد المغػ ػػرب كاألنػ ػػدلس د ارسػ ػػة تحميميػ ػػة لمكنػ ػػى كااللقػ ػػاب  ،مجمػ ػػة

المسكككات مجمة عممية تبحث في المسكككات  ،العدداف ٕٔ ( ٖٔ-بغداد ٜٕٔٛ-ٜٔٛٔ ،ـ )
 ،ص ٓٔٔ.

)(ٕٔٙ
()ٕٔٚ

ابف سعيد االندلسي  ،المغرب  ،جٔ  ،ص ص .ٔ٘ٚ ، ٔ٘ٙ

ابػػف بسػػاـ الشػػنتريني  ،أب ػػك الحسػػف عم ػػي ( تٕٗ٘ىػػػٔٔٗٚ/ـ )  ،ال ػػذخيرة فػػي محاسػػف أى ػػؿ

الجزي ػ ػ ػ ػ ػرة  ،تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ إحسػ ػ ػ ػ ػػاف عبػ ػ ػ ػ ػػاس  ( ،بيػ ػ ػ ػ ػػركت  ،دار الغػ ػ ػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػ ػ ػػالمي ٕٓٓٓ ،ـ ) ،
ؽٔ،جٔ،ص.ٛٚ

()ٕٔٛ
()ٕٜٔ
(ٖٓٔ)
(ٖٔٔ)
)ٕٖٔ(

ابف بساـ الشنتريني  ،الذخيرة  ،ؽٔ،جٔ ،ص.ٛٚ
ابف بساـ الشنتريني  ،الذخيرة  ،ؽٔ،جٔ،ص.ٛٛ

المسممكف في اسبانيا  ،جٕ  ،ص.ٗٙ
الذخيرة  ،ؽٔ،جٔ ،ص ٕٖ٘ ؛ البياف المغرب ،جٖ  ،ص.ٕٔٚ

ابػػف عػػذارم  ،البيػػاف المغػػرب  ،جٖ ،صٕٔٔ كمػػا بعػػدىا ؛ بكبايػػو  ،عبػػد القػػادر  ،البربػػر فػػي

األنػػدلس كمػػكقفيـ مػػف فتنػػة القػػرف الخػػامس اليجػػرم ٕٕٕٗ-ٜى ػػٖٔٓٔ-ٚٔٔ/ـ( ،بيػػركت  ،دار
الكتب العممية ٕٓٔٔ ،ـ) ،صٖٓ٘.

)ٖٖٔ(

ابػ ػ ػػف بسػ ػ ػػاـ الشػ ػ ػػنتريني  ،الػ ػ ػػذخيرة  ،ؽٔ ،جٕ،ص ٕٗٙ؛ ابػ ػ ػػف عػ ػ ػػذارم  ،البيػ ػ ػػاف المغػ ػ ػػرب ،

جٖ،ص.ٔٛٚ

)ٖٗٔ(
)ٖ٘ٔ)
()ٖٔٙ

ابف بساـ الشنتريني  ،الذخيرة  ،ؽٕ،جٖ،صٕٗ.
ابف بساـ الشنتريني  ،الذخيرة  ،ؽٖ ،ج٘ ،صٕٗ.
ابف الخطيب الغرناطي  ،اإلحاطة  ،جٔ  ،صٖٕٗ؛ ابف عذارم  ،البياف المغرب  ،جٖ ،ص

ص ٕٗٙ٘-ٕٙ؛ القكصي  ،عطية  ،الييكد في ظؿ الحضارة اإلسالمية  ،سمسمة فضؿ اإلسالـ
عمى الييكد كالييكدية  ،جامعة القاىرة  ،العدد ٕ ( القاىرة  ،مركز الدراسات الشرقية ٕٓٓٔ ،ـ )

 ،صٗٗٔ.

( )ٖٔٚالمراكشػػي  ،ابػػف عبػػد الممػػؾ األنصػػارم األكسػػي (ت ٖٓٚىػػٖٕٔٙ/ـ)  ،الػػذيؿ كالتكممػػة لكتػػابي
المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ محمد بف شريفة كاحساف عباس ( ،الرباط  ،مطبعػة المعػارؼ الجديػدة

ٜٔٛٗ ،ـ )  ،السفر الثامف  ،القسـ الثاني  ،ص ص ٖٕٗ.ٕٗٗ-
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))ٖٔٛ

ابػف سػعيد األندلسػي  ،المغػرب  ،جٔ ،ص ص ٖٕٗ ،ٔٔٛ؛ ابػف أبػي دينػار  ،محمػد بػف أبػي

القاسػػـ الرَعينػػي القيركانػػي ( ت بعػػد ٕٜٔٓقٔٙٛٔ/ـ )  ،المػػؤنس فػػي أخبػػار إفريقيػػة كتػػكنس ،
طٖ ( ،بيركت  ،دار المسيرة ٜٜٖٔ ،ـ )  ،ص.ٜٔٗ
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