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ّ
واملسيحي>ن ي شمال شبه الجزيرة
موقعة كوفادونجا ب>ن املسلم>ن
ٔالايب>Iية وأثرها ي بناء ﺣركة املقاومة ّ
ّ
النصر ّ
انية بإقليم أشتوريس:
The Battle of Covadonga between Muslims and Christians in the north of
the Iberian Peninsula and its impact on building the Christian resistance
.movement in the province of Asturias
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امللخص:
ّ
ّ
ّ
ّ
ٔالايب>Iية مع
واملسيحي>ن ي شبه الجزيرة
تعد موقعة كوفادونجا من أشهر املعارك ال دارت رﺣاها ب>ن املسلم>ن
بداية الفتح ٕالاسالمي للمنطقة ،وال تعود شهرة هذﻩ املوقعة إى نتائجها العسك ّرية فقط بل ملا ّ
ﺣققته من مكاسب ّ
هامة
ّ
املسيحية ّ
ّ
ّ
ضد املسلم>ن ي ٔالاندلس ،وال انت بزوال الحكم ٕالاسالمي
خاصة ي الجانب املعنوي لصالح ﺣركة املقاومة
ي املنطقة وعود¡ا لحاضرة ّ
ّ
املسيحية عsى املدى البعيد مع اية القرن الخامس عشر امليالدي.
الديانة
ّ
املسيحي>ن ،شبه الجزيرة ٔالا ّ
ّ
يب>Iيةٔ ،الاندلس،
املفتاﺣية :موقعة كوفادونجا ،املسلم>ن،
الكلمات
أشتوريس.
Summary :
The Covadonga battle is considered one of the most famous battles that took
place between Muslims and Christians in the Iberian Peninsula with the beginning
of the Islamic conquest of the region. Which ended with the demise of Islamic rule
in the region and its return to the presence of Christianity in the long run at the end
of the fifteenth century AD.
Key words : The position of Covadonga, the Muslims, the Christians, the Iberian
Peninsula, Andalusia, Asturias.

ّ
مقدم ـ ــة:
يع £ـ ّـٕ ¢الاس ــبان كث> ـIا بموقع ــة كوفادونج ــا ويجعلو ــا
ّ
موفق ــة لحرك ــة املقاوم ــة املس ـ ّ
ـيحية ال ــ نش ــأت  ــي
بداي ــة
ّ
ٔالايب>Iي ــة
إقل ــيم أش ــتوريس بأق¨ ــ§¦ ش ــمال ش ــبه الجزي ــرة
بزعامـ ـ ــة بالجيـ ـ ــوس  ،(1)Pelayoﺣيـ ـ ــث أول ـ ـ ــا ّ
الروايـ ـ ــات
ّ
املسـ ـ ّ
ملحميـ ــا
ـيحية اهتمامـ ــا كب>ـ ـIا لهـ ــذﻩ وأعطـ ــا طابعـ ــا
أسطوريا تدخلت فيه العناية ٕالالهية ،وتعت¯Iها –موقعة
كوفادونج ـ ــا -البداي ـ ــة الحقيقي ـ ــة مل ـ ــيالد ﺣرك ـ ــة املقاوم ـ ــة
ّ
املسيحية ي شبه الجزيرة ٔالايب>Iية الـ أطلـق عل±ـا فيمـا
بعــد اســم ﺣركــة الاســI£داد) ،(2والــ يعــود لهــا الفضــل ــي

إعادة البالد من جديد إى ﺣاضرة ّ
ّ
املسيحية بعد
الديانة
م´§ ثمانية قرون من ّ
الصراع املرير مع املسلم>ن).(3
 -/1أه ـ ّـم ّ
الرواي ــات ﺣ ــول مجري ــات ٔالاﺣ ــداث  ــي موقع ــة
كوفادونجا:
اختلفــت روايــات املـ ّ
ـؤرخ>ن ﺣــول مجريــات أﺣــداث
هذﻩ املوقعة ،ﺣيث أشارت بعـض ّ
الروايـات إـى ّأن الـواي
عنبسة بن سحيم الكل· )107 -103ه726 -722 /م( قد
أرسـ ـ ـ ــل جيش ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن املس ـ ـ ــلم>ن للقضـ ـ ـ ــاء ع sـ ـ ــى هـ ـ ـ ــؤالء
الروايــات ٕالاســالمية  -كـ ّ
املتمــردين) ،(4إال ّأن بعــض ّ
ـالرازي
وابـ ــن ّ
ﺣيـ ــان وصـ ــاﺣب ف ـ ــتح ٔالان ـ ــدلس -اكتفـ ــت بتقـ ــديم
إش ــارات م ــوجزة غ> ــ Iدقيق ــة ت ــو¾ي لن ــا بــأن بالجي ــوس ق ــد
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ناﺣيـ ــة ّ
وثـ ــب باملسـ ــلم>ن ـ ــي ّ
الصـ ــخرة وهـ ــزم ّإي ـ ـاهم عنـ ــد
مح ــاولم القضـ ــاء علي ــه) ،(5لكÁـ ــا ل ــم تحـ ـ ّـدد لن ــا تاريخ ــا

ّ
وال§Ñء املالﺣظ أن هذﻩ ٔالارقام مبالغ ف±ا إى ﺣ ّـد

كب>ـ ــ Iإذ كيـ ــف يعقـ ــل أن يرسـ ــل املسـ ــلمون جيشـ ــا Óـ ــذا
الع ــدد ألج ــل ش ــرذمة قليل ــة ل ــم يتع ـ ّـد ع ــددها  ــي البداي ــة

معين ـ ـ ــا خ ـ ـ ــالل والي ـ ـ ــة عنبس ـ ـ ــة لتح ـ ـ ـ ّـرك ه ـ ـ ــذﻩ الحمل ـ ـ ــة
ـكرية ،غ> ـ ــّ Iأن املـ ـ ّ
العسـ ـ ّ
ـؤرخ عب ـ ــد املحسـ ــن طـ ــه رمضـ ــان

ـالميةّ ،
الرواي ــات ٕالاس ـ ّ
الثالثمائ ــة رج ــل كم ــا ذك ــرت ّ
وﺣ ــ¦

ﺣـ ّـدد تــاريخ ّ
تحركهــا ســنة 103ه ـ721 /م722 -م ،اعتمــاد

املسلم>ن ي بداية فتح شبه جزيرة أيب>Iيا الـ كانـت ف±ـا

عsـ ــى مـ ــا ورد  ـ ــي رواي ـ ــة إيزيـ ــدور الب ـ ــاÄي) ،(6وهن ـ ــاك مـ ــن
املـ ـ ـ ّ
ّ
ٔالاوربيـ ـ ــ>ن الحـ ـ ــديث>ن مـ ـ ــن يشـ ـ ــاطر ّ
الروايـ ـ ــات
ـؤرخ>ن

دولــة القــوط قائمــة لــم يبعثــوا لهــا جيشــا Óــذﻩ العــدد ،إذ
ع¯ــ Iطــارق بــن زيــاد املضــيق ســنة 92ه ـ711 /م مــع ســبعة

ٕالاس ــالمية ال ـ ّـرأي ،ويجع ــل قي ــام ث ــورة بالجي ــوس  ــي والي ــة
عنبس ـ ــة أي ب ـ ــ>ن س ـ ــن )721م 726 -م( ّ
أهمه ـ ــم إدواردو

العدد إى اث Úعشر ألف مقاتل ،ثم ع¯ـ IموÙـ§¦ بـن نصـ>I

 (7)Eduardoوسانش ـ ــيث ال¯Iن ـ ــوز

س ــنة 93هـ ـ712 /م  ــي ثماني ــة عش ــر أل ــف م ــن أص ــحابه،

س ـ ــافدرا Saavadra
.(8) Sanchez Albornoz

الرواي ـ ـ ــات ٕالاس ـ ـ ـ ّ
ول ـ ـ ــم تح ـ ـ ـ ّـدد ّ
ـالمية ع ـ ـ ــدد ج ـ ـ ــيش
املسلم>ن ي هذﻩ الحملة وال اسم قائـدها ،وال عـدد أتبـاع
بالجيــوس الــذين تصـ ّـدوا للمســلم>ن ف±ــا ،ومــا نفهمــه مــن
رواية ّ
املقري ّأن املسلم>ن ازموا أمـام بالجيـوس وأتباعـه
وزال س ــلطام ع ــن تل ــك املنطق ــة لتص ــبح ّ
الس ــيادة ف ±ــا
الروايـ ــات املسـ ـ ّ
للمسـ ـ ّ
ـيحي>ن)ّ ،(9أم ـ ــا ّ
ـيحية فتشـ ــ> Iإـ ــى ّأن
بالجيــوس وجماعتــه ّ
ﺣققــوا نصـرا كب>ـIا عsــى املســلم>ن ــي
ّ
هـذﻩ املوقعــة الــ عرفــت عنــدهم باســم كوفادونجــا ،وقــد
ّ
بالغـت ـي تصــوير هـذﻩ الحادثــة الـ جعلــا أشـبه بــالفتح
ّ
الــذي تـ ّـم بــإرادة القــوى ٕالالهيــة) ،(10وتــذكر هــذﻩ الروايــات
ّ
أن ملـ ــك املسـ ــلم>ن أنتابـ ــه الفـ ــزع ملـ ــا سـ ــمع بأخبـ ــار تمـ ـ ّـرد

آالف مقات ــل ث ــم أردف ه ــذا الع ــدد بخمس ــة آالف ليص ــل

وبالتــاي املجمــوع الكsــي لجــيش الفــتح ٕالاســالمي وصــل إــى
ﺣ ـ ـ ــواي ثالث ـ ـ ــ>ن ألـ ـ ــف مقات ـ ـ ــل ،وهنـ ـ ــاك مـ ـ ــن املـ ـ ــؤرخ>ن
)(15

مــن اع£ــIف Óــذﻩ املغــاالة ــي تقــدير

ٔالاوربيــ>ن الحــديث>ن
املـ ـ ّ
ـدونات املسـ ـ ّ
ـيحية لعـ ــدد جـ ــيش املسـ ــل>ن وبعـ ــدها عـ ــن
الحقيقة.

أم ــا ج ــيش بالجي ــوس  ــي معرك ــة كوفادونج ــا فق ــدر
بحــواي أربعــ>ن ألــف جنــدي) ،(16وهــو أمــر مبــالغ فيــه أيضــا
إذ كي ــف اس ــتطاع بالجي ــوس م ــع ع ــدد قلي ــل م ــن ٔالاتب ــاع
الرواي ـ ــات ٕالاس ـ ـ ّ
ق ـ ــدر¡م ّ
ـالمية  ـ ــي بداي ـ ــة التم ـ ــرد بح ـ ــواي
ثالثمائــة رجــل ثــم لــم يبــق مــÁم بعــد ﺣصــار املســلم>ن لهــم
إال ثالثــ>ن رجــال وعشــرة نســوة ليصــبح ﺣــواي أربعــ>ن ألــف
خــالل ظــرف قياÙــ§ لــم يتعـ ّـد إال شــهور قليلــة مــن تــاريخ

بالجيـ ــوس ومـ ــن معـ ــه ،فـ ــأمر جيش ـ ــا عظيمـ ــا اختل ـ ــف  ـ ــي

ه ــروب بالجي ــوس م ــن قرطب ــة ﺣ ــ¦ ت ــاريخ ه ــذﻩ املعرك ــة،
ّ
وهن ـ ـ ــا ي ـ ـ ــذكر املـ ـ ـ ــؤرخ سـ ـ ـ ــعيد بشـ ـ ـ ــتاوي أن ـ ـ ــه زار كه ـ ـ ــف
كوفادونج ـ ــا ملـ ـ ّـرت>ن ولـ ــم يجـ ــدﻩ مناسـ ــبا ّ
ﺣـ ــ¦ السـ ــتيعاب

الالتيني ـ ــة الص ـ ــادرة  ـ ــي أش ـ ــتوريس ع ـ ــام 740م122 /هـ ـ ـ

ثالثمائ ـ ــة ش ـ ــخص لف£ـ ـ ــIة طويل ـ ــة) ،(17فكي ـ ــف يمكـ ـ ــن أن

بخمسـ ـ ــ>ن ألـ ـ ــف مقات ـ ـ ــل) ،(13وجعلـ ـ ــه بعـ ـ ــض املـ ـ ــؤرخ>ن

يستوعب أربع>ن ألف مقاتل.

تق ـ ـ ــدير عـ ـ ـ ــددﻩ ،فقي ـ ـ ــل مائـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ــبعة وثم ـ ـ ــان>ن أل ـ ـ ــف
جندي) ،(11وقيل ثمان>ن ألف جندي) ،(12وقدرته الوثيقة

ٔالاوربي>ن الحديث>ن بأربعمائة ألف جندي).(14

وفيم ــا يخ ــص ت ــاريخ املعرك ــة فل ــم نج ــد ل ــه ذك ــر  ــي
الروايـ ــات املس ـ ـ ّ
ّ
ـيحية ،وﺣس ـ ــب مـ ــا نقلـ ــه امل ـ ــؤرخ ﺣسـ ــ>ن
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مـ ـ ــؤنس عـ ـ ــن هـ ـ ــذﻩ املـ ـ ـدونات ،فـ ـ ــإن روايـ ـ ــة سباسـ ـ ــتيان

ٕالاسـ ــالمية ال ـ ــ تجع ـ ــل بداي ـ ــة ّ
التص ـ ــادم ب ـ ــ>ن املس ـ ــلم>ن

الس ــلمنقي ذك ــرت أن واقع ــة كوفادونج ــا كان ــت  ــي أوائ ــل

ومسيáي أشتوريس بزعامة بالجيوس ي عهد عنبسـة بـن

الفـ ــتح ٕالاسـ ــالمي) ،(18ـ ــي ﺣـ ــ>ن نجـ ــد أن نفـ ــس املدونـ ــة -

سـ ـ ــحيم )103هـ ـ ـ107 -ه ـ ـ ـ721 /م725 -م() ،(24وجعلوه ـ ــا

سباستيان -وﺣسب ما ورد عن املـؤرخ عبـد املحسـن طـه

سنة 103هـ722 /م وهو تاريخ معقول ألن بالجيوس ال بد

رمض ــان ق ــد جعل ــت بداي ــة تم ــرد بالجي ــوس س ــنة 756م/

أن يكون قد أم´§¦ هذﻩ السنوات من تاريخ هروبـه سـنة

138هـ ـ  ــي الس ــنة ٔالاخ> ــIة م ــن والي ــة يوس ــف الفه ــري)،(19

98هـ ـ718 /م إ ــى ت ــاريخ املعرك ــة س ــنة 103هـ ـ 722 /م  ــي

وهو ما يدل عsى وجود تناقض كب> Iوسط هذﻩ املـدونات
وافتقارها ّ
للدقة وتمحيص الحقائق.

جمـ ــع ٔالانصـ ــار والقيـ ــام بغ ـ ــارات صـ ــغ>Iة ومناوشـ ــات مـ ــع
ّ
املســلم>ن أقلقــت بــالهم ففكــروا ــي إرســال ﺣملــة تأديبيــة

ويجعله ـ ــا ص ـ ــاﺣب مدون ـ ــة البل ـ ــدة  ـ ــي ّأي ـ ــام والي ـ ــة

للقضاء عsى ﺣركته .

يوسـف الفهــري ،أي مـاب>ن ســن )129هـ138 -ه ـ746 /م-

ويس ـ ــتبعد امل ـ ــؤرخ ﺣس ـ ــ>ن م ـ ــؤنس وقـ ـ ــوع معرك ـ ــة

756م() ،(20وهـ ــذا خط ـ ــأ وق ـ ــع فيـ ــه ص ـ ــاﺣب املدونـ ــة ألن

كوفادونجــا ــي ســنة 99ه ـ718 /مــوال ــي عهــد عنبســة بــن

بالجيوس توي قبل هـذا التـاريخ ،وهنـاك بعـض املـؤرخ>ن

سحيم الكل·ـ ،ويـرجح تـاريخ ﺣـدوâا ـي عهـد الـواي عقبـة

ٔالاوربي ــ>ن الح ــديث>ن) (21ق ــد ﺣـ ــددوا ت ــاريخ املعرك ــة سـ ــنة
718ه ـ99 /ه ـ أي  ــي عهــد الح ـ ّـر ب ــن عبــد ال ـ ّـرﺣمن ،وربم ــا
اعتمــدوا ــي تحديــد هــذا ّ
التــاريخ عsــى ّ
الروايــة الــ أوردهــا

ب ــن الحج ــاج الس ــلوي) (25وربمـ ــا اعتم ــد ـ ــي تحدي ــد هـ ــذا
ّ
التاريخ عsى ّ
الرواية ال يـذكرها صـاﺣب أخبـار مجموعـة
وابـ ـ ــن عـ ـ ــذاري) ،(26لك ـ ـ ــن نحـ ـ ــن نـ ـ ــرجح أن تكـ ـ ــون وقعـ ـ ــة

املق ــري) ،(22وهن ــا يمكنن ــا أن نس ــتبعد ه ــذا ٔالام ــر ألن ــه م ــن

كوفادونجا قد ﺣدثت خالل واليـة عنبسـة بـن سـحيم أي

غ> ــ Iاملمك ــن أن يك ــون بالجي ــوس ال ــذي ه ــرب م ــن قرطب ــة

ـ ــي سـ ــنة 103ه ـ ـ722 /م ،ألن املـ ــؤرخ>ن الكب>ـ ــIين الـ ـرازي
واب ــن ﺣي ــان يح ـ ّـددان بداي ــة تم ـ ّـرد بالجي ــوس خ ــالل عه ــد

تتجــاوز الســنة مــن بنــاء قــوة عظيمــة قوامهــا أربعــ>ن ألــف

عنبسـ ــة وهمـ ــا ٔالاق ــرب إـ ــى ٔالاﺣ ــداث م ــن ﺣي ــث الزمـ ــان،
ّ ّ
ّ
ويتفــق هــذا أيضــا مــع جـ ّـل ّ
ـيحية الــ كانــت
الروايــات املسـ

س ـ ــنة 98ه ـ ـ 718 /م قـ ــد تمك ـ ــن خـ ــالل ف £ـ ــIة وج>ـ ــ¢ة ل ـ ــم
مقات ــل و ي ــتمكن بواس ــطا مـ ــن هزيم ــة ج ــيش كب> ــ Iم ــن
املس ـ ـ ــلم>ن ويبي ـ ـ ــدﻩ ع ـ ـ ــن آخ ـ ـ ــرﻩ كم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــذكر ّ
الرواي ـ ـ ــات
املسـ ّ
ـيحية ،وإن ﺣــدثت فعــال ــي هــذا التــاريخ ال يمكــن ــي
اعتقادن ـا إال أن تك ــون مج ـ ّـرد مناوش ــات ﺣص ــلت م ــا ب ــ>ن
ّ
الجـ ــانب>ن تمك ــن خالله ــا بالجي ــوس وأتباع ــه م ــن تحقي ــق
نص ــر ع sــى املس ــلم>ن لك ــن ال يمك ــن أن يك ــون  ــي مس ــتوى
املغاالة والتضخيم الذي ّ
ّ
صورته لنا ّ
املسيحية.
الروايات
وهن ـ ــاك مـ ــن املـ ــؤرخ>ن ٔالاوربي ـ ــ>ن) (23أيض ـ ــا م ـ ــن ال
يواف ـ ــق ع sـ ــى ت ـ ــاريخ س ـ ــنة 99هـ ـ ـ718 /م كت ـ ــاريخ ملوقع ـ ــة
كوفادونج ـ ــا ،ويتما àـ ــ§¦ رأي ـ ــه مـ ـ ــع م ـ ــا ورد  ـ ــي ّ
الروايـ ـ ــات

ٔالاقــرب لــذلك زمانــا ومكانــا و أولــت اهتمامــا كب> ـIا لكتابــة
تــاريخ هــذﻩ اململكــة وقاد¡ ــا ،فــاملؤرخ ﺣســ>ن م ــؤنس هنــا
ﺣسـ ــب رأينـ ــا اعتمـ ــد عsـ ــى روايـ ــات عربيـ ــة كـ ــان أصـ ــحاÓا
بعيــدين عــن ٔالاﺣــداث مــن ﺣيــث الزمــان واملكــان ،وهنــاك
من جعلها سنة107هـ725 /م).(27
ّ
ّأما عن القائد املسلم الـذي كـان عsـى رأس الحملـة
ف ـ ــال نجـ ـ ــد لـ ـ ــه ذكـ ـ ــر ـ ـ ــي املصـ ـ ــادر ٕالاسـ ـ ــالمية ،وانفـ ـ ــردت
الرواي ـ ــات املس ـ ـ ّ
ّ
ـيحية ب ـ ــذكر اس ـ ــمه  ـ ــي أش ـ ــكال متع ـ ـ ّـددة
أبرزهـ ــا  Alchamaو Alkamaوأيضـ ــا  (28) Aloamaneوæـ ــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصيغة العربية لالسم العربـي علقمـة) ،(29وتـذكر ّ
ﺣوليـة
ّ
ّ
ألفونس ــو الثالـ ــث أنـ ـه مـ ــن أعـ ــوان طـ ــارق ومصـ ــاﺣبيه ـ ــي

ج ــيش املس ــلم>ن وع ــدد القت sــى م ــÁم  ــي املعرك ــة دون أن

ٔالانــدلس) ،(30وجــاء ذك ـرﻩ عنــد الحم>ــIي الــذي يــروي عــن

نجــد تقــديرا لع ــدد القتsــى املســيحي>ن ف±ــا ،وه ــو مــا دفــع

عبــد امللــك بــن ﺣبيــب قولــه ":ودخلهــا مــن التــابع>ن ﺣــنش
ب ــن عب ــد ﷲ ّ
الص ــنعاني  ...وم ــÁم ع sــي ب ــن رب ــاح اللخم ــ

ببعض املؤرخ>ن ٔالاوربي>ن لالعI£اف Óذﻩ املغاالة ).(38

وعم ـ ــرو ب ـ ــن العا ëـ ــ§ وعلقم ـ ــة ب ـ ــن ع ـ ــامر") ،(31وت ـ ــذكرﻩ
املراجع العربية الحديثة باسم علقمة اللخم).(32

عنــد ايــار الجبــل ،باإلضــافة إــى املبالغــة ــي تقــدير عــدد

الرواي ــات ّ
النص ـر ّ
وس ــبب املغ ــاالة  ـي ّ
انية يع ــود إ ــى
ّ
تعصــب أصــحاÓا ألــم كــانوا رجــال ديــن مسـ ّ
ـيحي>ن ،دون
أن ننﺴ§¦ هنا مغاالة املنتصر ـي تقـدير أعـداد املÁـزم ،ولـو

وأم ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن أﺣ ـ ـ ــداث املعركـ ـ ـ ــة فت ـ ـ ــذكر الرواي ـ ـ ــات
ّ
النصـ ـر ّ
انية أن بالجيـ ــوس ملـ ــا فـ ـ ّـر م ــن قرطبـ ــة تحصـ ــن ـ ــي

كــان هــذا الانتصــار ــي حجــم الويــل واملبالغــة الــ وردت
الروايـ ــات املسـ ـ ّ
ـ ــي ّ
ـيحية فكيـ ــف لـ ــم يصـ ــل إـ ــى املـ ــؤرخ>ن

مغ ـ ــارة القديس ـ ــة ماري ـ ــة  -كوفادونج ـ ــا  -بجب ـ ــل أوس ـ ــيبا،

املس ـ ــلم>ن ،إذ ال نج ـ ــد له ـ ــذﻩ املعرك ـ ــة ذكـ ـ ــر ـ ـ ــي املص ـ ــادر

وهنـ ــاك أعلـ ــن الث ـ ــورة ع sـ ــى الع ـ ــرب وصـ ــارﺣهم بالعـ ــداء،

ٕالاس ــالمية ،و ــي نف ــس الوق ــت كي ــف يمك ــن لعنبس ــة ب ــن
ّ
ســحيم واــي ٔالانــدلس أن يغــض الطــرف عsــى هــذا الخطــر
الذي ّ
ôدد املسلم>ن بعد هزيمم ي كوفادونجا ،و يوجه

ٔالاسقف أوباس  Obbasليقنع بالجيوس باالستسـالم)،(34

جه ـ ــودهم للجهـ ــاد خـ ــارج أيب>Iيـ ــا نحـ ــو غالـ ــة و يك ـ ــون هـ ــو

ول ــم يفل ــح  ــي ذل ــك فق ــام املس ــلمون بهج ــوم عني ــف ع sــى

بنفس ـ ــه ع sـ ــى رأس الجيـ ــوش ٕالاسـ ــالمية هنـ ــاك لالنتق ـ ــام

الجبــل واملغــارة باملعــاول والســهام ،وهنــا ﺣــدثت معجــزة،
إذ كان ــت ّ
الس ــهام ترت ـ ّـد نح ــو املس ــلم>ن أنفس ــهم ،وان ــت

ملقتــل الس ــمح ب ــن مال ــك الخ ــوالني) ،(39ﺣ ــ¦ استش ــهد  ــي
شــعبان 107ه ـ /مطل ــع 726م) ،(40ولــم نج ــد ــي الرواي ــات

املعركـة Óزيمــة املســلم>ن وقتــل مـÁم مائــة وأربــع وعشــرين

ٕالاسـ ـ ــالمية أي ذك ـ ــر لحمل ـ ــة ق ـ ــام  Óـ ــا ه ـ ــذا ٔالاخ>ـ ـ ــ Iنح ـ ــو

أل ــف ف ــ±م القائ ــد علقم ــة ،وأخ ــذ أب ــاس أس ــ>Iا ونج ــا م ــن

النص ـ ــارى  ـ ــي إقل ـ ــيم أش ـ ــتوريس وه ـ ــو م ـ ــا يؤي ـ ــدﻩ بع ـ ــض

املسـلم>ن ثـالث وســت>ن ألــف فـروا هــارب>ن ،فتســلقوا جبــل

امل ــؤرخ>ن الح ــديث>ن) ،(41ال ــذين يش ــ>Iون ا ــى أن املني ــذر-

أوســيبا وانحــدروا مــن الناﺣيــة ٔالاخــرى ،وســاروا ــي خــانق

مونوس ــة -ﺣ ــاكم أش ــتوريس املس ــلم ه ــو م ــن ت ــوى مهم ــة

ـي الجبـل يسـم¦ أنكـورا  El tajo de Ancoraوانحـدروا إـى
إقل ــيم ليبان ــا  Liebanaوهن ــا ﺣ ــدثت معج ــزة أخ ــرى إذ ّأن

القضــاء عsــى بالجيــوس و أتباعــه ،ويضــيف املــؤرخ دوزي

فأرسـ ـ ــل إليـ ـ ــه املسـ ـ ــلمون جيشـ ـ ــا كب>ـ ـ ـIا يقـ ـ ــودﻩ علقمـ ـ ــة
فحاصروﻩ ّ
وضيقوا عليه مع أتباعه) (33وكان مع املسلم>ن

أن املني ــذر -مونوس ــة -ق ــد ن ــدب ملحارب ــة بالجي ــوس أﺣ ــد
ق ـ ـ ّـوادﻩ اس ـ ــمه علقمـ ــة غ>ـ ــ Iأن ﺣملـ ــة هـ ــذا ٔالاخ>ـ ــ Iب ـ ــاءت

الجب ــل ا ــار م ــن ّ
الن ّ
اﺣي ــة املش ــرفة ع sــى مص ـ ّـب  ــر ديف ــا
بقي ــة املس ـلم>ن) ،(35وهن ــاك م ـ ّ
فطم ــر ّ
ـدونات ق ـ ّـدرت ع ــدد

بــأعظم خسـران ولقــي جنــودﻩ أعظــم هزيمــة وكــان هــو مــن

قت sــى املس ــلم>ن ب ــأك Iðم ــن ثالث ــ>ن أل ــف قتي ــل) ،(36وأخ ــرى

ب ــ>ن القت sــى ،وبالت ــاي ال يمك ــن أن تك ــون ه ــذﻩ املعرك ــة إال

بأزيــد مــن عشــرين ألــف قتيــل) ،(37ومــا يمكــن أن نالﺣظــه
الروايــات ّ
ﺣــول هــذﻩ املعركــة ّ
أن ّ
النص ـرانية بالغــت كث> ـIا

مجرد مناوشات وقعت ب>ن عدد قليل من جند املسـلم>ن

ــي وصــفها وــي انتصــار املســيحي>ن ف±ــا ،كمقتــل املســلم>ن
بســهامهم الــ كانــت ترتــد نحــوهم ،ومقتــل البــاق>ن مــÁم

 ـ ــي املنطقـ ــة وأتبـ ــاع بالجي ـ ــوس ان ـ ــت ب ـ ــازام املس ـ ــلم>ن
الرواي ـ ــات املس ـ ـ ّ
ومقتـ ـ ــل عـ ـ ــدد م ـ ــÁم ،وتض ـ ــيف ّ
ـيحية أن
ّ
املني ــذر مل ــا علــم Óزيم ــة املس ــلم>ن فـ ّـر مــع أتباع ــه م ــن مق ـ ّـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إقامتـه ــي مدينـة خيخــون ّ
متجهـا اــى مدينـة ّليــون فت ّتبعــه

وثالـ ــث امللـ ــوك ململكـ ــة أشـ ــتوريس ﺣيـ ــث يعت¯ـ ــ Iاملؤسـ ــس

ٔالاشتوريون ﺣ¦ أسروﻩ وقتلوﻩ مع رجاله أجمع>ن).(42

الحقيقي لها .

الروايــات ٕالاســالمية فلــم ّ
أمــا ّ
تزودنــا بــأي معلومــات

ؤالاكيـ ــد ّأن انتصـ ــار مسـ ــيáي أشـ ــتوريس ـ ــي هـ ــذﻩ

ﺣ ـ ــول ﺣ ـ ــاكم أش ـ ــتوريس املس ـ ــلم وال ع ـ ــن مص ـ ــ>Iﻩ بع ـ ــد
ّ
موقعة كوفادونجا ،وي هذا الشأن انفرد املقري بـالقول:
"وثـ ــار ّ
النصـ ــارى معـ ــه  -مـ ــع بالجيـ ــوس -عsـ ــى نائـ ــب الحـ ـ ّـر

املعركة قد ﺣفزهم عsى العمل إلاء الحكم ٕالاسالمي ي
املنطقة و ضمان الاستقالل املستقبsي ألشتوريس) ،(47إذ
قويت إراد¡ـم Óـذا النصـر وازدادت ثقـم بأنفسـهم و مـن

فط ـ ـ ــردوﻩ وملك ـ ـ ــوا ال ـ ـ ــبالد") ،(43وم Áـ ـ ــا نفه ـ ـ ــم أن ﺣ ـ ـ ــاكم
الروايـات املس ّ
أشتوريس املسلم ّالذي ذكرته ّ
ـيحية باسـم

بقـ ــي بأيـ ــدôم مـ ــن أرضـ ــهم والحمايـ ــة عـ ــن ﺣـ ــريمهم بعـ ــد

مونوســة لــم يقتــل ــي هــذﻩ الواقعــة ،وهــو مــا يتماàــ§¦ مــع

يأسهم إثر سيطرة املسلم>ن عsى جل أجزاء شبه الجزيرة

رأي املـ ــؤرخ دوزي الـ ــذي يقـ ــول " :أن مونوسـ ــة الـ ــذي لـ ــم

ٔالايب>Iية  ،فكانوا ال يطمعون ي تحقيق هذا النصر).(48

يكن لديه الجند الكاي إلخماد هذﻩ الثورة و الذي خÑـ§
أن يقطــع عليــه خــط ّ
الرجعــة  -بعــد معركــة كوفادونجــا -
محل إقامته وشخص إـى ّليـونّ ،
فقد غادر خيخون ّ
لكنـه

 -/2رد فعل املسلم>ن بعد هزيمم ي موقعة كوفادونجا
ّ
املسيحي>ن ي إقليم أشتوريس:
أمام

لــم يكــد يقطــع ســبع مراﺣــل ّ
ﺣــ¦ داهمــه القــوم وهــاجموﻩ
وأصـ ــيب بخسـ ــارة فادﺣـ ــة ،فلمـ ــا بلـ ــغ ليـ ــون دفـ ــع اليـ ــأس

وقت ــه أخ ــذ نص ــارى ٔالان ــدلس  ــي مدافع ــة املس ــلم>ن عم ــا

ّإن انتص ـ ــار بالجي ـ ــوس وأتباع ـ ــه ع sـ ــى املس ـ ــلم>ن  ـ ــي
ّ
موقع ــة كوفادونج ــا ﺣ ـ ّـولهم م ــن قل ــة مستض ــعفة تخ Ñــ§¦

والخ ــوف جمي ــع جن ــدﻩ ل ــرفض الع ــودة ا ــى ه ــذﻩ الجب ــال

بطش املسلم>ن إى ّ
قوة ﺣملت عsـى عاتقهـا ّ
مهمـة ال ّـدفاع
الديان ـ ـ ــة املس ـ ـ ــيحية ؤالارض ٔالايب>Iي ـ ـ ــة ّ
ع ـ ـ ــن ّ
والتص ـ ـ ـ ّـدي

أمـ ـ ــا املراجـ ـ ــع العربيـ ـ ــة الحديثـ ـ ــة فتجمـ ـ ــع عsـ ـ ــى أن

ّ
للت ّ
وســع ٕالاســالمي ،ورغــم ّأن هــذﻩ املعركــة كمــا ذكرنــا لــم
تك ــن ـ ــي الحقيق ــة سـ ــوى مناوش ــة عسـ ـ ّ
ـكرية وقع ــت بـ ــ>ن

ال تعيد لهم ذكرى خسائرهم").(44

مونوســة قتــل عsــى يــد قائــد بربــري يــدöى ابــن زيــان س ــنة
113ه ـ731 /م إثــر خــالف بينــه و بــ>ن الــواي عبــد الــرﺣمن
الغـ ـ ــافقي) ،(45ولـ ـ ــم تكـ ـ ــن هـ ـ ــذﻩ الهزيمـ ـ ــة الـ ـ ــ مÚـ ـ ــ Óـ ـ ــا
املس ــلمون ناتج ــة ع ــن ض ــعفهم أو ¡ ــاوم وال ع ــن كف ــاءة
ومقــدرة خصــومهم مــن النصــارى ،بــل تعــود إــى الحصــانة
الطبيعيـ ـ ــة للمواقـ ـ ــع الـ ـ ــ تمركـ ـ ــز ف±ـ ـ ــا خصـ ـ ــمهم أثنـ ـ ــاء
املعركـ ـ ــة ،وتشـ ـ ــ> Iبع ـ ـ ــض الروايـ ـ ــات النص ـ ـ ـرانية إ ـ ـ ــى أن
بالجي ـ ـ ــوس وأتباع ـ ـ ــه ق ـ ـ ــد تلق ـ ـ ــوا مس ـ ـ ــاعدة م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف
ألفونسـ ـ ـ ــو Alfonsoاب ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدوق ب ـ ـ ــدرو )بط ـ ـ ــرس( دوق
كانت¯Iي ــة) ،(46وال نس ــتبعد ﺣص ــول ه ــذا ألن كالهم ــا ع ــدو
للمسلم>ن ،كمـا أن هـذا ٔالاخ>ـ Iسيصـبح صـهرا لبالجيـوس

الجــانب>ن انتصــر ف±ــا بالجيــوس وأتباعــه ،لــيس لهــا قيمــة
وال ّ
أهمية ك¯Iى لـوال مـا تالهـا وأعقøـا مـن أﺣـداث جعلـت
ّ
بالنسـ ـ ــبة للمسـ ـ ـ ّ
ـيحي>ن ،ألن ا ـ ـ ـزام
م Áـ ــا ﺣـ ـ ــدثا عظيمـ ـ ــا
ّ
املسـ ــلم>ن لـ ــم يكـ ــن بـ ــاألمر النـ ــادر الحـ ــدوث وال الحاسـ ــم،
فاملســلمون ازمــوا مــن قبــل ــي إفريقيــة مل ـرات عـ ّـدة و ــي
غال ــة إال أ ــم ك ــانوا دائم ــا يجمع ــون ص ــفوفهم بع ــد ك ــل
هزيمــة ويعــودون للقتــال الســI£جاع مــا فقــدوﻩ ،لكــن هــذﻩ
املـ ّـرة قــد عجــزوا ــي إخضــاع هــذﻩ ّ
الناﺣيــة  ،وقامــت ف±ــا
دولـة نصـرانية تعـد النـواة ٔالاوـى لقيـام اسـبانيا املسـ ّ
ـيحية
ال لم تختف من التاريخ بعد ذلك أبدا).(49
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ّ
والس ــبب  ــي ه ــذا ﺣس ــب رأين ــا يع ــود إ ــى ّرد الفع ــل
ٕالاس ــالمي املتخ ــاذل ّال ــذي ل ــم يعط ــي ه ــذﻩ املس ــألة ّ
ﺣقه ــا
ويتعامــل مــع هــؤالء املتمـ ّـردين ّ
بجديــة وﺣــزم وصـرامة مــن
البداي ـ ــة ،وتش ـ ــ> Iبع ـ ــض ّ
الرواي ـ ــات ٕالاس ـ ــالمية) (50إ ـ ــى ّأن
ّ
عنبسة واي ٔالاندلس إثر هذﻩ الهزيمة ال مÚـ Óـا جـيش
املسلم>ن قد ّ
ضيق الحصـار عsـى هـؤالء املتم ّـردين بزعامـة
بالجي ــوس  ــي منطق ــة ّ
الص ــخرة ﺣ ــ¦ م ــات أغل ــøم جوع ــا
ّ
لشـ ـ ّـدة الحصـ ــار ،ولـ ــم يبـ ــق مـ ــÁم إال القليـ ــل فـ ــاﺣتقرهم
املس ــلمون ورأوا  ــي ﺣصـ ــارهم مض ــيعة للجهـ ــد والوق ــت،
وق ــالوا  :ثالث ــون علج ــا م ــا عﺴ ــ§¦ أن ي ûــيء م ــÁم؟ وه ــو م ــا
يوضح لنا اسانة املسلم>ن Óؤالء املتمردين ،وما نلمسه
ّ
مـ ــن أدلـ ــة عsـ ــى هـ ــذا هـ ــو انصـ ـراف الـ ــواي عنبسـ ــة عـ ــÁم
وقيامه بحملة نحو غالة ﺣيث توي ي طريـق عودتـه مÁـا
خ ـ ــالل ش ـ ــهر شـ ـ ــعبان 107هـ ـ ـ725 /م) ،(51و Óـ ــذا تـ ـ ــنفس
مســيحيو أشــتوريس الصــعداء وأتيحــت لهــم الفرصــة مــن
جديد لتنظيم الصفوف وإعداد العدة ملواجهة املسلم>ن
.

يضـ ـ ـ ــاف إ ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا انغمـ ـ ـ ــاس الع ـ ـ ــرب املسـ ـ ـ ــلم>ن
باألنــدلس ــي ص ـراعا¡م القبليــة القديمــة ،الــ ســايرهم
ف±ــا وال¡ــم كــل ﺣســب انتمائــه ســواء كــان قيســيا مضــريا
مــن الحج ــاز أو يمنيــا كلبيــا م ــن الجنــوب) ،(56وبداي ــة هــذا
الصـ ـراع  ــي ٔالان ــدلس م ــا ب ــ>ن العص ــبت>ن يع ــود إ ــى عه ــد
عنبســة بــن ســحيم الكل·ــ وأســتمر ــي عهــد خلفــه ليظهــر
بوضــوح ــي عهــد الهيــثم بــن عبــد ﷲ الكنــاني أثنــاء واليتــه
لألندلس).(57
فــدخل العــرب ــي صـراع مريــر لــم يكونــوا ــي ﺣاجــة
إلي ــه دون أن يلتفت ــوا إ ــى م ــا ه ــو أه ــم من ــه وه ــو الحف ــاظ
عsى وﺣد¡م و مواجهة خطر عدوهم ،ويشـ> Iاملـؤرخ عبـد
املحسن طه رمضان أن ﺣربا أهلية اندلعت ب>ن العرب و
ال¯Iبــر  ــي ٔالانــدلس س ــنة 113ه ـ731 /م بناﺣي ــة س ــردانية
)شــرطانية( الواقعــة ــي أق¨ــ§¦ الشــمال الشــري مــن شــبه
الجزيـ ـ ــرة ٔالايب>Iيـ ـ ــة و جن ـ ــوب جبـ ـ ــال ال¯Iتـ ـ ــات )ال¯Iيني ـ ــه(،
فتحـالف ال¯Iبــر مـع دوق أكويتانيــة مــن بـالد الفرنجــة ضــد
الع ــرب) ،(58مم ــا ك ــان ل ــه عواق ــب وخيم ــة ع sــى املس ــلم>ن

ولحســن ﺣظهــم فقــد ســاهمت ظــروف ٔالانــدلس ــي

هن ـ ــاك  ،ﺣي ـ ــث أك ـ ــت ه ـ ــذﻩ الصـ ـ ـراعات ق ـ ــواهم ،كم ـ ــا

انص ـراف املســلم>ن عــÁم ملــدة تســع ســنوات متتابعــة ،أي

غرست ف±م بذور الحقد والكراهية ب>ن الجـانب>ن العـرب

ط ــوال م ــدة ﺣك ــم ال ــوالة ال ــذين خلف ــوا عنبس ــة) ،(52م ــن

وال¯Iبــر ،وجلبــت لهــم الهزيمــة أمــام أعــدام عنــد غــزوهم

شــهر شــعبان 107ه ـ /ديســم¯725 Iم إــى غايــة شــهر شــوال

لغالــة) ،(59بقيــادة عبــد الــرﺣمن الغــافقي ــي معركــة بــالط

116هـ /نوفم¯734 Iم ،وما م>ٔ ¢الاندلس خالل هذﻩ الفI£ة
ّ ّ
تغ> ــ Iوال¡ ــا
ه ــو اض ــطراب ٔالاوض ــاع ف ±ــا) ،(53نظـ ـرا لك ðــIة

الشهداء خالل شهر رمضان 114هـ732 /م ال استشهد

ﺣيـ ـ ـ ــث بلغ ـ ـ ــوا الثماني ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل السـ ـ ـ ــنوات التس ـ ـ ــع)،(54
باإلضــافة إــى تــوتر العالقــات مــا بــ>ن أهــل ٔالانــدلس ووالة
شــمال إفريقيــا الــذين كــانوا يحــاولون دائمــا الحفــاظ عsــى
تبعيـ ــا لهـ ــم بإرسـ ــال والة مـ ــوال>ن إل±ـ ــا رغـ ــم عـ ــدم رضـ ــا
س ـ ـ ــكاا ٔالاوائ ـ ـ ــل )املس ـ ـ ــتقرين( الـ ـ ــذين ك ـ ـ ــانوا يح ـ ـ ــاولون
الانفصال عن شمال إفريقيا).(55

ف±ا).(60
وكـ ــان لهـ ــذﻩ الواقعـ ــة أثرهـ ــا عنـ ــد سـ ــكان الواليـ ــات
الش ــمالية لألن ــدلس م ــن املسـ ـيحي>ن بم ــا ف ــ±م مس ــيحيو
أشتوريس فتشجعوا عsى التمرد ضد ﺣكومة قرطبة)،(61
وهنــا تشــجع بالجيــوس مــع أتباعــه فخرجــوا مــن الصــخرة
وتحركــوا ــي àــ§ء مــن ٔالامــان وأخــذوا بالتوســع ــي منطقــة
الصـخرة ومـا جاورهـا إلدراكهـم أن املسـلم>ن قـد انصـرفوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع ـ ــÁم وانش ـ ــغلوا ب ـ ــأمورهم الداخلي ـ ــة) ،(62ورك ـ ــز الـ ـ ـواي

خ ـ ــالل عه ـ ــد عنبس ـ ــة بـ ـ ــن س ـ ــحيم ،مم ـ ــا يع Úـ ــ أن ه ـ ــذﻩ

الجدي ـ ــد لألن ـ ــدلس عب ـ ــد املل ـ ــك ب ـ ــن قط ـ ــن خليف ـ ــة عب ـ ــد

الرواي ـ ــات نس ـ ــبت ٔالاﺣ ـ ــداث خط ـ ــأ إ ـ ــى عه ـ ــد عقب ـ ــة ب ـ ــن

الــرﺣمن الغــافقي جهــودﻩ ــي العمــل عsــى ﺣمايــة ٔالانــدلس

الحجاج ،وسايرها ي ذلك بعض املؤرخ>ن الحديث>ن)،(70

واســI£جاع هيبــة املســلم>ن و تثبيــا ــي جنــوب فرنســا)،(63

وهن ــا ال يمكنن ــا أن ننف ــي أو نس ــتبعد أن يك ــون عقب ــة ق ــد

فبـ ـ ــدأ ـ ـ ــي مواجهـ ـ ــة هـ ـ ــؤالء املتمـ ـ ــردين والقضـ ـ ــاء علـ ـ ــ±م

غ ـزا جليقيــة وتوغــل ف±ــا وســيطر عsــى بعــض أجزاــا ،إذ

وإعـ ـ ـ ــاد¡م للحكـ ـ ـ ــم ٕالاسـ ـ ـ ــالمي فتوجـ ـ ـ ــه نحـ ـ ـ ــو كتالونيـ ـ ـ ــا

يشـ ـ ـ ــ> Iبعـ ـ ـ ــض املـ ـ ـ ــؤرخ>ن) (71أن عقبـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ــا رأى خطـ ـ ـ ــر
العصــابات الجليقيــة وشـ ّـدة عبــا ــي ٔالاراــ§ ٕالاس ــالمية

الباسـ ــك ـ ــي سـ ــنة 115ه ـ ـ733 /م ث ـ ــم اتجـ ــه نح ـ ــو غال ـ ــة

س ــار إل ±ــا وغزاه ــا س ــنة 118هـ ـ735 /م أو 736م واس ــتوى

السـ ــI£جاع مـ ــا فقـ ــدﻩ املسـ ــلمون هنـ ــاك بع ــد وقعـ ــة بـ ــالط
الش ــهداء) ،(64دون أن ي ــوي أدن ــى اهتم ــام للخط ــر ال ـ ّـداهم

ع sــى بع ــض مواقعه ــا ،وي ــرى ﺣس ــ>ن م ــؤنس أن عقب ــة ق ــد
اقتطـ ــع م ـ ــن بالجيـ ــوس أرض ـ ــه جـ ــزءا جـ ــزء ﺣـ ــ¦ ردﻩ إـ ــى

ال ـ ــذي  ôـ ــدد املس ـ ــلم>ن  ـ ــي ش ـ ــمال غ ـ ــرب ش ـ ــبه الجزي ـ ــرة

الصخرة كمـا كـان ،وأدخـل الكث>ـIين مـن أهـاي أشـتوريس

ٔالايب>Iية بزعامة بالجيوس ي إقليم أشتوريس.

ـ ــي ٕالاسـ ــالم ،وك ـ ــادت الدويلـ ــة الناشـ ــئة أن تÁـ ــار و ينتـ ــ

 Cataloniaو Aragonوناف ــار  Nafvareﺣي ــث أخض ــع

بع ــد ع ــزل عب ــد املل ــك ب ــن قط ــن ع ــن ٔالان ــدلس ت ــوى

أمرها).(72

عقبة بن الحجاج السلوي أمر الوالية ف±ا ي شهر شـوال

لكن الظروف شاءت غ> Iذلك ﺣيث تم خلع عقبة

116هـ734 /م ،وقد عرف باملثابرة عsى الجهاد) ،(65فوجه

عن والية ٔالاندلس سنة 121هـ739 /م عsى يد عبد امللك

أنظارﻩ كسابقيه من والة ٔالاندلس نحو غالة ال ﺣضـت

بــن قطــن ،دون أن يكمــل مشــوارﻩ ــي القضــاء عsــى هــؤالء

باهتم ـ ــام خ ـ ــاص عن ـ ــدﻩ م ـ ــن أج ـ ــل فتحه ـ ــا ألن الفرنج ـ ــة
أصبحوا يمارسون ضغطا عsى املسـلم>ن بعـد وقعـة بـالط

املتمــردين الــذين اعتصــموا ــي جبــال وشــعاب قمــم أوربــا
الحص ــينة متح ـ ّـدين ّ
أي أم>ـ ــ Iأو قائ ــد مس ــلم ،فاسـ ــتمرت

الشهداء). (66

إم ـ ــار¡م  ـ ــي النم ـ ــو بالتوس ـ ــع فيمـ ـ ــا ﺣوله ـ ــا م ـ ــن أرا ـ ــ§

أم ــا شـ ــماي أيب>Iيـ ــا ف ــأهتم عقب ــة بتوجيـ ــه ﺣم ــالت
عسـ ــكرية للقضـ ــاء عsـ ــى تمـ ــرد املسـ ــيحي>ن ف±ـ ــا فـ ــاقتحم
أرا ــ§ بلبلون ــة) (67وفتحه ــا وأس ــكن املس ــلم>ن  Óــا ،وم Áــا
واصــل التقــدم غربــا فهــاجم أراــ§ كانت¯Iيــة وفــتح جزأهــا
الشري املعروف باسم ألبة).(68

املســلم>ن ،ويشــتد ســاعدها بمــن ôــرع إل±ــا مــن النصــارى
م ــن مختل ــف أنح ــاء ش ــبه جزي ــرة أيب>Iي ــا ،وه ــو م ــا تؤك ــدﻩ
روايتا الرازي وابن ﺣيان بقولهما" :فبلغ أمـرهم بعـد ذلـك
)(73

مــن القــوة والكðــIة مــاال خفـاء لــه "  ،ويــذكر ابــن ســعيد
 ــي ه ــذا الص ــدد أيض ــا" :ف ــآل اﺣتق ــار تل ــك الص ــخرة وم ــا

وت ـ ــذكر بعـ ـ ــض الروايـ ـ ــات ٕالاس ـ ــالمية) (69أنـ ـ ــه قـ ـ ــام

اﺣتـ ـ ــوت عليـ ـ ــه إـ ـ ــى مل ـ ــك عق ـ ــب م ـ ــن كـ ـ ــان ف ±ـ ــا امل ـ ــدن
ّ
العظيمــة") ،(74غ>ــّ Iأن هــذا لــم يحــدث إال ــي عهــد خلفــاء

ب ـ ــبعض الفتوﺣ ـ ــات  ـ ــي منطق ـ ــة جليقي ـ ــة دون أن ت ـ ــذكر

بالجيـ ــوسّ ،
فالرواي ـ ــات املس ـ ــيحية ل ـ ــم ت ـ ــذكر أي انتص ـ ــار

تفاصيل عن ذلك ،لكن ما ورد ف±ا من أخبار ﺣول هـذﻩ

عس ــكري له ــذا ٔالاخ> ــ Iبع ــد موقع ــة كوفادونج ــا رغ ــم ط ــول
الروايــات ســواء املسـ ّ
مـ ّـدة ﺣكمــه ّالــ قـ ّـدر¡ا أغلــب ّ
ـيحية

ذكرنــاﻩ ســابقا ﺣــول نشــاط املســلم>ن ــي منطقــة جليقيــة

أو ٕالاسالمية بتسع عشـرة سـنة ،واختلفـوا ـي تـاريخ وفاتـه

العمليــات العســكرية الــ قــام Óــا ف±ــا مــا هــو إال تكـرار ملــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال ـ ــذي ت ـ ــم تحدي ـ ــدﻩ بس ـ ــنة 119هـ ـ ـ737 /م ،وق ـ ــد ت ـ ــوي
بالجيوس وفاة طبيعية ي كانجـاس) ،(75ودفنـت جثتـه إـى
جان ــب زوجت ــه جوديوس ــا   Godiosaــي كنيس ــة القديس ــة
أوالليا  Santa Eulaliaي أباميا  ،Abamiaوفيما بعد نقـل
بعض النبالء رفاته اى كوفادونجا).(76
الخاتمة:
مـ ــن خـ ــالل مـ ــا س ــبق يمك ــن أن نس ــتخلص ّ
أن هـ ــذﻩ
الواقع ــة –كوفادونج ــا -ل ــم تك ــن س ــوى مناوش ــة مح ــدودة
ٔالاهم ّيــة عسـ ّ
أهم ّيــة ّ
ـكريا ،لكــن كانــت لهــا ّ
ّ
سياسـ ّـية بالغــة
ّ
ـؤثرة إذ ّأـ ــا ّقلص ـ ــت ّ
النفـ ــوذ ٕالاس ـ ــالمي وﺣصـ ــرﻩ عـ ــن
وم ـ ـ
ّ
املنطق ــة ول ــم يع ــد إل ±ــا م ـ ّـرة أخ ــرى ،كم ــا ش ــكلت فرص ــة
لبالجيــوس وأتباعــه ملواصــلة تحـ ّـدôم للمســلم>ن ،كمــا ّأن
النجـ ــاح ّال ــذي ّ
ه ــذا ّ
تحقـ ــق لبالجيـ ــوس ع ـ ّـزز م ــن مكانتـ ــه
ورفــع مــن شــأنه بــ>ن أتباعــه فــذاع صــيته ،ورأى فيــه مــن
تحمـ ـ ــل مسـ ـ ــؤو ّلية ّ
الرجـ ـ ــل القـ ـ ــادر عsـ ـ ــى ّ
ﺣولـ ـ ــه ّ
القيـ ـ ــادة
ّ
ّ
باختيارﻩ ملكا عل±م.
فمنحوﻩ الثقة الكاملة

الهوامش:
ّ
شخصيات ّ
 -(1بالجيوسّ :
ّ
يعد من أبرز
التاريخ الاسباني ،إال ّأن الغموض
ّ
ّ
ّ
الالتينيةّ
ّ
يلف أصل هذﻩ الشخصية ونشأ¡ا ،وﺣسب املصادر واملراجع
ّ
ّ
قوطية ّ
ّ
ملكية ونبيلة وهو ّ
الرأي
يبدو أنه رفيع املنبت والنشأة ،من أسرة
ّ
ّ
جليقي ٔالاصل من أهل أشتوريس
ٔالارجح ،بينما هناك من قال أنه
ّ
ّ
بأق¨§¦ الشمال ٔالايب>Iي ،وهو ّأول من تمرد عsى الحكم ٕالاسالمي ي
مؤسسا مليالد ﺣركة املقاومة ّ
انية ّ
ٔالايب>Iية ّ
ّ
النصر ّ
ضد
شبه الجزيرة
املسلم>ن هناك.
للمزيد أنظر :مجهول ،أخبار مجموعة ي فتح ٔالاندلس وذكر أمراا
ّ
والحروب الواقعة بيÁم ،تحقيق ّ
محمد زيÁم عزب ،دار الفرجاني للنشر
ّ
ّ
والتوزيع ،1994 ،ص ،ص83 ،66 .؛ لسان الدين بن الخطيب ،أعمال
ٔالاعالم ي من بويع قبل الاﺣتالم من ملوك ٕالاسالم ،تحقيق وتعريب
ليفي بروفنسال ،ط ،2 .دار الكشوف -ب>Iوت ،1956 ،ص322 .؛
ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد أشتوريس وقيام ﺣركة املقاومة ّ
النصر ّ
انية
ّ
مجلة ّكلية ٓالاداب جامعة فؤاد ّ
ٔالاول« ،مج ،11 .ج.
ي شمال إسبانيا» ،
 ،1مايو  ،1949ص ص.62 -61 .
أنظر أيضا:
Priméra Cronica General, Estoria de Espana, publicada- por
Roman Menédez Pidal, Madrid, 1906, to.01, p. 314- 334; L.
Barrau Dihigo,
ihigo Recherches sur l'histoire Politique du Royaume
Asturien (718- 910), Dans. Revue Hispanique Recueil consacre
á l ΄étude des langues, des littératures et de l΄histoire des pays
castillans, Catalans et portugis, librairie c.klinck sieck- Paris,
1921, to. 121, pp. 115- 116.
 -(2ﺣس>ن مؤنس ،نفس املرجع ،ص78 .؛ السيد عبد العزيز سالم،
تاريخ املسلم>ن وآثارهم ي ٔالاندلس من الفتح العربي ﺣ¦ سقوط
الخالفة بقرطبة ،دون طبعة ،دون تاريخ ،ص168 .؛ لودر دوروثي،
إسبانيا شعøا وأرضها ،ترجمة طارق فودة ،مكتبة ّ
ّ
املصرية،
الÁضة
دون تاريخ ،ص60 .؛ إدواردو مانزانو مورينو ي :ديونيسيوس آجيوس
وريتشارد هيتشكوكّ ،
التأث> Iالعربي ي أوربا العصور الوسطى ،ترجمة
قاسم عبدﻩ قاسم ،مطبعة صحوة2009 ،م ،ص122 .؛ أنظر أيضا:
Roger Collins,
Collins Early Medieval Spain Unity in Diversity 4001000, the Mac Millan Press LTD, London, 1983, p. 228.
 -(3السيد عبد العزيز سالم ،نفس املرجع ،ص.169 .
 -(4أنظر:
Levi Provenç
Provençal,
al Histoire de L' Espagne Musulmane,
;Maisonneuve et la rose, Paris- France, 1999, to. 01, p. 66
Chronicle of Alfonso III (866- 910), in medieval Ibiria : reading
from Christian, Muslim and Jewish sources, tr from latin, ed.
Kenneth B. Wolf, University of Pennsylvania press, 1997, p. 40.
ّ ّ ّ
للنشر ّ
 -(5ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلسّ ،
والتوزيع ،دون
الدار السعودية
تاريخ ،ص.324 .
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 -(6أنظر ّ
 -(23سافدرا ي :ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد أشتوريس ،ص71 .؛ أنظر
بالتفصيل :عبد املحسن طه رمضان ،الحروب الصليبية ي
أيضا:
ٔالاندلس ،مكتبة ٔالانجلو مصرية  -القاهرة ،2001 ،ص.244 -241 .
Albornoz ds: Levi Provencal , Ibid,
 -(7أنظر :سافدرا ي :ﺣس>ن مؤنس ،نفس املرجع ،ص329 .؛ ﺣس>ن
to. 01, p. 67.
مؤنس ،بالي و ميالد أشتوريس ،ص.71 .
24
ازي
( -الر برواية املقري ،نفس املصدر ،مج ،4ص351 .؛ ابن ﺣيان
Albornoz dans: Levi Provencal ,
 -(8أنظر:
برواية :املقري ،نفس املصدر ،مج ،3 .ص17 .؛ مجهول ،فتح ٔالاندلس،
op. cit., to. 01, p. 67.
ّ
ّ
تحقيق لويس مولينا ،املجلس ٔالاعsى لألبحاث العلمية -الوكالة
 -(9يقول املقري هنا ":وثار النصارى معه -بالجيوس -عsى نائب الحر بن
ّ
محمد املقري ّ
ّ
ّ
عبد الرﺣمن فطردوﻩ وملكوا البالد ".أﺣمد بن ّ
ٕالاسبانية للتعاون الدوي ،دون تاريخ ،ص.48 .
التلمساني،
ّ
الرطيب وذكر وزيرها لسان ّ
 -(25ﺣس>ن مؤنس ،املرجع ّ
الطيب من غصن ٔالاندلس ّ
السابق ،ص.77 -76 ،74 .
الدين بن
نفح
26
ّ
ل
( -مجهو  ،أخبار مجموعة ي فتح ٔالاندلس ،ص ص66 -65 .؛ أبو
الخطيب ،تحقيق إﺣسان عباس ،دار صادر -ب>Iوت1988 ،م ،مج،4 .
ّ
العباس أﺣمد بن ّ
محمد )ابن عذاري ّ
املراك ،(§Ñالبيان املغرب ي أخبار
ص.350 .
ّ
ٔالاندلس واملغرب ،تحقيق ج س .كوالن ،ليفي بروفنسال ،الطبعة
ئي وآخرون ،تاريخ العرب وﺣضار¡م ي
 -(10خليل إبراهيم السامرائي
ّ
ّ
ّ
الثانية ،دار الثقافة -ب>Iوت1988 ،م ،ج ،2 .ص.29 .
ٔالاندلس ،دار الكتاب الجديد املتحدة -ب>Iوت2000 ،م ،ص.136 .
27
( -إدواردو مانزانو مورينو ي :ديونيسيوس آجيوس وريتشارد
Cronica Alfonso III,
 -(11أنظرIII edicion preparado por. Zacarias :
هيتشكوك ،املرجع السابق ،ص.122 .
Garcia Villada, S. I, Madrid, 1918, p, p.65, 110; Chronicle of
 -(28ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص323 .؛ عبد املحسن طه رمضان،
Alfonso ш, ed. Kenneth B. Wolf, p. 40.
املرجع السابق ،ص.244 .
أنظر أيضا :رواية سباستيان السلمنقي ومدونة سيلوس ي :ﺣس>ن
مؤنس ،املرجع ّ
 -(29عبد املحسن طه رمضان ،نفس املرجع ،ص.247 .
السابق ،ص ص.67 -66 .
Cronica Alfonso III, ed. Villada, p. 62; Barrau Dihigo, op. cit, p.
Priméra Cronica General, ed. Pidal, , to.01, p.321.
 -(12أنظر:
 -(30أنظر:
121.
ّ
 -(31أبو عبد ﷲ محمد بن عبد املنعم الحم>Iي ،الروض املعطار ي خ¯I
 -(13أنظر عÁا :عبد املحسن طه رمضان ،املرجع السابق ،ص.244 .
ٔالاقطار ،تح .إﺣسان ّ
عباس ،ط ،2 .مكتبة لبنان ،1984 ،ص.33 .
 -(14أنظر:
ّ
32
( -ﺣول علقمة بالتفصيل أنظر :ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد
Ulick. Ralph Burke,
Burke, M. A, A History of Spain from the earliest
أشتوريس ،ص ،65 .ح01 .؛ عبد املحسن طه رمضان ،نفس املرجع،
tims to the a death of Ferdinand the Catholic, edited by Martin
ص.247 .
A. S. Hume, second edition, longmans, Green, and Co, London,
 -(33رواية سباستيان ي :ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص ص-321 .
1900,
vol.
01,
p.
134.
.322
 -(34محمد عبد ﷲ عنان ،دولة ٕالاسالم ي ٔالاندلس ،ط ،2 .مكتبة
 -(15أنظر:
الخانûي -القاهرة ،1997 ،ج ،1 .ص211 .؛ ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد
L. Barrau Dihigo, op. cit, pp. 133- 134; Ulick. Ralph Burke, M. A,
أشتوريس ،ص.66 .
Ibid, vol. 01, p. 134; Crow. John Armstrong,
Armstrong Spain: the root and
عن نص الحوار ب>ن ٔالاسقف أوباس و بالجيوس أنظر ّ
بالتفصيل:
the flower, University of California press, 03rd edition, 1985, p.
Cronica Alfonso ш, ed. Villada, pp.63- 64; Priméra Cronica
49.
Ulick. Ralph Burke, M. A,Ibid,
 -(16أنظر:
General, ed. Pidal, to.02, pp. 322- 323 ; Chronicle of Alfonso ш,
vol. 01, p.134.
ed. Kenneth B. Wolf, pp.40- 41.
35
ّ
ّ
 -(17عادل سعيد بشتاوئ ،الامة ٔالاندلسية الشهيدة ،املؤسسة العربية
( -رواية سباستيان ي :ﺣس>ن مؤنس ،نفس املرجع ،ص66 .؛ أنظر
ّ
ّ
للدراسات والنشر -ب>Iوت2000 ،م ،ص.50 .
أيضا:
 -(18ﺣس>ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص.71 .
Barrau Dihigo, op. cit, pp. 122- 123; Chronicle of Alfonso ш, ed.
 -(19عبد املحسن طه رمضان ،املرجع السابق ،ص ص.237 -236 .
Kenneth B. Wolf, pp. 41- 42.
 -(20مدونة البلدة ي :ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص.328 .
 -(36مدونة دون لذريق ي :عبد املحسن طه رمضان ،املرجع السابق،
 -(21أنظرUlick. Ralph Burke, M. A, op. cit, vol. 01, p. 134; Levi :
ص.256 .
Provencal , op cit, to. 01, p. 67.
Priméra Cronica General, ed.
 -(37أنظر:
.
60
.
ص
السابق،
أنظر أيضا :لودر دوروثي :املرجع
Pidal, to. 02, p. 323.
38
 -(22املقري ،املصدر السابق ،مج ،4 .ص.350 .
Barrau Dihigo, Ibidem, pp. 127- 134; Crow.
( -أنظر:
John Armstrong, op. cit, p. 49.
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 -(39ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص27 .؛ املقري ،املصدر
ابن الخطيب ،املصدر السابق ،ص06 .؛ مجهول ،ذكر بالد ٔالاندلس،
ص101 .؛  -أبو ّ
السابق ،مج ،3 .ص17 .؛ عsي ﺣس>ن الشطاط ،تاريخ ٕالاسالم ي
العباس أﺣمد بن عsي )القلقشندي( ،صبح ٔالاع ،¦§Ñت.
ّ
ٔالاندلس من الفتح العربي ّ
ﺣ¦ سقوط غرناطة ،دار قباء للطباعة
ّ
ّ
محمد عبد ّ
الرسول ،املطبعة ٔالام>Iية -القاهرة1915 ،م ،ج ،5 .ص.
ّ
والنشر -القاهرة2001 ،م ،ص.69 .
ّ
القوطية( ،تاريخ افتتاح ٔالاندلس،
243؛ أبوبكر محمد بن عمر )ابن
 -(40ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص334 .؛ محمد رجب عبد الحليم،
تحقيق إبراهيم ٔالابياري ،دار الكتاب املصري -القاهرة ،دار الكتاب
الاسالمية واسبانيا ّ
انية ي عصر بّ Ú
النصر ّ
ّ
أمية
العالقات ب>ن الاندلس
ّ
اللبناني -ب>Iوت1983 ،م ،ص38 .؛ ابن ٓالاث> ،Iاملصدر السابق ،مج،5 .
وملوك الطوائف ،دار الكتاب املصري -دار الكتاب اللبناني ،دون تاريخ،
ص ،120 .املقري ،نفس املصدر ،مج ،3 .ص ص18 -17 .؛ عsي ﺣس>ن
35؛ ريÁارت دوزي ،املسلمون ي ٔالاندلس ،ترجمة ﺣسن ﺣب ،§Ñالهيئة
ّ
املصرية ّ
العامة للكتاب1994 ،م ،ج ،2 .ص.15 .
الشطاط ،املرجع السابق ،ص.75 ،70 -69 .
 -(53أﺣمد مختار العبادي ،ي التاريخ العبا §Ùؤالاندلﺴ§ ،دار ّ
 -(41ريÁارت دوزي ،نفسه ،ج ،2ص.15 .
الÁضة
 – (42أنظرCronica Alfonso ш, ed. Villada, p, p.66, 114; Priméra :
العر ّبية -ب>Iوت ،دون تاريخ ،ص.293 .
Cronica General, ed. Pidal, to.02, p. 324; Chronicle of Alfonso III,
 -(54عبد املحسن طه رمضان ،املرجع السابق ،ص.267 .
55
ed. Kenneth B. Wolf, p. 42.
( -عبد الواﺣد ذنون طه ،الفتح والاستقرار العربي ٕالاسالمي ي شمال
 -(43املقري ،املصدر ّ
السابق ،مج ،4 .ص.350 .
إفريقيا ؤالاندلس ،دار املدى ٕالاسالمي -ب>Iوت2004 ،م ،ص ص-298 .
 -(44ريÁارت دوزي ،املرجع السابق ،ج ،2ص.15 .
.299
 -(45ﺣس>ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص334 .؛ محمد عبد ﷲ عنان،
 -(56ﺣس>ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص79 .؛ مونتغمري وات ،ي تاريخ
ّ
ٕالاسالمية ،ترّ .
املرجع السابق ،ج ،1 .ص88 .؛ خليل إبراهيم السامرائي وآخرون،
محمد رضا املصري ،ط ،2 .شركة املطبوعات
إسبانيا
ّ
ّ
املرجع السابق ،ص ص57 -56 .؛ رجب محمد عبد الحليم ،املرجع
للتوزيع والنشر -ب>Iوت1998 ،م ،ص.60 .
ّ
ّ
ّ
ّ
السابق ،ص.36 .
عن جذور الصراع ب>ن القيسية واليمنية أنظر :محمد عبد ﷲ عنان،
 -(46أنظرCronica Alfonso ш, ed. Villada, p.115; Priméra Cronica :
املرجع السابق ،ج ،1 .ص.69 -67 .
General,
ed.
Pidal,
to.02,
p.
328.
 -(57ﺣس>ن محمود م ،¦Úاملسلمون ي ٔالاندلس وعالقم بالفرنجة
 -(47أنظر:
Charles. E. Chapman,
Chapman A history of Spain, the Macmillan
;company- New York, 1930, p. 54; Roger Collins, op. cit, p. 184
Imamuddin P. S.,
S A politicol history of Muslim Spain, University
of Mechigan press, 2nd edition, 1969, p. 217.
 -(48أنظر :ابن ﺣيان برواية :املقري ،املصدر السابق ،مج ،3 .ص.17 .
 -(49ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد أشتوريس ،ص.79 .
 -(50الرازي برواية :املقري ،نفس السابق ،مج ،4 .ص351 .؛ ابن ﺣيان
برواية :املقري ،نفس املصدر ،مج ،3 .ص.17 .
يذكر ابن عذاري ومجهول صاﺣب أخبار مجموعة نفس الرواية لكÁما
ينسبان أﺣداâا إى الواي عقبة بن الحجاج السلوي ،ؤالارجح ي هذا
هو ما جاء عsى لسان املقري الذي اعتمد عsى املؤرخ>ن ٔالاندلسي>ن
الرازي وابن ﺣيان الذين هما ٔالاقرب لهذﻩ ٔالاﺣداث ّ
زمنيا.
 -(51ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2 .ص27 .؛ املقري ،املصدر
ّ
السابق ،مج ،3 .ص16 .؛ محمد عبد ﷲ عنان ،املرجع السابق ،ج،1 .
ص82 .؛ السيد عبد العزيز سالم ،املرجع السابق ،ص139 .؛ محمد
محمد زيتون ،املسلمون ي املغرب ؤالاندلس ،دون دار نشر1990 ،م،
ص.201 .
 -(52وهم عsى التواي :عذرة بن عبد ﷲ الفهري ،يáي بن سلمة الكل·،
ﺣذيفة بن ٔالاﺣوص ٔالاشج$ي ،عثمان بن أبي نسعة الخثعم ،الهيثم
بن عبد ﷲ الكناني ،محمد بن عبد ﷲ ٔالاشج$ي ،عبد الرﺣمن
الغافقي ،عبد امللك بن قطن .ﺣولهم قارن:

)96هـ206 -هـ714 /م815 -م( ،دار الفكر العربي -القاهرة1986 ،م ،ص.
25؛ محمد عبدﻩ ﺣتاملةٔ ،الاندلس ّ
التاريخ الحضارة املحنة ،طباعة
الدستور ّ
مطابع ّ
التجارّيةّ -
عمان ٔالاردن2000 ،م ،ص ص.119 -118 .
 -(58عبد املحسن طه رمضان ،املرجع ّ
السابق ،ص.267 .
هناك اختالف ي الروايات ﺣول الشخص الذي تحالف مع أودو
دوق أكويتانية  ،والذي ذكر باسم منوسة  ،فقد جعله البعض املنيذر
ﺣاكم أشتوريس املسلم ،ومÁم من جعله عثمان بن أبي نسعة ،
وهناك من رأى أنه بربري مسلم ،وقد ذكرنا هذا سابقا ،ونحن ي رأينا
هنا نستبعد أن يكون منوسة هذا هو املنيذر أو عثمان بن أبي نسعة،
ألن املنيذر هو من أصل عربي وليس بربري وقد قتل قبل هذا التاريخ
بعشر سنوات أي بعد موقعة كوفادونجا سنة 103هـ722 /م ،وقتل عsى
يد ٔالاشتوري>ن و ليس من قبل عبد الرﺣمن الغافقي ،كما ال يمكن أن
يكون منوسة هو عثمان بن أبي نسعة ألن هذا ٔالاخ> Iهو من أصل عربي
توى أمر ٔالاندلس ّ
ملدة قص>Iة ﺣوي خمسة أو ستة أشهر ،ثم عزل عÁا
وعاد إى الق>Iوان ﺣ¦ توي هناك ﺣسب رواية ابن عذاري ،ؤالارجح
هنا أن يكون منوسة زعيم بربري مسلم دخل ٔالاندلس مع جيش طارق
بن زياد ،اشتبك مع واي ٔالاندلس عبد الرﺣمن الغافقي عند محاوالته
لفتح غالة ،بعد أن ثار ضد املسلم>ن وتحالف مع أودو دوق أكويتانية،
وما يستدöي أن ننتبه إليه أن ثورة ال¯Iبر ّ
ضد العرب ي شمال إفريقيا
ّ
وال وصلت إى ٔالاندلس كانت بعد عشر سنوات من هذا التاريخ أي
سنة 123هـا 740م .
أنظر :ابن عذاري ،املصدر السابق،ج ،2 .ص28 .؛ محمد عبدﻩ ﺣتاملة،
املرجع ّ
السابق ،ص.119 .
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 ابن الخطيب لسان ّ -(59عبد الواﺣد ذنون طه ،املرجع السابق ،ص.302 .
الدين )ت776 .ه1374 /م(.
 -(60ابن ﺣيان برواية :املقري ،املصدر السابق ،مج ،3 .ص.16 .
أعمال ٔالاعالم ي من بويع قبل الاﺣتالم من ملوك ٕالاسالم ،تحقيق
 -(61عبد الواﺣد ذنون طه ،نفس املرجع ،ص.305 .
وتعريب ليفي بروفنسال ،ط ،2 .دار الكشوف -ب>Iوت.
 -(62عبد املحسن طه رمضان ،املرجع السابق ،ص273 .؛ ﺣس>ن
مؤنس ،املرجع السابق ،ص.76 .
املراك :§Ñأبو ّ
العباس أﺣمد بن ّ
 ابن عذاري ّمحمد )عاش خالل القرن
 -(63محمد محمد زيتون ،املرجع السابق ،ص.214 .
07ه13 /م(
 -(64عبد الواﺣد ذنون طه ،نفس املرجع ،ص305 .؛ محمد محمد
البيان املغرب ي أخبار ٔالاندلس واملغرب ،تحقيق ج س .كوالن ،ليفي
زيتون ،نفس املرجع ،ص ص.215 -214 .
ّ
ّ
ّ
 -(65ابن عذاري ،نفس املصدر،ج ،2.ص29.؛ مجهول ،فتح ٔالاندلس،
بروفنسال ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة -ب>Iوت1988 ،م ،الجزء.2 .
ص51 .؛ املقري ،نفس املصدر ،مج ،3 .ص.19 .
 -(66عبد املحسن طه رمضان ،نفس املرجع ،ص.274 .
 القلقشندي :أبو ّالعباس أﺣمد بن عsي)ت821 .ه1418 /م(.
عن نشاط عقبة بن الحجاج ي غالة أنظر بالتفصيل :محمد عبد ﷲ
ّ
صبح ٔالاع ،¦§Ñتّ .
محمد عبد ّ
ٔالام>Iية -القاهرة،
الرسول ،املطبعة
عنان ،املرجع السابق ،ج ،1 .ص116 -113 .؛ عبد الواﺣد ذنون طه،
1915م ،الجزء الخامس.
نفس املرجع ،ص.309 -307 .
 -(67مجهول ،أخبار مجموعة ،ص66 .؛ ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج.
ّ
القوطية :أبوبكر محمد بن عمر)ت367 .ه977 /م(.
_ ابن
 ،2ص29.؛ مجهول ،فتح ٔالاندلس ،ص.51 .
 -(68مجهول ،أخبار مجموعة ،ص. .66 .
تاريخ افتتاح ٔالاندلس ،تحقيق إبراهيم ٔالابياري ،دار الكتاب املصري-
 -(69مجهول ،أخبار مجموعة ،ص66 -65 .؛ ابن عذاري ،نفس املصدر،
القاهرة ،دار الكتاب اللبناني -ب>Iوت1983 ،م.
ج ،2 .ص.29.
 -(70ﺣس>ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص335 .؛ السيد عبد العزيز سالم،
 مجهول.املرجع السابق ،ص169 .؛ رجب محمد عبد الحليم ،املرجع السابق،
أخبار مجموعة ي فتح ٔالاندلس وذكر أمراا والحروب الواقعة بيÁم،
ص37.؛ عبد الواﺣد ذنون طه ،املرجع السابق ،ص307 .؛ محمد
ّ
للنشر ّ
تحقيق ّ
والتوزيع.1994 ،
محمد زيÁم عزب ،دار الفرجاني
محمد زيتون ،املرجع السابق ،ص.216 .
 -(71محمد عبد ﷲ عنان ،املرجع السابق ،ج ،1 .ص212 .؛ خليل
إبراهيم السامرائي وآخرون ،املرجع السابق ،ص.136 .
 مجهول. -(72ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد أشتوريس ،ص.76 .
ّ
العلمية-
فتح ٔالاندلس ،تحقيق لويس مولينا ،املجلس ٔالاعsى لألبحاث
الرازي بروايةّ :
ّ -(73
املقري ،املصدر السابق ،مج ،4 .ص351 .؛ ابن ﺣيان
للتعاون ّ
ٕالاسبانية ّ
ّ
الدوي ،دون تاريخ.
الوكالة
برواية :املقري ،نفس املصدر ،مج ،3 .ص.17 .
 -(74ابن سعيد برواية :املقري ،املصدر السابق ،مج ،3 .ص.17 .
ّ
ّ
ّ
 املقري :أﺣمد بن محمد املقري التلمساني )ت1041 .ه1631 /م(. -(75أنظرChronicle of Alfonso ш, ed. Kenneth B. Wolf, pp. 42; :
ّ
ّ
ّ
نفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن
Barrau Dihigo, op. cit, p. 136.
ّ
الخطيب ،تحقيق إﺣسان ّ
 -(76أنظر:
عباس ،دار صادر -ب>Iوت1988 ،م ،املجلد.
Henry Copéé
Copéé,
éé History of the Conquest of Spain by the Arabs
.4
Moors, Gorgias Press LLC, New Jersey, 2002, vol. 02, p.412.
ّ
ٔالاجنبية:
 -1ب /املصادر
قائمة املصادر واملراجع املعتمد عل±ا ي انجاز هذا العمل:
-1
-1

املصادر:
ّ
أ /املصادر العربية:

 الحم>Iي :أبو عبد ﷲ ّمحمد بن عبد املنعم )ت866 .ه1461 /م(.
ّ
ّ
الث ّ
الروض املعطار ي خ¯ٔ Iالاقطار ،ت .إﺣسان ّ
ّ
انية،
عباس ،الطبعة

- Chronicle of Alfonso III (866(866- 910),
910) in medieval Ibiria : reading
from Christian, Muslim and Jewish sources, tr from latin, ed.
Kenneth B. Wolf, University of Pennsylvania press, 1997.
- La Cronica Alfonso III,
III edicion preparado por. Zacarias Garcia
Villada, S. I, Madrid, 1918.

مكتبة لبنان.1984 ،
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Primé
Priméra Cronica General,
 eneral Estoria de Espana, publicada- porّ
 العبادي أﺣمد مختار.Roman Menédez Pidal, Madrid, 1906, to.01.
ي ّ
العبا §Ùؤالاندلﺴ§ ،دار ّ
ّ
التاريخ ّ
العربية – ب>Iوت ،دون
الÁضة
 -2املراجع:
تاريخ.
ّ
ّ
واملعربة:
العربية
 -2أ /املراجع
ئي خليل وآخرون.
 إبراهيم السامرائيّ
تاريخ العرب وﺣضار¡م ي ٔالاندلس ،دار الكتاب الجديد املتحدة-
ب>Iوت2000 ،م.
 ﺣس>ن الشطاط عsي.ّ
تــاريخ ٕالاســالم ــي ٔالان ــدلس مــن الفــتح العربــي ﺣــ¦ ســقوط غرناطــة ،دار
ّ
ّ
قباء للطباعة والنشر -القاهرة2001 ،م.
 ﺣس>ن محمود م.¦Úاملسـ ـ ــلمون ـ ـ ــي ٔالان ـ ـ ــدلس وعالق ـ ـ ــم بالفرنجـ ـ ــة )96ه ـ ـ ـ206 -هـ ـ ـ ـ714 /م-
815م( ،دار الفكر العربي -القاهرة1986 ،م.
ثي لودر.
 دوروثيّ
ّ
إسبانيا شعøا وأرضها ،ترجمة طارق فودة ،مكتبة الÁضة املصرية،
دون تاريخ.
 دوزي ريÁارت.ّ
ّ
املس ــلمون  ــي ٔالان ــدلس ،ترجم ــة ﺣس ــن ﺣب Ñــ§ ،الهيئ ــة املص ــرية العام ــة
للكتاب1994 ،م ،الجزء.2 .
 ّذنون طه عبد الواﺣد.الفـ ــتح والاسـ ــتقرار العربـ ــي ٕالاسـ ــالمي ـ ــي شـ ــمال إفريقيـ ــا ؤالانـ ــدلس ،دار
املدار ٕالاسالمي -ب>Iوت2004 ،م.
 رجب عبد الحليم محمد.ّ
ّ
ّ
ّ
العالقات ب>ن الانـدلس الاسـالمية واسـبانيا النصـرانية ـي عصـر بÚـ أميـة
ّ
وملوك الطوائف ،دار الكتاب املصري -دار الكتاب اللبناني ،دون تاريخ.

 عبد العزيز سالم السيد.تاريخ املسلم>ن وآثارهم ي ٔالاندلس من الفتح العربي ﺣ¦ سقوط
الخالفة بقرطبة ،دون طبعة ،دون تاريخ.
 عبدﻩ ﺣتاملة ّمحمد.
ّ
ٔالانــدلس ّ
ّ
ّ
الت ــاريخ الحض ــارة واملحن ــة ،طباع ــة مط ــابع الدس ــتور التجاري ــة-
ّ
عمان ٔالاردن2000 ،م.
 مانزانو مورينو إدواردو.ّ
التأث> Iالعربي ي أوربا العصور الوسطى ،ترجمة قاسم عبدﻩ قاسم،
مطبعة صحوة2009 ،م.
 محمد زيتون محمد.املسلمون ي املغرب ؤالاندلس ،دون دار نشر1990 ،م.
 مؤنس ﺣس>ن.ّ ّ ّ
ّ
ّ
دون
تاريخ.
فجر ٔالاندلس  ،الدار السعودية للنشر والتوزيع،
 وات مونتغمري.ّ
ّ
الث ّ
ّ
ٕالاسالمية ،ترّ .
انية،
محمد رضا املصري ،الطبعة
ي تاريخ إسبانيا
ّ
ّ
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر -ب>Iوت1998 ،م.
ّ
ٔالاجنبية:
ب /املراجع
- Charles E. Chapman.
A history of Spain, the Macmillan company- New York, 1930.

History of the Conquest of Spain by the Arabs Moors, Gorgias
Press LLC, New Jersey, 2002, vol. 02.
Crow. John Armstrong.-

 سعيد بشتاوي عادل.ّ
ّ
ّ
ّ
ٔالامـ ـ ــة ٔالاندلس ـ ـ ــية الش ـ ـ ــهيدة ،املؤسسـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة للدراس ـ ـ ــات والنش ـ ـ ــر-

Spain: the root and the flower, University of California press,
rd

03 edition, 1985.

ب>Iوت2000 ،م.
 طه رمضان عبد املحسن.الحروب الصليبية ي ٔالاندلس ،مكتبة ٔالانجلو مصرية  -القاهرة،
.2001

- Imamuddin. P. S.
A politicol history of Muslim Spain, University of Mechigan
press, 2nd edition, 1969.
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A History of Spain from the earliest tims to the a death of
- L. Barrau Dihigo.
Recherches sur l'histoire Politique du Royaume Asturien (718Ferdinand the Catholic, edited by Martin A. S. Hume, second
910),
Dans. Revue Hispanique Recueil consacre á l ΄étude des
edition, longmans, Green, and Co, London, 1900, vol. 01.
langues, des littératures et de l΄histoire des pays castillans,
ّ
ّ
ّ
Catalans et portugis, librairie c.klinck sieck- Paris, 1921, to. 121.
 -3املجالت والدوريات:
- Levi Provenç
Provençal.
Histoire de L' Espagne Musulmane, Maisonneuve et la rose,
Paris- France, 1999, to. 01.
, op. cit, vol. 02.

 ﺣس>ن مؤنس ،بالي وميالد أشتوريس وقيام ﺣركة املقاومةالنصرانية ي شمال اسبانيا ،مجلة كلية ٓالاداب جامعة فؤاد ٔالاول ،مج.
 ،11ج ،01 .مايو 1949م.

- Ulick. Ralph Burke.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67

