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الثورات األندلسية 
»ثورة بي مروان اجلليقي يف غرب األندلس«

)261-272هـ/870-884م( دراسة اترخيية يف دوافعها ونتائجها
د. مىن بنت حيسن القحطاين

ملخص البحث:

يتعلق هذا البحث ابحلديث عن فرتة زمنية حمددة من عهد اإلمارة األموية يف بالد األندلس، 
الداخلية  الثورات  الثاين بن احلكم، ويرتكز احلديث عن  وهي عهد األمري حممد بن عبدالرمحن 
يف بالد األندلس، وخاصة ثورة املولَّدين يف غرب األندلس، وتتبع هذه الثورات منذ بداايهتا، 
قوة  مع  الثاين  عبدالرمحن  بن  حممد  األمري  تعامل  وكيفية  وأحداثها،  لقيامها  املؤدية  واألسباب 
اجلليقي  مروان  بن  عبدالرمحن  الثورة  تزعَّم هذه  الغرب، حيث  املولَّدون يف  هبا  قام  اليت  الثورة 
املولدي سنة261هـ/870م، وقاد حركة العصيان واخلروج على طاعة اإلمارة األموية واثر يف 
ماردة، ولكن األمري حممد بن عبدالرمحن الثاين وقف بقوة يف وجه الثورة من أجل التصدي هلا، 
وقمعها بكافة السبل، وذلك من أجل التفرغ لشؤون الدولة الداخلية، واألخطار اخلارجية خاصة 
النصارى يف الشمال الذين كانوا يرتبصون ابلدولة اإلسالمية يف األندلس، وحياولون استغالل قيام 
لتقدمي  فيها، فسعوا  الوجود اإلسالمي  القضاء على  أجل  الداخلية من  احلوادث واالضطراابت 
استمرت  الذي  اجلليقي،  مروان  بن  عبدالرمحن  للثاثر  والعسكرية  املالية،  واملساعدات  املعوانت 
ثورته حىت عهد األمري عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن الثاين، الذي متكن من إمخادها، والقضاء 
عليها هنائياً سنة 272هـ-884م. بعد أن عقد ُصلحاً مع هذا الثائر، وهوأسهل الطرق املمكنة؛ 
اختصار  إىل  اضطرها  مما  داخلية،  أخرى  األموية كانت مشغولة مبشكالت  اخلالفة  وذلك ألن 
مواجهة هذه املشكلة اليت قد تطول مدهتا، وتفتح عليها جبهات كثرية، كما خلصت الدراسة اآلاثر 

والنتائج املرتتبة اليت خلفتها هذه الثورة.
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التمهيد:

حملة اترخيية عن الثورات األندلسية اليت قامت يف هناية عصر اإلمارة األموية.

كانـت الفـرتة األوىل مـن عصـر اإلمـارة، الـيت بـدأت منـذ أتسـيس األمـري عبدالرمحـن بـن معاويـة 
الداخـل للدولـة األمويـة يف بـالد األندلـس سـنة 138هــ/756م، حـىت وفـاة األمـري عبدالرمحـن الثـاين 
بن احلكم الربضي )206-238هـ/822-852م(، هوعصر القوة واالزدهار؛ إذ استطاع األمراء 
األوائـل مـن بـين أميـة إمخـاد العديـد مـن الثـورات، والفـنت الداخليـة، كمـا اسـتطاعوا احلـد مـن التوسـع 
ـلم  املسـيحي علـى األراضـي اإلسـالمية، فامتـازت فـرتة حكمهـم ابلقـوة، واهلـدوء، واجلنـوح إىل السِّ

داخليـاً )1(. 

وبعـد وفـاة األمـري عبدالرمحـن الثـاين بـن احلكـم )206-238هــ/822-852م( تبـدأ الفـرتة 
الثانيـة مـن عصـر اإلمـارة، وفيهـا تـوىل السـلطة عـدد مـن األمـراء الضعفـاء، وامتـد حكمهـم مـا يقـرب 

مـن ثلثـي قـرن مـن الزمـان )238-300هــ/852-912م( وهـم علـى التـوايل: 

• حممد بن عبدالرمحن )238-273ه/852-886م(.

• املنذربن حممد )273-275ه/ 886-888م(.

• عبدهللا بن حممد )275-300ه/888-912م(.

وهي فرتة متيزت بكثرة االضطراابت، والفنت الداخلية، والتهديد اخلارجي من املمالك النصرانية 
ابلشـمال، كما كانت حكومة قرطبة ضعيفة متخاذلة، فاسـتغل الثوار يف سـائر أحناء املدن األندلسـية 

ذلك، وقاموا بشق عصا الطاعة على أمراء قرطبة، واستقلوا حبكم املناطق اليت يتبعون هلا )2(.

كما كانت األندلس خليطاً من شعوٍب خمتلفة، فلم تكن شعباً واحداً، فكان هناك أهل البالد 
األصليـون، وهـم الغالبيـة العظمـى مـن السـكان، منهـم مـن أسـلم، وُعرفـوا ابملولَّديـن، ومنهـم مـن ظـل 
علـى داينتـه املسـيحية، ولكنـه انصهـر يف اجملتمـع املسـلم العـريب، وهـؤالء هـم املسـتعربون، أمـا األقليـة 
فهم من الفاحتن العرب)3(، وكان اندماج هذه العناصر مرتبط حبكومة قرطبة، وسلطة األمري، فإذا 
قويـت احلكومـة املركزيـة عاشـت هـذه العناصـر واندجمـت مـع بعضهـا البعـض، وإذا ضعفـت احلكومـة 

املركزيـة ظهـرت أطماعهم)4(.
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وقد أشار ابن اخلطيب إىل األسباب اليت ساعدت على قيام الثورات األندلسية يف تلك الفرتة، 
وهي:- 

أواًل: منعة البالد، وحصانة املعاقل، وأبس أهلها؛ لقرهبم من النصارى يف الشمال.

اثنياً: علو اهلمم، ومشوخ األنوف، وقلة االحتمال، لثقل الطاعة، حيث كان من بينهم األشراف 
الذين أينفون اخلضوع واإلذعان.

اثلثــاً: اللجــوء عنــد الضيقــة واالضطــرار إىل ملــوك النصــارى، الذيــن كانــوا حيرصــون علــى 
ضــرب املســلمن بعضهــم ببعــض)5(.

ولقـد أطلـق املؤرخـون علـى هـذا العصـر الـذي اتسـم ابلضعـف "عصـر االنتكاسـة" أو"دويـالت 
الطوائف األوىل")6(، حيث ظهـرت يف هــذه احلقبة مجاعات عديدة خرجت عن السلطة، واستقلت 
يف النواحي اليت كانت تستقر فيها، وقد أفرد هلا ابن عذاري جزءًا خاصاً يف كتابه وهم الثائرون من 
العـرب)7(، منهـم بنـو حجـاج الذيـن اسـتقلوا إبشـبيلية )8(، وقرمونـة )9( بزعامـة إبراهيـم بـن حجــاج بـن 
عمري اللخمي)10(، كما برز بعض زعماء العرب يف جهات أخرى من بالد األندلس منهـم، حممـد بن 
أضحى اهلمداين، وسعيــد بن سليمان بن جودي يف كــورة ألبيــرة )11(، وبنــو املهاجر التجيبون الــذين 
حكمـوا سرقسـطة )12(، كذلـك الثائـرون مـن الرببـر)13(، وظهـر منهـم بنـو موسـى بـن ذي النـون، الذيـن 
اثروا يف شنت برية )14(، وسيطروا على الثغر األدىن)15(، كما اثر خليل، وسعيد أبناء املهلب يف كورة 

ألبرية، واستقل كذلك بنو املالح بزعامة عمر بن مضم اهلنــزويل املالحي)16( يف مدينة جيان)17(.

وهنـاك الثائـرون مـن املولَّديـن، ومنهـم بنوقسـي الذيـن متـردوا يف الثغـر األعلـى يف مشـال شـرق 
األندلس، وسعدون بن فتح السرنباقي الذي اثر ابلقرب من مدينة قلمرية يف الربتغال احلالية )18(.

ومـن أقـوى وأشـهر الثـورات املولديـة: ثـورة عمـر بـن حفصـون، والـذي اسـتقل ابملرتفعـات 
اجلنوبيـة األندلسـية، وكانـت قاعدتـه قلعـة ببشـرت)19(، وقـد اسـتمرت هـذه احلركـة فـرتة طويلـة حـىت مت 

القضـاء عليهـا يف عهـد اخلليفـة عبدالرمحـن الناصـر)20(.

كذلك اثر بن مروان اجلليقي )موضوع الدراسة(، واستقلوا بوالية بطليوس)21( يف غرب 
األندلس)22(.
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هذا ابإلضافة للعدٍد من الثورات اليت قامت يف مناطق متفرقة من بالد األندلس)23(، واليت كان 
أوهلـا ثـورة أهـايل طليطلـة )24(، ضـد األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن )238-273ه/852-886م(، 
حيـث كانـت طليطلـة حبكـم موقعهـا اجلغـرايف، وكثـرة عـدد سـكاهنا مـن املوّلديـن موطنـاً للثـورات، 
فكانـت ثورهتـم األوىل عـام240ه/854م، وانتهـت هبزميـة الثـوار، وجلؤهـم إىل التسـليم، مث اثروا مـرة 
أخـرى سـنة 256ه/875م، واضطـر األمـري إىل اخلـروج بنفسـه لوضـع حـد لذلـك، وأرغمهـم علـى 

الطاعـة، وقمـع ثورهتـم بشـدة، وانتهـت ابلتسـليم واخلضـوع)25(. 

ويف هذه الدراسة سنفرد احلديث عن إحدى ثورات املولَّدين يف الغرب األندلسي، وهي 
ثورة بين مروان اجلليقي، دراسة يف دوافعها، وأسباهبا، وجمرايت الثورة، وهنايتها.

األسباب والدوافع لقيام الثورات يف األندلس:

احلقيقة أن هناك عدداً من الظروف والدوافع اجتمعت معاً على شحن نفوس األقليات السكانية 
يف األندلس كاملوّلدين، والرببر سامهت يف متردهم وعصياهنم، وإعالن الثورات بن احلن واآلخر. 
وسنتطرق هلذه الظروف والدوافع؛ لفهم حقيقة الثورة وجمرايهتا، وتكون مدخالً مهماً حملور الدراسة 

الرئيس ثورة بين مروان اجلليقي.

أ – الدوافع االجتماعية: 

كانـت العالقـة بـن املوّلديـن، وبـن حكومـة قرطبـة متأرجحـة بـن الطاعـة والعصيـان)26(، وقـد 
عــبّــر املولَّدون عن كرههم للعرب بسبب نظرة العرب املتعالية حنو اآلخرين)27(، حيث كان العرب 

يشـعرون بتفوقهـم علـى أهـل البـالد املفتوحـة حبكـم أهنـم أهـل الديـن، والرائسـة )28(.

وعند الفتح اإلسالمي لبالد األندلس عمل معظم املساملة، وهم األسبان الذين دخلوا اإلسالم يف 
الزراعة، والقسم اآلخر كانوا عبيداً، وكانوا يرون أن اإلسالم يليب حاجاهتم، وحيسن من أوضاعهم السابقة 
اليت كانوا عليها أايم القوط؛ لذلك رحبوا ابملسلمن)29(، ولعل ذلك يفسر عدم قيام الثورات يف عهد 
املساملة، ومل يتصدوا للحكم العريب، ولكن مبجيء اجليل الثاين من أبنائهم، وهم املولَّدون بدأ يف املقارنة بن 

وضعهم، ووضع العرب، وكيف أنه رغم إسالمهم الزالت تلك النظرة الدونية توّجه إليهم)30(.
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ورغم إشغال بعض املوّلدين لعدد من الوظائف احلساسة يف الدولة إال أن ذلك مل يرفع من 
شأهنم حيث ظل العرب يف التمييز والتفرقة بينهم، وبن املولدين حىت تبىن الشعراء كذلك هذه 
النظرة للمولدين يف أشعارهم، فكانوا يصفوهنم أبهنم بين احلمراء داللة على لون بشرهتم، ومرة 

يصفوهنم أبهنم عبيد، وتكررت مثل تلك األلفاظ يف أشعارهم)31(.

وقد أشارت بعض املصادر إىل دور الفقهاء يف إذكاء روح التمرد يف نفوس املولدين، واملطالبة 
ابملساواة مع إخواهنم يف اإلسالم العرب، حيث أخذوا حيثون املولدين من أهل الربض على التمرد 
مؤكدين عليهم بضرورة تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي يف احلياة العامة، فأخذوا ينتقدون سياسة 

العرب، ويشحنون الصدور حىت زاد حنق وغضب املولدين على حكومة قرطبة)32(.

ب – الدوافع االقتصادية:

لقـد كان للدوافـع االقتصاديـة األثـر الكبـري يف قيـام حركـة املوّلديـن، فقـد تعرضـت األندلـس 
خالل سنوات معينة إىل قحط وجدب؛ نتيجة لقلة األمطار، مما أدى إىل سوء األوضاع املعيشية.

الثاين )األوسط(، )206- كما حدث سنة 207ه / 833م، يف عهد األمري عبدالرمحن 
238ه / 822-852م()33(، عندما سار على سياسة خمتلفة لسياسة أسالفه، حيث اتسمت ابلشدة 
والقسوة يف حتصيل الضرائب دون مراعاة لطبيعة العيش، وسوء األحوال، وكانت هذه السياسة 
البداية لقيام حركات املعارضة من املولَّدين، ومنها حركة عمر بن حفصون يف جنوب األندلس)34(.

وجند أن احلكومة يف عهد األمري حممد بن عبدالرمحن اتبعت إجراءات صارمة، وجلأت إىل الشدة 
والقوة يف مجع الضرائب، والعشور املستحقة على عامة الناس مما زاد من الضغط والتضييق عليهم)35(.

ومبا أن املولَّدين هم جزء من اجملتمع األندلس، ومن الفئة اليت فرضت عليهم الضرائب واجلزية، 
من  أكثر  اجملندة  الكور  أهل  اجملحفة خاصة  السياسة  هذه  من  يتضررون  أن  الطبيعي  من  فكان 
غريهم، مما أدى إىل اضطراب أحوال اإلمارة يف هناية حكم األمري حممد، فاضطربت أحناء األندلس، 
واشتعلت فتنة يف كورة ريه )36(، سنة 265هـ/879م، وهي اليت يسكنها عمر بن حفصون، أحد 
زعماء املولدين، وكان سببها العنف من ِقبل عامل األمري حممد على كورة ريه من أجل مطالبتهم 

ببقااي خراجهم فشدَّد عليهم يف أدائها )37(.
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فكانت هذه الثورة هي الشرارة األوىل، والبداية لثورات املولَّدين يف أحناء األندلس، ويبدو 
أن األمري املنذر بن حممد الذي جاء خلفاً لوالده سنة 273هـ/886م، قد شعر خبطورة هذا األمر، 
وتنبه إىل أن هذه السياسة قد جّرت على احلكومة بقرطبة ويالت وأزمات عديدة؛ لذلك عمل على 

إسقاط العشور عن الناس، واتبع سياسة التقرب والتودد إىل الرعية، ليضمن والءهم له )38(.

ج- الدوافع السياسية:

شـهدت فـرتة حكـم األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن )238-273ه/854-888م( اضطـراابت 
سياسـية متثلـت يف قيـام جمموعـة مـن الثـورات كانـت بدايتهـا يف الشـمال األندلسـي، مث امتـدت إىل 
ابقي املناطق، وحيث إن العالقة بن املولَّدين - وحتديداً يف الشمال - وبن حكومة قرطبة مل تكن 

أبحسـن حالتهـا، فكانـت مـا بـن الطاعـة والعصيـان)39(.

ومن الدوافع السياسة أيضاً هو أن بعض أمراء بين أمية كانت سياستهم الداخلية إلدارة البالد 
خاطئة، حيث كانوا يولون وزراء وعّماالً على املناطق والكور غري أكفاء، وأساءوا معاملة الرعية، 
فوصف ابن القوطية عمال األمري حممد بن عبدالرمحن بقوله: ))مث وىل األمري حممد رمحه هللا، وكان 
واملوايل،  العلم،  أهل  الناس من  ألعالم  العقوبة مكرِّماً  والتنـزه عن  العجلة،  وقلة  األانة  أهل  من 
واألجناد متخرياً لعماله إىل أن ويل أمره هامشاً فأفسد عليه، فرتك اختيار العمال الكهول والشيوخ، 
ومال إىل األحداث، وشاطرهم أرابحهم، فكان العمال ُيسمَّون املناصفن ففسد بذلك األمر(()40(.  

قـد سـببت هـذه السياسـة زايدة اخلـالف، واتسـاع حـدة االضطـراابت بسـبب متـادي وجتـاوز 
هـؤالء الـوزراء علـى الرعيـة، بـل قـد تكـون تصرفاهتـم السـبب املباشـر، لقيـام الثـورات، وحـدوث 

االنفجـار علـى سياسـة الظلـم واالضطهـاد، وهـذا مـا سـنوضحه يف جمـرايت الثـورة وأحداثهـا.

د- الدوافع اجلغرافية: 

وممـا سـاعد املولَّديـن علـى التمـرد والثـورات املتكـررة، هـو وجودهـم علـى شـكل جمموعـات 
كبـرية يف مناطـق جغرافيـة ذات طبيعـة وعـرة صعـب الوصـول إليهـا، ممـا قـد يكلـف الدولـة الشـيء 
الكثري مادايً وبشرايً من أجل إمخادها، خاصة مناطق الثغور القريبة من حدود املناطق املسيحية يف 
الشـمال كسرقسـطة، ويف الشـمال الشـرقي، وطليطلة يف الوسـط، وماردة )41( يف غرب األندلس، 

وقـد أشـار ابـن اخلطيـب إىل ذلـك)42(.
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كمـا كان املولَـّدون يف الشـمال حبكـم قرهبـم جغرافيـاً مـن املمالـك املسـيحية مشـااًل يسـتمدون 
قوهتـم منهـم، فكثـرياً مـا يتحالفـون معهـم وفقـاً ملصاحلهـم الذاتيـة؛ محايـة لنفوذهـم، وإلبقـاء سـلطتهم 

وسـطوهتم علـى تلـك املناطـق يف بـالد األندلـس)43(.

ونظراً لكثرة حركات املولدين، وثوراهتم االنفصالية يف عهد اإلمارة األموية، فسوف نقتصر 
ابلدراسـة والتحليـل علـى إحـدى هـذه الثـورات الـيت قامـت يف غـرب األندلـس، والـيت تزعمتهـا أسـرة 
بـين مـروان اجلليقـي )261-272ه/870-884م(، حيـث اسـتغلت الظـروف السـابقة لصاحلهـا 
ضـد احلكومـة األمويـة، فأصبـح عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي زعيـم الثـوار يف الغـرب األندلسـي، 

وحتديـداً يف مـاردة، مث أتسيسـه ملدينـة بطليـوس.

أسرة بي مروان اجلليقي يف غرب األندلس:

ينتمـي عبدالرمحـن اجلليقـي إىل أسـرة مولَّديـة أصلهـا مـن واليـة جليقيـة )44(، مشـال الربتغـال، 
حيث َقِدم جده يونس من جليقية، واستقر يف ماردة غرب األندلس، واعتنق اإلسالم، فأصبحت 

أسـرته مـن األسـر املولديـة البـارزة يف هـذه املدينـة إابن عصـر اإلمـارة يف األندلـس)45(.

كان والده مروان بن يونس هو أول اثئر من هذه األسرة ضد اإلمارة األموية بقرطبة، حيث قام 
أبول ثـورة لـه سـنة 201ه/816م، وهـذا مـا أكـده ابـن سـعيد بقولـه: ))وفيهـا نكـث أهـل مـاردة، وقـام 
أبمرها مروان اجلليقي(()46(، ولكن يعتقد أن هذا الثائر قد عاد إىل السكينة والسمع والطاعة حلكومة 
قرطبة، فنجد أن األمري عبدالرمحن الثاين بن احلكم يعينه والياً على إقليم ماردة، فظّل والياً عليها حىت قُتل 
على أيدي اثنن من املوّلدين اخلارجن)47( على الدولة األموية يف ماردة نفسها سنة 213ه/828م)48(.

وابعتقادان أن هؤالء الثوار كانوا متعصبن لقضيتهم، ومؤمنن هبا، ومعادين للحكومة لدرجة 
أهنـم ال يتورعـون عـن حماربـة وقتـل كل مـن يؤيـد ويسـاند اإلمـارة األمويـة، أوخيضـع هلـا حـىت لـو كان 
من أبناء جلدهتم، فنجد أن استقامة ابن مروان مع حكومة قرطبة، وجنوحه إىل الطاعة قد أاثرهم 

وأغضبهـم، واعتـربوا ذلـك خيانـة هلـم ولقضيتهـم، ممـا أدى إىل التآمـر عليـه وقتلـه.

وبعد قتل وايل ماردة مروان اجلليقي اثر الناس، واضطربت األمور فيها، واختل نظامها، فاضطر 
األمري عبدالرمحن الثاين بن احلكم إىل إرسال قوة عسكرية إىل ماردة إلعادة األمن واالستقرار إليها، مث تكرر 
إرسال اإلمدادات العسكرية إليها، ولكنها مل تنجح أمام مناعة وحصانة أسوار املدينة، ومقاومة أهلها)49(.
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ويف سنة 217ه/734م، أرسل األمري قوة أخرى كبرية إىل ماردة اليت استمر أهلها يف إشاعة 
الفوضـى واالضطـراابت، فتمـت حماصـرة املدينـة، وُضيّـق علـى أهلهـا حـىت فـر عنهـا َخلـق كثـري، وقُتـل 

الكثـري منهـم يف املناوشـات مـع قـوات احلكومـة، فتـم إمخـاد هـذه الثـورة)50(.

أمـا الزعمـاء املولَـّدون الذيـن اثروا علـى مـروان اجلليقـي وقتلـوه، منهمـا حممـود بـن عبداجلبـار 
املصمـودي، وسـليمان بـن مرتـن اضطـروا إىل الفـرار عـن مـاردة بعـد وصـول محلـة األمـري، حيـث جلـأ 
حممـود بـن عبداجلبـار إىل كـورة اكشـونية، وظـل هبـا حـىت سـنة 223ه/838م، مث اضطـر إىل اللجـوء 
إىل جليقية بسبب احلمالت اليت كان يوجهها األمري على حصنه، أما ابن مرتن فقد متكنت قوات 

قرطبـة مـن قتلـه سـنة 220ه/835 )51(.

لكن ماردة مل تعدم من رجاهلا الذين استمروا يف محل لواء قضية املولَّدين يف الغرب األندلسي، 
ومجع الصفوف، ومناهضة احلكم األموي فظهر عبدالرمحن بن مروان بن يونس اجلليقي، ويبدو أن 
عبدالرمحن بن مروان اجلليقي مل يظهر مباشرة بعد قتل والده خشية أن ينقلب ضده املولَّدون، وأن ال 
جيد من يسانده، فقضى فرتة ليست ابلقصرية لكي يزيل من نفوس أهل ماردة خيانة أبيه لقضيتهم، 
ويثبت يف الوقت نفسه إخالصه للثورة حىت متكن من كسب ثقة  من حوله من املولدين، فبدأ هو 
ورفاقه اإلعداد لثورة جديدة، وبرأيي أن هذا التصرف من عبدالرمحن اجلليقي، والتأين يف الظهور من 
جديد على مسرح الثورة يف ماردة خلفاً لوالده يدل على ذكائه، ودهائه، وحسن تدبريه، وقد وصفه 
ابن القوطية بقوله: ))والبن مروان من العقل، والكيد، والبصر ابلبشر حبيث ال متقدِّم له فيه(()52(.

بوادر ثورة عبدالرمحن اجلليقي:

اجتمع أهايل ماردة بعد ذلك حول عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، الذي بذل جهداً ووقتاً 
جلمع الصفوف، وتوحيد الكلمة، وكان قد انضم إليه ثوار آخرون ساخطون على حكومة قرطبة 
مثل ابن شاكر، ومكحول، وقد وصفهم ابن عذاري بقوله: ))وكانوا أهل أبس وجندة وبسالة 
ماردة،  الفوضى يف  وإشاعة  والتخريب،  الشغب  الثوار أبعمال  قام هؤالء  وقد  مشهورة(()53(، 
أنه  األمر  فيها يف ابدئ  متظاهراً  بتجهيز محلة عسكرية  احلكم  بن  الثاين  عبدالرمحن  األمري  فقام 
القائمة فيها سنة  الفتنة  متوجَّه إىل طليطلة، وهو يضمر يف نفسه مفاجأة ماردة من أجل إمخاد 

254ه/868م)54(.
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ويبدو أن أخبار احلملة قد وصلت سريعاً قبل دخول القوات إىل ماردة حيث حتصن أهلها 
داخل املدينة، فدخلت قوات األمري اليت يقودها وزيره أمية بن عيسى سنة 253ه/867م، مث انضم 
األمري بنفسه يف قوة إضافة، فأحكم احلصار عليها، وانتفضت مزارعها، وقد متكنت القوات بعد 
حصار ماردة، وختريب دعائم قنطرهتا من السيطرة على األوضاع فيها، فاضطر أهلها إىل اإلذعان 
والتسليم، وطلب الطاعة مقابل تسليم زعمائهم الثائرين، وهم عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وابن 
رهائن  ليتخذهم  وذراريهم؛  أوالدهم  حاملن  األمري  قوات  مع  فخرجوا  ومكحول)55(،  شاكر، 

يضمن بوجودهم يف قرطبة خضوع ماردة للحكومة، ففرضت عليهم اإلقامة اجلربية هناك)56(.

وقد ذكر ابن القوطية أن فتنة ابن مروان اجلليقي هي أول فتنة قوية قامت يف عهد األمري 
حممد بن عبدالرمحن، حيث قال: ))فاضطربت األحوال يف آخر أايمه، فأول فتنة حدثت عليه 

خروج عبدالرمحن بن مروان اجلليقي من قرطبة إىل الغرب(( )57(.

أما ماردة فقد جعل األمري حممد بن عبدالرمحن، سعيد بن عباس القرشي والياً عليها من 
قبله، وأمر األمري هبدم أسوار املدينة، ومل يبق إال قصبتها اليت ُجعلت مقراً للوايل، وملن أييت بعده 

من الوالة الذين يكلفهم األمري ليحكم هذه املدينة بعد ذلك)58(.

أقام عبدالرمحن بن مروان يف قرطبة، وسكن يف ديوان األمري مدة سبع سنوات 254-261ه/868-
875م، وكان خالهلا حمط اهتمام وعناية األمري حممد بن عبدالرمحن الثاين، حيث اعتربه من احلشم 
يف القصر، كما حظي بثقة رجال الدولة والبالط، وقد أظهر ابن مروان خالل فرتة إقامته أبنه َخـلد 
إىل الطاعة والوالء)59(، ولكن ذلك كان خداعاً؛ ألنه كان يضمر يف نفسه غري ذلك، حيث مل يكن 
لريضى عن هذه العيشة املرتفة، ويتخلى هو ورفاقه عن قضية قومه يف ماردة والغرب، إضافة إىل ذلك 
كان حيدوه األمل ابلظفر ابلزعامة املطلقة على بالد الغرب؛ متهيداً إلقامة دولة مستقلة عن قرطبة يتوىل 
رائستها، فكان ينتظر الفرصة املناسبة للهرب واللحاق بقومه؛ ليواصل من هناك نضاله ضد احلكومة 
املركزية بقرطبة، ويبدو أنه خالل فرتة إقامته يف قرطبة كان خيطط ويعد اخلطة والتدابري من أجل اهلرب 

من قرطبة ملواصلة مترده.

وكانت الشرارة اليت كانت أشعلت الثورة واليت اختذها عبدالرمحن بن مروان اجلليقي الذريعة 
القوية للثورة، واهلروب من قرطبة هي إهانة الوزير هاشم بن عبدالعزيز)60(، حيث أهانه، وقال له: 
الكلب خري منك، وصفعه على قفاه، وابلغ يف إهانته وشتمه، وهذا ما أكده ابن عذاري يف كتابه)61(.
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والبد أن نشري هنا إىل السياسة اليت اتبعها أمراء بين أمية يف هناية عصر اإلمارة، واليت متثلت 
يف ترك زمام أمور الدولة لوزرائهم، وكبار رجال دولتهم.

 ففي عصر األمري حممد بن عبدالرمحن )238-272ه/852-885م(، متيز بسيطرة وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز الذي قربه، وفّوض إليه صالحيات واسعة أشار إليها اخلشىن بقوله: )).. 
اخلالفة،  أبعباء  الناهض  فكان  لطيفاً،  األمري حماًل  من  عبدالعزيز كان حمله  بن  هاشم  أن  وذلك 
واملتصرف يف وجوه النظر واملستويل على أسباب التدبري ال تنفذ العقود إال به، وال حيكم األمري 

إال على يده، وكان ال جيد معارضاً، وال يعرف لنفسه مالقياً((62(.

ونتج عن ذلك كثرة االضطراابت يف الدولة، إضافة إىل ذلك ظهور الصراع بن الوزراء، 
وبن مساعدي األمري من أهل الذمة، وآتمر الوزير هاشم بن عبدالعزيز عليهم، وصار التآمر ظاهرة 
ابرزة يف ذلك العصربن رجال القصر املقربن من األمري والواشن، وجاء ذلك متزامناً مع انتشار 

الظلم، وزايدة الضغط على الرعية.

وجند أن هذه السياسة قد أثبتت فشلها، وكانت سبباً يف إاثرة األقليات السكانية، وخاصة 
املولدين، وتسببت يف مشكالت للدولة. 

وهكذا خرج عبدالرمحن بن مروان اجلليقي هارابً من قرطبة مبساعدة بعض املولدين، وخالعاً 
طاعة األمري، فاعتربه أحد املؤرخن أبنه غدر ابألمري األموي الذي أحاطه ابلعناية والرعاية، فنعته 
أبحط الصفات كالغدر، واخلبث، والنفاق، والبصر ابلبشر ))كان البن مروان من العقل، والكيد، 
والبصر ابلبشر حبيث ال متقدِّم عليه فيه(()63(، كما يذكران ابن حيان أبصله فيقول: ))من مولدي 
الغرب الغالبن يف رأي التغوية، وكان ذا أبس شديد، وكيد عظيم إىل دهاء ومكر وبصر ابلبشر ال 
يلحقه فيهن أحد من نظرائه... فخرج إىل ما خرج إليه من الفساد يف األرض، والسعي لإلمـارة، 

فأدرك من ذلك حظاً عظيماً مجع له مكاره شديدة(()64(.

اهلروب من قرطبة وإعالن العصيان والتمرد من جديد:

متكن عبدالرمحن اجلليقي من الفرار من قرطبة سنة261ه/870م، مع أصحابه، وكانت خطة 
ابن مروان ابالتفاق مع أصحابه هو أن خيرجوا على دفعات متفرقن، ويف أوقات خمتلفة على أن تكون 
نقطة االلتقاء يف قلعة احلنش)65(، فتم االجتماع يف ذلك احلصن الذي امتاز ابحلصانة واملنعة، وفيه مت 
وضع اخلطط لتنظيم أمرالثورة، وبدؤوا يف نشر اإلشاعات أبن األمري قد مات، وأن ال طاعة هلم بعد 
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ذلك ألمراء قرطبة، مث بدؤوا يف إشاعة الفوضى يف املناطق اجملاورة مبساعدة أبنائه منتصر، ومروان 
وحممد الذين كانوا أكثر حزماً، وأشد بسالة من والدهم)66(، وكذلك صاحباه الثائران مكحول، 
اخلاطفة،  والغارات  الشائعات  يبثون  فأخذوا  احلنش،  قلعة  إىل  معه  خرجا  اللذان  شاكر،  وابن 
ويقومون أبعمال السلب والنهب، كما كانوا يشنون الغارات واهلجمات على من يدين ابلطاعة 
يقع يف طريقهم من  القريبة منهم، ويقبضون على كل من  النواحي  املركزية يف مجيع  للحكومة 
أتباع الدولة، وأويل األمر فيها من والة، وعسكر وفرسان، حيث كانوا يرجلوهنم من خيوهلم، مث 
يسلبوهنم كل أمتعتهم ولباسهم، ومل يكتفوا بذلك، بل امتد سطوهم إىل كل أمالك وخيول العرب 
والرببر الذين يسكنون جبوارهم يف القرى والضياع، فاجتمع لدى عبدالرمحن بن مروان وأعوانه ما 

يقارب حنو مخسمائة فرس مجعت يف غضون ثالثة أايم)67(.

الناس  الذعر والرعب يف نفوس  املتكررة يف إشاعة  الغارات واهلجمات  وقد تسببت تلك 
اآلمنن، مما اضطر أغلبهم إىل اهلروب من مناطقهم إىل احلصون وقمم اجلبال خوفاً على أرواحهم، 
بن مروان  لينقذهم من عبدالرمحن  به؛  بن عبدالرمحن لالستعانة  قاموا مبراسلة األمري حممد  كما 
وأعوانه، فلم يرتدد األمري إبرسال محلة قوية أتديبية بقيادة وزيره رأس الفتنة هاشم بن عبدالعزيز؛ 
وذلك من أجل وضع حد هلذه االضطراابت والفوضى اليت أحدثها هؤالء اخلارجن على الدولة، 
السبت من شهر شعبان سنة 261ه/875م، فلما  فخرجت احلملة من قرطبة بقوة كثيفة يوم 
وصلت األخبار إىل ابن مروان يف قلعة احلنش وقلعة جلمانية)68( اليت حتصن هبا قسم آخر من الثوار 
بزعامة مكحول، فاضطر ابن مروان إىل طلب النجدة واملساعدة من صاحبه يف العصيان والتمرد 
وهو سعدون بن عامر السرنباقي، وهو أيضاً من زعماء الثوار املولَّدين، وكان يعيش يف كنف 
ألفونسو الثالث)69(، ملك ليون جنوب جليقية)70(، وقد أشار ابن القوطية إىل خرب حتالفهما فقال: 
))فاجتمع "يقصد ابن مروان" ابلسرنباقي وتظافرا على الشرك، وأحداث يف اإلسالم أحدااثً عظيمة 
يطول ذكرها، وصار يف القفر بن اإلسالم والشرك(()71(، ومن كالم ابن القوطية نستنتج قوة جبهة 
املولدين خاصة بعد حتالفهما، وعظم ثورهتما اليت تسببت يف قلب موازين األوضاع يف البالد، 

وزعزعة األمن واالستقرار، وبث الرعب واخلوف يف نفوس السكان.

مروان وحلفائه  ابن  إىل  التوجه  الثالث يف  ألفونسو  امللك  السرنباقي من  استأذن سعدون 
للتدخل يف  له  ملساعدهتم، فأذن له، وحتمس لذلك محاساً كبرياً، حيث وجد أهنا فرصة ساحنة 

شؤون الدولة األموية الداخلية وتشتيتاً جلهودمها وإلضعاف قوة املسلمن ومتزيقاً لوحدهتم)72(.
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توجه إليهم سعدون السرنباقي يف قوة كبرية وانضم إىل قوات ابن مكحول جبلمانية، وكان 
جيش الوزير هاشم بن عبدالعزيز يف ذلك الوقت قد توغل يف جهة الغرب، واحنرف عن مقصده 
األساسي، وتشتت معظم جيشه، مما اضطر األمري حممد بن عبدالرمحن إىل اخلروج بنفسه على رأس 
جيش آخر أعده هذه املرة إعداداً منظَّماً، وجهزه بكل ما يلزم من عدة وعتاد؛ إلخضاع احلصون 

املتمردة، بعد أن وصلته احنراف محلة وزيره هاشم عن غايتها األساسية )73(.

وقرر األمري حممد بن عبدالرمحن التوجه مباشرة إىل قلعة احلنش اليت حتصن هبا عبدالرمحن 
بن مروان اجلليقي، وأن يبدأ أوالً إبخضاعها بعد أن استشار وزرائه، فنصحوه بذلك، وبرتك قلعة 
جلمانية، لكثافة حشودها وحصانتها، ويبدأ ابألسهل، فخرج من قرطبة جبيشه اجملهز حىت وصل 

إىل نواحي القلعة )74(.

اتبع األمري خطة للتضييق على ابن مروان وقواته حيث وجد أنه يستمد قوته من وجود آابر قريبة 
من احلصن يشرب أعوانه ورجاله احملاصرين يف القلعة، فأمر األمري جبميع اجليف وامليتة من معسكره 
ورميها يف هذه اآلابر حىت تفسد مياهها، وال تصبح صاحلة للشرب، كما رتب عدداً كبرياً من الرماة 
على ضفة النهر حىت تصيب كل من خيرج إليهم من رجال ابن مروان، وكذلك محاية لقواته، وجند أن 
هذه اخلطة قد جنحت حيث أشرف رجال ابن مروان اجلليقي على اهلالك، وقاربوا على االستسالم)75(.

ولكن ابن مروان فطن إىل طريقة متكنهم من إفشال خطة األمري، وهي حفر عدد من اآلابر 
خارج سور احلصن، والتوصل بينهما عن طريقة شبكة مائية من السروب األرضية، فاستطاعوا 
بفضل هذه السروب من استخراج املاء العذب، ومل يعد هلم حاجة إىل الذهاب للنهر، فحلت بذلك 
مشكلة مياه احلصن، فارتفعت معنوايهتم، وزادت قوهتم للصمود، فاستأنفوا جهودهم للمقاومة، 
كما عملوا على محاية اآلابر اجلديدة جبدران خارجية حلمايتها من سهام العدو، وعندما وصلت هذه 
األخبار إىل األمري، أمر بنصب املنجانيق ورميهم ليالً وهناراً، ولكن الثائرون كانوا يتحاشون االقرتاب 
من اآلابر حىت ال تصيبهم سهام األمري، واستمر حصار جيش األمري عبدالرمحن بن مروان ورجاله ملدة 
ثالثة أشهر اشتد خالهلا الوضع على احملاصرين، وضاقت هبم احلال، فكتب عبدالرمحن اجلليقي يطلب 
من األمري الصلح، وأن يعفو عنه ويسأله األمان رمحة ابلنساء واألطفال الذين كانوا حماصرين معه، 
وكاد األمري أن يستجيب لطلبه لوال أن عارضه أحد رجاله، ونصحه مبواصلة احلصار، وأنه مل يتبقَّ 
إال القليل لفتح قلعة احلنش، فرد األمري رسول ابن مروان خائباً، واستؤنفت املعارك من جديد)76(.
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استمر القتال بن الطرفن، واحملاصرين داخل قلعة احلنش تسوء أحواهلم يوماً بعد يوم حىت 
اضطر ابن مروان إىل إعادة طلبه ابلعفو واألمان؛ لتحرج موقفه وعدم قدرته على مواصلة الصمود، 
فاستعان ابألمري عبدهللا ويل العهد، وطلب منه الشفاعة عند والده األمري، فلم يرتدد ويل العهد يف 
تلبية طلب ابن مروان عن العفو والصفح عن هذا الثائر املولدي، فوافق األمري حممد بن عبدالرمحن 
على طلب ابنه مبنح ابن مروان األمان، وطلب ابن مروان من ويل العهد أن يسمح له ابلرحيل 
إىل بطليوس والسكن فيها، وكانت يف ذلك الوقت قرية مهجورة خالية، فسمح له األمري وأعطاه 
األمان، ولكي يضمن األمري استسالم ابن مروان اجلليقي وانضواءه حتت لواء الدولة األموية طلب 
منه عدداً من الرهائن، فلم يرتدد ابن مروان يف تنفيذ طلب األمري، وقدم له عدداً من رجاله، وزايدة 
على ذلك ورغبة منه يف التأكيد على خضوعه للسلم واسرتضاء لألمري ترك له ولده حممد عبدالرمحن 
اجلليقي وحفيده، ويف ذلك يقول ابن حيان: ))وأعطاه ابن اجلليقي ولده حممداً إىل حفيده وثالثن 

من قومه رهينة(()77(.

قرطبة،  إىل  الذي عاد  الثاين  بن عبدالرمحن  األمري حممد  احلرب بن  تتوقف  االتفاق  وهبذا 
وبن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي الذي توجه إىل بطليوس فنزهلا وعمرها، فانتشر فيها العمران، 
وأحييت املدينة بعد أن كانت مهجورة خالية، فعمل ابن مروان على حتصينها؛ إذ يبدو أنه كان 
جيهز للتمرد والثورة مرة أخرى عندما تتهيأ له الظروف، فتحولت بطليوس بذلك إىل أهم قواعد 
الغرب األندلسي؛ لذلك ميكن اعتبار أن عام262/261ه، هو نقطة حتول، وبداية قوية لظهور 

مدينة بطليوس يف اتريخ الدولة األموية ابألندلس)78(.

 وقد خلص لنا ابن عذاري أمر املواجهة بن ابن مروان، واألمري حممد بن عبدالرمحن ما انتهت 
إليه فيقول: ))ويف سنة261ه، هرب ابن مروان اجلليقي من قرطبة مع رجال ماردة املنتزلن منها، 
واستقروا بقلعة احلنش، فغزاه األمري حممد، وحاصره حصاراً قطّعه وضّيق عليه مدة من ثالثة أشهر، 
أجلاه منها إىل أكل الدواب، وقطع عنه املاء ورماه ابملنجنيق، حىت أذعن، وطلب األمان، وشكى 
ثقل الظهر وضيق احلال، فأابح له األمي رحممد الرحيل إىل بطليوس واحللول هبا، وهي يومئذ قرية، 

فخرج إليها، وقفل عنه(( )79(.
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استئناف الثورة يف بطليوس:

استقر ابن مروان، ورجاله فرتة من الوقت يف بطليوس، وعمل على حتصينها، وتعمريها حىت 
ازدهرت ومنت، ولكن ابن مروان مل يكن ليتخلى عن غايته وهدفه ابالنتصار لنفسه ولقومه، فكان 
الشعور القومي طاغياً عليه، مما دفعه إىل ترقب الفرصة الساحنة للثورة من جديد، فنجده ينقض 
العهد الذي عقده مع األمري، ويعلن العصيان ويعود إىل سريته األوىل يف الشقاق والتمرد، وذلك يف 
نفس العام سنة 262ه/875م، فأخذ يف اإلغارة واهلجوم على املناطق اجملاورة لبطليوس، واستوىل 
على عدد منها، وأخضعها لسلطته، وقد وصلت هذه األخبار إىل األمري حممد بن عبدالرمحن الذي 
انزعج لذلك، وغضب لنقض ابن مروان العهد الذي بينهم، فكانت ردة فعله سريعة حيث أمر 
بتجهيز جيش قوي برائسة وزيره هاشم بن عبدالعزيز، ومبشاركة ويل العهد ابنه األمري املنذر بن 
إىل  لذلك البن مروان وتوجهها  اختذت  اليت  األمري، واالستعدادات  أخبار محلة  حممد، وصلت 
بطليوس، فجمع رجاله وأعوانه، وخرج هبم من بطليوس وانتقل إىل حصن منتشلوط)80(، الذي 

كان حصناً منيعاً اختذه ورجاله مالذاً ليتحصنوا به وحيتمون حتت أسواره )81(.

على  والثائرين  املتمردين  من  لديه عدد  اجتمع  بطليوس  من  مروان  بن  انتقال  فرتة  وأثناء 
السلطة، كما انضم إليه عدد كبري من سكان األقاليم اجملاورة، وذلك خوفاً من وصول قوات الوزير 
هاشم بن عبدالعزيز، فقد أشار ابن حيان إىل ذلك عندما ذكر خرب انضمام أهايل إقليم مسطاسة: 
إذا  يطأهم جبيشه  أن  بن عبدالعزيز، خائفن من  أهل مسطاسة مستوحشن من هاشم  ))وجد 
اجتاز هبم، فخرج مجيعهم مع ابن اجلليقي جمفلن قدام هاشم، فنهضوا بنهوض ابن مروان يريدون 

االقرتاب من حصن منتشلوط، كما يدخلون فيه حلصانته إذا استلح هاشم يف اتباعهم(()82(.

وصلت قوات هاشم بن عبدالعزيز إىل أسوار بطليوس وتفاجئوا هبا خالية من ابن مروان واتباعه، 
فقاموا بتتبع أثره واللحاق به، وكان الوزير هاشم بن عبدالعزيز يهجم على القرى واألقاليم القريبة 
من بطليوس، ويقوم بقتل من يشك يف مواالته البن مروان، كذلك من تقاعس عن حماربته، واعترب 
ذلك من اخليانة حلكومة قرطبة، والتعاون والتحالف مع هذا الثائر املولَّدي عبدالرمحن بن مروان)83(.

خرج ابن مروان، وعدد من رجاله ملواجهة الوزير هاشم وقواته، فانتهز الوزير ذلك، وتراجع 
حمللة ابن مروان، وأخذ يف اهلجوم القوي عليها، وتصدى له مكحول رفيق ابن مروان، وعدد من
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رجاله واشتد القتال بن الطرفن حىت متكنت قوات الوزير هاشم من قتله، وأخذوا رأسه إىل معسكر 
الوزير هاشم بن عبدالعزيز، اعتقاداً منهم أنه ابن مروان اجلليقي لشدة الشبه بينهم، فلما وصلت األخبار 
البن مروان وهو يف مواجهته لقوات الوزير غضب لذلك، وعزم على الثأر، فأرسل أحد رجاله إىل 
رفيقه اآلخر سعدون السرنباقي يبلغه ما جرى، ويطلب جندته، مث غادر ابن مروان إىل حصن آخر 
وهو حصن كركي)84(، فكانت فرصة قوية للوزير للسيطرة واالستيالء على حصن منتشلوط، وبذلك 
قطع على ابن مروان األمل يف العودة إليه مرة أخرى، استمرت قوات احلكومة األموية ابهلجوم على 
ابن مروان يف حصن كركي؛ ولذا فَـَقـَد عدد من رجاله، وُضرب احلصار حول احلصن حىت نفذت 
األقوات، وانتشر اجلوع والعطش بينهم، وأثناء ذلك وصلت قوات سعدون السرنباقي يف حشود 
كثيفة من رجاله وأعوانه يف 12 شوال سنة 262ه/876م، وخرج الوزير ملالقاته، وهو يف طريقه 
إلنقاذ حليفه ابن مروان، يف حن ظل األمري املنذر مع ِقسم من قواته حماصراً حلصن كركي، مث دارات 
معركة قوية عنيفة استمات فيها كال الطرفن حىت متكن سعدون السرنباقي من قتل أعداد كبرية 
من قوات احلكومة، كما أصيب الوزير إصابة قوية مل متكنه من الفرار والنجاة بنفسه، مما سّهـل على 

سعدون السرنباقي القبض عليه وأسره، فكانت هزمية قوية على قوات الوزير هاشم)85(.

ويذكر أنه عندما وصلت األخبار إىل األمري حممد بن عبدالرمحن ابهنزام قوات وزيره ووقوعه 
يف األسر، قال: )هذا أمر جناه على نفسه بطيشه وعجلته()86(، وهذه داللة على أن األمري مل يكن 
راضياً متاماً عن تصرفات الوزير هاشم بن عبدالعزيز، ويؤكد ذلك - يف رأيي - مرافقة ويل العهد 

للوزير يف أغلب محالته رمبا ليكون عن األمري عليه يف غيابه، ولعدم ثقته فيه.

سلَّم سعدون السرنباقي أسريه هاشم بن عبدالعزيز إىل حليفه مروان اجلليقي الذي استقبله 
وأكرمه، وأحسن إليه، ومل يعاقبه بفعلته السابقة عندما كان يف قرطبة، أوينتقم منه، ويبدو أن ابن 
مروان كان أيمل أن يتخذه أداة للمساومة مع األمري حممد بن عبدالرمحن، ولكن سعدون السرنباقي 
طلب من ابن مروان اجلليقي أن يكون الوزير أسرياً عنده؛ وذلك إرضاء لسيده وحليفه ملك ليون، 
وحتاشياً من غضبه عليه، وتوجه به سعدون ابلفعل إىل ألفونسو الثالث، الذي ظل أسرياً عنده قرابة 
عامن حىت مت اإلفراج عنه مقابل فدية كبرية من املال قدرت بـــ مائة ومخسن ألف دينار)87(، أما 
األمري املنذر بن حممد الذي كان حماصراً البن مروان اجلليقي ملا علم ابهنزام قوات الوزير هاشم 

ووقوعه يف األسر، انصرف راجعاً ببقية اجليش إىل قرطبة )88(.
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استمر ابن مروان على سابق عهده يف السلب والنهب، والسطو على األقاليم واملناطق اجملاورة 
له، مث أخذ ينتقل من مدينة إىل أخرى بعد أن يقوم بتخريبها، وتدمري زروعها، وكان كثرياً ما حتدث 

مناوشات وصدامات مع سكان األقاليم اليت ميرهبا، أو يقوم بتخريبها. 

ولكن يبدو أن أصحابه ورجاله قد سئموا من حياة السلب والنهب اليت يعيشها زعيمهم الثائر، 
وكرهوا حياة احلروب، وخافوا عواقب الفنت والثورات، واشتاقت نفوسهم إىل حياة االستقرار يف 
بلدهم آمنن مطمئنن، ويبدو أهنم قد أفضوا إىل ابن مروان برغبتهم هذه، ولكنهم وجدوا معارضة 
شديدة، وصد قوي منه مما دفعهم إىل املراسلة ابخلفاء مع عامل ماردة من قبل األمري حممد بن 

عبدالرمحن وطلبوا منه األمان على أرواحهم، وأمواهلم، وأسرهم فأمنهم.

وهنا جند أن حكومة قرطبة تستغل هذا املوقف لصاحلها، وحتسن استقبال هؤالء الثائرين، 
وتقبل توبتهم، وعودهتم للوالء حلكومة قرطبة؛ وذلك نكاية يف ابن مروان، وحىت يضعف موقفه، 
وجند أن ابن مروان ساءه ذلك الوضع حيث أصبح موقفه ضعيفاً بعد ختلي أعوانه عنه، مما دفعه إىل 
اللجوء إىل ملك النصارى ألفونسو الثالث، فرحب به ترحيباً ابلغاً، وأبدى قبوالً حسناً الستقباله، 
وقدَّم له الدعوة إىل ليون، ووعده ابملساعدة والتوسعة عليه، وصل بعد ذلك ابن مروان إىل مملكة 
ليون، ونزل حبصن بطرلشة )89(، الذي يقع على وادي دويرة ابلقرب من مدينة ليون، فنزل فيه ابن 

مروان مع كل من رافقه من اتباعه، وأهله، وأعوانه )90(.

ويبدو أن إقامة عبدالرمحن بن مروان اجلليقي يف مملكة ليون قد أعطته فرصة الستعادة قوته 
ونشاطه، والعودة جمدداً للهجوم على قرى املسلمن وأقاليمهم، واليت كانت قريبة من مملكة ليون، 
واشتوريش، وهو بذلك يهدف إىل إظهار الوالء واإلخالص للملك ألفونسو الذي تفضل عليه 

إبيوائه يف بالده، وأسبغ عليه كرمه وحفاوته.

وقد استمر ابن مروان يف بذل الطاعة والوالء للملك ألفونسو الثالث، حىت حدثت حادثة 
تغري بعدها موقف ابن مروان، وتيقن من خدعة امللك ألفونسو الثالث له، وأن مساعدته له مل تكن 
إال بدافع مصاحل شخصية له، وذلك عندما قام - امللك ألفونسو الثالث البن مروان الذي كان 
رفيقه يف كل هجماته على أراضي املسلمن - ابهلجوم على طليطلة، فلما اجتاز السالسل اجلبلية 
اليت تفصل قشتالة عن بالد األندلس أفصح له امللك عن وجهته احلقيقة، وهي كورة ماردة بلد 

ابن مروان، فهامجتها قوات النصارى، ومتكنوا من دخوهلا بعد قَـْتـل عدد كبري من حاميتها )91(.
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ها يف نفسه، ولكن ظهر عليه االنقباض والسخط،   وقد أغضبت هذه اخلدعة ابن مروان؛ فأسرَّ
وقد الحظ امللك ألفونسو الثالث ذلك، فعاد إىل بالده وعاد ابن مروان إىل حصنه، وقد تغريت نفسه 
على حليفه النصراين، فقرر فض احللف القائم، ورفض التبعية له، والعودة إىل بطليوس، واستئناف 

نشاطه جمدداً.

هناية الثورة وإمخادها:

بعد تغيـر العالقة بن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وحليفه ألفونسو الثالث، عاد ابن مروان 
إىل بطليوس ليعمرها بعد التخريب الذي طاهلا من هجوم قوات احلكومة عليها، مث عاد الستئناف 
غاراتـه علـى املناطـق اجملـاورة، ولكـن حكومـة قرطبـة مل تقـف مكتوفـة اليديـن مـن ذلـك حيـث أرسـل 
األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن جيشـاً كبـرياً بقيـادة ابنـه األمـري املنـذر، وجهـزه أعظـم جتهيـز، وذلـك سـنة 
271ه/885م، وملا علم ابن مروان بوصول محلة األمري غادر بطليوس، وانتقل إىل منطقة أخرى، 

وحتصن جببل اشيـرغوزه )92(، فأحرق املنذر بطليوس، ودمَّر حصوهنا )93(.

وهكذا جند أن األمري املنذر بن حممد بن عبدالرمحن يضطر إلشعال النريان يف بطليوس إبحدى 
املدن اإلسالمية يف األندلس؛ لكي يقطع طريق العودة إليها من قبل هذا املتمرد ابن مروان اجلليقي، 
والذي صفح عنه األمري أكثر من مرة، ولكنه يف كل مرة يعود إىل العصيان والثورة على حكومة قرطبة.

وجند أن األمري مل يكتِف بذلك حيث استمر يف توجيه احلمالت على ابن مروان حملاربته، 
ففي عام272ه/885م، سرّي جيشاً آخر بقيادة ابنه اآلخر األمري عبدهللا، والقائد الوزير هاشم بن 
عبدالعزيز لتتم حماصرة ابن مروان اجلليقي يف حصنه اشربغوزه، فتم احلصار، ووقعت االشتباكات، 

ولكن فشلت هذه احلملة، وعاد اجليش إىل قرطبة دون نتيجة )94(.

عاد بعدها ابن مروان إىل مقره بطليوس، واستقر هبا، وهنا تبدأ هذه املدينة ابلظهور والتألق، 
حيث حظيت ابهتمام ابن مروان وعنايته، فعمرت ابملنشآت العظيمة حربية ومدنية، ويعترب اجلليقي 
املؤسس احلقيقي هلذه املدينة منذ أن نزهلا أول مرة سنة 261ه/874م، وهي قبل ذلك كانت قرية 
مهجورة، وقد انهلا الضرر الكبري من هجمات جيوش اإلمارة األموية، هذا وقد استمر ابن مروان 
يف إاثرة املشكالت مع احلكومة يف قرطبة، فتحالف مع عدد من املغامرين والثوار املعروفن ضد 

احلكومة مما قوى موقفه.
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جرت بعد ذلك اتصاالت بن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وبن األمري عبدهللا بن حممد بن 
عبدالرمحن، واتفق الطرفان على الصلح وتسليم بطليوس البن مروان، وبذلك تبدأ صفحة جديدة 

من التفاهم بن حكومة قرطبة، وبن هذا الثائر املولدي)95(.

وأعتقد أن األمري األموي حممد بن عبدالرمحن مل يقبل ابلتفاوض مع هذا الثائر جلهله به، أولعدم 
إدراكه حقيقته، ولكن أرى أن رغبة السبب هو حكومة قرطبة يف القضاء على هذا التمرد، وهذه 
الثورة اليت طالت واستمرت سنن طويلة، وتسببت يف خسائر مادية ومعنوية، وذلك أبسهل الطرق 
حيث إن اإلمارة األموية كانت مشغولة مبشكالت داخلية أخرى، مما اضطرها إىل اختصار مواجهة 

أزمات أخرى قد تفتح عليها جبهات كثرية.

قام عبدالرمحن اجلليقي بتحصن املدينة، وتعمريها، وإصالح اخلراب الذي حلق هبا حىت غدت 
من أهم الثغور األندلسية، واعرتف هبا أمري قرطبة اجلديد عبدهللا بن حممد، الذي توىل اإلمارة بعد 

وفاة والده سنة 273ه/886م)96(.

جند أن ابن مروان اهتم أبدق األمور من أجل أن تظهر مدينته بطليوس أبمجل مما كانت عليه، 
فإضافة إىل اهتمامه بتحصينها وحتويلها إىل قلعة منيعة عمد إىل جتمليها وتزيينها، وتوفري كافة املرافق 
للسكن فيها؛ لتكون حاضرة مهمة من حواضر األندلس، فنجده يرسل لألمري وخيربه أنه ال يوجد 
هبا مسجد جامع يدعو لألمري فيه، وال محام يغتسل فيه املسلمون، كما طلب منه عدداً من العمال 

لبناء اجلامع، واحلمام)97(.

استمر عبدالرمحن بن مروان اجلليقي يف العمل على تقوية مركزه يف بطليوس حىت وفاته سنة 
276ه/889م. فخلفه ابنه مروان بن عبدالرمحن اجلليقي على حكم بطليوس مدة شهرين، حيث 
تويف، مث خلفه أخوه عبدهللا، وظل حاكماً بطليوس حىت سنة 318ه/930م، عندما قدم إليهما 
األمري الناصرلدين هللا عبدالرمحن بن حممد)98(، فاستوىل عليها، وانتهى عهد بين مروان اجلليقي من 

بطليوس هنائياً )99(.

ومنــذ ذلــك احلــن أصبحــت بطليــوس تتبعهــا مــاردة اتبعــة لدولــة الناصرلديــن هللا عبدالرمحــن، 
وتديــن ابلتبعيــة والــوالء لــه، ويقيــم عليهــا كل عــام واليــاً مــن قبلــه ليباشــر أمورهــا، ويتفقــد أحواهلــا، 

ويرعــى مصــاحل أهلهــا، ويف الوقــت نفســه يعمــل علــى ربطهــا مبركــز اخلالفــة يف قرطبــة )100(.
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اآلاثر املرتتبة من ثورة بي مروان اجلليقي:

تركت ثورة املولدين يف الغرب األندلسي آاثراً واضحة يف اتريخ اإلمارة األموية ابألندلس، 
ونلخصها مبا يلي:

أواًل: جناح عبدالرمحن بن مروان اخلليقي يف اقتطاع جزء من الغرب األندلسي؛ ليكون فيه 
دولة مستقلة عن إمارة بين أمية، وهي مدينة بطليوس، وجعلها وراثية يف أبنائه من بعده، وقد حرص 
ابن مروان على جعلها حاضرة إلمارة مستقلة، فلم يلبث أن ضم إليها عدداً من األقاليم واحلصون 

التابعة هلا، وأمهها مدينة ماردة، وحصن احلنش، وحصن كركي، وحصن منتشلوط وغريها.

للمدن األندلسية الكربى، فاهتم  على أن تظهر بطليوس مبظهر منافس  كما كان حريصاً 
فيها، إضافة إىل ذلك حتويلها إىل  للسكان  املرافق واخلدمات  بتجميلها، وتزيينها، وتوفري كافة 

قاعدة وقلعة حربية منيعة )101(.

اثنياً: خّلفت ثورة عبدالرمحن بن مروان اجلليقي خراابً ودماراً عم منطقة الغرب األندلسي، 
حيث كانت هذه املنطقة مسرحاً ألحداث حركته، وما صاحبها من معارك مستمرة بينه وبن جيش 
اإلمارة األموية)102(، كذلك ما حلقها من تدمري وختريب، وحرق للمزارع على يد ابن مروان نفسه 

ورجاله عند غاراته على املناطق اجملاورة لبطليوس.

اثلثاً: تسببت هذه الثورة يف تدهور األوضاع االقتصادية يف األندلس بشكل عام، ويف منطقة 
الغرب األندلسي على األخص، فكانت سياسة احلصار اليت فرضها ابن مروان على بعض األقاليم اليت 
استعصت عليه األثر الكبري يف تدهور الوضع االقتصادي هلذه املناطق، كما استعملت جيوش اإلمارة 
سياسة احلصار على ماردة للضغط على ابن مروان، فتم ختريب دعائم قنطرهتا، وتدمري مزارعها، مما 
تسبب يف ضيق األهايل حماصرين داخلها، فاضطروا إىل بذل الطاعة لألمري وتسليم زعماء الثورة)103(، 

كما تسبب احلصار يف انتشار الكثري من الوفيات واجملاعات، واألمراض، وقلة املواد ابألسواق. 

نتائج  للمولدين، قد تركت  الثورة وما جاء بعدها من ثورات  رابعاً: من املمكن أن هذه 
اجتماعية، حيث جنحت إىل حد بعيد يف إحداث تغري يف أوضاع املوّلدين االجتماعية، حيث تنبه 
أمراء بين أمية إىل ضرورة دمج عناصر اجملتمع األندلسي بعضه مع بعض، والعمل على متازجهم 
اجتماعياً، وقد سعت إىل ذلك إبلغاء االمتيازات املمنوحة للعرب يف اإلقطاعيات وغريها، وحماولة 

حتسن الصورة اليت لصقت ابلعنصر العريب يف تعاليه، ونظرته الدونية للعناصر السكانية األخرى.
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اخلـامتـة:

يف هناية هذا البحث أكون قد وصلت - بعون هللا تعاىل وتوفيقه - إىل بعض النتائج واليت 
جاءت ضمن عدة اعتبارات أساسية، وهي:

أواًل: يعترب أوآخر القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي من القرون اليت قامت فيها ثورات 
واضطـراابت علـى اإلمـارة األمويـة يف قرطبـة، حيـث ظهـرت فئـات معارضـة وخارجـة علـى سـلطة 

األمـراء األمويـن، وأخـذت تنـادي ابالنفصـال عنهـم.

اثنيـاً: خرجنـا مـن هـذه الدراسـة أن قيـام هـذه الثـورات واالضطـراابت علـى اإلمـارة األمويـة 
كان ألسـباب ودوافـع أدت إىل ظهـور مثـل هـذه الثـورات، وسـاعدت علـى قيامهـا منهـا: طبيعـة 
بالد األندلس الصعبة، كذلك طبيعة التكوين البشري لسكان األندلس، حيث كانوا فئات خمتلفة 
وغـري متجانسـة، أيضـاً البطانـة الداخليـة لإلمـارة األمويـة بسـبب تـويل زمـام األمـور فيهـا وزراء غـري 

جديريـن مبناصبهـم.

اثلثاً: بعد استعراض الثورات اليت قامت يف بالد األندلس يف عهد األمري حممد بن عبدالرمحن 
الثـاين، تبـن يل أن أقـوى هـذه الثـورات وأطوهلـا هـي ثـورة عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي، الـذي 

عـرف عنـه تعصبـه، وتشـدده لقضيـة قومـه يف غـرب األندلـس.

رابعـاً: جنـد أن أمـراء بـين أميـة، وخاصـة األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن الثـاين بـن احلكـم، وأبنـاءه 
املنذر، وعبدهللا تصدوا هلذه الثورة، واتبعوا كافة األسـاليب اليت من شـأهنا إمخادها، والقضاء عليها، 
فاتبـع األمـري حممـد أسـلوب الصلـح واهلدنـة، عندمـا تصـاحل مـع أهـايل مـاردة، وأخـذ ابـن مـروان إىل 
قرطبـة، حيـث أكرمـه وأحسـن إليـه، ولكـن ذلـك األمـر مل يكـن ليثـين ابـن مـروان عـن قضيتـه، مث اتبـع 
األمـري أسـلوب الشـدة واحلـرب، وفـرض احلصـار يف غـرب األندلـس، وأخـرياً يضطـر األمـري حممـد بـن 
عبدالرمحن الثاين إىل إحراق بطليوس مقر ابن مروان حىت يضغط عليه ويلجأ إىل السكينة واهلدوء.

خامساً: مل يقف حكام النصارى متفرجن على هذه األحداث الداخلية، واالضطراابت يف بالد 
األندلس، إمنا حاولوا التدخل فيها إبغراء الثوار واخلارجن على اإلمارة األموية، وتقدمي املساعدات 
النصارى يرتبصون  الداخلية، حيث كان حكام  الفرقة والفوضى  املادية من أجل بث  واملعوانت 

ابلوجود اإلسالمي بشكل عام يف بالد األندلس، وقد جنحوا يف جذب هؤالء الثوار إىل جانبهم.
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سادساً: أن اخلليفة األموي األمري عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن الثاين، اتبع أسهل الطرق من 
أجل القضاء على هذه الثورة وإهنائها، وذلك ليس ضعفاً من جانبه، أو لعدم إدراك األمري حلقيقة 
هذا الثائر، ولكن أرى أن ذلك حصل ألن اخلالفة األموية كانت تريد القضاء على الفنت والثورات 
أبسهل الطرق وأيسرها، النشغاهلا مبشكالت أخرى داخلية جعلتها ختتصر مواجهة هذه املشكلة 

اليت قد تفتح عليها جبهات أخرى تستنـزف من موارد الدولة.

سـابعاً: تبـن لنـا أن عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي، شـخصية قويـة انتهازيـة إىل أبعـد احلـدود، 
حيث استغل كل الظروف املتاحة له لصاحله، وحتن الفرصة املناسبة إلعالن ثورته، وهو كما وصفه 
ابن القوطية: ))وكان البن مروان من العقل، والكيد، والبصر ابلشر حبيث ال متقدِّم له فيه(()104(، 
كما متكن بذكائه من ضم حلفاء له، وأقنعهم بقضيته، ومنهم: ))ابن شاكر، ومكحول، وسعدون 
الشـرك،  فاجتمـع ابلسـرنباقي، وتضافـرا علـى  بقولـه:  القوطيـة  ابـن  إليـه  أشـار  والـذي  السـرنباقي، 

وأحـداث يف اإلسـالم أحـدااثً عظيمـة يطـول ذكرهـا، وصـار يف القفربـن اإلسـالم والشـرك(()105(.

اثمناً: أن ثورة ابن مروان شجعت الكثري من الثوار على اخلروج ضد احلكومة األموية بقرطبة، منها 
ثورة عمر بن حفصون يف جنوب األندلس، وثورات قامت يف إشبيلية وغريها من املناطق األندلسية.

اتسعاً: أخرياً، مل يكن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي جمرد قاطع طريق مهاجم فقط، بل إنه صاحب 
هدف سعى لتحقيقه، وخطط له، وسبقه إىل ذلك والده، حيث تبـىّن قضية قومه املولَّدين اإلسبان، 

وحماولة ختليصهم من معاانهتم، ورغبة يف حتقيق آماله يف تكوين دولة مستقلة عن اإلمارة األموية.
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مثل أرشذونة، ومالقة.

- ابن اآلابر، أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا )ت:658هـ(، احللة السرياء ) حتقيق: حسن مؤنس (، 
دار املعارف، مصر، ط2، 1985م، ج1، ح رقم )1(، ص63.

Scott, op. cit. p521 37( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص123، 393؛(

)38( مؤلف جمهول، ذكر بالد األندلس ) نشر: لويس مولينا (، د.ن، مدريد 1983م، ص150.

اإلسـالمية وغـرب  بطليـوس  السـيد، اتريـخ  املقتبـس، ص295؛ سـامل، سـحر  ابـن حيـان،   )39(
د.ت، ج1،ص231. د.ط،  مصـر،  اجلامعـة  شـباب  مؤسسـة  اإلسـالمي،  العصـر  األندلـس يف 

Lane- Poole, S., the moors in Spain, London, 19887, p119.
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)40( اتريخ افتتاح األندلس، ص114؛ ومن العمال الذين أساءوا السرية وتشددوا مع املولدين 
العامل حيىي بن حيىي عامل األمري على كورة ريه الذي جلأ إىل العنف والقسوة يف مجع الضرائب، فكان 
سبباً يف احتجاج أهلها وثورهتم سنة )265ه/878م(، ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103.

األندلـس  مـدن  أعظـم  مـن  األندلـس، وهـي  آنـه غـرب  هنـر وادي  تقـع جنـوب  مـاردة:   )41(
وأشـدها منعـة، كانـت إحـدى القواعـد الـيت بناهـا ملـوك العجـم لالسـتقرار فيهـا، وكان ملـوك فندلوسـيا 

قبـل اإلسـالم يتخذوهنـا وكـراً مهمـاً لذلـك اإلقليـم يف غـرب األندلـس.
- ابن حوقل، أبوالقاسم النصييب )ت:367ه(، صورة األرض، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
د.ت، ص106؛ االصطخري: أبوإسحاق إبراهيم الفارسي )ت:349ه(، املسالك واملمالك )حتقيق: 

حممد جابر احلسيين(، اجلمهورية العربية املتحدة،1381ه/19614م، ص36.

)42( أعمال األعالم، ص36.

)43( ابن حيان، املقتبس )نشرة األب ملشورم أنطونيه(، ابريس، 1937م، ج3، ص20-16.

)44( جليقيـة: تقـع يف اجلـزء الشـمايل مـن بـالد األندلـس، وظلـت قاعـدة للنصـارى بعـد الفتـح 
اإلسـالمي لألندلس.

- أبوالفداء، تقومي البلدان، ص185.

الدولـة األمويـة يف  افتتـاح األندلـس، ص100؛ عنـان، حممـد عبـدهللا،  القوطيـة، اتريـخ  ابـن   )45(
ص304. ق2،  ط4-1417ه/1997م،  القاهـرة،  اخلاجنـي،  مكتبـة  اإلمـارة(،  )عصـر  األندلـس 

)46( املغرب يف حلى املغرب، ج1، ص41؛ أاب اخليل، حممد إبراهيم، األندلس يف الربع األخري 
من القرن الثالث اهلجري، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرايض 1416ه، ص172.

)47( انظر: خربهذه الثورة: ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص72.

)48( سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص231؛ عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط2، 1411ه/1990م، ق1، ص34.

)49( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83؛ سـامل، اتريخ املسـلمن وآاثرهم يف األندلس، 
ص231-232؛ عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.
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)50( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83.

)51( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83.

)52( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.

)53( البيان املغرب، ج2، ص100.

)54( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص100.

)55( ابن حيان، املقتبس )حتقيق: ملشور(، ص15.

)56( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص100؛ عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)57( اتريخ افتتاح األندلس، ص102.

)58( ابـن عـذاري، البيـان املغـرب، ج2، ص100؛ الصـويف، خالـد، اتريـخ العـرب يف اسـبانيا، 
منشـورات جامعـة قاريونـس )كليـة اآلداب(، دمشـق، ط2، 1980م، ص252.

)59( بيضون، إبراهيم، الدولة العربية يف اسبانيا، دار النهضة العربية، بريوت، ط3، ص261؛ 
سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص247.

)60( هاشم بن عبدالعزيز: هو هاشم بن عبدالعزيز اخلالدي، توىل الوزارة يف عهد األمري حممد بن 
عبدالرمحن األوسط، وقد فوض له األمري كافة أمور الدولة حىت صار من أعظم وزرائه، وكان هاشم مغروراً 
بنفسه، حقوداً جلوجاً، اتبع سياسة خاطئة أفسدت الدولة حيث كانت سياسته اختيار العمال من األحداث 
صغار السن دون الكبار، وذوي اخلربة، فجعل الوالة حتت سلطته وأخذ يشاركهم يف أرابحهم، وقد أدت 
هذه السياسة إىل إفساد الدولة،كما كان يتعامل مع املولدين معاملة قاسية مما أاثرهم على الدولة األموية.
 - ابن اآلابر احللة السرياء، ج1 ص137؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص244.

)61( البيان املغرب، ج2، ص102.

)62( اخلشىن: حممد بن حارث القريواين )ت:61ه(، قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األيباري(، 
دار الكتاب املصري واللبناين، 1981م، ص111-110.

)63( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101.
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)64( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص344-343.

)65( قلعـة احلنـش: هـو حصـن منيـع شـامخ يقـع يف غـرب األندلـس، وهـو شـاهق البنيـان حامـي 
األفنيـة، وقـد قـدر اإلدريسـي املسـافة بينـه وبـين مـاردة بقولـه: )املسـافة إىل مـاردة مرحلـة لطيفـة وإىل 

بطليـوس مرحلـة لطيفـة(. اإلدريسـي، نزهـة املشـتاق يف اخـرتاق اآلفـاق، ج1، ص581.

)66( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص347.

)67( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103-102.

)68( قلعـة جلمانيـة: هـو حصـن يقـع شـرق بطليـوس علـى الضفـة اليسـرى لنهـر ودااينـه، حتولـت 
يف هنايـة القـرن )6ه/12م( إىل مركـز مهـم مـن مراكـز اجلهـاد ضـد النصـارى يف األندلـس.

- سامل، سحر، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ج1، ح رقم 49، ص250.

)69( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304. ويسمى أيضاً األذفنش ابن ردمري.
- انظر: أبن الكردبوس، االكتفاء يف أخبار اخللفاء، ح رقم1، ص75.

)70( ليـون: إحـدى مـدن النصـارى الكـربى وهـي أمجـل مـدن اجلاللقـة دخلهـا املنصـور حممـد بن 
أيب عامر وخرب سـورها العظيم، ومن ليون إىل احمليط قرابة أربع مراحل غرابً. 

- أبوالفداء، تقومي البلدان، ص185.

)71( اتريخ افتتاح األندلس، ص101

)72( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص350.

)73( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102؛عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)74( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)75( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)76( ابـن حيـان، املقتبـس، )حتقيـق: مكـي(، ص354؛ عنـان، الدولـة األمويـة يف األندلـس، 
ق2، ص304.

)77( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص355.



131

الثورات األندلسية )ثورة بين مروان اجلليقي غرب األندلس( .....          د. مىن بنت حسني القحطاين

)78( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص305-304.

)79( البيان املغرب، ج2، ص102.

)80( منتشلوط: أومنت شلوط، هو حصن يقع جنوب بطليوس.
- عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص305.

)81( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص102؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)82( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص361.

)83( سامل، سحر، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ج1، ص260.

)84( حصن كركي: هو حصن يقع على مسافة تبعد 22 كيلو مرت مشال بطليوس.
- ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)85( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)86( البيان املغرب، ج2، ص102.

)87( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص306؛ بيضون، الدولة العربية يف اسبانيا، ص261.

)88( بيضون، الدولة العربية يف اسبانيا، ص261؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، 
ص247؛ محودة، علي، اتريخ األندلس السياسي والعمراين واالجتماعي، مطابع دار الكتاب العريب، 

مصر، ط1، 1957م، ص174.

)89( بطرلشه: هي بلدة تبعد جنوابً 20كم عن مدينة بلد الوليد، كما تبعد عن جمرى وادي 
دويره قرابه 10كم.

- سحر سامل، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ح رقم 114، ج1، ص272.

)90( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص656.

)91( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص396.
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دي  اشبـرغوزه  األول  بطليوس  إقليم  يف  موضعان  االسم  هبذا  ويتسمى  اشبـرغوزه:   )92(
ألسريينا، والثاين اشبـرغوزه اإلرشي يف مقاطعة القصري.
- ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103.

)93( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص105.

)94( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص105.

اتريــخ  موســوعة  حســن،  مؤنــس،  اســبانيا، ص262؛  يف  العربيــة  الدولــة  بيضــون،   )95(
األندلــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1-1416ه/1996م، ج1ص324؛ ســامل، اتريــخ 

األندلــس، ص248. يف  وآاثرهــم  ملســلمن 

)96( ابن اآلابر، احللة السرياء، ج1، ص120؛ الضيب، بغية امللتمس، ج1، ص38.

)97( البكري: أبوعبدهللا بن عبدالعزيز األندلسي، )ت:487ه(، جغرافية األندلس وأورواب من 
كتاب املسالك واملمالك، )حتقيق: عبدالرمحن احلجي(، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

ط1، 1968م، ص123.

)98( انظر ترمجته: ابن اآلابر، احللة السرياء، ج1، ص197؛ احلميدي، جذوة املقتبس، ص18.

)99( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص202؛
 Provencal – levi, histoirede lasagna masalmane Leiden, 1950, p386.

)100( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص202.

)101( البكري، جغرافية األندلس، ص123.

)102( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: ملشور(، ص15.

)104( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.

)105( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي:

املصادر املطبوعة:

• ابن اآلابر، أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا )ت:658ه(، احللة السرياء، )حتقيق: حسن مؤنس(، 
دار املعارف، مصر، ط2، 1985م. 

• ابن األثري، عز الدين أبواحلسن علي بن حممد الشيباين، )ت:630ه(، الكامل يف التاريخ، 
دار الفكر، بريوت، د.ط،1398ه/1978م. 

• الكامل يف التاريخ، )حتقيق: يوسف الدقاق(، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط،1987م. 

اخرتاق  املشتاق يف  نزهة  احلمودي )ت:548ه(،  بن حممد  أبوعبدهللا حممد  اإلدريسي،   •
اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د.ط ، د.ت.

)حتقيق:  واملمالك،  املسالك  )ت:349ه(،  الفارسي  إبراهيم  أبوإسحاق  االصطخري،   •
حممد جابر احلسيين(، اجلمهورية العربية املتحدة، د.ط،1381ه/ 1961م.

األمكنة  أمساء  على  االطالع  مراصد  )ت:739ه(،  عبداملؤمن،  الدين  البغدادي، صفي   •
والبقاع، )حتقيق: علي حممد البجاوي(، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1374ه/1955م.

• البكـري، أبوعبـدهللا بـن عبدالعزيـز األندلسـي، )ت:487ه(، جغرافيـة األندلـس وأورواب مـن 
كتـاب املسـالك واملمالـك، )حتقيـق: عبدالرمحـن احلجـي(، دار اإلرشـاد للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

بـريوت، ط1، 1968م.

صادر،  دار  البلدان،  معجم  )ت:469هـ(،  عبدهللا  بن  ايقوت  الدين  شهاب  احلموي،   •
بريوت، د.ط، د.ت.

• احلميدي، أبوحممد بن عبدهللا األزدي )ت:488هـ(، حذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس 
)حتقيق: روحيه السويفي(،دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1417ه/1997م.

• احلمريي، أبوعبدهللا حممد بن عبداملنعم، )ت:900ه(، صفة جزيرة األندلس )نشرة: إليفي 
بروفنسال( مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، د.ط، 1937م.
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اإلسـالمي،  الكتـاب  دار  األرض،  النصيـيب )ت:367ه(، صـورة  أبوالقاسـم  ابـن حوقـل،   •
د.ت.  د.ط،  القاهـرة، 

• ابـن حيـان، أبومـروان حيـان بـن خلـف )ت:469ه(، املقتبـس يف اتريـخ رجـال األندلـس، 
)حتقيـق: األب ملشـورم. انطوانيـه(، د.ن، ابريـس، د.ط، 1937م. 

• املقتبس من أنباء فعل األندلس )حتقيق: حممود علي مكي(، مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي، 
القاهرة، د.ط، 1971م. 

• اخلشىن، حممد بن حارث القريواين )ت:61ه(،قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األيباري(، 
دار الكتاب املصري واللبناين، د.ط،1981م.

• ابن اخلطيب، لسان الدين أبوعبدهللا حممد السلماين )ت:776ه(، اتريخ إسبانيا اإلسالمية 
)القسم الثاين من كتاب اإلعالم(، )نشرة: اليفي بروفنسال(، دار املكشوف، بريوت، د.ط،1956م. 
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