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بعد سقوط الخالفة ألاموية في ألاندلس برزت كل قبيلة صغيرة أو عائلة عملت لنفسها مملكة وانقسمت ألاندلس ألكثر من  

طوائــف وتهــاهروا بالعهمــة والقــوة ولقبــوا بمســماع املعتمــد واملعت ــد وهــم بعيــدوو اثنتــيو وعيــرين دويلــة و عامهــا عرفــوا بملــو  ال

 أنهـم فـي  قيقـوهم ي  سـتطيعوو 
 
عنها ألنها دويالت ضعيفة على الرغم مـن بنـاع القصـور ومـا وملكـوو مـن الخـدم والجيـم وال نـود في

  ماوة مدنهم من أي اعتداع أو ه وم خارجي

 

 س هي:أهم ممالك الطوائف في ألاندل

 مملكة فشبيلية  كمها بنو عباد . -1

 مملكة قرطبة  كمها بنو جهور. -2

 مملكة طليطلة  كمها بنو ذي النوو . -3

 مملكة غرناطة  كمها بنو زيري . -4

 مملكة بلنسية  كمها الصقالبة . -5

 مملكة سرقسطة  كمها بنو هود . -6

 مملكة بطليوس  كمها بنو ألافطس . -7

 العامري . مملكة دانية وجزر البليار  كمها مجاهد -8
فــرم ملــو  الطوائــف ال ـــرائة الكبيــرة علــى النــاس لتوســيب قصــورهم والعــية بالرفاهيــة ودفــب بقيــة ألامــوا  ف ــى املمالــك 

إلاســبانية لعقــد اتفاقيــات الهدنــة واســتمرار وجــودهم فــي ألانــدلسا فــي وســي هــبن ألاوضــاف  هــر الــوزير )ابــن جهــور( فــي قرطبــة ود ــى 

نـا اتصـف بالجكمـة والعقـل فهـو مخصـية مميـفة ففـرم فكـرة الانتبـائ فعانـت بدائيـة الدومقراطيــة للو ـدة الوطنيـة ولـم اليـمل أل 
فــي أورو ــا بةعــادة فكــرة اليــورإ فــي إلاســالم ف ــى  يــف التطبيــع وعمــل مجلــس للرعيــة وعمــل وزارة ومنــب املجلــس الاشــ را  ف هــا لعــ  ي 

الــدون بتمكيــد فكــرة إلاومــاو باينتمــاع فقامــت لهــم مملكــة عرفــت تكــوو لــدمهم مصــالتا واســتقرت مدونــة قرطبــة بعــد أو جمــب علمــاع 

 بدولة ال ماعة وتوالت ألا داث بالنفاف والصـراف بيو ملو  الطوائف .
ا الطارئوو فهم  دوثو العهد باألندلس مثل بني زيري في غرناطـةا فـي  ـيو اسـتفادوا الصـقالبة الـبون قـدموا ف ـى ألانـدلس   أم 

ـــا بنــو عـــامر فاســـتولوا علـــى دانيـــة وجـــزر البليــارا لـــبلك انقســـمت ألانـــدلس ف ـــى دويـــالت ونتيجـــة كمماليــك وخـــدموا أمـــراع  بنـــي أميـــةا أم 
 لهــم بــل  ــرم ال هــود العامــة علــى 

 
ل ـعف ملــو  الطوائــف ف هــا امتنــب أهــل البمــة مــن ال هــود والنصــارإ عـن دفــب ال زيــة استصــغارا

 الثورة والتمرد على ملو  الطوائف.

 
املمالــك إلاســبانية : بــدأ ال ــعف وــدئ فــي ألانــدلس وفــي الوقــت نفســا أخــبت املمالــك إلاســبانية تقــوإ وتتوســب فذا مــا قورنــت باملــدة 

تنازعت تلك املمالك فيما بينها وكانت في  الة صراف مستمر على الزعامة ونهام الجكم وأهمها مملكة )نبارة( عاصـموها  فذالسابقةا 

وممالك )جليقية( و)اشـتورشة( و )ليـوو( و)قيـتالة( عاصـموها بـرغس و)اراغـوو( عاصـموها برشـلونةا   ـ   بمبلونة و اكمها سانجو 
جــاعت فكــرة )ســـانجو( ال ــي اكــد ف هـــا تو يــد املماليــك إلاســـبانية مــن خــال  ترســـيخ الهويــة الوطنيــة والانتمـــاع لــوطن وا ــد والو ـــدة 

مـا و ــد تلــك املمالـك تحــت زعامـة مملكــة قيــتالة ملهاجمـة ألانــدلس واســتعادة الوطنيـة وتكــرار كلمـة فســبانيا بــيو املمالـك إلاســبانية م
ألارم مــن املســلميو بمســاندة اور ــا بمكملهــا لكنــا تــوفى ولــم وكمــل مــا بــدأن . بعــد وفــاة ســانجو تنــازف أويدن ألار عــة علــى الجكــم   ــ  

 ف ـــى صـــدوقا  ـــاكم املدونـــة )املـــمموو بـــن ذي ســـيطر )فرينـــادو( فاضـــطر أخيـــا )الفواســـو الســـادس( الهـــروئ ف ـــى مدونـــة طليطلـــة يج
 
ئـــا

 أبواههــا و راســها وخزائنهــا ومنـاطع القــوة وال ــعف ف هــا و  ــر جلســات قصــر الجكــم واطلــب 
 
النـوو( فمكرمــا وأدخلــا املدونــة متفقــدا

وـدفب ال زيـة  على كافة التفاصيل السرية من  يث واردات الدولة وخزائنها من البهة والف ة وفي ذلك الوقت كاو  ـاكم طليطلـة



السنوية ا ى فريناندو البي توفي فعاو الفواسو السادس هو الوريث للمملكة فعندما عاد وضب خطة سرشعة يسـتعادة ألارا ـ ي مـن 
 املسلميو وأولها مملكة طليطلة وذلك لعدة أسبائ هي :

 
 ألنها في وسي فسبانيا . -أ

. -ئ
 
 كانت عاصمة للقوط الغر ييو سابقا

 موقعها الاس راتيجي . -ج
 فنكياف مداخل ومبارج املدونة لـ الفواسو السادس . -د

  ضعف  اكمها املمموو بن ذي النوو. -هـ
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