
   03 – 21التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

م(973-929هـ/033-013عصر الخالفة )اسم املحاضرة:   

 عهد عبد الرحمن الناصر 

اتصف ألامير عبد الرحمن الناصر بصفات حسنة وحميدة حيث استقبل مجتمع ألاندلس خبر توليه الحكم بارتياح ألنه كان  
 إلقامة دولـة ن

ً
اجحـة باتبـاأ لسـلول الحـام والوـام وتوحيـد كلمـة املسـلمينم لعلـن ألاميـر الخالفـة  ـ  ألانـدلس  ـ  يحمل خطة ومشروعا

   ــــا املشـــــر  929هـــــ  /013عــــام )
ً
م( وتلقــــم بــــممير املــــرمنين والناصــــر لــــدين غ فمضــــفس عســــن دولتــــه صــــب ة دي يــــة وسياســــية منافســــا

 إلاسالمي م
 

 لهم لسبال إعالن الخالفة    ألاندلس: 
 وضاأ الخالفة الوباسية    املشـر  وهيمنة ألاتراك علي امتدهور ل -1

 استجابة لرغبة لهل ألاندلس    لن يكون حاكمهم خليفة للمسلمين م -2

 ملنافسة الخالفة الفاطمية    امل رل ومصر م -0
 إلظهار قوة دولة ألاندلس بود الت يرات التي طرلت علي ا م -4

 املتمردين وسيطرته عسن البالد وإن اء حالة الفوض ى والاضطرابات مانتصار ألامير عبد الرحمن الناصر عسن الثوار  -5

 فكانت هنالك ثالثة خالفات    الوالم إلاسالمي :
 

 الخالفة الوباسية    املشر  م مل

 الخالفة الفاطمية    الشمال ألافريقي م مل
 الخالفة ألاموية    ألاندلس م مج

جتمع بدون تميي  من خالل ترميمه دور الوبادة للنصار  والي ود شهدت ألاندلس    عصـره التوايش السلمي بين مكونات امل 
  ــ  الــك الوحــدة الوطنيــة و نــاء مجتمــع قــوف متماســكع كــان هــدل الخليفــة عبــد الــرحمن الناصــر عنــد توليــه حكــم ألانــدلس 

ً
مركــدا

ي ــدد لمــن ال ميــع لــ لك انطفــمت القضــاء عســن الثــورات والفــلن الداخليــة مــن خــالل تنليــه املجتمــع ألاندلســـي ل خطــر إلاســبا ي الــ ف 

ولخمــدت بــل انضــمت تلــك القــوة الخارةــة عســن ســلطة دولــة ألانــدلس إةــن ةــاش املســلمين ملحار ــة الوــدو املشــلركع و ــ لك انحصــرت 
التمردات الداخلية بمجا  ة ألاخطار الخارةية م فقـد وصـفت سـنوات حكمـه بــتمممامساأ ملكـهعوقوة سـلطانهع واقبـال دولتـهع وخمـود 

 الفتنه عسن اضطرامها بكل ةهةع وانقياد الوصاة لطاعتهمممتنار 

الخليفـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر سياســـة الاحلـــرام والتبـــادل الدبلوما ـــ ي مـــع املمالـــك إلاســـبانية والـــدول املجـــاورة بتبـــادل  اتبـــع 
الســـفارات والهـــداياع وهـــ ا دليـــل مـــا وصـــلت إليـــه ألانـــدلس مـــن الرالاـــ  الحضـــارف والتطـــور الولمـــي والاســـتقرار السيا ـــ ي والاقتصـــادف 

 باتبـاأ سياسـة إعـادة الهيكليـة  والتنوأ الاةتماع  والتفو  الوسكرف ل اش
ً
املسلمين م سيطر الخليفة عسن ألاوضاأ الداخليـة إداريـا

ع وعمـــل نيـــام الرقابـــة ع 
ً
 لم بر ريـــا

ً
ع عر يـــا

ً
 لم مســـيحيا

ً
للدولـــة بتويـــين لهـــل الخبـــرة ب ـــ  النيـــر عـــن دينـــه وقوميتـــه ســـواء كـــان مســـلما

 وسمح بالنقد ال امي داخل املجتمع ألاندلس يم
يفـــة خـــالل حكمـــه عـــن ال ـــاوات بنفســـه التـــي حقـــى في ـــا انتصـــارات كبيـــرة عســـن املمالـــك إلاســـبانية بحمـــالت لـــم يتوقـــف الخل 

عرفــت هــ ه املوركـــة بـــ غـــاوة الخنــد  لو الوقيوــة الشـــهيرة ومســمي ا املصـــادر إلاســبانية بــــ  الصــوا   والشــوامي عـــدا )موركــة الخنـــد (ع
 مســــميي ا بالخنــــد  يوــــود لوقوعهــــا تحــــت 

ا
لســــوار املدينــــة التــــي حــــدثت في ــــا املوركــــة ووقوهــــا عســــن خنادقهــــاع و وــــ  غــــاوة القــــدرةم إن

املررخين لم ُيسمها بل لشار إلي ا    لثناء حديثه عن املوركة بالخنـد م و وضـهم تجاهلهـا ولـم يـ كر هـ ه املوركـة بـل لشـار إةـن موركـة 
 باألنـدلس حتـى لن ـم كـ

ً
انوا يــ كرون السـنة التـي حـدثت في ـا املوركـة بــ )ســنة لخـر  يـ  )وقيوـة ارتقيـرة(ع و قـي اكـر هــ ه املوركـة طـويال

الخند (م اختلفت آلاراء حـول تحديـد موقـع املوركـة بوضـهم يجولهـا  ـ  داخـل املدينـة و وضـهم يركـد وقوعهـا خـارج املدينـة والـبو  
  ــ  آلاخــر ي ســا ا اةــن مدينــة لخــر  مل غيــر لن املصــادر إلاســبانية لشــارت إةــن وقــوأ املوركــة ضــمن ألاراضــ ي الق

ً
شــتالية والارغونيــة تحديــدا

  م مدينة )سيمانكا(



فهــي مركــا مملكــة ليــون لو ضــمن حــدودها يحــي    ــا ســبوة   لمــا املصــادر الور يــة فمكــدت وقــوأ املوركــة  ــ  مدينــة )ســمورة(
 لسوار شاهقة الب يان من البناء الضخم و ين ألاسوار خناد  متسوة تفي  باملاء فافتتح املسلمون سورين من ام

 
 مصــرع -الضــ،يع ب يــة امللــتمس  ــ  تــاريخ رةــال اهــل الانــدلس ع الطبوــة الثانيةعالهيلــة الوامــة املصــرية للكتــالع القــاهرة :   ملصــادرا

 م  م2332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


