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 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

 م(499-417هـ  /108-59عصر الوالة )اسم املحاضرة: 
 ل  و ـــ   تويـــ   ـــ  دت ـــ   اـــد    

د
 عل، ـــا تابعـــا

د
بعــد امالـــات الســـال نســـوتع لننـــدلس زيع ـــمو عىـــد الععيـــع اـــً توخــة  زال ـــا

 تـو ع رول ـا ع ـرزو  ترحل  جديدة تً تراحل الاـاريخ  ندل ـةب بع ـد جديـد هـو 
د
  ع ـد الـوالة الـاس اسـالر ا وـمو ز رععـمو عاتـا

د
زال ـا

 ســع هــار املرحلــ  اــد  املســللوو االاعــانف الســللع زالانساــا  الاجالــاف  تــ   هــل الــىود املساوحــ       ــام الــوا      حكلــوا  نــدلس 
 ل ـم اـةو الـديً نسـوتع ديـً سـلل زيعلىـ  م ع ـع عىد الععيـع اـً توخـة  الاوفـل  ـ   رجـاة تديوـ   رتىـ  ل لافـع اةهـل املديوـ  

د
تؤمـدا

 زالدهـــم ز تـــوال م زمواأســـ م ز راضـــ، م بعـــدم الاعـــرل ل ـــم اـــل املحا  ـــ  علـــ، م  ز رالـــ  الســـوار  العىف ـــ  ا ـــ  م زتحريـــر الوـــا  تـــً 
  ــ  الــىود  زلــم يكاــي  الــوا    ندل ــةب عىــد الععيــع اــً توخــة    ــاا  اــل تــعز 

د
ج  رتلــ   ااــد الفــوت مو لو ريــ  ال لــم الــاس ســاو ســاادا

 ل ؤمد ألهل املديو  سلاح  نسوم زاملسازاة امو الوا .
 تا  ام اه الوا    ندل ةب عىد الععيع اً توخة  اً نصمر احاج عل ه ال ل س   توس سل لاو اً عىد امللـ   ةرسـل لـه  

ّ
 و

واى الــوا   افولــه : ء اعــم  لعىاكــب  زلكــً يــا  تمــر املــؤتومو رســال  عاــاى ع ــع هــاا الــعزاج افولــه : ء  لعىاــ  اســاة ال عــمء   ــاو جــ

 هـل هـار الـىود ا ا لـم يوالعـوا ااملســللمو زنهـ زج تـ  م لـً نسـافر لوــا تفـام  ـ  هـاا الىلـد ء    ــاو تع ـم العـ ف نسـوتع تـً  مــر 
عـــع ز م نصــــران      انـــ  السكـــرة املهـــ زجمو  هـــ زج العديـــد تـــ  م    ـــة ج ـــل جديـــد ســـلع اــــ )املولـــديً(  ـــاألى تســـلم ار ـــرس  ز عر 

  سا  تً هاا العزاج الانص ار دارل املجال   ةتىعه مثمر تً املسللمو.

لــال  اســافىل  هــل الــىود املساوحــ  املســللمو زلــم يىــدأ علــ، م املفازتــ   ز الوســور  اــل رحىــوا   ــم زيعــاتلوا تع ــم زاحهرتــوا  
وح   زعدم الاسري  زالال مـ  تع ـم زالاعـانف السـللع زعـدم  جىـار  س ىـ   ع ـع املسللمو ملا  دتور تً ال دتا  ز علات نص

 الدروت    نسوم .

زععـد ا ا ـات الـوا   عىـد الععيــع اـً توخـة  انافلـ  عاصــل   نـدلس تـً تديوـ   نـ  ل     ــع تديوـ   رتىـ  لاكـوو عاصــل   
  ول  نتدادا   زععدها عً رعر تلال  السرنج ال لال  .  ندلس زيسالر ألمثر تً رلسلاا  عام لفر  ا تً  هل املغرى زلس

هـــ   133تــو ع حكــم  نــدلس زالة تــ  م )الســلل اــً تالــ ( اــةتر تــً ال ل ســ   تــوس )علــر اــً عىــد الععيــع(  ــ  عــام )بعــدها  
   ـــع )مـــور(  س تـــدو ز  ـــال م   فـــد ر ي  و الـــىود احاجـــ  ل ـــ ىمو هـــاتمو هلـــا ســـور مىمـــر يحـــ   418/

د
م( الـــاس  ّســـم  نـــدلس  داريـــا

  املديو    ع ) وعرة(  س جسر لتسـ  ل علل ـ  نفـل الىعـاأ   زر ـ  تديوـ   رتىـ  اىـا   ااملديو  ل ؤت  ا تً  س اعاداة رارج  زحاج
املـدو  ندلســ   .  است ــار الــوا   ال ل ســ   تــوس اــال   اراــار اوــاة الفوعـرة ألا ــا ترتىعــ  الع  ــ  الوــا  تلــا ا ــع  الاجــارة  ــ  

 لاىــــادت الســــل  زدرــــوت  نــــوا
د
 تجاريــــا

د
ع مثمــــرة تــــً املواوجــــا  العراع ــــ  ز ــــام ا وــــاة تــــواحمو املــــاة  نــــدلس ز صــــىح   رتىــــ  ترمــــعا

 تــً العريفــ  الافل ديــ  الفديلــ   ــ  املعحوــ  الرــب تجرهــا الدااــ  ب ــ ل دااــرس  ز وــاة 
د
)الوــواعمر( لاول ــد تا ــ  زتحــً الًىــوى اــدال

 السور االلبو.
لعدم اسافرار  زضاع  ، ا زاساعاع  ـال م( هاجم الوا    ندلسـع السلل اً تال  جووى  راسا 411هـ   /131   عام ) 

  و نتدادا  العسكري  الرب زصل  تـً دزت 
ّ
تديو  )تولون ( زتةس س حكوت  س الان   نسوت   بعد  و جر  تعارك عدة   ال

فع( الــاس  زرز ــا ملفاتلــ  املســللمو اســاعاع   اــل الــوا   الســلل اــً تالــ   ةنفــا اف ــ  جــ ف املســللمو الــوا   )عىــد الــرحلً الغــا 
 عوــه الــوا   )ال  ــثم اــً عى ــد(

د
الــاس عــعت عــً   زاراــارزا بعــدر الــوا   )تحلــد اــً عىــد  ( حكــم اعــع   نــ ر . زيســلم الواليــ  رلســا

 عوــه هــو الــوا   عىــد الــرحلً الغــا فع  زالياــه الثان ــ   ــ  عــام )
د
هـــ   111الًكــم بعــد  و انــا س الوــا  توــه  زتــم يع ــمو زاته جديــد اــدال

ز د دات  زالياه س امو ز لان    ن ر.  فد تم يع وه تً الوا     ريفـع الوا فـ  ال و ـ   تويـ   ـ  دت ـ .  زت تـا اـد  م(   403/
اه الوا    ندل ةب عىد الرحلً الغا فع    زالياه الثان   تو  م نؤزو  ندلس ز ل  اعيارة   ال م املوالس   و م نـؤزا ا  ززرع 

ــــم العـــــراا  ز رضــــ ا ع ــــع العل ــــ   دارت ــــا  ز ــــام ا رلــــاد 
ّ
الســــهو زرّد امل ــــالم  ز عــــاد   ــــع الوصــــاري مواأســــ م ز توم ــــم  زعــــّدت زن 

 عــً  تحصــ وه الفواعــد زالثغــور ال ــلال   زانســال ع ــع ســل  ىــا  املجالــ  ز نــرك 
د
االتســازس  ز ــام ا صــو  العــ ف زتو  لــه   عــو
 تح  زالياه .البرار    املواص  نداري  ززّحد الفىاال العر    

 
 

 م1313لىواو -الكا  العلل   امرز ااً رلدزو تاريخ ااً رلدزو  اعاك  اه:عادت اً سعد العىع  الاز ع دار  املصادر: 


