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بعج سقؾط الخالفة األمؾية في األنجلذ تبعيا انقداـ البالد الى دكيالت صغيخة  
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 العامخي.
( مسمكة ،كلكؽ 20كعجدىا أكثخ مؽ عذخيؽ) –مارات كيعتحر عخض جسيع ىحه السسالػ كاال

 يسكؽ تقديؼ ىحه الكيانات اك الجكيالت عمى ثالثة اقداـ اك احداب رئيدة ىي : 
: كىؾ حدب أىل االنجلذ األصميؽ ، أي أىل البالد  الحزب االول ) أهل الجماعة (-1

بسخكر الدمؽ كصاركا  الحيؽ استقخكا بيا مشح فتخة طؾيمة كانريخكا في البؾتقو االسبانية
أنجلدييؽ برخؼ الشغخ عؽ أصؾليؼ سؾاء كانت عخبية أك بخبخية أك صقمبية أك مؽ االسباف 

 السديحييؽ.
كىؼ حجيثؾ العيج باالنجلذ مؽ الحيؽ جاءكا الى االنجلذ الحزب الثاني )الطارئون( : -2

جديخة الخزخاء مثل بشي زيخي الرشياجييؽ في غخناطة كبشي حسؾد األدارسة في مالقة كال
 كىؼ الحيؽ نازعؾا األمؾييؽ عمى الخالفة بقخطبة.



كىؼ الحيؽ قجمؾا الى االنجلذ كسساليػ كخجمؾا أمخاء بشي  الحزب الثالث )الصقالية( :-3
أمية ، ثؼ الفؾا فئة خاصة مدتفيجيؽ مؽ قخبيؼ مؽ الحكاـ سؾاء االمؾييؽ اك بشي عامخ 

 حكؼ.)الجكلة العامخية( أياـ تدمميؼ الى ال
كبيشسا كانت االنجلذ تعاني مؽ ىحا الؾضع السدري كاف الشرارى االسباف في 

يعسمؾف عمى تؾحيج قؾاتيؼ بسدانجة فخندا كالبابؾية لالنقزاض عمى  -بالسقابل–الذساؿ 
 العخب السدمسيؽ كطخدىؼ مؽ االنجلذ.

ساء لجأ أغمب ممؾؾ عرخ الظؾائف الى ممؾؾ الشرخانية في الذساؿ االسباني لالحت
بيؼ أك طمب العؾف كالجعؼ العدكخي مؽ أجل السحافغة عمى كخسي الحكؼ مقابل دفع مبالغ 
مؽ أمؾاؿ السدمسيؽ أك مشحيؼ امتيازات كحقؾؽ كأراضي كمستالكات عامة ،كحسل بعزيؼ 

 اليجايا الى حكاـ السسالػ االسبانية تسمقا كإرضاءًا ليؼ.
ظختو ككاف طسؾحًا مفعسًا بالخكح تسكؽ الفخندؾ الدادس مؽ تؾحيج مسمكتو تحت سي

الرميبية ، فسا أف فخغ مؽ حخب الؾراثة حتى بجأ ىجؾمو الكبيخ عمى االنجلذ ككانت خظتو 
 التي كضعيا لتحقيق ىجفو تقـؾ عمى ثالث دعائؼ رئيدية كىي :

اذكاء نار الفتشة بيؽ ممؾؾ الظؾائف لتبقى مذتعمة بأستسخار كمداعجة كل مشيؼ  .1
 خيؽ فخبظيؼ كميؼ بعجمتو حتى كانؾا يتدابقؾف في التقخب إليو.في نداعو مع األخ

ابتداز أمؾاليؼ مقابل تمػ السداعجات التي كاف يقجميا إلييؼ فزاًل عؽ الجدية  .2
الدشؾية التي كانؾا يجفعؾنيا إلييا إتقاء لذخه بحدب أعتقادىؼ ،كىؾ بحلػ يزعفيؼ 

 قؾتو .اقتراديًا في حيؽ أنو بيحه األمؾاؿ يعسل عمى تجعيؼ 
تخخيب أراضي كل مؽ يحاكؿ الخخكج عؽ طاعتو كذلػ بالغارات التخخيبية  .3

الدخيعة التي تخخب الدركع كتشيب السحاصيل كأقؾات الخعية الضعاؼ الدكاف 
عؽ الرسؾد كاجبارىؼ عمى اليجخة مشيا الى أماكؽ أكثخ أمشًا ، فتخمؾا تمػ 

باالستيالء عمى حرؾنيا كمجنيا االراضي كالسؾاضع لو حيث كاف يقـؾ بعج ذلػ 
 كقخاىا الؾاحجة تمؾ االخخى.

ـ ، عمى 1085ق /478كانت إمارة طميظمة ىي ىجفو االكؿ فبجأ بسياجستيا كاحتالليا سشة 
الخغؼ مؽ أف السعتسجد بؽ عباد كاف يؤدي لو الجدية كغيخه مؽ ممؾؾ الظؾائف ،كلسا كاف 
السعتسج بؽ عباد يجرؾ انو ال يدتظيع الرسؾد في كجو الفخندؾ الدادس ، لحلػ اتجو 



السخابظيؽ في السغخب كاستشجج بو النقاذ االنجلذ ككاف السعتسج ليؾسف بؽ تاشفيؽ أميخ 
يجرؾ أف ممكو يزيع سؾاء لفؾندؾ اك ليؾسف بؽ تاشفيؽ مفزال تدميؼ مسمكتو لمسدمسيؽ 

 عمى اف يأخحىا الشرارى.
فدارع ىؤالء بالعبؾر الى االنجلذ بقيادة زعيسيؼ يؾسف بؽ تاشفيؽ في مشترف ربيع االكؿ 

مؼ السمػ الفؾندؾ الدادس بحلػ رفع الحرار عؽ سخقدظة ، كاسخع ق، كحيؽ ع479سشة 
رجب  12لسؾاجية جيؾش السدمسيؽ ، كتؼ المقاء في الذساؿ في بظميسؾس عشج الدالقة في 

ىػ كاحخز السدمسؾف في ىحه السعخكة انترارا كبيخا عمى جيؾش الفؾندؾ الحي فخ 479سشة 
 مشيدميؽ بعج أف قتل معغيؼ .مؽ السعخكة جخيحا ، ككلي مؽ بقي مؽ عداكخه 

كقج أدى ىحا االنترار الى تثبيت أقجاـ السخابظيؽ في االنجلذ فقزؾا عمى ممؾؾ الظؾائف 
حجكا االنجلذ . ثؼ ما لبثؾا اف خخجؾا عؽ البالد ،التي عادت الى ما كانت عميو مؽ الفخقة ك ك 

سخابظيؽ في السغخب ، كالتسدؽ. فؾجو السؾحجكف جيؾشيؼ الى االنجلذ ، ككانؾا قج كرثؾا ال
ـ  1195ىػ /591كتسكؽ السؾحجكف مؽ تحقيق الشرخ عمى االسباف في مؾقعة االرؾ سشة 

ـ . التي حذج ليا 1212ق/ 609، غيخ انيؼ ما لبثؾا اف ىدمؾا في مؾقعة العقاب سشة 
االسباف الجيؾش مؽ فخندا كالسانيا كانكمتخا كايظاليا ، كاضظخ السؾحجكف الى الخحيل عؽ 

حدخ نفؾذ العخب السدمسيؽ في مقاطعة غخناطة التي استسخت ترارع ننجلذ بعج اف ااال
ـ حيث سقظت في ىحه الدشة 1492ىػػ 897ق الى 630الدحف االسباني االكربي مؽ سشة 

ؼ العخبي االسالمي في بالد االنجلذ الحي ك. كانتيى بحلػ آخخ مغيخ مؽ مغاىخ الح
 استسخ ثسانية قخكف.

ذكخ عؽ عرخ الظؾائف مؽ تسدؽ سياسي كحخكب دامية اال أنو عيخت جؾانب كعمى الخغؼ مسا 
 ايجابية فيو مشيا :

أزدىار الشيزة الفكخية كاالدبية كتشافذ أمخاء الظؾائف عمى كدب كد الذعخاء كاالدباء  .1
كالعمساء كالفقياء حتى غجت بعض قرؾرىؼ مشتجيات أدبية كعسمية  كمؽ أبخز عؾاىخ ىحا 

 عغؼ السمؾؾ كالخؤساء مؽ أكابخ األدباء كالذعخاء.العرخ أف يكؾف م
الجعؾة الى تؾحيج االنجلذ كجسع كمسة ممؾكيا : اذ قاـ بيا عجد مؽ العمساء ،فزال عؽ  .2

 الذعخاء كاالمخاء .



ايقغت االكضاع العامة أىل االنجلذ مؽ سباتيؼ كذلػ عسا أصاب بمجىؼ مؽ انقداـ  .3
ظيؽ مؽ العجكة السغخبية بعج عبؾرىؼ الى كتسدؽ سياسي كتجسعؾا كستظؾعيؽ مع السخاب

االنجلذ في حخكة الجياد لمجفاع عؽ الجيؽ كاالرض كسا أزدىخ نغاـ الفخكسية كتظؾرت 
 نغؼ القتاؿ كاالسمحة.

ازدىار الحخكة العسخانية في بشاء القرؾر كالقالع كالحرؾف الجفاعية في مجف االنجلذ  .4
ا في السخيو كدانية مؽ الحرؾف كالقالع التي ال تداؿ اطالليا شامخة في اسبشانيا كس

 كالقربات كغيخىا.
 

 


