
: سبق وان درسشا قيام دولة السخابصيغ في السغخب ، واآلن نتعخف عغ دورىع  المرابطون -6
وقج احجث  م بأيجي األسبان1085ه/ 478في إنقاذ األنجلذ خاصة بعج سقػط شميمة سشة 

سقػشيا دويًا ىائال في السغخب واألنجلذ عمى الدػاء ـ فأحذ ممػك الصػائف بأخصائيع 
الفادحة بعج فػات األوان ، بل إن سقػط شميصمة كانت نحيخًا بالشياية السحتػمة لمعخب 

 السدمسيغ في االنجلذ.
جلدييغ ويبجو أن أميخ قذتالة الفػندػ الدادس كان عمى عمع باالتراالت بيغ األن

والسخابصيغ فأرسل رسالة ليػسف بغ تاشفيغ يححره مغ التجخل في األنجلذ ويتيجده ولكغ 
الدمصان السخابصي كان قج عقج العدم غمى انجاد األنجلذ ، فخد عمى ىحا التحجي بأن كتب 

 لو عمى ضيخ تمظ الخسالة : " الجػاب ما تخاه بعيشظ ال ما تدسعو أذنظ " 
( عبخ يػسف بغ تاشفيغ بجير السخابصيغ مغ مجيشة سبتو الى م1086ه / 479وفي سشة )

الجديخة الخزخاء ، وحرشيا واتخحىا قاعجة لعسمياتو العدكخية ؛ وانطع الييا مغ رغب في 
الجياد مغ األنجلدييغ ، ومغ اشبيمية تػجيت نحػ بصميػس في غخب األنجلذ لمقاء العجو ، 

عمع بقجوم يػسف بغ تاشفيغ ألى األنجلذ ، وكان الفػندػ وقتئح يحاصخ سخقدصة  وحيشسا 
فظ عشيا الحرار وسار بجيذة الزخع حيث كان قج استشفخ ىػ األخخ القػات مغ مختمف 
أقصار غخب اوروبا والتقى الصخفان في فحز الدالقة إلى الذسال مغ بصميػس ، التي 

اإلسالمي في  أسفخت عغ انترار السدمسيغ انترارا حاسسًا ـ وعجت ىحه السعخكة مغ معارك
األنجلذ مغ سقػط محقق ، وكتب لألنجلدييغ عسخًا ججيجًا فييا ، وثبت أقجام السخابصيغ في 

 تمظ البالد ، ووحج السغخب واألنجلذ في ضل دولة واحجة .
 م(1086ه/479نتائج معركة الزالقة )

رفع شأن السخابصيغ أمام الخأي العام اإلسالمي وصػرىع في صػرة السجاىجيغ عغ  .1
 سالم الحابيغ عغ ثغػره .اإل

حخر سخقدصة وحساىا مغ الدقػط في أيجي األسبان وكانػا يحاصخونيا قبل معخكة  .2
 الدالقة .

الشرخ في ىحه السعخكة أحجث تغييخ مفاجئًا في مجخى حخكة االستخداد التي خصصيا  .3
رأية  الفػندػ لدادس إذ أرسل شالبًا العػن مغ أمخاء األقاليع الجشػبية لفخندا  ثع غيخ



خػفا مغ أن يعقج ذلظ مغ عالقتو مع ممػك الصػائف بعج عػدة يػسف بغ تاشفيغ 
 لمسغخب.

اسقط مغ قجر ممػك الصػائف في نطخ رعيتيع وميج الدبيل إلى إسقاط دويالت  .4
 الصػائف / ضع األنجلذ الى دولة السخابصيغ في السغخب )االنجلذ والية مخابصية( .

عخكة الدالقة بفتخة حيث تسكغ الفػندػ الدادس مغ استعادة لقج ساءت احػال األنجلذ بعج م
قػاه كحلظ استسخ ممػك الصػائف في صخاعاتيع وخالفاتيع ثع وصمت كتبًا الى يػسف بغ 

 ه( .481تاشفيغ مغ قادة جيذو في االنجلذ سشة )
أقام يػسف بغ تاشفيغ في األنجلذ لفتخه قريخة حيث ججد وصاياه لسمػك الصػائف ، وتخك 

سا مغ جيذو لجعع ثبات أىل االنجلذ  ، وعاد ىػ بالباقي مغ الجير الى السغخب . قد
ولكغ عاد أمخاء الصػائف الى خالفاتيع مغ ججيج ، االمخ الحي جعل رعاياىع يسقتػىع لسا 
كانػا يعانػنو مغ حكسيع ، ويتسشػن الخالص مشيع وتدميع األنجلذ ليػسف بغ تاشفيغ لسا 

 ة في الجياد ، لسدػه فيو مغ عجل ورغب
شيجت األنجلذ مشح سيصخة السخابصيغ عمييا صخاعات كثيخة فيسا بيشيع وبيغ السسالظ 

ه/ 500اإلسبانية بدعامة الفػنػس الدادس ممظ قذتالة . تػفي يػسف بغ تاشفيغ سشة )
م ( وخمفو ابشو عمى الحي سار عمى نيج أبيو في مػاصمة جياد السسالظ األسبانية ، 1106

صل دعع السخابصيغ لمسدمسيغ في االنجلذ ودفاعيع عشيا  ، فقج احتمت مكانة وىكحا تػا
مسيدة في فكخ سالشيغ السخابصيغ ، إلى أن أخحت دولتيع تتخنح أمام ضخبات السػحجيغ 
القػية ، األمخ الحي شغميع عشيا بسػاجية ىحه القػة الججيجة التي ضيخت في الجشػب الغخبي 

 ط بذجة عمييع .مغ السغخب األقرى وأخحت تزغ
كان النذغال السخابصيغ بسػاجية السػحجيغ أثخه الديئ عمى االنجلذ  ، فقج استغمت السسالظ 
األسبانية ىحا الػضع خالل الفتخة االنتقالية بيغ عيجي الجولتيغ وبعج صخاع مخيخ بيغ 
السخابصيغ والسػحجيغ في السغخب واألنجلذ شػيت صفحة دولة السخابصيغ ، لتحل محميا 

-540دولة السػحجيغ التي خمقتيا في الشيػض بأعباء الجياد في األنجلذ )
 م(.1233-1145ه/632

 م( 1233-1145ه/ 540632املوحدون والعسكري يف األندلس ) -



سبق وأن تع دراسة ضيػر الجعػة السػحجية في السغخب ثع تأسيذ دولتيع بعج زوال دولة 
 السخابصيغ مغ السغخب واألنجلذ .

عبخ عبج السؤمغ بغ عمي عمى السػحجي مزيق جبل شارق الى االنجلذ سشة 
م( وعدكخ في السجيشة الججيجة )جبل شارق( حيث أخح يذخف بشفدو عمى 1160ه/555)

تختيب أوضاع األنجلذ استعجاًد لمسعخكة القادمة ضج السسالظ اإلسبانية ، وبعج تكامل 
م( قاصجًا 1163 -ه558في سشة )االستعجادات خخج مغ مخاكر عمى رأس جير ضخع 

األنجلذ ولكشو حيشسا وصل مجيشة الخباط تػفي ولع يكغ في وسع ابشو وخميفتو ابػ يعقػب 
يػسف السزي قجما في تشفيح مذخوع أبيو الجيادي قبل االشسئشان عمى استقخار  الػضع في 

 السغخب .
ى في االنجلذ ندعسيا دمحم وبعج وفاة الخميفة السػحجي عبج السؤمغ بغ عمي ، بجأت فتشو كبخ 

بغ سعج بغ مخدنير ضج السػحجيغ بالتعاون مع السسالظ اإلسبانية لحلظ قام ابػ يعقػب 
م( لمقزاء 1165ه/ 560يػسف بغ عبج السؤمغ السػحجي بتػجيو جير إلى األنجلذ سشة )

عمى ىحه الفتشة في معخكة فحز الجالب جشػب مخسيو أسفخت عمى انترار الجير 
 لكغ ذلظ لع يكغ نياية متاعب السػحجيغ.السػحجي و 

 م(1195ه/591معركة االراك ) 
اخح الفػندػ الثامغ ممظ قذتالة يذغ اليجسات الستالحقة عمى األنجلدييغ شخقا وغخبا في  

آن واحج ، وحيشسا عمع السشرػر سار بسجسػعة وندل في حرغ األرك عمى الحجود بيغ 
انترار الجير السػحجي انترارًا حاسسًا ، وفتح قذتالة وأرض السدمسيغ والتي أسفخت عغ 

حرغ األرك ، وتكبيج الفػندػ الثامغ الحي فخ إلى شميصمة بخدارة فادحة وقج شبو العجيج 
مغ السؤرخيغ ىحا االنترار بانترار يػسف بغ تاشفيغ عمى الفػندػ الدادس في معخكة 

ي إلى عقج ىجنو مع م( األمخ الحي اضصخ السمظ القذتال1086ه/ 479الدالقة سشة )
 الخميفة السػحجي لسجة عذخ سشػات .

 م( 1212ه/609معركة العقاب )
أنتيد الفػندػ الثامغ فخصة وفاة السشرػر السػحجي وما أعقب وفاتو مغ مذاكل في إفخيقية 
وانذغل بيا الشاصخ الخميفة الججيج عغ األنجلذ ، وأخح يعج العجة لمثار ليديستو في معخكة 



م( وقبل 1209ه/606قػات كبيخة أخح يياجع بيا السدمسيغ ، مشح سشة ) األرك ، فحذج
انياء مجة اليجنة التي عقجت بيشو وبيغ السػحجيغ ولسا اشتج ضغصيسا عمى السدمسيغ تػجو 

م( حيث التقى 1211ه/  607الشاصخ السػحجي بجير ضخع عبخ بو الى االنجلذ سشة )
م( عخفت بسعخكة 1212تسػز  16/ ه 609صفخ  14الفخيقان في معخكة شاحشة في )

العقاب أسفخت عغ ىديسة مشكخة لمسدمسيغ ، كان مغ أىع نتائجيا زعدعة مكانو السػحجيغ في 
االنجلذ ، اذ لع يقػى بعجىا عمى الػقػف في وجو السسالظ األسبانية وردع أعساليع العجوانية 

حجي في األنجلذ ، وليذ ، بل يسكغ القػل أن ىحه اليديسة كانت بجاية نياية الػجػد السػ 
ذلظ فحدب ، بل بجاية الشياية لمجولة السػحجية نفديا ، فشذط الفػندػ الثامغ في قصف ثسخة 
انتراره في ىحه السعخكة ، وأخح يياجع األنجلذ بذكل متػاصل وبجون مقاومة ، فاستػلى 

اكر حيث عمى بعس السجن والحرػن ، وأما الخميفة الشاصخ فعاد بعج ىحه اليديسة الى مخ 
م( وبجأ نجع الجولة السػحجية باالفػل ، فاخحت  تديخ اال االنحالل 1213ه/ 610تػفي )

 بخصى سخيعة ، وانذغمت بشفديا عمى الجبية األنجلدية.
 


