
     
 المغة العربية بأسيكط كمية
 المجـلة العلميـة     

         ------ 

 
 

 
 

 
هي القرى الرابع الٌزاعاث علً احلذود الغربُت لألًذلش 

 عشر املُالدٌ والثاًٍاهلجرٌ / العاشر  حىت القرى الضادس 
 مدينة ياُبره "ايفورا" ُنموذجًا     

 

 إعداد

 د/ شيماء عبد احلميد البنا
  كحضارتو اإلسالمي التاريخ مدرس

 دمنيكر جامعة اآلداب بكمية
 

 ) العذد الخاصع والثالثىى ( 
 ) اإلصدار األول ـ الجزء األول (

 م  (0202هـ / 1441) 



 

  

 

 
 عشر الميالدم مدينة ياُبره "ايفكرا" ُنمكذجان  كالثانياليجرم / العاشر  مف القرف الرابع حتى القرف السادس النزاعات عمى الحدكد الغربية لألندلس 

 

686 

هي القرى الرابع الٌزاعاث علً احلذود الغربُت لألًذلش 
 عشر املُالدٌ والثاًٍاهلجرٌ / العاشر  حىت القرى الضادس 

ه "ايفورا" ُنموذجًامدينة ياُبر     
 (1) 

 شيماء عبد الحميد سعد البنا
 مصر -جامعة دمنيكر - كمية اآلداب -سالمي كحضارتو اإلتاريخ القسـ 

  shaymaa.elbana@art.dmu.edu.eg البريد اإللكتركني :

 :امللخص 
(، تمتد الحدكد الجغرافية لمدينػة يػاُبرة فػي منطقػة اػرب ا نػدلس بأم البرتغػاؿ حاليػان 

دىا مػػػف الشػػػماؿ نيػػػر التاجػػػة الػػػذل تقػػػع عميػػػو مجمكعػػػة ميمػػػة مػػػف المػػػدف فيحػػػ
اإلسالمية، كمف الشماؿ الغربي مدينة لشبكنة، كمف الجنكب مدينة باجة، عممػا  بػأف 
يابرة تقع عمى الحدكد اإلسبانية مف ناحيػة الشػرؽو كجعػؿ ىػذا المكقػع اتسػتراتيجي 

كسػط كقمػب ا نػدلس، كمػا أنيػا مػف  المتميز مف يابرة المدخؿ كالبكابة الرئيسية إلػى
قمػػيـ حػػدكدم عمػػى مقربػػة مػػف الحػػدكد إقمػػيـ بطميػػكس إذ كانػػت جػػزء مػػف إأىػػـ مػػدف 
كتعتبر ىذه المدينػة الػدرة الثمينػة لمممكػة بطميػكس، كىػي محميػة بحػدكد  البرتغاليةو

طبيعيػػة حيػػث أنشػػئت عمػػى جبػػؿ يميزىػػا كيفصػػميا عػػف بػػاقي ا نػػدلس، كاكتسػػبت 
لقػد  .أكركبا اتستراتيجي في محكر كثير مف الطرؽ البرية عبر شيرتيا مف مكقعيا

سالمية كمسيحية ، إذ كاف يحدىا مف الشػماؿ مممكػة إكانت تتكسط مجمكعة ممالؾ 
                                           

( ىػػذا البحػػث تػػـ القػػاكه كفكػػرة فػػى أشػػغاؿ الممتقػػى الػػدكلى احػػادل عشػػر الػػذل نظمتػػو الجمعيػػة 1ب
التكنسػػػية المتكسػػػطية لمدراسػػػات التاريخيػػػة كاتجتماعيػػػة كاتقتصػػػادية بالتعػػػاكف مػػػع المركػػػز 

الحػػػدكد كالمنػػػاطؽ الحدكديػػػة   التكنسػػػى العػػػالمى لمدراسػػػات كالبحػػػكث كالنتميػػػة حػػػكؿ مكضػػػكع
 ـو8308نكفمبر  03- 88بمدينة المنستير بتكنس( فى الفترة مف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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مف الشرؽ مممكػة ذم النػكف فػي الكقػت الػذل ليكف كمف الجنكب مممكة بنى عباد ك 
كانت فيو مدينة يابرة تابعة لمممكة بنى ا فطسو كبالتالي كانػت مدينػة يػابرة البكابػة 
الذىبيػػة لعبػػكر أم طػػرؼ لممتمكػػات الطػػرؼ اآلخػػر: فيػػي بالنسػػبة لممسػػمميف كانػػت 

العبػكر المدخؿ كالبكابة نحك الشماؿ مممكة ليكف، كبالنسػبة لممسػيحييف كانػت بكابػة 
كلذلؾ سعى أردكف الثاني ممػؾ ليػكف بكػؿ مػا أكتػى مػف  ؛نحك كسط كجنكب اتندلس

قكة لضـّ ىذه المدينة إلى حدكد مممكتو، كعمؿ جاىدان لالستيالء عميياو فقد استخدـ 
كؿ أعماؿ العنؼ كالتخريب كاإلرىاب التي آلت إلى الحرب مع أىالي يابرة لكى يػدخؿ 

لكّف أردكف لـ يستطع كضع يده  ا إلى أمالكو في ليكفوتمؾ المدينة عنكة، ثـ يضمي
عمييػػا خكفػػان مػػف تشػػابؾ الحػػدكد فػػي ىػػذه المنطقػػة الجنكبيػػة كالشػػرقية، إضػػافة إلػػى 

كلػػذلؾ اكتفػػى بمػػا أقامػػو بيػػا  ؛عممػػو بكصػػكؿ اإلمػػدادات إلييػػا مػػف ا مػػاكف المجػػاكرة
ـّ  قاـ عبد اهلل بف محمد كعاد مسرعان إلى ليكفو كبقيت مدينة يابرة خرابان نحك عاـ، ث

 الجميقػػى صػػاحب بطميػػكس باسػػتيطانيا كتعميرىػػا بعػػد أف جػػردت مػػف كػػؿ سػػػكانياو
كعرفت يابرة بعد ذلؾ صراعا مع حدكدىا الجنكبية كمممكة بنى عباد التى اسػتطاعت 
أف تغّيػػر شػػكؿ الحػػدكد فػػي اػػرب ا نػػدلس، حيػػث سػػيطرت عمييػػا كعمػػى بقيػػة مػػدف 

ينػػة عمػػى مػػا ىػػػك عميػػو حتػػى دخػػؿ المرابطػػػكف الغػػربو كظػػؿ الكضػػع بالنسػػػبة لممد
ا ندلس، كبذلؾ تغّيرت الخريطة السياسية إذ لـ تعد ىناؾ فكرة تقسػيـ ا نػدلس إلػى 
عدة ممالؾو فقد تكحدت ا ندلس تحت رايتيـ كضمكا يابرة إلى ممتمكػاتيـ، كسػرعاف 
مػػا تكالػػت ا حػػداث مػػع ظيػػكر دكلػػة المكحػػديفو لكنيػػا كانػػت كصػػحكة المػػكت حيػػث 

شػػتعمت فػػي المدينػػة النزاعػػات كالثػػكرات، كانتيػػى ا مػػر بضػػّميا إلػػى أمػػالؾ الممالػػؾ ا
 سالمية الى مدينة مسيحيةوإالمسيحية في شماؿ ا ندلس، كتحكلت مف مدينة 
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Conflict on the western border of Andalusia in 

the 4th and 5th centuries AH / 10th and 11th 

centuries AD  "The City of Yabra "Evora" is a 

model" 
Shaima Abdul Hamid Saad Al-Banna 

Department of Islamic History and Civilization - Faculty of 

Arts - Damanhur University – Egypt 

Emeil : shaymaa.elbana@art.dmu.edu.eg 

Abstract : 

The geographical boundaries of the city of Yabra are in 

the west Andalusia region (now Portugal). It is bordered 

on the north by the Taj River, which is located on an 

important group of Islamic cities. It is located in the 

north-west of Lisbon, and from the south is the city of 

Beja. the East. This strategic location has made it a major 

gateway to the center and heart of Andalusia. It is also 

one of the most important cities of the province of 

Badajoz, which was part of a border province close to the 

Portuguese border. The city is considered the precious 

jewel of the kingdom of Badelius, a natural reserve, 

established on a mountain that distinguishes it and 

separates it from the rest of Andalusia, and gained its 

fame from its strategic position in the axis of many land 

routes across Europe. It is also the center of a group of 

Islamic and Christian. It was bordered to the north by 

the kingdom of Lyons and from the south by the kingdom 

of Beni Abad and from the east by the kingdom of Nun, 

He built the snows. Thus, the city of Yabra was the 

golden gate for the crossing of any party to the property 

of the other party: for Muslims, the entrance and 

gateway to the north was the Kingdom of Lyons, and for 
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the Christians was the gateway to the center and south of 

Andalusia. Therefore, the king of Ardonio II sought the 

power to annex this city to the borders of his kingdom 

and worked hard to seize it. He used all the violence, 

vandalism and terror that led to the war with the people 

of Jabra to enter that city forcibly, and then annex it to 

his property in Lyon. But Ardonio II could not get his 

hand on it for fear of tangled the border in this southern 

and eastern region, in addition to knowledge of the 

arrival of supplies from neighboring places, so he did 

what he set up and returned quickly to Lyon. The town of 

Yabra remained desolate for about a year, and then 

Abdullah bin Mohammed al-Jalai, the owner of Badlius 

settlement and reconstruction after being stripped of all 

its inhabitants. Later, Yabra identified a conflict with its 

southern borders and the kingdom of Bani Abad, which 

was able to change the shape of the borders in the west of 

Andalusia, where it controlled the rest of the western 

cities. The situation for the city remained the same until 

the Almoravids entered Andalusia, thus changing the 

political map as there is no longer the idea of dividing 

Andalusia into several kingdoms. Andalusia united under 

their banner and joined their property, and the events 

soon began with the emergence of the Almohad state. But 

it was like the death squeak where the city caught up with 

conflicts and revolutions, and ended up annexing it to the 

kingdoms of Christian kingdoms in northern Andalusia, 

turning from an Islamic city into a Christian city 

II,  oYabra, West Andalusia, Ardon :Keywords

Portugal, King of Lyon, The fall of Yabra. 
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قبؿ الخكض في امار الحديث عف ىػذا البحػث التػاريخي الػديناميكي كمحػاكره 
تبد مف تكضيح المعنى اتصطالحي لمفػردات الُعنػكاف ؛كلػذلؾ يتكجػب عمينػا تعريػؼ 

ا مػر الػذل يتطمػب بيػاف معنػى الحػد فػي  Boundary Disputeالنػزاع الحػدكدم 
فيأتي بمعنى: منتيى الشيء  اتصطالح المغكم كالقانكني ، فمدلكؿ الحد لغة متعدد،

، كىك الحاجز أك الفاصؿ بيف شػيئيف ؛ لػئال يخػتمط أحػدىما بػاآلخر ،أك لػئال يتعػدل 
كيأتي بمعنى المنع،  كما يعنى الصرؼ عػف الشػيء مػف الخيػر و أحدىما عمى ا خر

كالشرو كالمحدكد: الممنكع مف الخيػر كايػره، كت يبعػد الحػد اصػطالحان عمػا ذكػر فػي 
مغػػكم ؛ حيػػث يعنػػى فػػي اصػػطالح القػػانكنييف : الخطػػكط المرسػػكمة التػػي مدلكلػػو ال

تفصػػؿ مػػا بػػيف إقميمػػيف، أك بػػا حرل مػػا بػػيف سػػيادتيف متجػػاكرتيف  و كليػػذا تحػػرص 
الدكؿ عمى أف تككف حدكد إقميميا معينػة كُمخططػة عمػى نحػك دقيػؽ ككاضػح ، بمػا 

ما أنو القكؿ الداؿ عمػى يجنبيا ىي كالدكؿ المجاكرة ليا أية نزاعات بشأف الحدكدو ك
 و (0بماىية الشيء  

كبيػر بػيف الحػدكد كالتخػـك ، فػالتخـك   كتبد مف ا خذ في اتعتبػار كجػكد فػرؽ ي
تعنى الفاصػؿ  بػيف ا رضػيف مػف الحػدكد كالمعػالـ ، كىػك منتيػى كػؿ قريػة أك أرض  

يا في حيف ككف الحدكد خطكطنا مرسكمة  عمى ا رض ، كما أف التخـك طبيعية؛  ن
                                           

ىػ"، لساف العػرب، الجػزء الثالػث، مػادة 600(  محمد بف مكـر بف منظكر ا فريقي  المصرم "ت1ب
بػػراىيـ مصػػطفى كآخػػركف، المعجػػـ الكسػػيط ، إ/  043دار صػػادر بيػػركت ،دوت، ص ، [حػػدد]

عمػى ، 063ص ، ت دو ، دار الدعكة ،د[حد]الجزء ا كؿ ، مادة  مغة العربية،تحقيؽ مجمع ال
بيػػارل، دار الكتػػاب بػػراىيـ اإلإالتعريفػػات، تحقيػػؽ  / ىػػػ"806بػػف محمػػد بػػف عمػػى الجرجػػانى "ت

التسػػكية السػػممية  / ناديػػة عبػػد الفتػػاح عشػػماكم السػػيد،008ص ىػػػ،0431 العربػػي بيػػركت،
 و06ص طار التحكيـ الدكلي ، المكتب العربي لممعارؼ،لنزاعات الحدكد في  أفريقيا في ا
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أجػػػزاء مػػػف سػػػطح ا رض ، بينمػػػا الحػػػدكد مػػػف صػػػنع اإلنسػػػاف ، كالتخػػػـك ت يمكػػػف 
 ، تحريكيا أك زحزحتيا ؛ لفقدىا حينئػذي بعػض الخصػائص التػي أعطتيػا صػفة التخػـك
بؿ تبقى في مكضعيا عمى عكس الحدكد التي تتغير، كت تظؿ عمى حػاؿ خاصػة فػي 

تمتقػػى عنػػده قػػكل دكلتػػيف، منػػاطؽ الصػػداـ و ممػػا يعنػػى أف الحػػدكد مكضػػع جغرافػػي 
كينتيى عند ىذه الحدكد نفكذ كؿ دكلة كقكانينياو كيجب عمينػا أف نتػذكر أف الحػدكد 
أنكاع ، منيا ما ىك طبيعي : قد تككف جبمية أك مائية ،  كمنيا ما ىك اصطناعي : 

 و0)بقد يككف خطكُطا فمكية أك خطكطنا ىندسية أك خطكطنا اتفاقية 
يقصػد بػو الحػد الػذل    Political Boundaryسػي كمف ثـ فإف الحػد السيا

 يقـك عمى تحديد نطاؽ اتختصاص اإلقميمي لمدكؿ و
كأما بالنسبة لتعريػؼ نػزاع الحػدكد فيػك: الخػالؼ الػذل ينشػب بػيف دكلتػيف أك 
أكثر بشأف تحديد المسار الصحيح لخط الحدكد المشػترؾ، كذلػؾ فػي ضػكء السػند أك 

التعيػيف ليػذا الخػط ابتػداءن ، كالػذل يمكػف أف يكػكف الصؾ القانكني الذل تـ بمكجبو 
اتفاقان دكليان ػ أك قراران صادران عف ىيئة تحكيـ دكلية ، أك حكمان قضائيان دكليان ، أك قرارنا 

كنزاعات الحدكد بصفة عامة ت تثكر إت بيف دكؿ متجاكرة  صادران عف منظمةي دكليةو
لحػدكدم الػذم ينشػأ بػيف الػدكؿ أك الكحػدات جغرافيان ، أك بيف دكؿ متقابمة وكلمنزاع ا

السياسية ذات السيادة أربعة أشكاؿ، كىذه ا شكاؿ ىي: الشػكؿ ا كؿ ُيعػرؼ بػالنزاع 
، كىك ما ينشأ حكؿ منطقة ما عندما تحاكؿ دكلة Territorial Disputeاإلقميمي 

بدأ بإثارة ما انتزاعيا مف جارتيا نتيجة لميزة في ىذه المنطقة تستقطب الدكلة التي ت
النزاعو كالشكؿ الثاني، كىك النزاع الذل ينصرؼ إلى مكقػع الحػدكد السياسػية، كذلػؾ 

فػي  نتيجة لمغمكض الذل يحيط بتحديدىا "كالغمكض في نص اتتفػاؽ "أك تعيينيػا "

                                           

/ محمد عكض اليزايمة، قضايا دكليػة 64، ص[ تخـ]، مادة 08ج لساف العرب، ( ابف منظكر،1ب
 و088-083ص ،8303 عماف، تركة قرف مضى كحمكلة قرف آتى،
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الكاقػػع العممػػي " كاالبػػان مػػا يتضػػمف جػػداتن حػػكؿ تحديػػد ككصػػؼ الحػػدكد السياسػػية، 
و كمػف الجػدير بالػذكر أف كػالن مػف  Positional Disputeكيطمؽ عمى ىػذا النػكع 

الشػػكميف ا كؿ كالثػػاني ييػػدؼ إلػػى تغييػػر مكضػػع الحػػد السياسػػي، بينمػػا ت يتطمػػب 
الشكالف اآلخراف ىذا التغييرو كالشكؿ الثالث يرتبط بكظيفػة الحػد السياسػي، كيسػمى 

نػزاع حػكؿ ، كالشكؿ الرابع كا خير ىك ال Function Disputesالنزاعات الكظيفية
اسػتغالؿ الثػركات اتقتصػادية، كالتػػي تقػع عبػر الحػدكد؛ مثػػؿ نيػر أك مػنجـ أك حقػػؿ 
نفط، كذلؾ بيدؼ تنظيـ عممية اتنتفاع بمكارد معينػة، كيعػرؼ بػالنزاع حػكؿ المػكارد 

 و(0باتقتصادية 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

يػػا فػػي اطػػار التسػػكية السػممية لنزاعػػات الحػػدكد فػي  أفريق ( ناديػة عبػػد الفتػػاح عشػماكم السػػيد، 1
 و06-08التحكيـ الدكلي ،ص
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 احملىر األول
 ةاملىقع اجلغرايف واالحخجاجاث والٌزاعاث احلذودَت علً هذٌَت َابر

 -:Evoraاحلذود اجلغرافُت واألهوُت االصرتاحُجُت ملذٌَت َابرة  - أ

 
كىػذه ا ىميػة  ،كىػك حػدكد المدينػة ،نحف بصدد مكضكع ااية فػي ا ىميػة   

أت كىػك حػدكدىا التػي تمثػؿ المحػاء  ،نابعة مف تناكلنػا أىػـ جػزء مكجػكد فػي المدينػة
كالجمد لإلنسافو فمدينة ي اُبر ه ،بالنسبة لألشجار

بمد بغرب ا ندلس ، تابعة  "يبكره" (0ب

                                           

(  تطمؽ عمييا معظـ المصادر العربية مدينة يابرة  بياء كألؼ كبػاء ُمكحػدة كراء ُميممػة كىػاء، 1ب
كيػػابر  كممػػة فارسػػية تعنػػى الضػػيعة التػػي ييبيػػا السػػالطيف  ىػػؿ الحاجػػة ، كيطمػػؽ اإلدريسػػي  

كما  ، Yabreaكاإلنجميزية  ، Evoraة كالحميرم عمييا يبكرة أك يابكرة ، كالمصادر اإلسباني
كتعنػػى نػػكع مػػف  ، كىػػى مدينػػة قديمػػة ، Eboraك  Eburaكردت فػػى جغرافيػػة اسػػترابكف 

الشجر الساـ الذل تتخذ عصارتو لتسميـ السياـ أك اتنتحارو كىى بمدة ليس فييػا اآلف أكثػر 
مييػا العػرب سػنة كاسػتكلى ع ،ككانت ىذه البمدة شييرة فػي أيػاـ الركمػاف ،ألؼ نسمة 06مف 
، ككاف يجمػس فييػا ممػكؾ البرتغػاؿ أحيانػان ، ـ0066ثـ استردىا اإلسباف سنة ، ميالدية 601
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، Baja لككرة باجة ا ندلسية التي تحػدىا مػف ناحيػة الجنػكب، كتنتيػى أحػكاز باجػة
 –كىذه المنطقة الشاسعة بيف المػدينتيف  ؛(0بيما بينيا كبيف يابره حكالي مائة ميؿ ف

مػػف البسػػائط الخصػػبة التػػي تغطييػػا المحاصػػيؿ المختمفػػة، كاابػػات  - باجػػة كيػػابرة
نيػا تتبػع قسػميا الجنػكبي، كىػى إالزيتكف، كتتمركز يابره في جنػكب البرتغػاؿ، حيػث 

كيمػك  006 :أم، ميػؿ 63عمى ُبعد   ،الشمالي  Almetejoعاصمة إقميـ المتيجك 
                                                                                                           

ذا دخػؿ إلييػا اإلنسػاف يظنيػا مدينػة عربيػة لكثػرة مبػاني العػرب  فييػا كامبػة طػرز اإلنشػاء =كا 
 يا أبك بكر عبد اهلل بف طمحة اليابرل وئالعربي عمى مبانيياو  كمف عمما

دريػس الحمػكدل المعػركؼ بالشػريؼ اإلدريسػي ، نزىػة المشػتاؽ فػي اختػراؽ إاهلل محمػد بػف أبك عبػد 
؛/ اإلدريسػي ،المغػرب كأرض 141-144الجػزء الثػاني ، مكتبػة الثقافػة الدينيػة ،القػاىرة ،ص اآلفػاؽ،

،ص 0860السكداف كمصر كا نػدلس مػأخكذة مػف نزىػة المشػتاؽ فػي اختػرؽ اآلفػاؽ ، طبعػة بريػؿ ،
تحقيؽ إحساف عباس  مد بف عبد المنعـ الحميرم ،الركض المعطار في خبر ا قطار،/مح061-080

/أبك اإلصبع عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل ا سدل "ت 606،ص0661،مكتبة لبناف ، الطبعة ا كلى ،
ىػ"،ا عالـ بنك ازؿ ا حكاـ  المعركؼ با حكاـ الكبرل ، تحقيؽ  نكرة محمد عبػد العزيػز، الجػزء 486
/ شكيب أرسالف ، الحمؿ السندسية فػي ا خبػار كاآلثػار ا ندلسػية ،  066- 068كالثاني، ص ا كؿ

،"  ىػػػ666/محمػػد بػػف عمػػى البركسػػكل الشػػيير بػػابف سػػباىى زاده "ت060ت، ص دو الجػػزء ا كؿ،
 ،8336 الطبعػة ا كلػى، أكضح المسالؾ إلى معرفة البمداف كالممالؾ، تحقيؽ الميدل عبد الركاضية،

/ مكسػكعة السػمطاف قػابكس  سػماء العػرب، المجمػد الثػاني،  610ص بيػركت، غرب اإلسالمي،دار ال
/ سحر سالـ، تاريخ بطميكس اإلسالمية أك اػرب ا نػدلس 0384ص جامعة السمطاف قابكس، لبناف،

 ؛838-836ص في العصر اإلسالمي، الجزء ا كؿ، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،
John Richardson for Peter Parker,Thomas Guy:A Dictioary ,English-Latin-
English The Second Edition,Enlarged ,Containing All Things Neceffary 
for the Tranflating of either Language into  the 
Other,London,1679,P.106.  

كالذراع ستة كتسػعكف ألػؼ  ،تؼ ذراعآ ة( الِميؿ ؛ مقدار مد البصر عند العرب مف ا رض، كُيقدر بثالث0ب
متػرو أحمػد بػف محمػد الفيػكمى ،  المصػباح 0811: إصبع ، كىك كحدة قياس لممسافة تساكل تقريبان 

 القػدس، / عمى جمعة ، المكاييػؿ كالمػكازيف الشػرعية، 886-881ص ،0686 المنير، مكتبة لبناف،
 و 10، ص8330القاىرة 
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كبذلؾ تحدىا ا شػبكنة شػماتن  ، كتقػع عمػى  ،تقع جنكب شرقيا، ك متران مف ا شبكنة
فيي أقرب المػدف الغربيػة إلػى  ،كد اإلسبانيةا إلى الشرؽ مف الحدكيمكمترن  83مقربة 

 كلذلؾ يككف مكقعيا ااية في الخطكرة و ؛ قمب ا ندلس 
ُأسسػت يػػابرة عمػػى ىضػػبة عاليػػة تحػػيط بيػا الجبػػاؿ مػػف جميػػع الجيػػات ، ممػػا 

سػتراتيجي حصػيف إكمحميػة طبيعيػة ، فيػي تتمتػع بمكقػع  يعنى أنيا مدينة محصػنة
أت كىػك  ،في المدف الساحمية إتبيا شرط ت يتكافر كمنيع ؛  ف ىذه المدينة يتكافر 

ا مر الذل أكسبيا خصائص المػدف  ،كقكعيا عمى جبؿ أك ىضبة عالية حتى ت تراـ
الساحمية مف الحصانة كالمنعة راػـ عػدـ سػكاحميتياوو كمػا أنيػا مدينػة قديمػة ترجػع 

                      كمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػمى   Eboraإلػػػػػػػػػى العصػػػػػػػػػر الركمػػػػػػػػػاني اسػػػػػػػػػميا ايبػػػػػػػػػكرا 
 "Liberalitas Julia كقد نالت شيرة عالية زمف الركماف؛ لذلؾ ا مر الذل جعؿ "

لػى العػرب  فػي تشػييد أسػكارىا  الركماف يتخذكنيا عاصمة ليـ، كيرجع ليـ الفضؿ كا 
 كبناء أبراجيا و كالتي ما زاؿ يكجد بيا بعض اآلثار الركمانية اليامة حتى اآلفو  

محاطة بمجمكعة ميمة مف المدف كالحصكف  كانػت سػببان  -يابرة  -كما أنيا 
مػدادىا  في بقائيا فترة ليست بقصيرة في كجو أعدائيا كفى ثرائيػا كزيػادة أىميتيػا كا 

ا زمات كالحركب، كىذا مف أسػرار أىميتيػا؛ فيػي تقػع  ،بكؿ ما تحتاجو خاصةن كقت  
مف جميع الجيات،   خصيب يحيط بو كيحده التالؿ كالحصكف كالمدف اليامة في كادي 

 Elvasميػؿ مػف يػابرة ، كمدينػة  00عمػى بعػد (0ب  Cratoكالدليؿ عمى ذلؾ مدينػة 
ميػؿ  81عمػى بعػد (0بEitremozميؿ مف يػابرة، كمدينػة  41التي تقع عمى بعد  (8ب

                                           

 لبرتغاؿو( التي كانت مقر لكبار الفرساف با0ب
Charles Knight ;Geography or First Dibision of the  English 
Cclopaediay , Volume I,London,1866,P.187.   

 ( كىى  عبارة عف قمعة كحصف شيير كمنيع بالبرتغاؿو8ب
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يػابرة، كأيضػان مف ميؿ  08الذل يقع عمى بعد  (8ب  Monsarcaكحصف مف يابرة  ،
ميؿ مف يابرة التػي كانػت  83عمى بعد يقع  الذل Velho-o-Montemorحصف 

عمػى بعػد  Mouraoك ،ميؿ مف يػابرة 41عمى بعد  Mouraك بمثابة قمعة كحصف،
 Serpaميػػؿ مػػف يػػابرة ك 83التػػي تقػػع عمػػى بعػػد  Ouriqueك ميػؿ مػػف يػػابرة، 01

ميػؿ  01عمػى بعػد  Vttlavifosaكمػا تقػع  ميػؿ مػف يػابرة، 13التي تقع عمى بعػد 
أف العػػػرب اسػػػتطاعكا فػػػتح يػػػابرة حػػػكالى  إتالػػػراـ مػػػف كػػػؿ ىػػػذا كعمػػػى مػػػف يػػػابرة و 

كتػػـ تحريػػؼ اسػػميا إلػػى  ،كصػػارت فػػي أيػػاميـ مػػف أىػػـ المػػدف ،ـ601ىػػػ/ 66سػػنة
Yaburaو (0ب 

                                                                                                           

Charles Knight ;Geography or First Dibision of the  English 
Cclopaediay,P.187.   

 اف مرتفع  بالبرتغاؿ تحمييا قمعة ذات ترسانة كبيرة كمقر لمحاكـ في ىذه المنطقةو( كتقع بمك0ب
Charles Knight ;Ibid,P.187.   

 يانو  كمحاطة با سكار كالحصكفوم ( كىى تقع عمى الضفة الغربية لكاد2ب
Charles Knight, Ibid,P.187.   

 دار صادر بيػركت، المجمد الخامس، داف،( شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت الحمكم، معجـ الُبم0ب
مطمح ا نفس كمسػرح  / (186؛ أبك نصر الفتح بف خاقاف اإلشبيميبت 484ص ىػ،0066

الجػػزء ا كؿ، الطبعػػة ا كلػػى  التػػأنس فػػي مممػػح أىػػؿ ا نػػدلس، تحقيػػؽ  محمػػد عمػػى شػػكابكة،
أ كالخبػر ديػكاف المبتػد عبد الرحمف بػف خمػدكف، /01ص بيركت، ىػ، مؤسسة الرسالة،0430

الجػزء  مراجعػة سػييؿ زكػار، فى تاريخ العرب كالبربػر كمػف عاصػرىـ  مػف ذكل الشػأف ا كبػر،
بػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد القضػػػاعى أ؛ 080ص بيػػػركت، ،8333دار الفكػػػر لمطباعػػػة،  السػػػادس،

دار المعػػارؼ  الثػػاني،=تحقيػػؽ ُحسػػيف مػػؤنس، الجػػزء  الُحمػػة السػػيراء، المعػػركؼ بػػابف اآلبػػار،
الحمػػؿ السندسػػية فػػي ا خبػػار كاآلثػػار ا ندلسػػية ، الجػػزء  شػػكيب أرسػػالف، ؛66ص القػػاىرة،
؛ محمد عبد اهلل عناف، ا ثار ا ندلسية الباقيػة فػي اسػبانيا كالبرتغػاؿ، الجػزء 060ص ا كؿ،

الجػزء  ؛ محمػد عبػد اهلل عنػاف ، عصػر المػرابطيف كبدايػة الدكلػة المكحديػة ،400الثامف ،ص
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 ،مما سبؽ يتضح لنا أف مدينة يابره بحصكنيا أشػبو بجزيػرة تقػع كسػط البحػر
نػػاءن كىػػيكالن ممػػا يعنػػى أنيػػا تمثػػؿ ب كيحػػدىا الحصػػكف الصػػغيرة مػػف جميػػع الجيػػات،

متكامػؿ  ا ركػػاف مكتفيػػان بنفسػػو ذاتيػان عػػف أم شػػيء خػػارجيو ممػا جعػػؿ منيػػا حصػػنان 
 حدكديان في المنطقة الكاقعة ما بيف ا ندلس اتسالمية كالممالؾ المسيحية و

 ، كيفصميا عف بطميكس  Batleous(0بكقد كانت يابرة مف أعماؿ بطميكس 

                                                                                                           

نسػخة  مدينة إيفكرا البرتغاليػةوو عنػدما تمتقػي العمػارة الركمانيػة كاإلسػالمية ؛188ص الرابع،
، لنػػدف؛ محمػػد محمػػكد النشػػار ، كام بػػاؾ مشػػيف عمػػى مكقػػع 8308نػػكفمبر  27 محفكظػػة

عػيف لمدراسػات  الطبعػة ا كلػى، خارجية  لفكنسػك ىنريكػز،تأسيس مممكة البرتغاؿ السياسة ال
 ؛061ص ، ـ0666 كالبحكث اإلنسانية كاتجتماعية،

Josiah CONDER :Dictionary of Geography ,ancient and 
modern,etc,London,1834,p.213.  
Charles Knight Ibid,P.187.   
Britannica Educational Publishing Portugal and Spain, Britanncia 
Educational Publishing2013,p.49  

شػػبميو مػػف الشػػماؿ، كتفضػػميا عنيػػا جبػػاؿ الشػػارات الكبػػرم إمكػػة بطميػػكس: تجػػاكر مممكػػة مم( 1ب
سػيرامكنيا، كتشػتمؿ عمػى رقعػة كبيػرة تمتػد مػف اػرب مممكػة طميطػة حتػي المحػيط ا طمنطػي، 

جة فػي الجنػكب، ككانػت العاصػمة بطميػكس، كتشمؿ أراضى البرتغاؿ كميا تقريبان حتى مدينة با
كتتكسػػط بطميػػكس عػػدة مػػدف منيػػا مػػارده كيػػابرة ك اتشػػبكنو كشػػتريف كشػػنترة كقممريػػة كبػػاز 

 كايرىاو 
لممزيػػد انظػػر محمػػد عبػػد اهلل عنػػاف، دكلػػة اتسػػالـ فػػي ا نػػدلس مػػف الفػػتح إلػػى بدايػػة عيػػد 

 و060، ص0سحر سالـ، تاريخ بطميكس، ج ؛80الناصر ، الجزء ا كؿ ، ص 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=694882&issueno=12342
http://www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=694882&issueno=12342
http://web.archive.org/web/20121127161232/http:/www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=694882&issueno=12342
http://web.archive.org/web/20121127161232/http:/www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=694882&issueno=12342
http://web.archive.org/web/20121127161232/http:/www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=694882&issueno=12342
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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أيضان مرحمتاف التي يفصميا "القصر" (8بالقصر كما يفصميا عف مدينة  ، (0بمرحمتاف
باإلضافة لكؿ ىذا نجد يابرة تقع عمى الحدكد الشرقية  ميؿو 03عف البحر ب 

 (0ب ولمبرتغاؿ كالغربية لألندلس
كفيػو القصػر المعػػركؼ بقصػر أبػى دانػػس  ،كمػا كانػت يػػابره تتبػع إقمػيـ القصػػر

Alcocer do Sal  ،كبطميػػكسBadajos ، كشريشػػةJerez de Los 
Caballeros ، كماردةMeride ، كقنطرة السيؼAlcantara ،  كقكريةCoria  و

جنكبػان كالػبالط  ( 4بكىذه المنطقة بمدنيا  تقع عمى الحدكد الغربيػة بػيف إقميمػي القفػر 
 و(1بشماتن 

مما سبؽ يتضح ا ىمية الكبرل ليذه المدينة فيي مدينة مف الطراز ا كؿ 
 تميز الذل جعؿ منيا حدان كفاصالن بيف الشرؽ كالغرب،بفضؿ مكقعيا الجغرافي الم

كتسبب ذلؾ في فكائد كثيرة ليا كلمف حكليا ،  ؛فيي مدينة تقع في مفترؽ الطرؽ
                                           

 ىي المسافة التي يقطعيا السائر في نحك يكـ أك ما بيف المنزليفو ( المرحمة :0ب
 و001ص ،0ج ، [رحؿ]المعجـ الكسيط، مادة  براىيـ مصطفى كآخركف ،إ
الػركض  ( قصر أبى دانس: يقع اربي ا ندلسو أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عبػد المػنعـ الحميػرم،2ب

 ،0661 مكتبػػة لبنػػاف، الطبعػػة ا كؿ ، حسػػاف عبػػاس،إؽ المعطػػار فػػي خبػػر ا قطػػار، تحقيػػ
 و461ص

 / شػػياب الػػديف أبػػك عبػػد اهلل يػػاقكت الحمػػكل080ص (  اإلدريسػػي، المغػػرب كأرض السػػكداف،3ب
ل"، دار الكتػب  -الجزء الخامس "ؿ " معجـ البمداف، تحقيؽ فريد عبد العزيز الجندم،686"ت

 486ص العممية،
كسػماه البكػرم   ،سػبانيا ككسػط البرتغػاؿإإقميـ الجكؼ الممتد فػي اػرب  ( إقميـ القفر : المراد بو4ب

 شنت مارية كمارتمة كشمب كايرىا مف الحصكف و :كمدنو ،بالمفازة
 و 061ص اإلدريسي، المغرب كأرض السكداف  كمصر كا ندلس،

دريسػي ، كمػف مػدنيا مػدليف الحاليػة و اإل ،( إقميـ البالط نسبة إلى مدينة صػغيرة تسػمى الػبالط5ب
 و061ص المغرب كأرض السكداف  كمصر كا ندلس،
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كمنيا لباقي  ،ت فصؿ بيف البمداف الشرقية كالجنكبية ،نيا كانت حمقة كصؿأكما 
 ا ندلس و

 سػجد جػامع كأسػكاؽ،كيابره مدينة كبيرة عامرة بالسكاف كليا سػكر كقصػبة كم
كما يكجد بيا الخصػب الكثيػر الػذل ت يكجػد بغيرىػا مػف كثػرة الحنطػة كالمحػـ كسػائر 
البقػػكؿ كالفكاكػػو ، كىػػى أحسػػف الػػبالد بقعػػة كأكثرىػػا فائػػدة كالتجػػارات إلييػػا داخمػػة 

مما سبؽ يتبيف لنا دكر الطبيعة في إاداؽ الكثير مف النعـ كاتمتيازات  (و0بكخارجة 
ا مػػر الػػذل جعػػؿ منيػػا مدينػػة زراعيػػة منفػػردة عػػف ايرىػػا بكثيػػر مػػف  عمػػى يػػابرة ؛
كىػػذا سػػر مػػف أسػػرار  ،كمػػا جعمػػت منيػػا منطقػػة  جػػذب كمطمعػػان لمتجػػار ،الزراعػػات

 أىميتيا كطمع الكثيريف فيياو
ليػػذا كمػػو كانػػت المدينػػة تحتػػؿ المكانػػة الثالثػػة مػػف حيػػث ا ىميػػة بػػيف مػػدف 

كمػا أنيػا كانػت  ميف كالممػكؾ المسػيحييف،كىػى مركػز كسػكف لمعظػـ المسػم البرتغاؿ،
كقػػد حػػدد عممػػاء اآلثػػار البرتغػػاليكف تػػاريخ  ،أكثػػر المػػدف إثػػارة لمممػػكؾ البرتغػػالييف

 و(8بؽوـ  116تأسيسيا عاـ 
حيػث مكقعيػا القريػب مػف أرض  ؛يػةمف ىذا كمو يتضح لنا أف يابرة مدينة ثغر 

 لصػػراعات فػػي أراضػػييا،العػػدك، كمػػا كانػػت عرضػػة لمغػػارات الحربيػػة كمحػػالن لنشػػكب ا
د ػكبذلؾ تعد منطقة متكاممة بحصكنيا كمراكزىا العمرانية كفى حالة اكتفاء ذاتي و فق

 كانت ىذه المنطقة تخضع لمكجات مف المد كالجزر العسكرم ُتجسد الصراع 
                                           

 محمد عبد الغنى حسػف، ؛141-144ص ،8ج نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، ( اإلدريسي،1ب
 ؛003ص ،0660اتسػكندرية، الشريؼ اإلدريسػي ،الييئػة المصػرية العامػة لمتػأليؼ كالنشػر،

محمػد  ؛66ص ندلسػية، الجػزء ا كؿ،الحمؿ السندسية فى ا خبػار كاآلثػار ا   شكيب أرسالف،
 و400ص عبد اهلل عناف، ا ثار ا ندلسية الباقية في اسبانيا كالبرتغاؿ،

 John Murray : Ahandbook for Travellers in Portuga, secon edition(2ب
,Londonl,1856,p.48. 



 

  

 

 
 عشر الميالدم مدينة ياُبره "ايفكرا" ُنمكذجان  كالثانياليجرم / العاشر  مف القرف الرابع حتى القرف السادس النزاعات عمى الحدكد الغربية لألندلس 

 

630 

                  (و0بالدائر بيف المسمميف كالمسيحييف في ا ندلس
ف باتحتجاج كالنزاع عمى مدينة يابرة كما قياـ أردكف الثاني ممؾ ليك -ب

 ـو600ىػ/030ترتب عمى ذلؾ 
فمنيػػا مػػا ىػػك  ،لقػػد تعػػددت صػػكر اتحتجاجػػات كالنػػزاع عمػػى حػػدكد يػػابره     

كمنيػا مػا ىػك إسػالمي يشػمؿ العػرب كالبربػرو كيرجػع السػبب فػػي  ،احتجػاج مسػيحي
تحتجػاج ايػر السػممى تنكع النػزاع عمػى يػابرة إلػى تنػكع السػيادات المجػاكرة ليػا ، كا

عػػالف الػػرفض كالمقاكمػػة كأنكاعػػو  اتحتجػػاج ايػػر  -يعنػػى اتعتػػراض كاتسػػتنكار كا 
فمنيا الحصار كالتخريػب كالعنػؼ كالتػدمير كالقتػؿ كالسػبي كانتيػاؾ  ،كثيرة –السممى 

 الحرماتو 
كلذا فإف أم نكع مف أنكاع اتحتجاج يعد بمثابة حػرب ضػد المدينػة و فظمػت   

حالة مد كجذر عمى مػدار تاريخيػا بػيف النصػارل كالمسػمميف حينػان كبػيف المدينة في 
سػالمية تتبػع مممكػة إفمػـ يعتػرؼ أردكف بيػابره مدينػة  المسمميف أنفسيـ حينػان آخػر،

كقاـ بارتكاب مجمكعػة جػرائـ  ،المسمميف كحدكدىا في الغرب ، بؿ استنكر ذلؾ تمامان 
احتجاجػان كرفضػان  باختراقيا كدخكليػا؛كما قاـ  ،ضد المسمميف عمى حدكد مدينة يابرة

لمكاقع كمحاكلة لتغييره و كفى ىذا الصدد تبد مػف عمػؿ دراسػة لشخصػية أردكف بػف 
-030ب  Ordono II de Leon(8بأذفػػكنش الثػػاني "أردكنيػػك الثػػاني" 

                                           

كس اإلسػالمية ايػر سحر سالـ، مظاىر الحضارة فػي بطميػ (  لتعريؼ الثغر كاآلراء حكلو انظر:1ب
 و168-166ص ـ،0686رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه، اتسكندرية، منشكرة،

كىػك اتبػف  ـ كحتػى كفػات،604كممػؾ ليػكف كجميقيػة مػف عػاـ  ـ،603ممؾ جميقية منذ عػاـ ( 2ب
  Ramiro IIكخمفػو راميػرك الثػانى  الثاني لمممؾ الفكنسػك الثالػث مػف زكجتػو خمينػا النافاريػةو

 ككػػاف ممكػػان نشػػطان إذ إنػػو انتيػػز فرصػػة اتضػػطرابات التػػي تسػػكد ا نػػدلس، ـو600ة فػػى سػػن
كمػا  كمػا لبػث أف تػكفى، حالفػان مػع مممكػة نبػرة عػدة مػرات،تكأاار عمى الثغػكر اإلسػالمية م=

 لبث أف تكفى كخمفو أخكه فركيال الثاني و



 

  

 

 
 عشر الميالدم مدينة ياُبره "ايفكرا" ُنمكذجان  كالثانياليجرم / العاشر  مف القرف الرابع حتى القرف السادس النزاعات عمى الحدكد الغربية لألندلس 

 

638 

كالتعػػرؼ عمػػى نشػػأتو لمػػا لمنشػػأة مػػف تػػأثير  ،ـ( ممػػؾ الجاللقػػة684-604ىػػػ/008
المسمميف كطريقتو العنيفة الخاليػة مػف أم رحمػة، فمػـ  قكل كخطير عمى حركبو مع

فقد كاف عبارة عف جريمة متكاممة  يكف ىجكمو كازكه ليابرة ليقارف بأم ازك آخر؛
ـ( إلى بنى مكسى بف 603-886ا ركاف و فقد عيد كالده الفكنسك الثالث الممقب ب

كاختار  ـو886ىػ/860قسى أصحاب سرقسطة بتنشئتو فعاش في كنفيـ حتى سنة 
كالده بنى قسى تحديدان لما ُعػرؼ عػنيـ مػف قػدرتيـ عمػى  تغييػر كتئيػـ كتحالفػاتيـ 

؛ (0بحسب مصالحيـ الشخصية فأراد كالده أف يتطبػع بطبػاعيـ كأف يقمػدىـ فػي ذلػؾ 
مما سبؽ يتجمى لنا أف الفكنسك الثالث عندما أراد أفُ ينشػأ كلػده كيجعػؿ منػو داىيػة 

ا بمكػرىـ كدىػائيـ السياسػي كقػدرتيـ سمميف لعممو جيػدن حرب اختار المكلديف مف الم
كىذا كمو مف أجػؿ اتسػتعداد لمحاربػة المسػمميف مسػتقبالنو فمػا  ،البارعة في الحركب

سػػالمية مػف أكثػػر المحػف فػي تػػاريخ ا نػدلس إيالمػػان إتعرضػت لػو يػػابرة يعتبػر محنػة 
 كتأثيران في النفكس و  

ة أردكف بػػػػف أذفػػػػكنش بالكحشػػػػية قامػػػػت الممالػػػػؾ المسػػػػيحية بقيػػػػادة الطاايػػػػ
كالمغاتة في سفؾ الدماء بارتكاب أبشع كأشد الجرائـ بمدينة يابرة لعدة أسػباب منيػا 

كمنيػػا مػػا كػػاف تطمعػػان منػػو لفػػرض  مػػا كػػاف بػػدافع اتنتقػػاـ مػػف المسػػمميف با نػػدلس،
كلػذلؾ ؛ حكاـ قبضتو عمى ىذه المنطقة  التي كاف يعتبرىا حقان مف حقكقػوا  سيطرتو ك 

ك نػو  سػيتمكف مػف خالليػا   ف يعمؿ جاىدان مف أجؿ  استرداده مف يد المسمميف ،كا
كىك ما يعرؼ بالنزاع المكضعي أك المكػاني ،  ،مف السيطرة عمى باقي مدف ا ندلس

                                                                                                           

Juan Gil Fernandez,Jose L.Moralejo ,Juan Ignacio Ruiz de ,Cronicas 
Asturianas,Universidad de Oviedola Pena ,1985,P.246-323.         

نصكص عف ا ندلس مف كتاب ترصيع ا خبار كتنكيع اآلثار  ( أحمد بف عمر بف أنس العذرل،1ب
مدريػد  معيػد الدراسػات اإلسػالمية، تحقيؽ عبد العزيز ا ىكائى، كالمسالؾ إلى جميع الممالؾ،

 و031ص ،0تاريخ بطميكس،ج حر سالـ،؛ س016-00-80،ص0661
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كىػك مػا يعػرؼ بػالنزاع حػكؿ  ،كما كانت حاجتو لمماؿ كالغنائـ دافعان لو كراء كػؿ ذلػؾ
ىذا الحؽ عمى المسمميف كتنازع عمى حدكد يػابرة  كلذلؾ استنكر ؛المكارد اتقتصادية

كالػػذل ييػػدؼ إلػػى تغييػػر ، Territorial Disputeممػػا ُيعػػرؼ بػػالنزاع اإلقميمػػي  
مكضػػع الحػػد السياسػػيو فقػػد كػػاف اػػرض أردكف الثػػاني تػػدمير ىػػذه المدينػػة تػػدميران 

ائيػة حيث إنيا منطقػة ن شامالن حتى ت يستطيع المسممكف با ندلس إعمارىا مجددان؛
و كىػػذا كمػػو يرجػػع  (0بكىنػػا تكػػكف المدينػػة فاراػػة مػػف السػػكاف  ،كيصػػعب اسػػتيطانيا

لمدل خطكرة ىذه المدينة كسكاِنيا المسػمميف عمػى الممالػؾ المسػيحية بػالغرب فيػي 
كسكؼ ينجح سكانيا القاطنكف بيا في إبطاؿ أم  ،مدينة مأىكلة بالسكاف المسمميف

فيػػي  ،يطرة عمػى أم مدينػػة بغػرب ا نػػدلسمحاكلػة مػػف قبػؿ الممالػػؾ المسػيحية لمسػػ
 شككة قكية في ظيكرىـ و

خػالء المدينػة مػف سػكانيا تسػنح لػو ا  كعندما يتمكف أردكف مػف قتػؿ كتيجيػر ك 
الفرصػػة لػػو ليقػػـك بنقػػؿ السػػكاف المسػػيحييف إلييػػا كاتسػػتحكاذ عمييػػا، كبػػذلؾ تصػػبح 

ؿ ذلؾ قاـ بارتكاب  ج؛ سالميةإلمركزان كقاعدة عسكرية خطيرة لو في قمب ا راضي ا
كالذل يعتبر مف كجيػة نظػره حقػان مشػركعان ، فقػاـ بمخالفػة العػرؼ  ،كؿ ما ىك فاسد

كالقػػانكف الػػذل يحكػػـ سػػمكؾ المدينػػة كالقػػكات المتحاربػػة بالمسػػيحييف كالمسػػمميف( 
لذلؾ  ؛كقد نالت ىذه المخالفات مف ا فراد كالممتمكات أيضان  كا فراد في حالة الحرب،

لتػػكافر كػػؿ أركػػاف  ؛مػػؽ عمػػى مػػا قػػاـ بػػو أردكف الثػػاني جريمػػة حػػربيمكػػف أف  يط
كالذل يعنػى التخطػيط مػف جانػب أردكف لمسػيطرة عمػى  ،كىى الركف الدكلي ،الجريمة

كىك قياـ أردكف بارتكاب معظـ ا فعاؿ التي يحُظرىػا كيمنعيػا  ،يابرة ، كالركف المادم
 نسانية كالتدمير ووووووووووالخ وكالمعاممة اير اإل  كالتعذيب، قانكف الحرب، كالقتؿ،
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أاسػطس سػنة  6المكافؽ ىػ  030محـر سنة  00قاـ أردكف الثاني في  يـك 
كقػػاـ برحمػػة استكشػػافية اسػػتطالعية لتفقػػد  ،ـ بالتكجػػو ناحيػػة اػػرب ا نػػدلس600

فالحػػظ بعػػض الضػػعؼ فػػي كسػػائؿ  مػػكاطف القػػكل كالضػػعؼ لمحػػدكد الغربيػػة لممػػدف ،
ر يابرة مسرحان  فعالو الكحشية  كمذبحتو الدمكيةو كالسؤاؿ كلذلؾ اختا ؛الدفاع عنيا

ما دكافع أردكف الثاني تختيار مدينة يابرة بالذات دكف ايرىا  :الذل يطرح نفسو ىنا
 ف أردكف أثبػػت لنػػا أنػػو  : مػػف مػػدف اػػرب ا نػػدلس ليقػػيـ بيػػا ىػػذه المذبحػػة  أكتن 
ك مػف النػكع الػذل يفكػر جيػدان داىية حرب يتمتع ببصيرة حربية كعسكرية نافػذة ، فيػ

نظر بتمعف كتركيز إلى مدف ىذه المنطقة فكجػدىا  فقدقبؿ اإلقداـ عمى خطكة كيذه ،
فكجػػد أف يػػابرة مختمفػػة عػػف كػػؿ المػػدف  ،فػػدقؽ النظػػر أكثػػر كميػػا متطرفػػة كنائيػػة،

فكجد عدد سكانيا كبيران بالراـ مف  ،كىك عدد السكاف ،المجاكرة ليا في شيء خطير
ا حتػػى ت يسػػتطيع كلػػذلؾ أراد إبػػادتيـ جميعنػػ رقعػػة صػػغيرة مػػف ا رض، أنيػػا تشػػغؿ

كصػػعكبة  ،المسػػممكف اسػػتيطانيا مػػرة أخػػرل لبعػػد ىػػذه المدينػػة عػػف مركػػز الخالفػػة
كفػى ىػذه الحالػة تػأتى  المناخ ىناؾ كعدـ تماشيو مع طبيعة مناخ  بػالد المسػمميف،

كمػا   - ض سيطرتو عمييػافر ك الفرصة الذىبية  ردكف بتكطيف المدينة بالمسيحييف 
لككنيا مدينة ذات مكقع استراتيجي حصيف ُيمكنو مف قمب ا ندلس كجنكبيا  إتذلؾ 

و فكػػاف معػػو مػػف الخيػػؿ كالرجػػاؿ كالرمػػاة  حػػكالى ثالثػػيف ألفػػان ، ككػػاف عامػػؿ المدينػػة 
-033حينئذي مركاف بف عبد الممؾ في عيد الخميفة عبد الرحمف الثالػث بالناصػر( ب

، كاختػػار النصػػارل ىػػذا التكقيػػت بالػػذات لمػػدخكؿ ليػػابرة (0ب ـ(660-608ىػػػ/013
لحرص الناصر عمى أراضػي المسػمميف كالقيػاـ باسػترجاعيا مػف حػكزتيـ ، كتكػريس 

حيث كػانكا يػركف فػي  ؛ةكؿ جيكده لقمع الثكرات كتطيير ا ندلس مف عناصر الفتن
لمتػدخؿ فػي  -النصػارل - القائميف بيذه الفػتف كالثػكرات عػامالن ميمػان كمسػاعدان ليػـ
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كىذ ما ت يراب فيو النصارل لككنو ضد أىكائيـ كرابػاتيـ  مدف كشؤكف المسمميف،
أف المخرج ليـ مف كؿ ىذه ا مكر الػدخكؿ ليػابرة كبدايػة  -النصارل –كلذلؾ كجدكا 

ظؿ أردكف بيايرة ثالث عشرة ليمة يطبؽ كُيكقع كػؿ أنػكاع المحرمػات  لتحقيؽ ىدفيـ،
فيقػكؿ صػاحب حكليػة عبػد الػرحمف الناصػر "فنػزؿ عمػييـ يػـك ، منػوبيا دكف رحمة 

 و  (0با ربعاء لثالث عشرة ليمة خمت مف المحـر منيا"
نػػزؿ قػػد ردكف بمحاصػػرة حػػدكد يػػابرة ككبػػدىا ذلػػؾ خسػػائر فادحػػة ليػػا، فأقػػاـ 

بػػالقرب مػػف سػػكر يػػابرة" كبالتحديػػد  فػػي مكػػاف مػػا فػػي سػػكرىا" متحسسػػان عػػكرة ىػػذا 
متطامنػػان بمنخفضػػان( لػػيس لػػو سػػتارة كت شػػرفات بػػأعاله ، كمػػا كجػػد فكجػػده  ،المكػػاف

ػػ لقاءىػػا إأىػػؿ المدينػػة قػػد اعتػػادكا  -قمامػػة  -مػػف زبػػكؿ امرتفعنػػ اخػػارج السػػكر ككمن
كعمى مدار ا ياـ كادت تساكل فػي بعػض ا مػاكف أعػاله بكىػذا خطػأ بشػرل  ،خارجو

كف عكرة المكػاف كعمػى كىنا تبيف  رد ،بسيط تسبب بمركر الكقت في تدمير مدينة(
 و (8بالفكر قاـ بتطكيؽ المدينة مف جميع جياتيا

مما سبؽ يتضح انصراؼ أىؿ يابرة المسمميف عف النظر إلى خط دفاعيـ     
ىا دكف اتلتفات إلى ما قد يعتريو ك ا كؿ معتمديف عمى قكتو كحصانتو التي تعكد

ـ كثغرة لتممص ا مر الذل جعؿ مف حصنيـ نقطة ضعؼ لي ،مف بعض العكرات
العدك إلييـو فكاف آخر شيء يفكركف فيو ىك النظر في تحصينات المدينة كخاصة 
أسكارىا لعمميـ جيدان بقكة حصكنيا التي تعكد لمعصر الركماني مما ترتب عمى ذلؾ 
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مف حدكث بعض اإلىماؿ الذل جعؿ جزء مف ىذا السكر يفقد بعض مميزاتو 
ردكف بالنزكؿ عند سكر يابرة كقيامو بالبحث  الدفاعية كمما يدلؿ عمى ذلؾ قياـ أ

كبالفعؿ  ،بدقة عف عيب خطير في ىذا السكر يستطيع مف خاللو الدخكؿ لممدينة
كمما زاد ا مر سكءان قياـ أىؿ المدينة بإلقاء القمامة  ربو كحصؿ عمى مراده،أكجد م

 ـ ذلؾوكبالفعؿ ت ،بجانب ىذا المكاف المنخفض مما يسيؿ عممية اختراؽ المدينة
كقد تسبب تطكيؽ أردكف ليابرة في خكؼ كفزع أىميا كتجػكيعيـ كعػدـ قيػاميـ 
بممارسة حياتيـ بحرية داخميا كخارجيا و ثـ استعد لمياجمتيا بقكاتو مف كؿ اتجاه 

ككاف ا ىالي  ،كاستعد لقتاؿ أىميا، كىنا تحكلت أىدافو مف اإلاارة عمييا إلى فتحيا
، ككػػاف أردكف يسػػتخدـ كػػؿ الكسػػائؿ كا دكات فػػي  يػػدافعكف عنيػػا مػػف فػػكؽ ا سػػكار

كاتشتراؾ فػي  ،كأمرىـ بالنزكؿ عف خيكليـ ،فجمع كؿ فرسانو ىجكمو عمى المدينة،
كلػػـ يسػػتثف مػػف رجالػػو سػػكل  ،كمػػنيـ القػػكاميس كا بػػاترة ،القتػػاؿ حتػػى ِعميػػة القػػـك

 و (0بخمسة أفراد مف مشيخة أىؿ بيتو 
حسػاس بضػعفيا اريخ المدينػة قػد يعتريػو اإلمما سبؽ يتضح لنا أف المطالع لت

لكػػف سػػرعاف مػػا يػػرل الصػػكرة الحقيقيػػة مػػف خػػالؿ اسػػتدعاء  ،كاضػػمحالؿ حصػػانتيا
 مرتو لالشتراؾ في القتاؿوإأردكف لكؿ مف ىـ تحت 

كقػاـ أردكف  كبدأ اليجـك عمى أىالي يابرة المدافعيف عنيا مػف أعمػى ا سػكار،
تػي لػـ يسػتطع أحػد النجػاة منيػا ، كعنػدما اشػتد باستخداـ النباؿ كالسػياـ الخارقػة ال

كأصػبحكا  كتكػاثرت النبػاؿ عمػييـ كعجػزكا عػف الصػمكد، ،القتاؿ عمػى أىػالي المدينػة
فأصػػبح  كتراجعػػكا عنيػػا إلػػى داخػػؿ المدينػػة؛ ،تركػػكا ا سػػكار مكشػػكفة ةىػػدفان لمرمػػا

ـ عمػػى كلػػـ تتػػردد لكػػى تيجػػ، الميػػداف خاليػػان  ردكف كقكاتػػو التػػي لػػـ ُتِضػػع الفرصػػة
كاسػػتطاعكا  ،المدينػػة، كفعػػالن تسػػمقكا إلػػى أعمػػى السػػكر عػػف طريػػؽ كػػـك مػػف القمامػػة
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كمػف ىػذه الفتحػة مباشػرة إلػى قمػب المدينػة،  ،بفضؿ ىذا الكـك فتح ثغرة فػي السػكر
بدخكليـ عمييـ مف جميع نكاحييا كصاركا معيـ يعيشػكف  إتفمـ يشعر أىؿ المدينة 

لالحتمػػاء داخػػػؿ حصػػكنيـ "القمعػػػة كقصػػػبة  عندئػػذ أسػػػرع المسػػػممكف بمكػػاف كاحػػػد،
كشػػدكا عمػػييـ شػػدة رجػػؿ كاحػػد حتػػى  ،كسػػرعاف مػػا أعػػادكا تنظػػيـ صػػفكفيـ ،المدينػػة"

كعػػادكا إلػػى أعمػػى السػػكر مػػرة أخػػرل لمػػدفاع عػػف  ،نجحػػكا فػػي إخػػراجيـ مػػف داخميػػا
كىنػػا ثػػار اضػػب النصػػارل  كاسػػتطاعكا قتػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف قػػكات أردكف ، ،مػػدينتيـ

يػػػاـ المسػػػمميف بطػػػردىـ مػػػف حػػػدكد يػػػابرة بعػػػد فػػػتحيـ ليػػػا ، كقيػػػاميـ كانزعػػػاجيـ بق
ثػر فػي نفػس أردكف كػؿ ىػذا كػاف لػو عميػؽ ا   ،بالتصدم ليـ كقتؿ عدد كبير مػنيـ

 ككػر كػرة رجػؿ كاحػد، ،فأعػاد ترتيػب صػفكفو مػرة أخػرل ،الذل قػرر الػرد بقػكة كعنػؼ
كبػذلؾ  زيمػة ا كلػى،فأكقع بالمسمميف ىزيمة نكراء أشد أثران عمػى المسػمميف مػف الي

كقامت قكات أردكف باقتحاميػا مػف جديػد  ،تراجعت قكات المسمميف عف سكر المدينة
قتؿ فييا عدد كبيػر مػف الجػانبيف فػي  ،كاتلتحاـ مع أىالي المدينة في معركة عنيفة

 و (0بمنيـ اكبيرن  ابداية ا مر حتى دارت الدائرة عمى المسمميف بقتؿ أردكف عددن 
رل عمػػى إراػػاـ المسػػمميف بتػػرؾ أمػػاكنيـ بمكضػػع آخػػر شػػرؽ كمػػا عمػػؿ النصػػا

كىنػػا كانػػت الجريمػػة الكبػػرل ؛ فقػػد قػػامكا بمحاصػػرة أىػػؿ يػػابرة بيػػذا المكػػاف  المدينػػة،
كلـ يستطع المسممكف الدفاع عف أنفسيـ لصعكبة تحػركيـ كلزيػادة عػددىـ  ،الضيؽ

ـ كقػتميـ عػف كلضيؽ المكاف ، كىنا كانت المذبحة حيػث قامػت قػكات أردكف بإبػادتي
                                           

 ( 1ب
Folio 18 del Fragmentario de la Cronica anonima de al Nasir ,Texto 
Arabe,9,p 44-45. 
=Roberto Marín Guzmán: Sociedad, política y protesta popular en la 
España musulmana, Editorial Universidad de Costa Rica, 
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فقػالكا  ،سباف أنُفسيـ ذلؾكلـ ينكر المؤرخكف ا  ،آخرىـ ، كاستباحة المدينة كنيبيا
، كسػبكا النسػاء كا طفػاؿ  Ordono II De Saquear esta cidadعػف أردكف

حيػث  كا مكاؿ عدا عشرة أفراد مف أىػؿ يػابرة اسػتطاعكا الفػرار مػف مػذابح النصػارل؛
ثريػةب المبػاني القديمػة ( كارتقػكا إلػى أعالىػا كتحصػنكا حػدل المنشػ ت ا  إلجأكا إلى 

كاتخػذكا مػف ظػالـ  الميػؿ  ،بداخميا كتحكمكا في الدفاع عػف أنفسػيـ حتػى جػاء الميػؿ
كلـ ينج سكاىـ مف أىؿ المدينة جميعػان فقػد أطمػؽ   ،ستاران لمخركج مف يابرة إلى باجة

 ،عمػػى مدينػػة يػػابرة incursionسػػباف عمػػى ىػػذه المذبحػػة اػػارة  أحػػد المػػؤرخيف اإل
سباف و  كمما سبؽ يتضح لنا أف المؤرخيف اإل(0بكاعتبرىا مأساة لممسمميف بالمدينة 

فػػدكنكىا فػػي مؤلفػػاتيـ دكف   أنفسػػيـ لػػـ يتحممػػكا صػػعكبة المكقػػؼ كىػػكؿ المذبحػػة،
 تزييؼ كتحريؼ لحقيقتياو

كلـ تتكقؼ جرائـ أردكف عنػد ىػذا الحػد ، فقػد اسػتكمؿ جرائمػو بػذبح عػدد مػف 
كلكػف  كا بالمسػاجد لحمايػة أنفسػيـ لعمميػـ بتحػريـ القتػاؿ داخميػا،ذ ىالي الػذيف تا

كمػف بيػنيـ عامػؿ  النصارل لـ يراعكا حرمة المساجد فقتمكا ا ىػالي بػداخؿ المسػجد،
كسػبى جميػع ، المدينة مركاف بف عبػد الممػؾ  الػذل استشػيد بالمسػجد المنسػكب لػو

كسػبى مػف  اخؿ المدينة حكالى سبعمائة رجػؿ،أىمو ككلدهو كىنا بمغ مجمكع القتمى د
فػذكر المؤرخػكف أنػو لػـ تػدر با نػدلس  النساء كا طفػاؿ مػا يزيػد عػف أربعػة آتؼ ،

دائرة عمى اإلسالـ مف قبؿ العدك أشنع مػف ىػذه الػدائرة كت أفظػع منيػا و كممػا يػدلؿ 
                                           

 ( 1ب
Folio 18 del Fragmentario de la Cronica anonima de al Nasir ,Texto 
Arabe,9,p 44-45. 
Roberto Marín Guzmán: Sociedad, política y protesta popular en la 
España musulmana, Editorial Universidad de Costa Rica, 
2006,P.437. 
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يػأتي  أف قاصػد المدينػة بعػد فتػرة مػف ىػذه المذبحػة عنػدما عمى ىكؿ ىذه المذبحػة،
 إلى المكضع الذل ُضـ فيو المسممكف كلـ يجدكا منفذان أماميـ  عنػد اإلحاطػة بيػـ ،

ػػ ا الرجػػاؿ فينظػػر إلػػى المكػػاف الػػذل احتمػػكا فيػػو كذبحػػكا متػػراكميف فػػكؽ بعضػػيـ بعضن
كتراكمت الجثػث طبقػة فػكؽ طبقػة حتػى كصػمكا إلػى أعمػى حػائط  كالنساء كا طفاؿ ،

كذلػؾ  ،ل منظػران ُمكحشػان شػنيعان كىػكتن ىػائالن فظيعػان السكر مف كثرة الجثث كالقتمى فير 
كتػػرؾ الطاايػػة  بالمضػػايؽ( لضػػيؽ المكػػاف ،  Fretosالمكضػػع يعػػرؼ بػػا تراش 

و  فػي ىػذا (0بأردكف المدينة بعد أف جعميا خرابان كعاد إلى جميقية ثاني يػـك دخكليػا 
بػادة إاردكف في  ككاف اعتقاد دتلة  كبرل عمى قسكة قمبو كتأصؿ اتجراـ في نفسوو

كنقطػة ضػعؼ  ،ا مف ككنيا مصػدر قػكة  عدائػو المسػمميفخفاء معالميا نافعن ا  يابرة ك 
 مف ىنا كانت فكرة القضاء عميياو  لو، بالنسبة

                                           

؛ 61؛ ابػػف حيػػاف ، المقتػػبس ،تحقيػػؽ شػػالميتا،ص46-41ص ( مدكنػػة عبػػد الػػرحمف الناصػػر،1ب
 ،0ج تػػػاريخ بطميػػػكس، ؛ سػػػحر سػػػالـ،060مكيػػػة كالدكلػػػة العامريػػػة،صعنػػػاف، الخالفػػػة ا 

 و036ص
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 -ر جرائن أردوى علً حذود هذٌَت َابرة :اآث
دبّ الخكؼ كالفزع في قمكب سائر مدف الغرب ا ندلسي ليذا الحادث     

فأخذكا عمى الفكر يعدكف  ا مر الذم أثر سمبان عمى حياتيـ، ابرة؛الجمؿ عمى أىؿ ي
في إصالح أسكارىـ كالنظر في عكراتيا كشد معاقميـ خكفان مما حدث إلخكانيـ أىؿ 

 و(0بيابرة
كأما بالنسبة لمدينة يابرة فقد عمؿ المسممكف عمى تدميرىا كىدـ أبراجيا    

كأف لـ يكف ليا  ، ىػ030ة بقية سنةفبقيت خالي كأسكارىا حتى ألصقكىا با رض،
ىػ  بمساعدة حميفو 038كابتناىا سنة (8بكجكد حتى جاء عبد اهلل بف محمد الجميقى
كأجمع القـك  ،ليـ سكرىا تنىكقكمو كاب (0بمسعكد بف سعدكف المعركؼ بالُسُرنباقى 

صارت " ىذه مدينة  يابرة بقربنا ، قد  :كقالكا ،عمى معاكنة السرنباقى كا خذ بيده
منذ زاؿ عنيا العدك ضرران عمى أطرافنا ،فُمنسِكنيا ىذا الرجؿ كقكمو كلُنعينيـ عمى 

كصارت مع ذلؾ في عداد  ،فإذا سكنكىا استرحنا مف اميا إيطانيا كعمارتيا،
و مف ىنا تظير أىمية ىذه المدينة حدكديان ؛ حيث إنيا منطمؽ لكؿ المدف  (4أعمالنا"
المدف حكليا خطران داىمان ييدد حدكدىـ كأطراؼ مدنيـ  كقد عدىا ا ىالي في ،حكليا

                                           

 و036-66، ص المقتبس ،تحقيؽ شالميتا ابف حياف، (0ب
( عبد الرحمف بف مركاف الجميقى  : ينسب إلى أسرة  مف المكلديف قػدمت مػف شػمالي البرتغػاؿ  8ب

اآلبػار، الحمػة السػيراء  ابػف ؛80ص ،8ج كبالتحديد مف جميقية و ابف عذارل ،البياف المغرب،
 و880،ص0ج تاريخ بطميكس، سحر سالـ، ؛066ص ،8،ج

سػعدكف بػف فػتح   :كيقػاؿ أيضػان  ،ابػف نمػار :كيقػاؿ ،( سعدكف السرنباقى : ىك سعدكف بػف اػار0ب
 كىك صديؽ ابف مركاف الجميقى الذل ناصره في العديد مف المكاقؼو السرنباقى،

حاشية رقـ  ،046ص تحقيؽ محمكد عمى مكى، دلس،ابف حياف، المقتبس مف أنباء أىؿ ا ن
 و866ص ،0ج المرجع السابؽ، سحر سالـ، ؛6

 ابف حياف ، نفسو و (4ب
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إذا لـ يأمنكا جانب مف يقـك عميياو ا مر الذل يثبت ككف يابرة لممدف المجاكرة 
 صماـ ا مف كا مافو

ككانكا نحك  ،عندئِذ رحؿ إلييا السرنباقى بأىمو كقكمو كأىؿ باجة كأكشكنبو 
سكرىا كسد ثغراتيا كتقكية أركانيا ، كشرعكا في بناء ما تيدـ مف  ،خمسيف رجالن 

 ،" ىذه لؾ كلقكمؾ :كقاؿ لو ،كقاـ ابف مركاف الجميقى بتسميـ يابرة إلى السرنباقى
كأقاـ  ،كنزؿ يابرة بمف معو ،فانزؿ بمف معؾ عمى اسـ اهلل " كىنا شكره السرنباقى

ف مف ابف مركاف معو فييا أيامان ثـ انصرؼ عنو، ثـ لحؽ بو عدد كبير مف الفاري
كتزايدت  ،فصمح بذلؾ حاؿ يابرة كحاؿ أىميا مذبحة أردكف مف المدف المجاكرة ليا،

 و(0بفكاف ذلؾ سببان في ُسكناىا كعمارتيا إلى اليـك  عمارتيا كاالتيا،
لـ تنتو جرائـ أردكف الثاني عند ىذا الحد؛ فقد سار في قكاتو إلى منطقة ارب 

لمجاكرة ليابرة كعاث فييا قتالن كسبيان ا ندلس   كاخترؽ حدكد المدف كالحصكف ا
 ،فارتاع أىميا ،لسكانيا، كاستيالءن عمى بعض قالعيا حتى قصد مدينة بطميكس

كعبر النصارل نير دكيرة إلى ديارىـ مثقميف بالغنائـ  ،كاسترضكه بالماؿ كالحمى
 و (8بكالسبي دكف أف يعترضيـ أحد 

فبمجرد أف  ،ابرة في المنطقةمما سبؽ يتضح لنا الدكر الحيكم الذل تمعبو ي
كزالت  ،كأصبحت ميمتو أسيؿ ،كضع أردكف قبضتو عمييا انفتح الطريؽ أمامو

 كبدأ ينتقؿ مف مدينة إلى أخرل بسرعة كيسر و ،العقبة التي كانت تعكؽ تحركو

                                           

 و036-66ابف حياف، المقتبس، تحقيؽ شالميتا، ص (1ب
 و66لكحة  المقتبس، ( ابف حياف،2ب
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           رد فعػػػػػؿ عبػػػػػد الػػػػػرحمف الناصػػػػػر عمػػػػػى كػػػػػؿ ىػػػػػذه اتحتجاجػػػػػات كالنزاعػػػػػات 
 -الحدكدية  :
ـ بتجييز جيش قكل بقيادة أحمد 606ىػػ/038لناصر في سنة قاـ ا    

كسبى كانـ  ،كعاث فييا فسادان  ليكف، يمتجيان إلى أراض(0بمحمد بف أبى عبدة 
 و (8بكاستطاع ىزيمة النصارل ىزيمة ساحقة  مغانـ كثيرة،
فكاف رد فعؿ أردكف الثاني في العاـ التالي أشد انتقامان ليذه ا حداث       

عندئذ ، اربي طميطمة فسادان  Talaveraفقد عاث في منطقة طمبيرة  ،السابقة
كتضرعكا إلى الناصر إلنقاذىـ مف ىذا العدكاف  ،اضب المسممكف اضبان شديدان 

فقاـ الناصر بإرساؿ قائده أحمد بف أبى عبدة إلى أرض النصارل بجيش  الصارخ،
د دخكلو إلى حدكد كانضـ لو عدد كبير عن ،ضخـ مف المتطكعيف خكفان عمى أرضيـ

كاخترؽ المسممكف أراضي قشتالة حتى كصمكا لقمعة شنت اشتبيف الكاقعة  النصارل،
 ،كلـ يختاركا أم مكاف،  Castro Moros San Estebanعمى نير التاجة 

كردكا عمى النصارل بنفس جرائميـ، فقد  ،فيي مف أمنع قالع النصارل عمى الحدكد
فضربكا  طؽ التي اخترقيا النصارل عمى المسمميف؛اختاركا مناطؽ حدكدية مثؿ المنا

كىـز  ،فأنقذىـ ككادت أف تسقط لكت ىرع أردكف إلى إنقاذىا، ،بحصارىـ حكليا
ـ حتى امتألت السيكؿ كالغابات بقتمى 606ىػ/031المسممكف ىزيمة ساحقة سنة 

كلـ تمض عدة أشير حتى قاـ أردكف الثاني بغزك ا راضي  ،شالئيـأالمسمميف ك 
 و(0بإلسالمية في منطقة الثغر ا عمى لما حققكه مف انتصارات عمى المسمميفا

                                           

د مف المناصب كشغمكا العدي ،ككانكا محؿ ثقة المسمميف ،( قائد عسكرم ينتمى لمكالي بنى أمية1ب
 و066،ص8البياف المغرب،ج ندلسو ابف عذارل،في ا  

( ابػػف خمػػدكف، ديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكل الشػػأف 2ب
 و080ص ، بيركت، 8333 دار الفكر، مراجعة سييؿ زكار، الجزء الرابع، ا كبر،

 و66المقتبس، لكحة  ( ابف حياف،3ب
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كما لبث أف تحكؿ  ،ككاف ىذا كمو أكؿ احتجاج كرفض مف قبؿ أردكف      
إلى نزاع مف قبؿ الممالؾ المسيحية جيراف يابرة الشمالييف ، كراـ أف  أردكف الثاني 

ى حدكد مممكتو، كعمؿ جاىدان سعى بكؿ ما أكتى مف قكة لضـّ ىذه المدينة إل
مستخدمان فى سبيؿ ذلؾ  كؿ أعماؿ العنؼ كالتخريب كاإلرىاب  ،لالستيالء عمييا

لكى يدخؿ تمؾ المدينة عنكة، ثـ يضميا إلى  ؛التي آلت إلى الحرب مع أىالي يابرة
كلذلؾ اكتفى بما أقامو بيا حتى  ؛أمالكو في ليكف لكف باءت كؿ  محاكتتو بالفشؿ 

ح مصدر قكة لممسمميف كت مصدر ضعؼ لمنصارل ،كعاد مسرعان إلى ليكف، ت تصب
ا بعدـ قدرتو عمى اتحتفاظ بيا في دراكو جيدن كبقيت مدينة يابرة خرابان نحك عاـ؛ إل

 ىذا المحيط المعادم و
مدينة يابرة كحدكدىا تحت الحكـ المرابطي المكحدل حتى  -المحكرالثاني :

 لمسيحيةوسقكطيا في أيدل المماليؾ ا
محاكتت ضـ حدكد يابرة لدكيمة بنى عباد عاـ  - أ
 -ـ:0313ىػ/448

لـ تكف محاكتت اتحتجاج كالنزاع عمى حدكد يابرة مقتصرة عمى النصارل      
فقد كاف ىناؾ محاكتت أخرل مف قبؿ المسمميف كجيرانيا  ،كجيرانيا الشمالييف فقط

 بالجنكب و
عباد التي تجاكر مممكة بطميكس مف شبيمية يحكميا بنك إكانت مممكة      
التي تفصميا عنيا  –كمدينة يابرة جزء ميـ كحيكم مف ىذه المممكة  –الجنكب 

كيحكـ ىذه المنطقة بنك ا فطس  (0ب Sierra Morenaجباؿ الشارات "سيرامكرينا" 

                                           

إلػػى قػػرب مدينػػة قممريػػة و كفػػى ىػػذا  Medinaceliبػػؿ يأخػػذ مػػف ظيػػر مدينػػة سػػالـ ىػػذا الج (0ب
 الجبؿ مف الغنـ كالبقر الكثير التي يضرب بيا المثؿ في جميع بالد ا ندلس و
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 (0بـ"0341ىػ/406بقيادة أبى محمد عبد اهلل بف مسممة المعركؼ بابف ا فطس "
دارة المنطقة بمقدرة كبراعة،الذل كاف ي كلذلؾ كاف  عمؿ جاىدان مف أجؿ ضبط كا 

كفى الشرؽ بكىـ  ،يراقب بحرِص شديد تحركات جيرانو في الجنكب ب كىـ بنك عباد(
كتحظ  مدل نمك  ،بنك ذل النكف حكاـ طميطمة( كفى الشماؿ ب كىـ مممكة ليكف(

حجة بنى عباد في حركبيـ ككانت  قكة جيرانو الجنكبييف في بداية حكمو لممنطقة،
شبيمية باعتبارىـ الكرثة الحقيقيف لبنى أمية إمع المسمميف تكسيع رقعة مممكة 

  و(8ببا ندلس 

                                                                                                           

 ؛66ص المجمػػد ا كؿ، المقدمػػة، ؛ ابػػف خمػػدكف، 118ص ،8ج نزىػػة المشػػتاؽ، اإلدريسػػي،
عػػيف لمدراسػػات  الطبعػػة ا كلػػى، جغرافيػػة،الخصكصػػية ا ندلسػػية كأصػػكليا ال عبػػادة كحيمػػة،
 و06، ص ـ0661 نسانية كاتجتماعية،كالبحكث اإل 

مسػممة التجيبػى أبػك محمػد المعػركؼ بػابف ا فطػس صػاحب بطميػكس  ف( ىك عبد اهلل محمػد بػ1ب
أصمو مف فحص البمكطو خير الديف الزركمػى ، ا عػالـ قػامكس تػراجـ  شػير  ،كأكؿ مف كتىا

دار العمػػػـ بيػػػركت،  مػػػف العػػػرب كالمسػػػتعربيف كالمستشػػػرقيف، الجػػػزء الرابػػػع،الرجػػػاؿ كالنسػػػاء 
 و080ص

البيػػػاف الُمغػػػرب فػػػي أخبػػػار ا نػػػدلس كالمغػػػرب، تحقيػػػؽ كمراجعػػػة  ( ابػػػف عػػػذارل المراكشػػػي،2ب
بػى الحسػف عمػى بػف بسػاـ أ؛  801-804ص ليفػي بركفنسػاؿ، الجػزء الثالػث،ك جوسوككتف 
حسػػاف عبػػاس، القسػػـ إحاسػػف أىػػؿ الجزيػػرة ، تحقيػػؽ ىػػػ" ، الػػذخيرة فػػي م148الشػػنترينى "ت

دكلػػة الطكائػػؼ منػػذ قياميػػا  حتػػى  ؛ محمػػد عبػػد اهلل عنػػاف،086ص ، ا كؿ ، المجمػػد ا كؿ
؛ أزىػػر صػػادؽ 430ص ؛  سػػحر سػػالـ، تػػاريخ بطميػػكس،81-80، ص0الفػػتح المرابطػػي ،ج

-488ف ببنػػك ا فطػػس فػي بطميػػكس التػػاريخ السياسػػي كالحضػػارم مػػ كػاظـ ميػػدم التميمػػي،
؛ شػريفة محمػد عمػر دحمػانى ، العالقػات 46،ص8301ـ(،المنيػؿ ،0361-0300ىػ/488

السياسية بيف الطائفتيف ا ندلسية كالبربريػة فػى جنػكب ا نػدلس فػى عصػر ممػكؾ الطكائػؼ "القػرف =
 و064الخامس اليجرم كالحادم عشر الميالدم "،مؤسسة شباب الجامعة ، اتسكندرية ص
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كقػػد انصػػرؼ بنػػك ا فطػػس إلػػى تحسػػيف شػػؤكنيـ الداخميػػة حفاظػػان عمػػى      
كبػدأ اتحتكػاؾ ، كلذلؾ كانكا يركف في بنى عبػاد الخصػـ ا كؿ ليػـ ؛ حدكد مممكتيـ

بػػػيف بنػػى عبػػػاد كبنػػى ا فطػػػس فػػي عيػػػد المظفػػر محمػػػد بػػف عبػػػد اهلل بػػػف الفعمػػي 
كالذل كاف  يعمؿ جاىػدان مػف  (0ب ـ (0360ىػ/ 441 –ـ  0341ىػ/ 406ا فطسب

حيث  ؛كتحكلت مقاليد ا مكر ،كلكف سرعاف ما دارت الدائرة، أجؿ الدفاع عف الثغكر
عمػى مدينػة لبمػة  جاءت الفرصة لبنى عباد عمى طبؽ مف ذىب بيجـك بنى ا فطس

 -400ب التػػي قػػاـ صػػاحبيا باتسػػتغاثة كطمػػب العػػكف مػػف المعتضػػد بػػف عبػػاد،  (8ب
الذل لبى دعكتو كأرسؿ عمػى الفػكر قكاتػو التػي اشػتبكت مػع خيػؿ ابػف ، (0ب ىػ(460

كضػع عمػػى  ،ا فطػس فمػػزقتيـ كأفنػتيـ و كعمػػى الفػكر جيػػز المعتضػد بػػف عبػاد قػػكة
لمػدخكؿ إلػى  سػالـ مسػتغالن ضػعؼ بنػى ا فطػس،رأسيا كلػده اسػماعيؿ ككزيػره ابػف 

كتكاػػؿ فػػي أراضػػي بنػػى   Guadianaحػػدكدىـ كضػػميا إلػػييـ فعبػػر نيػػر كاد يانػػة 
كمف الجدير بالذكر أنو لممرة ا كلى ُتقدـ قكات ابػف  ا فطس حتى حدكد مدينة يابرة،

مػر كمما يزيػد ا  عباد عمى التغمغؿ داخؿ مممكة بطميكس كانتزاع عدد مف حصكنيا،
                                           

طػػس: ىػػك محمػػد بػػف عبػػد اهلل المظفػػر، فقػػد ألػػؼ المظفػػر الكتػػاب المظفػػر، نسػػبة إلػػي ( المظفػػر بػػف ا ف0ب
اسمو، فيقكؿ المقرم:" كاف المظفر أديب ممكؾ عصره، اير مدافع كت منازع، كلو التصنيؼ الرائؽ، ك 

 التأليؼ الفائؽ، المترجـ بالتذكرة، ك المشتير اسمو أيضا بالكتاب المظفرم في خمسيف مجمداو
، 6؛المقػرل، نفػح الطيػب، ج643، ص0الشػنترينى، الػذخيرة فػي محاسػف أىػؿ الجزيػرة، ج  ابف بسػاـ

 و 008؛ انخؿ جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر ا ندلسي، صػػ836ص
( مدينة لبمة مدينة أزلية ،كىى ارب قرطبة كشرؽ شمب كىى كثيرة الزيتكف كالثمار كا شجار كليا إقميـ 8ب

 تػػاريخ ا نػػدلس، تحقيػػؽ عبػػد القػػادر ُبكبايػػة، مؤلػػؼ مجيػػكؿ، اتوعظػػيـ كىػػى جامعػػة لصػػنكؼ الخيػػر 
 و036ص

كحسػف التػدبير، كبسػط  ،بيػو فػي إيثػار اإلصػالحأ(  أبك عمرك عباد بف اسماعيؿ الذل جرم عمي سػنف 0ب
ا حديػػد القمػػب شػػجاع الػػنفس بعيػػد اليمػػة ذا دىػػاء و كتمقػػب ا صػػارمن العػػدؿ مػػدة  يسػػيرة ككػػاف شػػيمن 

 بالمعتضد باهللو
 و010عبد الكاحد المراكشي، مصدر سابؽ، صػ  ؛43-06، ص8اآلبار، الحمة السيراء، جابف 
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كىـ بنك ذم النكف أصحاب طميطمة مػع  ،صعكبة اتحاد كؿ مف جيراف يابرة الشرقييف
ككػانكا يػدان  ،كلذلؾ كاف المظفر يكاجو قكتيف مف أكبر قكل ممكؾ الطكائؼ ،بنى عباد
كىنا حشد ابف ا فطس قكاتو بعد أف جمع بقايػا جيشػو مػف كػؿ بمػد مسػتعينان  كاحدة،

ككلػػده المعػػز  بػػالراـ و(0ب Carmonaب قرمكنػػة سػػحاؽ البرزالػػى صػػاحإبقػكة حميفػػو 
فمسػت تعػرؼ بنحػك   ،" ت تمق يػـ :كقػاؿ لػو ،مف أف البرزالى قػد نصػح  ابػف ا فطػس

كسمعنا بجمعيـ بإشبيمية " فمـ يسمع منو كمضػى،  ،كنحف رأيناىـ ،مف زحؼ نحكؾ
زالػى فيػـز ابػف ا فطػس كقتػؿ ابػف البر  ، كالتقى الفريقاف عمى مقربة مف حدكد يػابرة

كلجأ ابػف ا فطػس كبقيػة قكاتػو إلػى داخػؿ يػابرة ،  ،(8بالمعز، كما قتؿ صاحب يابرة  
ككانت مكقعة دمكية شنيعة قدر فييا عدد القتمى بأكثر  ،ليتحصف بحصكنيا الداخمية
كقد أرسمت رؤكس أعداء بنى عبػاد فػي  ـ ،0313ىػ/448مف ثالثة آتؼ في عاـ 

جع السبب في ىزيمة بنى ا فطس إلى حشدىـ كير  ،الخزانة المخصصة ليذا الغرض
كأف حمفػاءه  ،جمعيػـ مػف البػكادم ،ت خبػرة ليػـ بقتػاؿ (0بقكة اير منظمة مف أامار

 و (4بكفركا عند القتاؿ   ،البربر خذلكه

                                           

مػيالن،  كأربعػكف خمسػة إسػتجة كبيف إشبيمية، كبينيا مف الشرؽ في با ندلس ( قرمكنة: مدينة0ب
حسػيف مػؤنس، فجػر ا نػدلس،  ؛034قديمة، والحميرم، مصدر سػابؽ، ص كبيرة مدينة كىي
ـ، 0663، دكلة بنى برزاؿ فى قرمكنة ،مؤسسة شػباب الجامعػة ؛ حمدم عبد المنعـ018ص
 و03ص

 ( عبيد اهلل الحراز و 2ب
 ( جمع ُامر كمعناه الرجؿ الذل لـ يجرب ا مكر كلـ يكف لديو خبرة و0ب
( ابػػػف عػػػذارل المراكشػػػي ،البيػػػاف الُمغػػػرب فػػػي أخبػػػار ا نػػػدلس كالمغػػػرب ، تحقيػػػؽ كمراجعػػػة 4ب

؛ ابػػى الحسػػف عمػػى بػػف بسػػاـ 801-804الجػػزء الثالػػث،صجوسوكػػكتف ك ليفػػي بركفنسػػاؿ، 
ىػػػ" ، الػػذخيرة فػػي محاسػػف أىػػؿ الجزيػػرة ، تحقيػػؽ احسػػاف عبػػاس، القسػػـ 148الشػػنترينى "ت

؛ محمد عبد اهلل عناف ،دكلة الطكائؼ منذ قياميػا  حتػى الفػتح 086ا كؿ ، المجمد ا كؿ،ص
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 مما سػبؽ يتضػح لنػا أف يػابرة كانػت مطمعػان لمجميػع نظػران  ىميتيػا الحدكديػة؛
د الثغكر كتأميف الحدكدو كأف تكاؿ بنى عباد ا مر الذل يعنى أف السيطرة عمييا لس

داخؿ يابرة كاف محاكلة إلبػراز القػكة كالبعػث برسػالة لجيػرانيـ المسػمميف مفادىػا أننػا 
خاصػة  ،ردنا اتستيالء عمى يابرة كضميا لحدكدنا لف تحكلكا بيننا كبيف ُمرادنػاأمتى 

ضميا لحػدكدىـ و ككاف مف السيؿ عمييـ  ،بعد انتصار بنى عباد عمى بنى ا فطس
ممػا  كما يتضػح لنػا أف أم محاكلػة نػزاع عمػى يػابرة تبػد أف تنتيػى بمذبحػة شػنيعة؛

يدلؿ عمى استماتة أىؿ يابرة في الدفاع عنيا كاستماتة القادميف في الحصكؿ عمييا 
 مما يبرز رفعة ىذه المدينة كعمك شأنيا كمكانتيا الجغرافية و

كمػا زالػت دمػاء  ،فطػس دفاعػان عػف يػابرةكلـ يكتؼ المعتضد بما فعمػو ببنػى ا 
كلػـ يتػنفس ابػف ا فطػس مػف ىػكؿ ىزيمتػو كصػدمتو  المسمميف في يابرة  لـ تجؼ،

كعػاث  ،فييا ، فما لبث المعتضد أف انفػتح الطريػؽ أمامػو فجيػز عمػى الفػكر جيشػو
ممػػا أدل إلػػى  فػػي ىػػذه ا راضػػي قػػتالن كتشػػريدان كنيبػػان كحرقػػان فػػي المػػزارع كا راضػػي،

المػػكاد اتقتصػػػادية فعمػػت المجاعػػة فػػػي الػػبالد  حيػػث شػػػممت كافػػة أنحػػػاء  نضػػكب

                                                                                                           

أزىػػر صػػادؽ كػػاظـ  ؛430؛  سػػحر سػػالـ ، تػػاريخ بطميػػكس ،ص81-80، ص0المرابطػػي ،ج
-488ميػػػػدم التميمي،بنػػػػك ا فطػػػػس فػػػػي بطميػػػػكس التػػػػاريخ السياسػػػػي كالحضػػػػارم مػػػػف ب

؛ شػريفة محمػد عمػر دحمػانى ، العالقػات 46،ص8301ـ(،المنيػؿ ،0361-0300ىػ/488
السياسػػية بػػيف الطػػائفتيف ا ندلسػػية كالبربريػػة فػػى جنػػكب ا نػػدلس فػػى عصػػر ممػػكؾ الطكائػػؼ 

ادم عشػػر المػػيالدم "،مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة ، اتسػػكندرية "القػػرف الخػػامس اليجػػرم كالحػػ
 و064،ص
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المنطقةو كلـ يستطع ابف ا فطس عمػؿ شػيء تجػاه ىػذه الكارثػة التػي حمػت بػالبالد 
 و  (0بـ 0366ىػ/463سكل اتعتصاـ بحاضرتو  حتى تكفى سنة 

لػؾ بؿ يزيد عمى ذ ،كمف ىنا نجد أف يابرة كحدىا لـ تكف مطمعان لذاتيا كحسب
حيػث كانػت نػكاة كمركػزان ىامػان  ككنيا نقطة انطالؽ كمعبران ىامان لكثير مػف الفتكحػات؛

 ليذه المنطقة و 
-ىػػػ463كتػػكلى الُحكػػـ مػػف بعػػده المنصػػكر يحيػػي بػػف محمػػد بػػف ا فطػػس ب

حيث كاف المظفر قد قسـ بالده قبؿ كفاتو بيف كلديو يحيى الذل تمقب  (8بـ( 0366
كالػػذل عينػػو كالػػده عػػامالن عمػػى مدينػػة يػػابرة التػػي 0  بالمنصػػكر كبػػيف عمػػر المتككػػؿ

كبػػذلؾ انقسػػمت الػػبالد إلػػى قسػػميف بطميػػكس كمػػا حكليػػا مػػف اإلمػػارات  اسػػتقؿ بيػػا،
ىنػا مػف أما يابرة كاإلمارات الغربية  فكانت بيد عمر المتككؿ ، ك  ، ييالشرقية بيد يح

يبػدأ حكمػو حتػى بدأ النزاع الداخمي داخػؿ مممكػة بطميػكس فمػا كػاد يحيػى المنصػكر 
كفػى سػنة  ،ثار عميو أخكه المتككؿ الذل كاف يرل نفسو أحؽ بالممؾ مف أخيو يحيى

كالخػالؼ بػيف  ـ نشب الخالؼ بيف ا خػكيف كبمػغ ذركتػو كاسػتفحؿ،0368ىػ/ 460
ككأنػػو نػػزاع عمػػى منػػاطؽ نفػػكذ  ،ا خػػكيف كػػاف مػػف ا مػػكر الشػػائعة فػػي ىػػذا الكقػػت

 Alfonso VIسك  السادس ممػؾ قشػتالة كليػكف فاستغؿ الفكن كحدكد بيف ا خكيف،
صػػاحب بطميػػكس كحميفػػو  ىفبػػدأ يطالػػب يحيػػ ،ىػػذا الخػػالؼ الػػذل كػػاف فػػي مصػػمحتو

                                           

؛ ا يناس محمػد البييجػى ،تػاريخ 088( ابف بساـ ، الذخيرة ، القسـ ا كؿ، المجمد ا كؿ، ص 0ب
؛ أزىػر صػادؽ كػاظـ ميػدم، 846،ص8306عماف ، دكلة ا ندلس، مركز الكتاب ا كاديمي،

 و10-13ص المرجع السابؽ،
بػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف مسػػممة المنصػػكر ثالػػث حكػػاـ بنػػى ا فطػػس كتػػكفى عػػاـ ( أبػػك محمػػد ع2ب

 و66ص ،8ج ىػوابف اآلبار، الحمة السيراء ،464
( المتككؿ عمر بػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف مسػممة التجيبػى بػف ا فطػسو ابػف اآلبػار، المصػدر 3ب

 و66،ص8السابؽ ،ج
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فاعتذر يحيى بعدـ قدرتو عمى  ،المظفر بزيادة اإلتاكة السنكية التي كاف يدفعيا كالده
فأخػػذ الفكنسػك يشػػف سمسػمة مػف اليجمػػات عمػى اػػرب  تػدبير ذلػؾ القػػدر مػف المػاؿ،

ندلس، عندئذ عمت الفكضى في يابرة كايرىا مػف المػدف، كأصػبحت الػبالد ممزقػة ا  
كلما كاف ليذه  ،كفئة مع عمر المتككؿ ،كمنقسمة إلى فئتيف فئة مع يحيى المنصكر

النزاعات كتمؾ الخالفات مف تأثير كبير في تصدع كيػاف الدكلػة كتفتػر ُبنيانيػا ، فقػد 
مػػف بػالد المسػػمميف كأمػكاليـ كظػػؿ النػػزاع حصػؿ الفكنسػػك عمػى مبتغػػاه كحقػؽ ُمػػراده 

مستمران بيف ا خكييف بضعة أعكاـ حيث تفاقـ ا مر بينيما فمجأ يحيى المنصكر إلى 
معاكنة المأمكف بف ذم النكف صاحب طميطمة بينمػا لجػأ عمػر المتككػؿ إلػى معاكنػة 

شػػبيمية وكممػػا يثيػػر الدىشػػة كيػػدعك لالسػػتغراب تحػػالؼ إالمعتمػػد بػػف عبػػاد صػػاحب 
لمتككػػؿ مػػع المعتمػػد كالػػد أعػػداء بنػػى ا فطػػس لكػػف المصػػالح الشخصػػية ىػػي التػػي ا

كأف أمػػراء الطكائػػؼ لػػـ يبػػالكا فػػي كضػػع أيػػدييـ بيػػد  ،كانػػت تػػتحكـ بيػػذه العالقػػات
 ف ىميػـ الكحيػد الحفػاظ عمػى عركشػيـ كأمالكيػـ ميمػا تكػف  ؛أعدائيـ كخصكميـ

ة يػابرة اسػػتخدامو كػؿ السػػبؿ الكسػائؿ كا سػاليبو كممػػا يػدلؿ أيضػػان عمػى مػدل أىميػػ
كالطػرؽ المشػػركعة كايػػر المشػػركعة لمحفػػاظ عمييػا و فاشػػتدت الفتنػػة بػػيف ا خػػكيف 
ككادت تعصؼ كتفتؾ بيـ كتدمر كؿ شػيء لػكت أف تػكفى يحيػى المنصػكر فجػأة فػي 

ـ كبػػذلؾ خمػػدت الفتنػػة كاسػػتكثؽ ا مػػر لعمػػر بمػػكت أخيػػو بعػػد 0360ىػػػ/464عػػاـ 
قػػداـ المتككػػؿ عمػػى سػػؾ عمػػالت إتػػب عمػػى ىػػذا النػػزاع كتر  منافسػػة طكيمػػة بينيمػػا،

كتػػكلى الحكػػـ مكػػاف أخيػػو دكف منػػازع كتمقػػب  ،باسػػمو وكبعػػدىا دخػػؿ عمػػر بطميػػكس
  (و0بكعيف ابنو العباس حاكمان عمى يابرة  ،بالمتككؿ عمى اهلل

                                           

القى الغرنػاطي، الحمػؿ المكشػية فػي ذكػر ا خبػار ( أبى القاسـ محمد بف أبى العالء محمد بف سماؾ الم0ب
؛ فؤاد صالح السيد، معجـ 86دار الكتب العممية ، بيركت ،ص المراكشية ، تحقيؽ عبد القادر بكباية،

أزىػر  ؛100بيػركت ،ص مكتبػة حسػف العصػرية، السياسييف المثقفيف  في التاريخ العربي كاإلسالمي،
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كخالصة القكؿ أف مدينة يابرة عاشت حقبة مف النزاعات كالصػراعات الداخميػة 
أدل إلػى ضػعؼ القػكل الدافعػة كالحاكمػة لممنطقػة كتػدخؿ  ممػر الػذ بيف ا خكييف ا

فقد دخؿ حاكـ يابرة في صػراع مػع أخيػو مػف أجػؿ ، القكل المعادية في شؤكف البالد
 ،كما بعػدىا مػف مػدف  مالكػو، ممػا يػدؿ عمػى مػدل قػكة نفػكذ صػاحب يػابرة ،ضميا

 ،عػف أم نػزاع آخػركبذلؾ نجػد أف النػزاع الػذل عاشػت فيػو يػابرة ىػذه المػرة يختمػؼ 
كلػيس العكػس كمػا ىػك  ،كذلؾ  ف مف يممػؾ يػابرة يريػد أف يضػـ ليػا بػاقي اإلمػارات

كلذلؾ انتيى ا مر بينيما بصراع شديد كاف النصػر فيػو حميػؼ صػاحب يػابرة  ؛معتاد
 بمكت أخيوو

 -م(:2214-2502هـ/025-484َابرة حتج حكن املرابطني)
تػػى دخػػؿ المرابطػػكف ا نػػدلس ظمػػت مدينػػة يػػابرة تحػػت حكػػـ بنػػى ا فطػػس ح
دارتيػػا إلػػى المػػرابطيف، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى ىزيمػػة عمػػر  كانتقمػػت تبعيتيػػا كحككماتيػػا كا 

كجيشػػيما أمػػاـ المػػرابطيف إلػػى انحيػػاز معظػػـ اػػرب (0بالمتككػػؿ بػػف ا فطػػس كأكتده 
 –كىذا لتسميـ عمر المتككؿ ثػالث مػدف مػف أىػـ مػدف المنطقػة  ،ا ندلس لممرابطيف

 و(8بكانتيى ا مر بقتميما ، لفكنسك السادس -تريف كشنترةا شبكنة كشن

                                                                                                           

تػػػاريخ بطميػػػكس اإلسػػػالمية أك اػػػرب  سػػػحر سػػػالـ، ؛60ص صػػادؽ كػػػاظـ ميػػػدم، المرجػػػع السػػػابؽ،
 و01-00ص الجزء الثاني ، ا ندلس في العصر اإلسالمي ،

كقػتال بػالقرب مػف  ،و الفضػؿ كالعبػاسي( فقد قبض المرابطكف بقيادة سير بف أبى بكر عمى المتككؿ كابن1ب
 قد أنشدىما الكزير الكاتب أبك محمد بف عبدكف ك  ،بطميكس
 فجع ب عد العيف با ثرِ         فما البكاء عمى ا شباح كالصكر الدىر ي          

 و038ص ،8ج بف اآلبار، الحمة السيراء،ا  
( لسػاف الػػديف بػػف الخطيػب السػػمماني ، أعمػػاؿ ا عمػػاؿ فػي مػػف بكيػػع قبػؿ اتحػػتالؿ مػػف ممػػكؾ 8ب

؛سػػػػحر سػػػػالـ ،تػػػػاريخ 086اإلسػػػالـ ،تحقيػػػػؽ ليفػػػػي بركفنسػػػاؿ، مكتبػػػػة الثقافػػػػة الدنيػػػة ،ص
 و046-003،ص8بطميكس،ج
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 كمػػػا اسػػػتغمت الممالػػػؾ المسػػػيحية انشػػػغاؿ المػػػرابطيف عػػػف المنطقػػػة الغربيػػػة؛
كتفاصيؿ ذلؾ أف الفكنسك السادس عندما قاـ بتسميـ المدف الػثالث  ،فسيطركا عمييا

و إلػى ىنػرم التػي آلػت بعػد كفاتػ (0بفي ارب ا ندلس إلى صيره ريمكف البكرجػكنى 
الذل اعتبر نفسو مستقالن بالبرتغاؿ بعد كفاة الفكنسك السادس كانتيػز  (8بالبكرجكنى 

فرصة اإلضػرابات العنيفػة التػي كانػت تمػر بيػا الممالػؾ المسػيحية كمػا انتيػز فرصػة 
افمة المرابطيف عف الدفاع عف المنطقة الغربية نتيجة تركيػزىـ الحربػى عمػى منطقػة 

بالسيطرة عمى يابرة كبعض مدف الغرب بقكة السالح ، كىذه أكؿ فقاـ ىنرم  ،طميطمة
مػػرة يخسػػر فييػػا المسػػممكف يػػابرة بػػالراـ مػػف المحػػاكتت العديػػدة الفاشػػمة لضػػميا 

كظمت فترة بأيدىـ حتى عمـ المرابطكف، فأعدكا حممة اقتحمػكا بيػا منطقػة ، لحدكدىـ
ـ  0003ىػػ/134عػاـ أميػر اشػبيمية فػي  (0بارب ا ندلس بقيػادة سػير بػف أبػى بكػر

                                           

( ريمكف  البرجكنى  كىك زكج ابنة الفكنسك السادس الثانية دكنيا أكراكةو سػحر سػالـ ، تػاريخ 0ب
 و048،ص8بطميكس ،ج

( يرجػػع نسػػب الككنػػت ىنػػرم إلػػى أمػػراء آؿ كػػابى الحػػاكميف فػػى فرنسػػا؛ حيػػث أنػػو حفيػػد ركبػػرت 2ب
( 0306-0308بكرجكنيػػا ب ( كجػػده المباشػػر ركبػػرت دكؽ0304-666الثػػاني ممػػؾ فرنسػػا ب

نػػو اتبػػف الثػػاني مػػف أربعػػة أبنػػاء لمػػدكؽ ىنػػرم، كىػػك أكؿ أميػػر فػػى البرتغػػاؿ، كمػػف ىنػػرل  كا 
كساللتو تككنت أكؿ أسرة مالكػة فػى البرتغػاؿ فػى العصػكر الكسػطى، كيطمػؽ المسػممكف عمػى 

 ىنرل اسـ أريؾ، كعمى ابنو الفكنسك اسـ ابف أريؾ و
؛ النشار، تأسيس مممكػة 43ـ، ص0666كف فى ارب إفريقيا، ابراىيـ عمى طرخاف، البرتغالي

 و64البرتغاؿ، ص
( كاف سير بف أبى بكر مف أبرز زعماء لمتكنة كقادتيا، كىك قريب أمير المسمميف بالمصػاىرة، 0ب

كفػى جػكاز أميػر  ،ػػ ق466كلقد ظير نبكاو العسكرم كبراعتو الحربية في معركة الزتقة عػاـ 
إليو بإخضاع ممالؾ الطكائؼ في ارب ا نػدلس ثقػة بكفاءتػو  هكعيد المسمميف إلى ا ندلس،

خالصػػو، كبالفعػػؿ افتػػتح قكاعػػد الغػػرب حتػػى مدينػػة أشػػبكنة، فحمػػى الثغػػكر مػػف اعتػػداءات  كا 
شػبيمية ، كتػكفى عػػاـ إالنصػارل، كانتصػر عمػػى الفكنسػك السػادس عنػػدما حػاكؿ اليجػـك عمػػى 
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لمحػد مػف تطمعػات ىنػرم كاندفاعاتػو الخطيػػرة كاسػتطاع  سػير إعػادة يػابرة إلػى حػػكزة 
 و (0بالمرابطيف 

كفى ذلؾ يقكؿ  ابف أبى زرع " كفى سنة أربع كخمػس مائػة فػتح ا ميػر سػير 
كمف ، بف أبى بكر شنتريف كبطميكس كبرتقاؿ كيافكرة كا شبكنة كجميع بالد الغرب "

ىػػ 134يتضح لنا أنو استرجع  "يػافكرة"  كالتػي يعنػى بيػا يػابرة فػي عػاـ  ىذا النص
عمى يد سير بف أبى بكر أثنػاء حممتػو ضػد بػالد النصػارل كمػا اسػترجع المػدف التػي 

 و (8بتنازؿ عنيا بنك ا فطس بإرادتيـ
أف مدينة يابرة  قد شيدت أنكاعان كثيػرة كمختمفػة مػف النزاعػات  كمجمؿ القكؿ:

 كمنيا ما ىك بداخميا، ،منيا ما ىك عمى حدكدىا كيككف خارجيا ،ميياكالصراعات ع
كيحسب  ،كمنيا ما ىك برتغالي ،كما ىك إسالمي بربرم ،كما كاف منيا ما ىك ليكني

 ىميا قكة صمكدىـ كتحمميـ كبسالتيـ في الدفاع عنياو كما فيػو أيضػان دتلػة عمػى 
فمػػػا تكػػاد تقػػػع فػػي يػػػد  ،ينػػةالتطمػػع بشػػغؼ مػػػف الممالػػؾ المسػػػيحية إلػػى ىػػػذه المد

لحيكيػػة مكقعيػػا  إتكمػػا ذلػػؾ  ،خػػذىا مػػنيـأالمسػػمميف حتػػى يُيػػب المسػػيحكف إلػػى 

                                                                                                           

تقصػاء  خبػار دكؿ المغػرب ا قصػى، الجػزء ىػو  أحمد بف خالد الناصرم السػالكل، اتس136
؛ أبػػػػك مػػػػركاف عبػػػػدالممؾ ابػػػػف الكردبػػػػكس، نػػػػص تػػػػاريخ اتنػػػػدلس،  000ا كؿ، دوت، ص

؛حامد محمد خميفػة، يكسػؼ 008، ص 0؛ محمد عبد اهلل عناف، دكلة الطكائؼ، ج 036ص
 و031ـ، ص8330بف تاشفيف، الطبعة ا كلي، دار القمـ، دمشؽ ، 

الخطيػػب السػػمماني ، أعمػػاؿ ا عمػػاؿ فػػي مػػف بكيػػع قبػػؿ اتحػػتالؿ مػػف ممػػكؾ لسػػاف الػػديف بػػف  (1ب
تػػػػاريخ  ؛سػػػػحر سػػػػالـ،086تحقيػػػػؽ ليفػػػػي بركفنسػػػاؿ، مكتبػػػػة الثقافػػػػة الدنيػػػة ،ص اإلسػػػالـ،

 و046-003،ص8بطميكس،ج
( أبػػى الحسػػف عمػػى بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػى زرع الفاسػػي، ا نػػيس المطػػرب ركض القرطػػاس فػػي 2ب

، طبػع فػي  0860ريخ مدينة فاس ، تصحيح كػارؿ يػكحف تػكرنبرغ ، أخبار ممكؾ المغرب كتا
 و046؛ سحر سالـ ، المرجع السابؽ ،ص031مدينة أكبسالة بدار الطباعة المدرسية ،ص
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ا مطمعان كىدفان لكؿ سياسي محنؾ عمى بصػيرة ا مر الذل يجعميا دائمن  ،كاستراتيجيتو
 بنقاط القكة كالضعؼو 

كىػػػػاجـ ، ـ 0008ىػػػػػ/186كظمػػػػت يػػػػابرة بيػػػػد المػػػػرابطيف حتػػػػى جػػػػاء عػػػػاـ 
كحػػػارب ،  Rodrigo Gonzalez (0بكف بقيػػػادة ركد ريجػػػك جنثالػػػث  المسػػػيحي

كحقػػؽ نجاحػػات كثيػػرة عمػػييـ، كعنػػدما عمػػـ قػػادة شػػممنقة  ،مسػػممي اػػرب ا نػػدلس
Salamanca النصارل بنبأ مياجمة ركدريجك كانتصاراتو عمػى المسػمميف بعػث  (8ب

كتجػرأكا عمػى مياجمػة مدينػة يػابرة بعػدىا  ،كقػكل عػزيمتيـ ،ذلؾ ا مؿ فػي نفكسػيـ
بفترة قصيرةو كعندما عمػـ أميػر المسػمميف أبػك يعقػكب يكسػؼ بػف تاشػفيف الممتػكنى 

كبػدأ يسػتعد لمقتػاؿ  ـ( بما حػدث جمػع جيشػان كبيػران،0036-0336ىػ/133-433ب
فالتحـ الفريقاف في معركة مػزؽ  ،كتكجو لمقائيـ، ـ 0000ىػ، 188حتى أقبؿ عاـ 

 (0بكلـ ينج منو إت نفر قميؿ كعاد تاشفيف إلى قرطبػة ظػافران  ،جيش المسيحيفييا ال

ىػػ/ حتػى 186معنى ذلؾ أف المسمميف فقدكا سيطرتيـ عمى المدينة في الفترة مف ؛ 
سػالمية الػى كتحكلت  تبعية يابرة خالؿ ىذيف العػاميف مػف التبعيػة اإل ،ىػ 188عاـ 

ػالتبعية المسيحية  بعدما بقيت في أيدل  ا حتػى المرابطيف حكالى اثنيف كعشريف عامن
كراػـ صػمت المصػادر عػف ، استطاع المسممكف استرجاعيا لحكزتيـ بقيادة تاشفيف

                                           

( قائد جيكش طميطمة كالمكمؼ بقتاؿ المسمميف في ارب ا ندلسو ابف القطػاف المراكشػي، نظػـ 1ب
 و881الجماف ،ص

نير تكرمس أحد أفرع نير دكيرة كما أنيا مركز مكصالت ميـ لمػدف تقع عمى الضفة اليمنى ل (2ب
 قشتالة الشماليةو

 و016عناف، اآلثار ا ندلسية الباقية في اتندلس ،ص
أبك محمد حسف بف عمى بف محمد بف عبد الممؾ الكتامى ابف القطاف المراكشي ،نظـ الجماف  (3ب

-886مكى ،دار الغرب اإلسالمي ،صلترتيب ما سمؼ مف أخبار الزماف ،حققو محمكد عمى 
 و886
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التحدث عف اتسباب الحقيقة كراء ىجكـ قادة شممنقة عمى مدينػة يػابرة كايرىػا مػف 
مػػدف الغػػرب فػػي ذلػػؾ التػػاريخ ات أننػػا نجػػد ذلػػؾ ربمػػا يرجػػع إلػػى كضػػع أعػػيف كأنظػػار 

منقة عمى المدينة مف فترة سابقة طكيمة كعنػدما أتػت ليػا ىػذه الفرصػة اسػتغمتيا شم
فػػي حالػػة قػػكة   -شػػممنقة  -عمػػى الفػػكر كاضػػعة فػػي اتعتبػػار أف تكػػكف ىػػي ا خػػرل

 حتى تستطيع تنفيذ ما تريدهو
اذ سرعاف مػا ، فترة مف اليدكء كثيران بكيبدك أنو لـ يكتب لمدينة يابرة أف تنعـ 

ففػػػي أنخريػػات عصػػػر دكلػػػة المػػػرابطيف تعػػػددت  ،ف  النزاعػػػات الداخميػػػةاحترقػػت بنيػػػرا
ككثرت طائفتو بغرب  ،كقد كثر أتباعو،  (0بكمنيا ثكرة أبى القاسـ بف قسى  ،الثكرات

كمػنيـ صػاحب  ،كتعمػف تأييػدىا لػو،كبدأت الكفكد كالجماعات تتكافػد عميػو  ا ندلس،
كلػػـ تكػػف  أعيػػاف الصػػقع الغربػػي، كأمثالػػو مػف،  (8بيػابرة أبػػك محمػػد سػػيدرام القيسػػى 

حككمة المػرابطيف اافمػة عػف ىػذا النشػاط الخفػي الػذل يمارسػو ابػف قسػى كصػاحب 
كراػػـ صػػمت المصػػادر عػػف تغييػػر مكقػػؼ أىػػؿ يػػابرة كعػػدـ كتئيػػـ  ،يػػابرة كايرىمػػا

سػكاف المدينػة كػاف  أف ربمػا يعػكد إلػىفلممرابطيف بعد حمايػة المدينػة أكثػر مػف مػرة 
كلػػذلؾ نػػاؿ  ؛لػػديف كأف صػػاحب الثػػكرة كػػاف أيضػػان مػػف المكلػػديفاػػالبيتيـ مػػف المك 

                                           

( أبك القاسـ أحمد بف الحسػيف بػف قسػى مػف شػمب فػي جنػكب البرتغػاؿ، كىػك مكلػدان يرجػع إلػى 1ب
أصؿ نصراني كاشتغؿ في بداية حياتو با عماؿ المخزنية ثـ اعتنؽ الصكفية كتبحر فييا حتػى 

ف،  كقػد بػاع مالػو كتصػدؽ ادا مف شيكخيا ثـ ألؼ طائفة مف الكتػب منيػا كتػاب خمػع النعمػي
بثمنو كساح في البالد،  كتسمى باإلماـ وابف اآلبار،  الحمة السيراء،  تحقيؽ حسيف مػؤنس،  

 و036؛عناف،  عصر المربطيف،  ص066،  ص8ج
( ىك أبك محمد سيدرام بف عبد الكىاب بف كزير  القيسػى رائػد المريػديف بمدينػة يػابرة،  كزعػيـ ثكرتيػا 8ب

كقد استطاع أف يطرد المرابطيف مف يابرة، كيستكلى عمػى زمػاـ ا مػكر بيػا، ثػـ خػرج ضد المرابطيف،  
بعد ذلؾ عمى طاعة ابف قسى زعيـ الحركة كاسػتكلى عمػى شػمب كمارتمػة،  كلػـ يػتمكف ابػف قسػى مػف 

 القضاء عمى تمرده فاستعاف بالمكحديف الذيف قضكا عمى ىذه الحركة تمامانو  
 و836-830،  ص8اآلبار،  الحمة السيراء،  ج لمزيد مف التفاصيؿ انظر ابف
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كربما يرجع إلى صاحب يابرة نفسو كأسبابو الخفية  فقد مالكا لبنى جمدتيـ، ،تأييدىـ
الذل أراد أف يككف لو الكممة ا كلى كا خيرة بيابرة بعيدان عػف  نفػكذ المػرابطيف رابػة 

كىذا ما حػاكؿ تنفيػذه فيمػا  ،دف الغربمنو في جعميا مركزان  لو لمسيطرة عمى باقي م
ـ بإصدار أكامره باتستيالء كالسيطرة عمػى 0044ىػ/106كبدأ ثكرتو في عاـ ، بعد 

كدخػؿ ابػػف قسػى إلػػى قصػبتيا كسػػط  ،كنجػح فػػي اتسػتيالء عمييػػا،  (0بقمعػة ميرتمػػة 
ثـ  ،كاف أكليـ أىؿ يابرة ،التيميؿ كالتكبير كخاطب أعياف البالد فاستجاب لو كثيركف

 و (8بكىذا اعتراؼ منيـ بابف قسى كخمع طاعة المرابطيف   ،أىؿ شمب
صػاحب شػمب فػي  (4بكمعيـ محمػد بػف عمػر بػف المنػذر (0بكىنا بدأ جند يابرة 
 كافتتحػػكا باجػػة ثػػـ اتصػػال بػػابف قسػػى ككعػػداه بالطاعػػة، ،العمػػؿ عمػػى تنفيػػذ خطػػتيـ

صػػاحب يػػابرة  عندئػػذ مػػنح ابػػف قسػػى باجػػة لصػػاحب يػػابرة كشػػمب كعمػػى الفػػكر قػػاـ
كأصػػػبحت يػػػابرة كباجػػػة كشػػػمب ،  (1ببػػػانتزاع بطميػػػكس كميرتمػػػة مػػػف يػػػد ابػػػف قسػػػى 

 و (0بكبطميكس كميرتمة تحت حككمة ابف كزير  

                                           

( مػػف مػػدائف كػػكرة باجػػة فػػي البرتغػػاؿ الحاليػػة  مػػف أمنػػع حصػػكف اػػرب ا نػػدلسو ابػػف اتبػػار ، الحمػػة 1ب
 و068،ص8السيراء ،ج

( ابػػػف الخطيػػػب ، أعمػػػاؿ ا عػػػالـ فػػػي مػػػف بكيػػػع قبػػػؿ اتحػػػتالؿ مػػػف ممػػػكؾ اإلسػػػالـ ، تحقيػػػؽ ليفػػػي 2ب
هلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػى بكػػر القضػػاعي المعػػركؼ بػػابف اآلبػػار / أبػػك عبػػد ا846بركفنسػػاؿ،ص

 و068ص دار المعارؼ، الجزء الثاني، تحقيؽ حسيف مؤنس، ىػ"، الحمة السيراء،618"ت
 ( بقيادة أحمد بف كزير شقيؽ سيدرام كخالو عبد اهلل بف الصميؿ  و0ب
كقػد  ،ككاف مف زعمائيما كنبيائيا ( ينتمى ابف المنذر إلى بيت قديـ مف بيكت المكلديف بشمب،4ب

ككلى خطة الشكرل ببمده  ثػـ تزىػد كاسػتقر برابطػة  ،كبرع في الفقو كا دب ،شبيميةإدرس في 
كتكثقػت صػالتيماو محمػد  ،عمى شاطئ البحر تعرؼ برابطة الريحانة كاعتنػؽ دعػكة ابػف قسػى

 و038،ص4عبد اهلل عناف ، عصر المرابطيف كبداية الدكلة المكحدية ، ج
( كىذا بسبب حدكث خالؼ بيف ابف قسى كابف كزير فقد حاكؿ ابف كزير اتستيالء عمى قرطبة 1ب

ففسػر ابػف قسػى ذلػؾ خطػأ كبنػاءان عميػو اػدر  ،قرطبة لصالح ابف قسى في اياب ابػف المنػذر
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ككػػاف مكقػػؼ ابػػف كزيػػر يبمػػكر لنػػا الكضػػع السياسػػي الػػذل كانػػت عميػػو مدينػػة 
ضػػحة فقػػد كانػػت ىػػذه الفتػػرة عصػػيبة كانتقاليػػة خطيػػرةو كأحػػداثيا تػػدؿ دتلػػة كا ،يػػابرة

 عمى الكىف الذل أصاب المنطقة و كينذر بشدة مف خطر كبير يقترب منياو

                                                                                                           

ثػـ عػاد كأطمػؽ سػراحو كرده إلػى كتيتػو لكػف  ،بابف كزير كخمعو عف يابرة كباجة كقبض عميػو
كلكػف دكف  كحػاكؿ ابػف قسػى أف يتفػاىـ معػو، ،ككػره صػديؽ ا مػس ،ابف كزير لـ يػنس ذلػؾ

 ،ككقػع فػي اآلسػر ،فانيـز ابف المنذر ،فأرسؿ ابف قسى ابف المنذر لمحاربة ابف كزير جدكل،
ثػػػػػـ زحػػػػػؼ ابػػػػػف كزيػػػػػر ناحيػػػػػة شػػػػػمب كاسػػػػػتكلى عمييػػػػػاو ابػػػػػف اآلبػػػػػار، الحمػػػػػة السػػػػػيراء 

 و066-061،ص8/سحر سالـ، تاريخ بطميكس،ج836،ص8،ج
 و066-061،ص8/سحر سالـ، المرجع السابؽ،ج836،ص8ابف اآلبار، المصدر السابؽ،ج (1ب
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 -َابرة حتج حكن املىحذَي حىت صقىطها يف أَذي املضُحُني: -ج
ظمت مدينة يابرة في قبضة ابف كزير حتى جاء المكحدكف بقيادة عبد المػؤمف 

كزيػر فػي ىػ( باستغاثة مف ابف قسى نظير أفعاؿ ابػف 118-186بف عمى الككمى ب
ـ الذل أرسػؿ جيشػان اسػتطاع فػتح المػدف التػي كانػت فػي قبضػة 0046ىػ/140عاـ 

عػػالف ، ابػف كزيػػر كلػػـ يكػف أمػػاـ ابػػف كزيػر سػػكل بػػذؿ الطاعػة لجيػػكش المكحػػديف كا 
كمما يدلؿ عمى ذلؾ دعكة عبد المؤمف بف عمى لكؿ زعمػاء الغػرب لمقائػو  ،كتئو ليـ

بػػذلؾ ابػػف كزيػػر قػػدـ فػػركض الػػكتء  ،بػػالمغرب فكػػاف ابػػف كزيػػر مػػف أكؿ المػػرحبيف
كأما بالنسبة تبف قسى فقد انتيى أمره بالقتػؿ عمػى يػد أىػؿ شػمب لدخكلػو  كالطاعة،

في طاعة الفكنسك ىنريكز ممػؾ البرتغػاؿ كتعيػيف ابػف المنػذر مكانػو معتػرفيف بػدعكة 
و مما سبؽ يتضػح لنػا أف النػزاع كالخػالؼ (0بـ 0013ىػ/141المكحديف حكالى عاـ 

مف المدف إلى يابرة تسبب في ظيكر  اابف قسى كضـ ابف كزير عددن ك  ابف كزيربيف 
 قكة جديدة عمى أرض يابرة كتحكليا مف الحكـ المرابطى الى المكحدل و

كمف الظكاىر التي تستدعى التكقؼ عنػدىا كتكضػيحيا أف يػابرة كايرىػا مػف   
كليػػا لمتبعيػػة مػػدف اػػرب ا نػػدلس قػػد سػػقطت فػػي أيػػدل الممالػػؾ المسػػيحية  بعػػد تح

كممػػا يػػدلؿ عمػػى ذلػؾ قػػكؿ ابػػف أبػػى  كعمػػؿ المكحػػدكف عمػػى اسػترجاعيا، المكحديػة،
فػكلى  زرع "كفى ىذه السنة ممؾ المكحدكف بطميكس كباجػة كيػابرة كحصػف القصػر ،

 و(8بـ 0063ىػ/116عمييا عبد المؤمف محمد بف عمى الحاج" كيقصد بالسنة عاـ 

                                           

-086، ص8/ سػػحر سػػالـ ، تػػاريخ بطميػػكس، ج833،ص8( ابػػف اآلبػػار، الحمػػة السػػيراء ، ج1ب
 و086

 و000( ابف أبى زرع ، ركض القرطاس،ص2ب
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المكحػديف  حتػى خسػركىا  فػي الفتػرة  معنى ذلؾ أف يابرة ظمت فػي أيػدل     
ىػػ كاسػتطاع المسػممكف اسػترجاعيا بقيػادة عبػد المػؤمف 116ىػ حتى عاـ 141مف 

 بف عمى كنجحكا في ذلؾ و
كعاشػت يػػابرة فػػي كنػؼ المكحػػديف بعػػد ىػػذه ا حػداث لمػػدة خمسػػة أعػػكاـ      

 – ىػ(183 -ىػ 101تقريبان حتى جاء أبك يعقكب يكسؼ بف عبد المؤمف بف عمى ب
كبدأت فػي عيػده سمسػمة مػف الغػزكات عػف طريػؽ  ، -ثاني خمفاء الدكلة المكحدية 

كانتيػػز  (0ب Geraldo Sem Pavorمممكػة البرتغػاؿ بقيػػادة خيرالػدك سػػيمبا فػكر 
كقػاـ بػاليجـك عمػى ، فرصة الميالي الممطرة الحالكة المظممػة الشػديدة الػريح كالػثمج 

اللـ مػف أطػكؿ العيػداف تعمػك سػكر المدينػة البالد، مثؿ عادتو كقد أعد آتت مف الس
ألقػى  التي يـؤ "يقصدىا"  كيركـ فإذا ناـ السامر "الساىر" المسػمـ فػي بػرج المدينػة،

تمػػؾ السػػاللـ إلػػى جانػػب البػػرج كرقػػى عمييػػا بنفسػػو أكتن إلػػى البػػرج كيقػػبض عمػػى 
ا فييا م               كؿ  فثـ يدخمكف المدينة كيقتمكف مف كجدكه كيأخذك السامر،

و كمجمػػؿ القػػكؿ أف ممػػكؾ البرتغػػاؿ يسػػتعينكا بالمصػػكص كقطػػاع الطػػرؽ مػػف أجػػؿ (8ب
سقكط مدينة ممػا يعنػى فشػميـ كثيػران فػي اتسػتيالء كالسػيطرة عمييػا بإحػدل الطػرؽ 

كشػدة مقاكمػة أىميػا، ممػا يجعميػـ  كاستعصػاء المدينػة عمػييـ، ،عمييا التي اعتادكا

                                           

قػاطع طريػؽ كرئػيس كتقكؿ عنو الركايػة العربيػة اإلسػالمية العمػج جرانػده الجميقػى  Giraido( 1ب
 عصابة ألفى مجػاتن طيبػان لنشػاطو فػي الظػركؼ التػى كانػت سػائدة فػي بػالد الغػرب ا ندلسػية،
ككػاف يغيػر عمػى ا راضػي الكاقعػة مػا بػيف نيػرل التاجػة ككادل يانػو كيعيػث فييػا قػتالن تخريبػػان 

إلمامػة  ىػػ"، المػف با164كنيبانو لمزيد مػف التفاصػيؿ انظػر عبػد الممػؾ بػف صػاحب الصػالة "ت
دار الغػػرب  تػػاريخ بػػالد المغػػرب كا نػػدلس فػػي عيػػد المكحػػديف ، تحقيػػؽ عبػػد اليػػادم التػػازم،

 و86؛ عناف، عصر المكحديف،ص860ص اإلسالمي،
 و888ص المصدر السابؽ، ابف صاحب الصالة ، (2ب
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تبػػد مػػف اسػػتخداـ طػػرؽ أنػػو فػػأدركؾ تمامػػان ينحػػدركف كيتػػدنكف إلػػى ىػػذا المسػػتكل 
 كلذلؾ استعانكا بيذه القكة مف أجؿ سقكط المدينةو ؛مفاجئة اير متداكلة

سػػػنة  Ttujilloكىنػػػا بػػػدأ فػػػي تنفيػػػذ خطتػػػو فقػػػد اػػػدر بمدينػػػة ترجالػػػة     
ـ ثػػـ مدينػػة يػػابرة فػػي نفػػػس العػػاـ كباعيػػا مػػف النصػػارل ، كربمػػػا 0066ىػػػ/160

 ف خيرالػدك  ؛منصارل ، راػـ أف ىػذا التفسػير ايػر صػحيحالمقصكد ىنا أنو باعيا ل
نمػا كػاف يعمػؿ  لـ يقـ بيذه الغزكات كالغارات مف تمقاء نفسػو أك لحسػابو الخػاص، كا 
لحساب الممؾ الفكنسك ىنريكػز ؛  نيػا ضػمف منػاطؽ اتسػترداد البرتغػالي كمػا أنيػا 

الفكنسػػك ىنريكػز لػػو  كأكبػر دليػػؿ عمػى ذلػػؾ مػؤازرة ،امتػداد لحػػدكد البرتغػاؿ الجنكبيػػة
كامداده بالماؿ كالجنكدو كما أنػو بمجػرد اتسػتيالء عمييػا سػمميا  لفكنسػك ىنريكػز، 
كأصبحت بعد ذلؾ قاعدة برتغالية تخرج  منيا القكات البرتغالية لميجػـك عمػى القػالع 

كلكػى يػػتمـ خيرالػدك ىجكمػػة كسػيطرتو عمػى يػػابرة اتجػو إلػػى جبػؿ مػػكرش  المجػاكرة،
Mouros كفػػى  كف يػػابرة مترقبػػان الفرصػػة المناسػػبة لشػػف اليجػػـك عميػػو،أحػػد حصػػ

إحدل الميالي المظممة كعادتو اتجػو بفرقتػو إلػى بػرج القمعػة المعػركؼ باسػـ الطميعػة 
Atalaia  ،فكصػػؿ  عػػاله ،كصػػعد السػػكر منتيػػزان فرصػػة افمػػة كنػػـك حػػارس البػػرج، 

كانتشػر  ،ف ا سػمحةكاستكلى أكتن عمى مخاز ،ثـ اقتحـ المدينة كقطع رأس الحارس،
كفتحػكه  ،بعض جنكده في شكارع المدينة بينما اتجو البعض اآلخر إلى بػاب المدينػة

كأخذكا يقتمكف سكاف المدينة حتى استكلكا عمييا؛ عندئذ أرسػؿ  ،لدخكؿ بقية الجيش
خيرالدك إلى الفكنسك ىنريكز يعممو باتستيالء عمى يابرة  كما ادر بكثير مف المدف 

و مما سبؽ يتضح لنا أف خيرالدكا سيطر عمى مدينة يابرة (0بريبة منيا كالحصكف الق
                                           

حقيػػؽ ،ت4" ، البيػػاف المغػػرب،ج608؛ابػػف عػػذارل"ت888عبػػد الممػػؾ بػػف صػػاحب الصػػالة ،المصػػدر السػػابؽ،ص (1ب
 Edward McMudo:Theو066-061؛ النشار ، تأسيس مممكة البرتغاؿ،ص083عبداهلل محمد عمى ،ص 

History of Portugal; ow,Mazrston,Searle,Rivington,1888,P.220. 
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 ،كلـ تكف ىذه اليجمات لحسابو الخاص ،كعمى حصكنيا كقاـ بتسممييا الى ىنريكز
ربمػػا تعنػػى أنػػو  (أنػػو باعيػػا مػػف النصػػارلبكجممػػة  ،بػػؿ كانػػت بتكجيػػو مػػف الفكنسػػك

كلػيس عنػده رسػالة أك  ،نػو قػاطع طريػؽأسمميا تلفكنسك نظير مبمغ مالي خاصػة ك 
 مبدأ ليحتفظ بيا لنفسوو

فبعضيـ  كقد اختمؼ المؤرخكف حكؿ العاـ الذل سقطت فيو يابرة كقمعتيا،    
بينمػا يػرل الػبعض اآلخػر أنيػا سػقطت  ،ـ0066ىػ/160يقكؿ أنيا سقطت في عاـ 

كلكننػػا نميػػؿ إلػػى الػػرأم الثػػاني؛  نػػو أقػػرب لمصػػكاب  ،ـ 0061ىػػػ/163فػػي عػػاـ 
 و(0بمؤرخو  حداثو كلمعاصرة
يريد تجريد الثغػر الغربػي  مأدرؾ المكحدكف عندئذ رابة الممؾ البرتغالي الذ   

كبسػػػقكط الثغػػػر  مػػف حصػػػكنو ا ماميػػة المنيعػػػة لمسػػػيطرة عمػػى حاضػػػرتو بطميػػكس،
الجػػػػكفي يتعػػػػرض قمػػػػب ا نػػػػدلس لمغػػػػزك كفػػػػؽ خطػػػػة مكضػػػػكعة بػػػػيف القشػػػػتالييف 

ف اػػرب ا نػػدلس إحيػػث  ـ فػػي ا نػػدلس؛كالبرتغػػالييف مػػف أجػػؿ القضػػاء عمػػى اإلسػػال
يعتبر الصخرة التي تقؼ في كجو آمػاؿ المسػيحييف  -كالتي يابرة مف أىميا -كمدنو

مف أجؿ ذلػؾ تطمػع البرتغػاليكف إلػى تكسػيع  ؛كالتي تتدمر عمييا أحالميـ ،با ندلس
فػة فأرسػؿ المكحػدكف حممػة كبيػرة بقيػادة الخمي رقعة دكلتيـ تحقيقان لحركة اتسترداد،

ف ك نيػػـ المسػػاىم ؛كاشػػتبككا مػػع نصػػارل شػػنتريف بالتحديػػد ،أبػػى يعقػػكب يكسػػؼ
فمعظـ سكانيـ مف النصارل ، كانتصركا عمػييـ  ،ف ا كائؿ  عداء المنطقةككالمدعم

 و (8بكأسركا مف بقى منيـ عمى قيد الحياة 

                                           

 و066؛ النشار ، المرجع السابؽ،ص033-888( ابف صاحب الصالة ،المصدر السابؽ ،ص1ب
/ سػػػػػػحر سػػػػػػالـ ، حضػػػػػػارة 863-888مامػػػػػػة ، ص( ابػػػػػػف صػػػػػػاحب الصػػػػػػالة ، المػػػػػػف باإل2ب

 و066؛ النشار ، المرجع السابؽ ،ص613-646بطميكس،ص
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ىػػػ انقالبػػان خطيػػران فػػي 164ىػػػ/116كيعتبػػر ىػػذا اليجػػـك البرتغػػالي فػػي عػػامي 
اـ الدفاعي عف الثغر  كىى الفترة  التي سػقطت فييػا يػابرة، كفػى الشػكؿ الجديػد النظ

لمحدكد اإلسالمية المسيحية وكتبعػان لػذلؾ تغيػرت الحػدكد تمامػان عمػا كانػت عميػو مػف 
قبؿ بسبب سقكط العديد مف مدف الغرب التي كانت بمثابة خط دفػاع أمػامي عػف كػؿ 

ففػي عصػر المػرابطيف  عامػة لمثغػر الجػكفي؛باإلضػافة إلػى تغييػر الحػدكد ال المنطقة،
سقطت بطميكس كشنتريف كيابرة كبرتقاؿ كايرىا مػف المػدف بصػفة مؤقتػة فػي أيػدل 

كلكػػف  ،كقػػد شػػكؿ ذلػػؾ تحػػكت ن خطيػػران فػػي شػػكؿ حػػدكد الثغػػر الجػػكفي ،البرتغػػالييف
كنجحػكا فػي ذلػؾ  ،المرابطيف بذلكا كؿ طاقتيـ تستعادة الحدكد القديمة لمثغر الجكفي

كرجعت يػابرة كايرىػا مػف المػدف  ،باستعادتيـ كؿ المدف التي سقطت في أيدل العدك
 ؛اشػػكمين  اكلكػػف كانػػت عػػكدة الحػػدكد إلػػى مػػا كانػػت عميػػو مظيػػرن  إلػػى حػػكزة المسػػمميف،

ذلػؾ  ،حيث لـ يستطع المرابطكف إعادة اتسػتقرار السػابؽ إلػى تمػؾ المنػاطؽ الثغريػة
ف بقاء الحدكد إإذ ؛ الظركؼ السياسية كالعصرلطبيعة  اأف إعادة الحدكد جاء مخالفن 

عمى ما كانت عميو كاف أمران مستحيالن فػي زمػف المػرابطيف كبفقػد المػرابطيف معػاقميـ 
ا فاصالن بيف العالـ اإلسػالمي كالعػالـ المسػيحي عمى نير التاجة أصبح ىذا النير حدن 
 و(0بفي ا ندلس بعدما كاف خطان دفاعيان   

ذا كػػاف عػػدـ اسػػتقر  ار الحػػدكد ىػػك الظػػاىرة الكاضػػحة فػػي اػػرب ا نػػدلس فػػي كا 
بسػػبب تغيػػر خػػط ؛ عصػػر المػػرابطيف فػػإف التحػػكؿ الكامػػؿ كػػاف فػػي عصػػر المكحػػديف

فبعد ضياع مدف كثيرة تقع في الشماؿ جعمت المدف التي تقػع فػي  ،الحدكد تغيران تامان 
إسػػكاف كمػػا قػػاـ العػػدك ب ،الكسػط كالجنػػكب فػػي كجػػو العػػدك كتزحزحػػت الحػػدكد لمػػداخؿ

                                           

 و618 -610( لمزيد مف التفاصيؿ  انظر سحر سالـ ،حضارة بطميكس،ص1ب
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فأصبحكا بذلؾ ثغكران مسيحية كقكاعد عسكرية يشنكف منيػا  ،ىذه المنطقة بالنصارل
 و (0بالغارات عمى باقي مدف الغرب 

ـ( ممػػؾ ليػػكف ليحػػد مػػف خطػػر 0088 -0006كىنػػا تػػدخؿ فرنانػػدك الثػػاني ب
كدارت معركة بػيف الطػرفيف أسػفرت عػف ىزيمػة البرتغػالييف ككقػكع عػدد  ،البرتغالييف
ككاف رد فعؿ البرتغالييف اليجـك عمى مممكة ليكف ، كلما كاف  في اآلسر، كبير منيـ

شانجة الثالث ممؾ قشتالة كشقيؽ  فرناندك الثاني قد عقد اتفاقان مػع أخيػو بعػد كفػاة 
ـ يقضى بتقسيـ أراضػي 0018ىػ/110كالدىما الفكنسك ريمكندس السابع  في عاـ 

لغػرب التػي تشػمؿ بطميػكس كيػابرة حيػث كانػت منطقػة ا ا ندلس إلى منطقتػي نفػكذ،
شبيمية كبػاقي أراضػي المسػمميف با نػدلس تػؤكؿ أكشمب كماردة كمنتانجش كنصؼ 

 -اتتفػااؽ –لممؾ قشتالة في حالة استرداده ىػذه ا راضػي مػف المسػمميف ، كسػمى 
فقػد حرميػا  فقد كاف ىذا اتتفاؽ بمثابة ضربة قاصمة لمبرتغاؿ؛ بمعاىدة ساىاجكف،

تمتػداد المممكػة  في حركة اتسترداد كمد حدكدىا جنكبان كخػط طبيعػي ؛ مف اتشتراؾ
نياء كجكدىا كلذلؾ كػاف اعتػداء الفكنسػك ىنريكػز عمػى بطميػكس  ؛كالقضاء عمييا كا 

 كيابرة كايرىا مف مػدف اػرب ا نػدلس بمثابػة تعػدل عمػى ممتمكػات فرنانػدك الثػاني،
كانتيى ا مر بيزيمة الفكنسػك  ،كىنا أصبحت الحرب مع ممؾ ليكف كالمسمميف سكيان 

ىنريكز كتنفيذ كعده لفرنانػدك بإعػادة سػائر المػدف التػي تقػع بيػده كالتػي قػد انتزعيػا 
ثػػـ أطمػػؽ  ،نػػو أسػػر مػػع الفكنسػػك ىنريكػػزإ :فيقػػاؿ ،كأمػػا بالنسػػبة إلػػى جرانػػده منػػو،
 ثـ عاد فرناندك إلى بالده و ،سراحو

لتػي انتزعيػا مػف الفكنسػك كمف ىنا يتضح لنا أف فرنانػدك قػد سػمـ كػؿ المػدف ا
 ؛إلى المكحديف عممان بأف يػابرة كشػنتريف كقصػر أبػى دانػس ظمػكا فػي يػد البرتغػالييف

                                           

 -610/  سػحر سػالـ ،حضػارة بطميػكس،ص888( ابف صػاحب الصػالة، المصػدر السػابؽ، ص1ب
 و618
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 نو كاف عمييـ اتعتمػاد ا كبػر فػي إمػداد البرتغػالييف كمسػاندتيـ فػي حػركبيـ مػع 
ف حتػػى طمبػػكا الصػػمح مػػف ككدخمػػكا مدينػػة باجػػة كتصػػدل ليػػـ المكحػػد ،المكحػػديف
 و (0بالمكحديف 
نى ذلؾ أنو قد قامت محاكتت عديدة  جؿ استرجاع يػابرة لحػكزة المسػمميف مع

كظمػت يػابرة فػي حػكزة الممالػؾ  ،كلكف كؿ ىذه المحػاكتت فشػمت ،مف قبؿ المكحديف
كأصػػبحت  ،المسػيحيةو كبسػػقكط  يػػابرة تتغيػر كتتحػػكؿ حػػدكد المنطقػة كميػػة كتبعيتيػػا

مف أراضػي المسػمميف بػالغرب  اكحيكين  اميمن  امف البرتغاؿ بعدما كانت جزءن  ايابرة جزءن 
 و

كعمػػى الفػػكر تنبػػأ البرتغػػالييف لقيمػػة كمكانػػة ىػػذه المدينػػة التػػي كقعػػت بأيػػدىـ 
كعممكا جاىديف لالحتفاظ بيا كمتعظيف مف الدركس السابقة لممسػمميف كفشػميـ فػي 

كلػػذلؾ قػػاـ البرتغػػاليكف بتأسػػيس الجماعػػات العسػػكرية الدينيػػة فػػػي ؛ اتحتفػػاظ بيػػا
 The Military Order of ككاف أقدميا جماعة أفيس الدينية العسكرية غاؿ،البرت

Avis   ،كُيع تقػد أف بدايػة نشػأة  ، كالتػي عرفػت فػي أكؿ ا مػر باسػـ جماعػة يػابرة
كذلػؾ  ،ىذه الجماعػة رسػميان يرجػع إلػى أيػاـ الممػؾ البرتغػالي الفكنسػك ا كؿ ىنريكػز

ككػاف الغػرض منيػا الػدفاع  ،لػؾ بقميػؿـ، كربما قبؿ ذلؾ أك بعػد ذ0066حكالى عاـ 
ككػاف  ،كتأميف ا راضي التي أستكلى عمييا الممؾ مف المسمميف خاصػة مدينػة يػابرة

ـ(، كالػػذل 0084-0060ذلػػؾ أيػػاـ حكػػـ الخميفػػة المكحػػدل أبػػى يعقػػكب يكسػػؼ ب
 (و8بـ0060-0068حكالى عاـ  ةعقدت معو ىدن

                                           

 و813-883،ص8( سحر سالـ ، المرجع السابؽ،ج1ب
  Political and Cultural Reorientation on the Medieval Frontier :The(2ب

Reconquest Kings of Portugal,2008,p.131. Stephen Lay ; 
محمكد سػعيد عمػراف ،الجماعػات العسػكرية الدنيػة فػي البرتغػاؿ فػي العصػكر الكسػطى ،كميػة  

 و8-0اآلداب ، جامعة اتسكندرية ،ص
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 -: Conclusionاالصخٌخاج 
 -مما صبق َخضح لٌا أى :

كلكنيػػا تقػػع بػػالقرب مػػف الحػػدكد،  ،مدينػػة يػػابرة ت تقػػع عمػػى الحػػدكد مباشػػرة
كعمى الراـ مف ذلؾ نجػد مكقعيػا الجغرافػي كاتسػتراتيجي المتميػز جعػؿ منيػا مدينػة 

ا مػر الػذل جعميػا عمػى  حدكدية عبارة عػف مػدخؿ كمعبػر إلػى قمػب ا نػدلس، ةثغري
 فػػي أيػػدييـ ف جيػػدان أف كقكعيػػاكأدرؾ المسػػيحك ،مػػدار تاريخيػػا فػػي حالػػة مػػد كجػػذر

كيسػتطيعكف بالسػيطرة  ،فسػكؼ تسػيؿ ميمػتيـ با نػدلس يخدـ أحالميػـ التكسػعية؛
فالكسط ىك نقطة التحكـ  كمنو  ل مكاف يريدكنو؛ ،عمييا العبكر إلى كسط ا ندلس

كىنا  ،كبذلؾ اعتبرت يابرة بمثابة متحكـ في كسط ا ندلس كجنكبو ،في كؿ ا ندلس
دراؾ مدل خطكرة ىذه المدينة عمى العرب الحفاظ عمييا كتحصينيا جيدن  كاف لزامان  ا كا 

 عمى جيرانيا الشرقييف كالجنكبييفو 
يػػػابرة كانػػػت نقطػػػة انطػػػالؽ ميمػػػة لحمػػػالت كتطمعػػػات كأحػػػالـ المسػػػيحييف ػػػػ 

  با ندلسو
الصػػراع عمػػى يػػابرة كالرابػة فػػي السػػيطرة عمييػػا لػـ يقتصػػر عمػػى المسػػيحييف ػػ 

 لممدينػة أىميػة كبيػرة بالنسػبة لممسػمميف كبعضػيـ الػبعض،فقد كػاف  ،فقط
كلذلؾ لـ تفمت المدينة  ؛فيي بمثابة حصف منيع مدافع عف حصكف الغرب

فيػػي مدينػػة مػػف  ،مػػف صػػراع كاحتجاجػػات المسػػمميف أيضػػان عمػػى حػػدكدىا
كاتسػتحكاذ عمييػا بمثابػة  ،كفقػدىا خسػارُة كبيػرة لػف تعػكض ،الطراز ا كؿ

 فيي مفتاح الغرب لمشرؽ و ،لطرؼ عمى الطرؼ اآلخرتفكؽ كامبة ليذا ا
اختيػػار أردكف الثػػاني لمدينػػة يػػابرة كنمػػكذج تحتجاجػػو كنزاعػػو عمػػى أراضػػي ػػػ 

سػػالمية إالمسػػمميف بغػػرب ا نػػدلس بػػالراـ مػػف أنيػػا ليسػػت بػػأىـ مدينػػة 
بالمنطقػػة ظاىريػػان كػػاف صػػائبان، كفػػى ىػػذا دتلػػة عمػػى مػػدل حنكػػة أردكف 
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فيػػي مدينػػة نائيػػة متطرفػػة  كر قبػػؿ اإلقػػداـ عمييػػا؛كدراسػػتو الجيػػدة لألمػػ
كفػػػى نفػػػس الكقػػػت قريبػػػة لقمػػػب ا نػػػدلس  ،بالنسػػػبة لمممالػػػؾ المسػػػيحية

فػػأدرؾ أردكف أف أم  كالحككمػػة اإلسػػالمية كمأىكلػػة بالسػػكاف المسػػمميف،
 محاكلة سيقـك بيا في ارب ا ندلس ستحبط قبؿ السيطرة عمي يابرةو

دكف تعمػػؽ قػػد يظيػػر لػػو أنيػػا تبعػػت الممالػػؾ  المطػػالع لتػػاريخ ىػػذه المدينػػةػػػ 
كمػػػا ذلػػػؾ ات لحػػػرص المسػػػيحييف الشػػػديد عمػػػى  ،المسػػػيحية أكثػػػر عمرىػػػا

 السيطرة عمييا كحرص المسػمميف ا شػد عمػى أف تكػكف ليػـ دكف ايػرىـ؛
 ا مر الذل يدلؿ بكضكح عمى قيمة ىذه المدينة حدكديان كسياسيانو

ة مركػزان رئيسػان لعمميػاتيـ العسػكرية فػي لـ يتحقؽ الحمـ الميكنى في جعػؿ يػابر ػ 
كلكػف ىػذا الحمػـ تحقػؽ  ،ارب ا ندلس حيث تصبح نقطػة تيديػد لممنطقػة

 عمى أيدل البرتغالييف 
 ىجرية و484بداية التغير الفعمي فى شكؿ حدكد يابرة بعد عاـ ػ 

 حىارَخ ههوت للوذٌَت

 احلــذد الضٌت / العام

 يفسقطت المدينة بيد المسمم ـ601ىػ/66

 ىجكـ أردكف الثاني عمى مدينة يابرة ـ600ىػ/030

مدينة خاكية عمى عركشيا خالية مف أم مظير مف  ىػ038ىػ حتى 030مف 
 مظاىر الحياةو

بناء عبد اهلل بف محمد الجميقى ليابرة بمساعدة مسعكد بف  ىػ038
 سعدكف السرنباقى

 محاكتت العرب بقيادة بنى عباد لضـ يابرة  ـ0313ىػ/448
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 احلــذد الضٌت / العام

يػػػابرة تحػػػت حكػػػـ المتككػػػؿ عمػػػر بػػػف ا فطػػػس كمحاكلػػػة  ـ0368ىػ/460
 صاحبيا ضـ ما حكليا مف مدف و

 يابرة تحت حكـ العباس بف عمر المتككؿ بف ا فطس ـ0360ىػ/464

 يابرة تحت حكـ المرابطيف ـ0368ىػ/484

 سقطت يابرة خالؿ ىذه الفترة في يد ىنرم البرجكنى ىػ134حتى 484مف 

 استرجع سير بف أبى بكر يابرة ـ0003ىػ/134

 ىجكـ قادة شممنقة عمى يابرة  ـ0008ىػ/186

 استرجعيا يكسؼ بف تاشفيف لحكزة المرابطيف ـ0000ىػ/188

 ثكرة محمد سيدرام القيسى ابف كزير ضد المرابطيف بيابرة ـ0044ىػ/106

 يابرة تحت حكـ المكحديف ـ0046ىػ/140

 البرتغاليف سقكط يابرة في يد ـ0063ىػ/116

 
 كاهلل كلي التكفيؽ ،،،

 

 
 
 
 


