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ملخص

 يستطلعون،لقد تجلى لنا بعد هذا البحث والدراسه ان بالد االندلس عرفت منذ الفتح الى سقوط غرناطه عدة عيون وجواسيس

ففي البدايات االولى للفتح االسالمي لالندلس كان قادة الفتح يرسلون بعثات، االخبار على حساب ما تقتضيه حاجتهم
بقصد، اصبحت هذه العيون تترصد المدن المجاوره، لكن بعد ما تم الفتح واستقرت االمور،هدفها كشف امور البالد،استطالعيه
.واستطالع اخبار النصارى االسبان،فتحها

فقد دأب الحكام والسالطين في االندلس لتثبيت اركان دولتهم بأعتمادهم على اعداد كبيره من العيون كان الهدف منها هو تقصي

 فضال عن بث االشاعة وتحقيق،االخبار وتكون وسيله فعاله لرد الخصوم والتخلص من الثائرين والمعارضين للسلطة الحاكمة
.هدف األنهيار المعنوي للقوى المعاديه
وتصاعد دور العيون في عهده مع تصاعد الصراع،فقد أخذت االمور منحى اخر في زمن الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر
استطاع من خالل هذا الجهاز ان يردع، فقد كان يدير هذا الجهاز بنفسه هذا ما جعل سلطته قائمه وذات قوه ضاربه، مع النصارى
وقد رسم هذا الجهاز، الكثير من الثورات والمعارضين لحكمه هذا باالضافه لتصديه لكثير من هجمات النصارى التي حيكت ضده
وقد جاءت بعد، فقد كان له الفضل لكشف الكثير من المؤامرات ومحاوالت الغدر، الدور الذي لعبته العيون للسلطه الحاكمه
لكن يبدو ان تدهور الدوله العامريه وتفكك االندلس في عصر الطوائف ادى الى اهمال،المنصور خلفائه الذين اتبعوا السياسه نفسها
.بسبب كثرة الحروب والنزاعات الداخليه، دور العيون والجواسيس
.الدولة العامرية – العيون والجواسيس – الممالك االسبانية النصرانية:الكلمات المفتاحية

Observer and Spies in the Era of the Amiri Dynasty (368-399 AH)
Esraa Abdul-Hussein Marzouk Assistant Professor Dr.Rahim Khalaf Oklah Al-Shammari
Al-Mustansiriya University/College of Education/History Department
Abstract
It has become clear to us after this research and study that the country of Andalusia has known,
since the conquest until the fall of Granada, several eyes and spies, seeking news at the expense of
what their needs require. And things settled down, and these eyes began to monitor the neighboring
cities, with the intention of opening them, and finding out the news of the Spanish Christians.
The rulers and sultans in Andalusia have consistently established the pillars of their state by relying
on large numbers of eyes, the aim of which was to investigate news and be an effective means to
respond to opponents and get rid of the rebels and opponents of the ruling authority, as well as
spreading rumors and achieving the goal of moral collapse of the hostile forces.
Things took a different turn in the time of Al-Mansur Al-Hajib Muhammad bin Abi Amer, and the
role of Al-Ayoun escalated during his reign with the escalation of the conflict with the Christians.
And those opposed to his rule, in addition to his response to many of the Christian attacks that were
plotted against him
This apparatus depicted the role that Al-Ayoun played for the ruling authority, as it was credited
with revealing many conspiracies and attempts of treachery, and it came after Al-Mansur, his
successors who followed the same policy, but it seems that the deterioration of the Amiri state and
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the disintegration of Andalusia in the era of sects led to neglecting the role of Al-Ayun and spies
Because of the many wars and internal conflicts.
key words:The Amiri State - Al-Ayoun and the Spies - Christians Spanish kingdoms
مقدمة البحث :

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين محمد( صلى اهلل عليه واله وسلم) .

وبعد:

تعد دراسة العيون والجواسيس من المواضيع الحيويه والمهمه،ألنها احدى المهام التي ارتبطت بالحمالت العسكريه االسالميه على
مر العصور،فقد اقتضى هذا التنافس بين الدول ان تحاول كل دوله االطالع على اسرار الدوله االخرى ،وان تتعرف اخبارها
واخبارثرواتها العلميه وقدراتها ا لعسكريه ،الى جانب هذا فأنها تحاول ان تحمي ذاتها في داخلها من االنتقاض اوالتمرد او
المؤامرات،مستخدمه في ذلك كل وسائل االتصال االستخباري من اجهزه واساليب،هذا ما اتخذ التجسس صو ار تتفق مع مجريات
االحداث.
فقديما استخدمته الدول لمعرفة اخبار اعدائها،وتحركاتهم العسكريه،وتقدير قوتها ،كما استعمله المسلمون في حروبهم ألستقاء
المعلومات واتقاء االخطاء.
وقد تناول هذا البحث النشاط االستخباري من العيون والجواسيس في عهد الدوله العامريه في االندلس،فكان الفضل االكبر لنشاط

العيون والجواسيس في تثبيت وسيطرة الدوله العامريه على مقاليد الحكم،بأعتمادهم على اعداد كبيره من هذه العيون ،لترسيخ أركان
دولتهم.
العيون والجواسيس لغة واصطالحا:

اوال -العيون والجواسيس لغة:

العين " :هو الذي تبعثه لتجسس الخبر وتسميه العرب ذا العينين ،ذا العوينتبن،وذا العينتين،وكله بمعنى واحد".

()1

اما ابن منظور فقد عرفه بأنه الطليعه الذي يأتي بالخبر(.)2

الجاسوس :مأخوذ من جس :الجيم والسين ألصل واحد وهو تعريف الشيء بمس لطيف ،والجاسوس فاعول من هذا النه يتخبر ما

يريده بخفاء ولطف ،والجس بالعين(.)3
ثانيا -العيون والجواسيس اصطالحا:

()4

العيون :هم الجواسيس الذين يأتون بالمعلومات المطلوبه عن جيش العدو ،ويقدمونها للقياده لتستفيد من خططها الحربيه .

الجواسيس :هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارها للعدو( ،)5او هو الذي يطلع على اخبار المسلمين ،وهو رسول

الشر،والناموس رسول الخير(.)6

الحكم الشرعي للتجسس في القران الكريم:

يختلف حكم التجسس بأختالف الهدف منه،لذلك قسم الى نوعين  :تجسس محرم وتجسس مشروع.

اوال -تجسس محرم:

يقصدبه االطالع على العورات وهتك االسرار بهدف الحاق األذى والسوء باالفراد أو الجماعات(،)7وهذا المقصود في االيه الكريمه
ِ
َّ ِ
َّ ِ
يم .)8(
ضً
التي وردت في قوله تعالىَ :ف ْ
يم َحك ٌ
ال ِّم َن الله َونِ ْع َم ًة َواللهُ َعل ٌ
فااليه الكريمه تنهي نهيا صريحا عن تجسس المسلمين ،فال يتطلع احد منهم الى كشف عورات اخيه بعد ان سترها اهلل(.)9
ثانيا -تجسس مشروع:

يراد به كل تجسس يهدف الى مصلحة الدوله االسالميه في تعاملها مع اعدائها ،او تطهير المجتمعات من اهل الشر والفساد

ومالحقتهم والتضييق عليهم .
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ِ
ِ
ون ِب ِه َع ْد َّو اللّ ِه
استَطَ ْعتُم ِّمن قَُّوٍة َو ِمن ِّرَباط اْل َخْي ِل تُْرِهُب َ
ومن ادلة ذلك ما ورد في القران الكريم في قوله تعالىَ :وأَع ُّدوْا لَهُم َّما ْ
َو َع ُد َّو ُك ْم .)10(

يبين اهلل سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأعداد العده المناسبه لكل حرب،اي هيئوا لقتال االعداء ما امكنهم من انواع القوى الماديه
والمعنويه المناسبه لكل زمان ومكان ،بحسب الطاقه واالستطاعه(.)11

العيون والجواسيس في عهد الدولة العامرية :

تولى الخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الذي يكنى بالمؤيد الخالفة عام  366هـ  973 /م ،بعد وفاة والده الحكم المستنصر

،وكان عمره أحدى عشر عاماً( ،)12ونظ اًر لصغر سنه لم يباشر الحكم ،واصبحت السلطة ومقاليد الحكم بيد ثالثة

بن عثمان المصحفي

()14

ومحمد بن أبي عامر

()15

()13

 ،هم  :جعفر

ووالدة الخليفة هشام المؤيد (صبح ) ( ،)16وهؤالء جمعتهم اهداف واحدة مشتركة

 ،لكن الرغبة القوية البن ابي عامر في السيطرة على مقاليد الحكم و االستحواذ عليه  ،دفعه في أولى خطواته ،بالحجر على

الخليفة والسيطرة عليه ( ،) 17وأستطاع الحاجب محمد ابن ابي عامر ازاحة جعفر المصحفي من طريقه ،وسيطر على الجيش

وتمكن من القضاء على جميع خصومه ومنافسيه،وكان بمساعدة صبح ام الخليفة،ليصبح صاحب الحكم والسلطة ،واعلن نفسه

رسمياً ملكاً وتسمى بالمنصور،وامر بالدعاء له في المنابر ،وذلك عام  371هـ 981/م ( ،)18ورشح أبنه عبد الملك للوالية من بعده

( ،)19وقد أخذت األمور منحى أخر في زمن الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر(392 _367هـ1001_977/م) فقد أشار إلى

ذلك ابن عذاري

()20

في قوله  " :فأخذ ابن ابي عامر في تغيير سير الخلفاء المروانية في استجرار األمر لنفسه وسبك الدولة على

قالبه  .....فجعل أهل الرأي من مصادر أموره ومواردها يقصون بخروجها عن حد الصواب وقانون التدبير لها؛ وربما فاوض

جلتهم الرأي ،فيشيرون عليه من الوجه الذي عرفوه ،والقانون الذي حمدوه ؛ فيعدل عن ذلك المذهب الذي شرعه ،والطريق الذي
نهجه ،والخطر الذي ال يجهل أقتحامه ،فيبهت القوم من حسن مايقع له "،فأنتشر األمن واألمان في زمنهُ "وتملك فما خفق في
ارضه لواء عدو  ...وأنتشر األمن في كل طريق ،واستشعر اليمن كل فريق ،وملك األندلس بضعًا وعشرين حجة،لم تدحض

لسعادتها حجة " (.)21

وتصاعد دور العيون في عهد الحاجب المنصور مع تصاعد الصراع مع نصارى االسبان،فقد كان كل طرف يحرص بجمع أكبر
معلومات لضمان أمن قواته ،ومن ذلك قصة الحاجب المنصور مع عيون العدو،فقد "كان الحاجب المنصور جالسًا في بعض

الليالي،وكانت ليلة شديدة البرد والريح والمطر ،فدعا بأحد الفرسان ،وقال له :أنهض األن الى فج()22بليارش واقم فيه،فأول خاطر

يخطر عليك سقهُ الي  .ونهض الفارس ،وبقي في الفج واقفًا على فرسه رغم البرد والريح والمطر،واذ وقف عليه قرب الفجر شيخ
هرم على حمار له ،ومعه الة حطب ،فقال له الفارس :الى أين تريد يا شيخ ،فقال  :وراء الحطب ،فقال الفارس في نفسه،هذا شيخ
ال ،ثم فكر في قول المنصور
مسكين ؛ نهض الى الجبل يسوق حطبًا ،فما عسى أن يريد المنصور منه؟ وتركه حتى ابتعد عنه قلي ً
،وخاف سطوته ،فنهض الى الشيخ ،واقتاده الى المنصور ،فوجده جالسًا لم ينم ليلته ،فقال المنصور للصقالبة :فتشوه ،ففتشوه فلم

يجدوا معه شيئًا .فقال المنصور :فتشوا برذعة حماره ،فوجدوا داخلها كتابًا من نصارى كانوا قد نزعوا الى المنصور يخدمون

عنده الى أصحابهم من النصارى ليقبلوا ويضربوا في إحدى النواحي الموطومة(،)23فلما أنبلج الصبح ،أمر بأخراج اولئك النصارى
الى باب الزاهرة ،فضربت أعناقهم ،وضربت رقبة الشيخ معهم "( ،)24وقد كانت هذه األحتياطات ،اذا ماتمت بدقة وحرص تؤدي
إلى النصر المؤزر،ألنها تؤمن أسباب

النصر،مثلما تؤمن الحماية للقوات ،وتقيها من التعرض للمباغتات،فقد غ از الحاجب

المنصور أكثر من خمسين غزوة ،لم تهزم له راية،وما انصرف عن موطن األ قاه اًر غالباً ،وذلك بسبب حرصه على أستطالع

أخبار العدو عن طريق العيون( ،)25ويذكر ماجرى من امور حرب الجواسيس النفسية بين الصقالبة

()26

والحاجب المصحفي،وكيف

أستغل ابن ابي عامر،هذا الخالف بين الجانبين وأنحراف الصقالبة عن الحاجب المصحفي،عندما كانوا قد كرهوا البيعة للخليفة

الجديد الصبي هشام المؤيد بن الحكم وارادوها إلى أخي الحكم المستنصر،وذلك لصغر سن هشام بن الحكم المستنصر (.)27

()29
()28
وقد أكد ابن عذاري كيف اخذ ابن ابي عامر حذره من الصقالبة في قوله " :وأذكى العيون ؛ وبلغه ان جؤذ ار وفائقاً

()30

يدبران

على الدولة ،ويدسان في ذلك الى بعض من في قيادتهما وجوه الغلمان والفحولة ؛ وكان الدخول والخروج اليهما على باب الحديد
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،فامر الحاجب جعفر المصحفي بسده بالحجر ،وصير دخول الناس على باب السدة ،فحسم شر الصقالبة " ،بل زاد المصحفي
حذره وطلب من أبن ابي عامر أن يبذل كل قصارى جهده ،والعمل مافي وسعه ،حتى يقصي من حول فائق وجؤذر من الخدم
المسلحين من غير الصقالبة والعبيد

()31

 ،كان الحاجب المنصور حريصاً على أتخاذه العديد من العيون والجواسيس،ألستطالعه

أبسط األمور الداخلية والخارجية ،على حد قول النباهي

()32

 " :وكانت ل محمـد بن أبي عامر في أيامه عيون بالليل والنهار،ال يقع

أمر من األمور حتى يعلم به " ،فلم يكن األمر محصو اًر على أموره الشخصية ،بل تجاوز ذلك إلى الخليفة هشام المؤيد ،حينما

الملك وتخلى له عنه لعبادة ربه ،فقد بين أبن عذاري()33كيف كانت
أشاع ابن أبي عامر أن الخليفة فوض أليه النظر في أمر ُ
سيطرة ابن أبي عامر على جميع أمور الخليفة في قوله  " :وهم لمحمـد بن أبي عامر ما أراد  ...وعطل قصر الخليفة من جميعه
،وصيره بمعزل عن سامعه ومطيعه،وسد باب قصره عليه،وجد في خبر اال يصل أليه،وجعل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر
،ويب سط فيه النهي واألمر ،ويشرف منه على كل داخل ،ويمنع ما يحذره من الدواخل ،ورتب على الحراس والبوابين ،يالزمون
حراسة من فيه ليالً ونها اًر ،ويراقبون حركاتهم س اًر وجها اًر " ،وجعل على الخليفة عيوناً وجواسيس من حراس قصره "،وجعل متولي

قصره من قبله من يثق به،وصيره عيناً على السلطان ،ال يخفى عليه شيء من حركاته وأخباره"( ،)34ومن الطريف أن السيدة صبح
التي كانت تكن ألبن أبي عامر كل حب وأعجاب ،ثم أنقلبت عليه ،بسبب حجره الشديد على أبنها الخليفة هشام المؤيد ،فحاولت

أن تأتي بجيش من المغرب على نفقتها للقضاء عليه،وقامت بأخذ األموال من بيت المال الى قصر الخالفة بالزهراء ووضعتها في

جرار ألرسالها على شكل هدايا الى زيزي بن عطية (،)35لكن ابن ابي عامر أستطاع بفضل عيونه أن يكتشف هذه المؤامرة
()36

،ويستولي على هذه الهدايا ،ولكي ال تتكرر هذه الحادثة ،نقل بيت المال فو اًر من مدينة الزهراء

لنفسه

()38

الى مدينة الزاهرة

()37

التي بناها

.

غزوة قبيلة صنهاجة أرض جليقية :

في عام  373هـ 984 /م جاءت قبيلة صنهاجة

()39

الى األندلس ،يريدون الجهاد والغزو في سبيل اهلل ،فأرسلهم أبن ابي عامر

لغزو جليقية،وامدهم بالسالح والمال والخيل،وبعث معهم دليل،فعندما وصلوا أرض جليقية دخلوها ليال  ،وكمنوا في بستان بالقرب
من المدينة وقتلوا كل من فيه وقطعوا اشجاره ،وفي الصباح وجدوا جماعة من النصارى فقتلوهم ،فسمع بهم العدو ،فخرجوا في

جيش كبير للقضاء عليهم فكمنوا العيون في ربوٍة (مكان مرتفع ،أي ما ارتفع من األرض ،التلة أو غيرها) فلما جاوزها العدو

خرجوا عليهم من ورائهم وضربوا مؤخرة الجيش وأخذوا في التكبير،وعند سماع العدو تكبيرهم ظن أن عددهم كبير فانهزموا وتبعهم
المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثي اًر وغنموا وعادوا الى قرطبة سالمين

()40

.

يتبين لنا من خالل هذه المعركة العديد من الخدع ونشاط العيون التي أستخدمها جيش صنهاجة للظفر واألنتصار على الجالقة

والتي بدونها ما كان لهم أن ينتصروا على تلك القوة الكبيرة لجيش النصارى .
غزوة المنصور لشنت ياقوب :

يعتبر المؤرخون هذه الغزوة من أبرز واهم غزوات المنصور بن أبي عامر،ألنه وصل الى مكان لم يصل أليه أحد من ملوك

األسالم قبله ،وذلك لصعوبة مدخلها وخشونة مكانها ووعورة أرضها ،وبعد مسافتها

()41

 ،وقعت هذه الغزوة في جماد األخرة عام

 387هـ997 /م،وهي الغزوة الثامنةواألربعون،أنطلق جيش المسلمين مخترقًا الغرب األندلسي،متجاو ًاز الجبال واألنهار العظيمة

()42

،مستولياً في طريقه على عدد من المدن والحصون(،)43حتى وصل الى مدينة شنت ياقوب(،)44يقول ابن عذاري( ":)45ثم نهض يريد
شنت ياقوب،فقطع ارضين متباعدة األقطار،وقطع بالعبور أنهار كبار،وخلجان يمدها البحر ....،ثم أفضى إلى جبل شامخ شديد

الوعر ،ال مسلك فيه ،وال طريق لم تهتد األدالء الى سواه ،فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه  ،فقطعه
العسكر وعبروا " ،فكان هؤالء األدالء والعيون يدلون على الطريق ومسالكها وعورات األعداء ونقاط ضعفها ،تحالف المنصور مع
بعض الخارجين على مملكة جليقية وضمهم لجيشه،حيث اراد ابن أبي عامر تمزيق قوتهم وأضعاف جبهته ،وارشاد جيش المسلمين
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الى عورات النصارى وأماكن ضعفهم ،يقول أبن عذاري(" : )46وافاه عدد عظيم من القوامس في رجالهم ،وعلى أتم احتفالهم ،فصاروا
في عسكر المسلمين ".
وعليه تتضح لنا براعة المنصور في تحقيقه على النصارى العديد من األنتصارات بهذه السرعة وبخسائر قليلة،وقد قام المنصور

بأرسال الرسل والسفراء بشكل مستمر الى بالد الشرك ،حيث أراد منها أبن ابي عامر الوقوف على أخبارهم ومعرفة أحوالهم ،يذكر

ابن عذاري( :)47أن أحد الرسل كان كثير التردد على بالد البشكنس()48فوقف على عدد من األسرى القدامى الذين ال زالوا في األسر
وكانت الهدنة مع المسلمين تقضي بأرجاع جميع األسرى وعدم ابقاء أحد منهم ،فأعتبره المنصور نقضاً لألتفاق والعهد الذي كان

بينهم ،فجهز جيشاً لمهاجمة بالد البشكنس ،وانقاذ األسرى ،وعندما علم النصارى بذلك ،بادروا بإرسال األسرى قبل أن يقتحم جيش

المسلمين أرضهم طالبين العفو والصفح لعدم علمهم بوجود هؤالء األسرى ،وقدموا بين يدي ابن أبي عامر هدم الكنيسة التي كان

يحتجز فيها األسرى تكفي اًر عن فعلهم فقبل منهم المنصور ذلك ،وبفضل العيون التي بعثها المنصور في األعتماد عليها كوسيلة

للوقوف على أخبار بالد األعداء لما كان تمكن من تحرير هؤالء األسرى ،وبقدر ماكان المنصور يهتم بأخبار وأوضاع جند

العدو،كان اهتمامه كبي اًر ايضاً بمعرفة أحوال جنده( ،)49ويظهر بوضوح بقدر ماكان تعامله قاسياً وصلباً مع جنده ،بقدر ماكان
كريماً معهم ،يغرقهم بأعطياته ،ويغدق المنح والهبات عليهم ،ليشتري بها والئهم ،فيعادل بذلك بين الثواب والعقاب

()50

.

ويظهر من خالل ذلك ان المنصور قد دعم جبهته الداخلية وعمل على تقويتها من أجل مجابهة تحديات النصارى الشمالية

،وأستعمل انتصاراته الخارجية في الوقت ذاته من أجل دعم مكانته الداخلية،وزيادة قدرته العسكرية ،ومن خالل هذه العالقة الجدلية

امكن له تحقيق التوازن الدقيق والمحكم في أعادة التنظيم الشامل للدولة ( ،)51وقد أظهر الحاجب المنصور بأستمرار حرصه على

حماية قوات المسلمين من المباغتة بقدر حرصه على مباغتة العدو،فكان يتخذ مجموعة من األجراءات المعروفة بالمصطلحات
الحديثة تحت اسماء تدابير الحيطة عند التحرك،وتدابير امن العمليات،وعلى هذا األساس أحاط عملياته بنطاق محكم من السرية
المطلقة،وأختيار مناطق مختلفة لحشد القوات ،ودفع عناصر التجسس حتى األفق البعيد سواء أثناء التحرك أو عند اقتحام مسرح

األعمال القتالية ،والتوسع الكبير في نشر األستخبارات – الجاسوسية ،ومحاربة أستخبارات العدو وتدميرها ("،)52وكانت قيادة الجيش
تتكتم دائمًا أخبار الطريق الذي تنتهجه حملة الصائفة ،حتى تكون ضرباتهم مفاجئة للعدو،وقد بقي ذلك تقليدًا طول أيام الدولة

األموية "(.)53

زمن الحاجب عبد الملك المظفر أبن الحاجب المنصور ( ٣٩٩- ٣٩2هـ  100٨ -1001/م )

أنتهج المظفر عبد الملك بن المنصور()54سياسة والده في األعتماد على البربر ()55وتابعه في ذلك أخوه عبد الرحمن شنجول
(399ه) ( ،)56مما أدى إلى تحول العصبية القديمة إلى عصبية اندلسية هدفها مواجهة هذه العناصر البربرية الجديدة الطارئة

على األندلس

()57

.

وقد قامت العديد من المؤامرات واألنقالبات التي حيكت في هذه الفترة ،وقد كان للجهاز األستخباري دوره البارز في كبح العديد من
هذه المؤامرات،منها ما قام به الوزير عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بالقطاع () 58وصاحبه األمير هشام بن عبد

الجبار()59وكانت بينهم موده و صداقه واقتضت غايتهم الزاله حكم بني عامر و خلع هشام المؤيد

()60

.

كانت خطة الوزير عيسى تتلخص في ان يدعو عبد الملك المظفر واخاه عبد الرحمن شنجول ،إلى حفل يقيمه الوزير بمنية

()61

بالقرب من قصر الزاهرة وأن يحيط المنية بعدد من الجند المسلحين ،فإذا حظر عبد الملك وأخوه ،أنقض عليهم الجند،وقضوا
عليهما وعندئ ٍذ يسير عيسى بصاحبه هشام الى قصر الزاهرة ،فيجلسه فيه ويأخذ البيعة له( ، )62ولكن خبر المؤامرة وصل الى
الحاجب المظفر عبد الملك من خالل عيونه المنتشرة هناك ،وقد اشرف عبد الملك المظفر على حتفه لوال كشف احد جواسيس

المظفر بهذه المؤامرة ،فقد ذكر في ذلك ابن عذاري( )63في قوله  ":ان اول معرفته ما دبر عليه وزيره كان من جهة المعروف بابن

الق ارح احد الموالي صانع ابن ابي عامر االندلسيين ،واسمه خلف بن سعد ،وكان عيسى كشف له عن القصة بعد التوثيق من
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يمينه واخذ بيعته ودفع الجائزة اليه،فصار ابن سعد فوره الى نظيف الخادم واطلعه على القصة ،فدخل نظيف لوقته الى عبد الملك
واعلمه بخبر ابن سعد هذا ".
فأستدعى عبد الملك الوزير الى مجلسه وبدا يعاتبه ويحاسبه على ما وصله من اخبار هذه المؤامرة  ،لذلك امر عبد الملك بقتله و
رمي جثته في النهر ،وعلق راسه على باب مدينه الزاهرة وتركت معلقه حتى انقضت الدولة العامرية( ،)64اما االمير هشام سرعان

ما قبض عليه وقتل في السجن (.)65

قال ابن عذاري(" :)66وتجسس المظفر غداةَ قتل وزيره عيسى على الولد ابي بكر هشام المتهم في قصته  ،...فعرف انه في المنية،
فوضع االرصاد عليه لما يكون منه  ،فأقام هشام على حاله ثالثة ايام بعد مقتل عيسى ،ثم اقبل الى داره والعين واقعه عليه ،وأنهي
الى عبد الملك خبرهُ  ،فلما جن الليل عليه  ....فأحاطوه بداره وحملوه الى الزاهرة ،فأمر عبد الملك باعتقال هشام في حجره ،ثم
نقل الى حبس ابتنى له فغاب عن العين فكان اخر العهد به ".
الخاتمة

 تبين من خالل البحث أن العديد من المؤامرات واالنقالبات حيكت في هذه الفترة  ،وقد كان للجهاز االستخباري دوره البارز فيكبح العديد من هذه المؤامرات.
 أخذت االمور منحى آ خر في زمن الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر  ،وتصاعد دور العيون في عهد الحاجب مع تصاعدالصراع مع الممالك االسبانية النصرانية.
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زيري هذا أمير أل خزر في وقته ،ووارث ملكهم البدوي ،ثبت على الدعوة لألمويين ،واتسع سلطانه ،وخاض حروباً كثيرة أخرها بينه وبين جيوش أبن ابي

عامر ،فأثخن فيها بالجراح ،ومات بعد ذلك  .ينظر  :ابن خلدون ،تأريخ ابن خلدون ،ج، 7ص 39؛ الزركلي ،األعالم ،ج، 3ص.63
( )36مدينة الزهراء  :هي مدينة صغيرة قرب قرطبة في االندلس  ،أختطها عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبداهلل بن محمد  ،وهو يومئذ سلطان تلك البالد
في سنة  325هـ  ،وعملها متنزها هائال له  ،وانفق في عمارتها من االموال ما تجاوز حد االسراف  ،وجلب اليها الرخام من اقطار البالد  ،والمسافة ما بين
الزهراء وقرطبة ستة اميال وخمسة اسداس ميل  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ، 3ص 161؛ المقري  ،نفح الطيب  ،ج ، 1ص.265
( )37الزاهره  :هي مدينة متصلة بقرطبة من البالد االندلسيه  ،بناها المنصور بن ابي عامر  ،وهي احدى بقايا حضارة االندلس المندثرة  ،وبعض من مأثر
المنصور بن ابي عامر  ،وخير شاهد على ما وصلت اليه االندلس من عهد زاه ر في فترة المنصور  ،تقع هذه المدينة جنوب شرق قرطبة في منحني نهر
الوادي الكبير  ،اذ لم تعمر الزاهره طويال  ،فقد كان عمرها رهين ًا بعمر الدولة العامرية  ،فبعد مقتل عبد الرحمن شنجول عم الخراب عمائر هذه المدينة ،
ونهيت قصورها وانتهت رسومها في الفوضى التي عمت البالد سنة  399هـ  .ينظر  :ابن عذاري  ،البيان المغرب  ،ج ، 2ص 275؛ الحميري  ،الروض
المعطار  ،ص 283؛ صفة جزيرة االندلس  ،ص  80؛ عنان  ،دولة االسالم في االندلس  ،ص .535
()38ابن خلدون ،تأريخ ابن خلدون ،ج، 7ص.44 _ 42
( )39صنهاجة  :قبيلة مشهورة من حمير ،انتقلوا مع زعيمهم إفريقس بن قيس ،وكثر نسلهم هناك ،واشتهر منهم جماعة كبيرة من المغاربة  .ينظر  :ابن
خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج، 2ص 59؛ المصدر نفسه ،ج، 6ص.241
()40ابن األثير ،الكامل في التأريخ ،ج، 7ص.400 _ 399
( )41الجرو ،عماد علي دياب ،الخدع العسكرية للمسلمين في األندلس من الفتح الى السقوط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األسالمية ،كلية األداب
 (،فلسطين  2014،م ) ص.152
()42ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج، 2ص.295
( )43هذه المدن  :قورية ،وغليسية ،وأوبنة ،قرجيطة ،وشنت برية ،وشنت ياقوب ،وبلدة أيليا ،وحصن شنت بالية  .المقري ،نفح الطيب ،ج، 1ص_ 415
.416
( )44كنيسة عظيمة على انف بحر األنقليشين ،وهي من ثغور ماردة ،وتعتبر من اعظم كنائس النصارى في الغرب ،ألنها مبنية على جسد يعقوب الحواري
،احد األثنى عشر الذين أختارهم عيسى ( ) لميقات ربه ،وهي بمنزلة الكعبة عند المسلمين  .ينظر  :األدريسي ،نزهة المشتاق ،ج، 2ص 536؛ الحميري
،الروض المعطار ،ج، 1ص 348؛ ابن عذاري ،البيان  ،ج، 2ص .294
()45
()46

البيان المغرب ،ج، 2ص.296 - 295
م.ن ،ج، 2ص.295

()47

البيان ،المغرب ،ج، 2ص.298 _ 297

()48

البشكنس  :هي منطقة تقع في غرب األندلس ،خلف جبل الشارت بين مملكة قشتالة شرق ًا ومملكة برشلونة ،وتعرف بمملكة لبرة وقاعدتها مدينة بنبلونة .

ينظر  :ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج، 4ص 229؛ القلقشندي ،صبح األعشى ،ج، 5ص، 226ص.261
()49

المقري ،نفح الطيب ،ج، 1ص.418 _ 417

()50

المصدر نفسه ،ج، 1ص.417

()51ساجدة مخلف حسن ‘الحاجب المنصور محمد بن عبداهلل بن أبي عامر وجهوده السياسية واألدارية والعسكرية للفترة ( 392 - 366هـ  1001- 986/م
) ،كلية التربية ،قسم التأريخ (،سامراء  2009،م ) ،مجلة جامعة تكريت للعلوم األنسانية ،المجلد ، 16العدد ، 6ص.469
()52العسلي ،بسام ،الحاجب المنصور (  392_ 326هـ 1002 _ 938/م ) ،دار النفائس  (،بيروت ،د .ت) ،ص.145
()53ابن حيان ،المقتبس ،تح  :مكي ،ص.267
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( )54هو عبد الملك بن أبي عامر ،تلقب بالمظفر ويكنى أبو مروان ،كانت واليته ستة أعوام وأربعة شهور ،توفي  18صفر عام  399هـ  1008 /م ،عن
ست وثالثين سنة  .ينظر  :النويري ،نهاية األرب  ،ج ،23ص .407 – 406
( )55البربر  :سمي البرابرة بهذا األسم ألنه لما أفتتح المغرب وسمع رطانتهم ،قالوا  :ما أكثر بربريتهم ،فسموا بالبرابرة ،والبربرة في لغة العرب هي أختالط
أصوات غير مفهومة ،ومنه بربرة األسد ،ينظر  :ابن خلدون ،تأريخ ابن خلدون ،ج، 2ص.59
( )56عبد الرحمن شنجول  :هو عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر ،كانت أمه حفيدة لسانشو غريسيه مملكة نافار النصرانية ،اهداها والدها
للمنصور ،فتزوجها واسلمت ،فأنجبت عبد الرحمن هذا واطلقت عليه سانشو الصغير او شنشول ،وقد تولى الحجابة بعد وفاة اخيه ،ولم يستقر له الحكم حتى
قام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار في  18جماد األخرة سنة  399هـ  1009 /م وقتل وصلب  .ينظر  :المراكشي ،المعجب في تلخيص اخبار
المغرب ،ص 39؛ ابن األبار ،الحلة السيراء ،ج، 1ص.270
()57ابن حيان ،المقتبس ،تح  :الحجي ،ص.39
()58عيسى بن سعيد  :الذي كان وزي اًر للمنصور ،ثم أصبح وزي اًر ألبنه المظفر ،وكان ذا مكانة مرموقة في الدولة ،فضالً عن مصاهرته للمظفر حيث زوج
ابنه من أخت المظفر  .ينظر  :ابن األبار  ،اعتاب الكتاب ،تح  :صالح األشتر ،المطبعة الهاشمية ،ط ( 1دمشق  1961،م ) ،ص 197؛ العامري ،فن
األستطالعات الحربية ،ص.183
( )59هشام بن عبد الجبار :هو األمير بن عبد الرحمن الناصر أبو المطرف ،وهو ابن عم هشام المؤيد  .ينظر :ابن عذاري ،البيان المغرب  ،تح  :بشار عواد
معروف  ،ومحمود بشار عواد  ،دار الغرب االسالمي  ،ط ( ،1تونس2013،م)  ،مج  ،2ص.317
()60ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج،3ص.31
( )61المنية  :كلمة قبطية يونانية تعني المنتزه او البستان ،وقد وجد في األندلس الكثير من المنى مثل المنية العامرية المنسوبة الى ابن ابي عامر ومنية
الناعور بطرف قرطبة وغيرها  .ينظر  :ابن عذاري ،البيان المغرب ،مج ، 2ص 317؛ المقري ،نفح الطيب ،ج، 2ص. 99
()62

ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج، 3ص.31

()63

البيان المغرب ،ج،3ص.32

()64

ابن بسام ،الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ،ج، 1ص107؛ ابن عذاري ،البيان ،ج،3ص. 33

()65

ابن عذاري  ،البيان ،ج،3ص .35

()66

المصدر نفسه ،ج،3ص.35-34

ثبت المصادر والمراجع:

•ابن األبار،محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر القضاعي البلنسي(ت658:هـ1260/م):

- 1الحله السيراء ،تح:حسين مؤنس ،دار المعارف،ط(،2القاهرة1985،م).

•ابن األثير ،عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني(ت630:هـ1233/م):
- 2الكامل في التاريخ ،تح:عدنان العلي وهيثم طعمي،المكتبة العصرية،د.ط(،بيروت2008،م).
•األدريسي ،محمد بن عبد اهلل بن أدريس الحسني الطالبي(ت560:هـ1165/م):
- 3نزهة المشتاق في أختراق األفاق ،دار عالم الكتب ،ط(،1بيروت1409،هـ).
•ابن بسام ،ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني(ت578:هـ1183/م):
- 4الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،تح:أحسان عباس ،الدار العربية للكتاب،ط(،1ليبيا1978،م).
•البكري،ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد االندلسي(ت487:هـ1094/م):

- 5المسالك والممالك،دار الغرب األسالمي،د.ط(،بيروت1992،م).

•البغوي،ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء(ت779:هـ1377/م):
- 6شرح السنه،تح:شعيب األرنؤوط ومحمد زهير الشاوي،المكتبة األسالمية،ط(،2بيروت1983،م).
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•الحميدي،محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن حميد األزدي ابن ابي نصر(ت488:هـ1095/م):
- 7جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس،الدار المصرية للتأليف والنشر،د.ط(،القاهرة1966،م).
•الحموي،ياقوت شهاب الدين ابو عبد اهلل بن عبد اهلل الرومي (ت626:هـ1229/م):

- 8معجم البلدان ،دار صادر،ط(،2بيروت1995،م).
•الحميري،ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم (ت900:هـ1495/م):
- 9الروض المعطار في خبر األقطار،تح:أحسان عباس،مؤسسة ناصر ،للثقافه والنشر،مطبعة دار السراج ،ط(،2بيروت1980،م).
-10صفة جزيرة األندلس ،تح:ليفي بروفنسال،دار الجيل،ط(،2بيروت1988،م).
•ابن حوقل،محمد البغدادي الموصلي ابو القاسم (ت367:هـ977/م):
-11صورة األرض ،دار صادر،د.ط(،بيروت1983،م).
•ابن حيان،حيان بن خلف بن حسين األموي القرطبي(ت469:هـ1076/م):
-12المقتبس من أنباء األندلس،تح:محمود علي مكي،المجلس األعلى للشؤون االسالميه(،القاهرة1390،هـ).

-13المقتبس من أخبار بلد األندلس،تح:عبد الرحمن علي الحجي،دار الثقافة،المكتبة األندلسية،ط(،4بيروت1965،م).
•ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد(ت808:هـ1419/م):
 -14العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر،تح:خليل شحاده،دار
الفكر،ط(،2بيروت1988،م).
•ابن خلكان،ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر البرمكي(ت681:هـ1282/م):
-15وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح:أحسان عباس،دار صادر،ط(،1بيروت1994،م).
•ابن زكريا،أبي الحسن أحمد بن فارس(ت395:هـ1006/م):
-16معجم في مقاييس اللغة،تح:شهاب الدين ابو عمر،دار الفكر،ط(،1بيروت2011،م).
•ابن سعيد المغربي،ابو الحسن علي بن موسى(ت685:هـ1286/م):

-17المغرب في حلى المغرب،تح:شوقي ضيف،دار المعارف،ط(،2القاهرة1964،م).

•ابن عذاري،ابو عبد اهلل محمد بن محمد المراكشي(ت695:هـ1295/م):
-18البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب،تح:ج.س.كوالن،وليفي بروفنسال،دار الثقافة،ط(،3بيروت1983،م).
•الفراهيدي،الخليل بن أحمد (ت170:هـ780/م):
-19كتاب العين ،تح:عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية،ط(،1بيروت2003،م).
•القلقشندي،احمد بن علي بن احمد العزاري(ت821:هـ1418/م):
-20صبح االعشى في صناعة األنشاء،دار الكتب العلمية،د.ط(،بيروت،د.ت).
•المراكشي،عبد الواحد بن علي التميمي محيي الدين(ت647:هـ1250/م):

-21المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس الى اخر عصر الموحدين،تح:صالح الدين الهواري،المكتبة

العصرية،ط(،1بيروت2006،م).
•المقري،شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني(ت1041:هـ1631/م):
-22نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب،تح:أحسان عباس،دار صادر،د.ط(،بيروت1900،م).
•ابن منظور،ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري(ت711:هـ1311/م):
-23لسان العرب،دار صادر،د.ط(،بيروت،د.ت).
•النباهي،ابو الحسن علي بن عبد اهلل بن محمد الجذامي المالقي االندلسي(ت792:هـ1390/م):
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-24تاريخ قضاة االندلس(المراقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)،تح:لجنة احياء التراث العربي،دار األفاق
الجديدة،ط(،5بيروت1983،م).

•النويري،احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي شهاب الدين(ت733:هـ1333/م):
-25نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب والوثائق القومية،المطبعة األميرية،د.ط(،القاهرة1957،م).
المراجع:

• الدردير،محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي،حاشيه الدسوقي في شرح الكبير،دار الفكر،د.ط(،بيروت،د.ت).
• الجرو،عماد علي دياب،الخدع العسكرية للمسلمين في االندلس من الفتح الى السقوط،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة

األسالمية،كليه االداب(،فلسطين2014،م).

•الزركلي،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الدمشقي،األعالم،دار العلم للماليين،ط(،15بيروت2002،م).
•العامري،محمد بشير حسن،فن األستطالعات الحربية في األندلس،دار غيداء للنشر والتوزيع،ط(،1عمان2015،م).
•العسلي،بسام،عبد الرحمن الداخل(صقر قريش)،دار النفائس،د.ط(،بيروت1980،م).
•العسلي،الحاجب المنصور(392-326هـ)،دار النفائس،د.ط(،بيروت،د.ت).
•عنان،محمد عبد اهلل،االسالم في االندلس،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،ط(،2القاهرة1961،م).
• عزيز،صباح خابط سعيد،نشاط العيون والطالئع في االندلس خالل عهدي األمارة والخالفة(422-138هـ)،بحث منشور في مجلة
كليه االداب،جامعة بغداد،العدد(،15بغداد2013،م).
•القرضاوي،يوسف،الحالل والحرام في االسالم،دار الكتاب المصرية،ط(،1القاهرة2012،م).

• محمد بن احمد بن محمد عليش،شرح منح الجليل على مختصر العالمة الخليل،دار الفكر،ط(،1بيروت1984،م).
•محمد بن صالح بن محمد،تفسير الحجرات،دار الثريا،ط(،1الرياض2004،م).
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