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طليطلة معقل الثورات
زهرة السعيدية
طليطلة ،مدينة جميلة من مدن الأندل�س� ،أ�سوارها عالية ،وقالعها ح�صينة ،ومبانيها عتيقة مر�صوفة ومبنية على طراز العمارة القوطية ،يحيط
بها نهر تاجة واملنحدرات ال�صخرية من كل جهة ،مما �أك�سبها مناعة طبيعية كان لها �أثر وا�ضح على الأحداث التاريخية وال�سيا�سية التي مرت بها
املدينة� .إال �أن �أهم ما مييز طليطلة هو �أنها كانت معقل ال ّثوار والثورات يف ع�صر اخلالفة الأموية وملوك الطوائف ،وهذا بال�ضبط ما حتدث عنه
ع�صام ال�سعيد يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «طليطلة يف الع�صر الإ�سالمي».
حتدث الكاتب يف هذا املقال عن تاريخ طليطلة يف فرتتني،
الأوىل تبد�أ مع الفتح الإ�سالمي وتنتهي مع نهاية الدولة
الأم��وي��ة (711م1031 -م) وال�ث��ان�ي��ة ت�ب��د�أ وتنتهي يف ع�صر
ملوك الطوائف (.)1031-1085
ي �ب��د�أ ت��اري��خ طليطلة الإ� �س�لام��ي م��ع دخ ��ول امل���س�ل�م�ين �إىل
الأن��دل ����س �أو م��ا ي�سمى ع�ن��د امل�سلمني ب��ال�ف�ت��ح الإ� �س�لام��ي،
وتخلي�صها من اجلي�ش القوطي بعد ا�ستقراره فيها هروباً
م��ن جي�ش ط��ارق ب��ن زي��اد يف معركة ��ش��ذون��ة� ،إال �أن جيو�ش
امل�سلمني مل مت�ه��ل ال�ق��وط�ي�ين ف�ت�رة ك��اف�ي��ة ح�ت��ى ي�ستقروا
وي�ت��أه�ب��وا ل�ل��دف��اع ع��ن طليطلة و�أن�ف���س�ه��م ،ح�ي��ث داهمتهم
ج �ي��و���ش امل���س�ل�م�ين مم ��ا ح �م��ل �أه �ل �ه��ا ع �ل��ى ال� �ه ��روب ن��اج�ين
ب�أموالهم وثرواتهم ،ف�أ�صبحت طليطلة مذ ذاك مدينة من
مدن احل�ضارة الإ�سالمية يف الأندل�س.
لعل �أهم ما مييز تاريخ طليطلة هو �أنها كانت معقل الثورات،
ح �ي��ث �إن �ه ��ا مل ت�ه�ج��ع ط� ��وال ف�ت�رة ح �ك��م ال � ��والة واخل�لاف��ة
الأم ��وي ��ة ،فبعد �أن ب ��د�أ ال���ص��راع ال�ط��وي��ل ب�ين عبدالرحمن
الداخل وحاكم الأندل�س يو�سف الفهري الذي ف َّر هارباً �إىل
طليطلة وحمتمياً بها حتى لقي حتفه ،بد�أت مالمح الطابع
ال �ث��وري ل�ه��ذه امل��دي�ن��ة ت�ت�ب��دى و�أ��ص�ب�ح��ت م�ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت
�أر�ض مقاومة ال�سلطة احلاكمة .بعد �أن ُقتل يو�سف الفهري
على �أي��دي رج��ال عبد الرحمن الداخل بفرتة جت��ددت ثورة
الفهريني يف طليطلة ��ض��ده ب�ق�ي��ادة �أب ��ي الأ� �س��ود حممد بن
يو�سف الفهري ،وبعده ه�شام بن عروة الفهري الذي طالت
ث��ورت��ه ب�سبب ح�صانة طليطلة التي يلفها النهر واجل�ب��ال،
ف��ا��س�ت�خ��دم ال ��داخ ��ل امل�ن�ج�ن�ي��ق و�أن� �ه ��ى ال� �ث ��ورة ب�ق�ت��ل ه���ش��ام
ومَواليه .وحدثت بعدها ث��ورات �أخ��رى يف عهد الداخل كان
�آخرها ثورة القا�سم.
بعد وف��اة ال��داخ��ل وت��ويل ويل عهده ه�شام بن عبدالرحمن
والي ��ة الأن��دل ����س ث ��ار ع�ل�ي��ه �أخ� ��واه وات �خ��ذا طليطلة معق ً
ال
لثورتهما� ،إال �أ َّن الأم�ي�ر �أخ�م��ده��ا و�أخ���ض��ع �أه ��ايل طليطلة
لأم��ره بعد �أن �أدرك ��وا حماقة احت�ضان ث��وار العائلة املالكة.
لكن الأمر مل يتوقف عند ذلك احلد ،حيث �إن �أهايل طليطلة،
وعلى طبعهم الدائم ،ثاروا ُم��دداً يف عهد احلكم بن ه�شام
فقمعهم الأخري بالعنف والق�سوة مما �أدى �إىل مقتل العديد
منهم ،فهد�أت بعدها طليطلة حتى نهاية عهد احلكم.

هد�أت طليطلة قلي ً
ال بعد حكم عبدالرحمن بن احلكم ملدة
�أرب��ع �سنوات �إال �أنها حينما وجدت اللني من جانب الأمري
ثارت جمدداً فتوجه �إليها بنف�سه حتى يخمدها ،فحا�صرها
حتى هد�أ التمرد .لكن تلك الثورة ال�صغرية مهدت الطريق
لثورة �أخرى قادها ها�شم ال�ض ّراب ،وهو ممن �أخذهم احلكم
ب��ن ه�شام معه �إىل ق��رط�ب��ةُ .ق�ت��ل ال��ّ��ض��راب يف ��ص��راع��ه مع
اجلي�ش ال ��ذي �أر��س�ل��ه الأم�ي�ر عبدالرحمن لإخ�م��اد ال�ث��ورة
الثانية .حدثت بعدها ثورة ثالثة ورابعة؛ ويف هذه الثورة
الرابعة ثار �أهايل طليطلة على اجلي�ش الذي ُترك ليحر�س
طليطلة بقيادة مي�سرة امل�شهور بفتى �أبي �أي��وب ا�ست�ضعافاً
منهم للقائد وجي�شه .يف هذه احلادثة خرج جي�ش طليطلة
ملُالقاة جي�ش مي�سرة ،لكن عندما علم الأخري مبا ي�ضمره
�أه ��ايل طليطلة �أق ��ام ل�ه��م ال�ك�م��ائ��ن ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال�ط��ري��ق،
وحينما و�صل جي�ش طليطلة �إىل �أم��ام القلعة التي يقيم
فيها مي�سرة ،هاجمهم اجلنود ونحروا رقابهم ،ثم �أخ��ذوا
ر�ؤو�س القتلى وحملوها �إىل مي�سرة الذي �أ�صابه جراء هذه
احلادثة هم وغم �أدى �إىل وفاته بعد �أيا ٍم قالئل.
هد�أت طليطلة قلي ً
ال يف عهد عبدالرحمن بن احلكم ب�سبب
فر�ضه عليها ح�صارا ط��وي� ً
لا ،وك��ذل��ك لعدم توليته عليها
حاكماً يهتم ب�ش�ؤونها ،لكنها ،وع�ل��ى دي��دن�ه��ا ،ع��ادت لتثور
جمدداً حينما تويف الأمري عبدالرحمن وتوىل ابنه حممد
ا ُ
حلكم ،ف�أ�سروا حاكم طليطلة ابن بزيغ وطلبوا مقاي�ضته
بالرهائن املحتجزين يف قرطبة منذ عهد الأم�ير ال�سابق.
قبل الأم�ي�ر حممد مبطالبهم م�ب��دئ�ي�اً ،لكنه ��س ّ�ير �إليهم
جيو�شاً بقيادة ابنه املنذر يف عام  856فحا�صر املدينة و�أف�سد
م��ا يحيط بها م��ن مناطق زراع�ي��ة ورع��وي��ة ،غ�ير �أ َّن �أه��ايل
طليطلة ا�ستمروا يف ثورتهم حتى عام  ،873حيث طلبوا من
الأمري حممد حينها �أن يعطيهم الأمان ،ف�أعطاهم ما �أرادوا
يف مقابل رهائن ودف��ع �ضرائب الع�شور �سنوياً ،وذل��ك لأنه
�أدرك �أ َّن قوة طليطلة االقت�صادية هي واحدة من دعائم قيام
ثوراتها ،ف�أراد بذلك �أن يكبح قواهم .طلب �أهايل طليطلة
م��ن الأم�ي�ر يف ت�ل��ك ال �ف�ترة �أن ي�خ�ت��اروا ب�أنف�سهم حاكماً
ي��رون��ه منا�سباً ،فانق�سموا ج��راء ذل��ك �إىل فريقني ،فريق
انحاز �إىل مطرف بن عبد الرحمن وفريق �إىل طربي�شة بن
ق�سمهم �إىل ق�سمني لكل
ما�سويه ،ف��رد عليهم الأم�ير ب ��أ َّن ّ

ق�سم حاكمه بغية �أن ي�شغلهم ب�أنف�سهم وخالفاتهم .وهذا
ٍ
ما حدث بالفعل حيث �أن الق�سمني �سرعان ما بدءا بالتنازع
والتناحر.
حينما توىل عبدالرحمن النا�صر اخلالفة على الأندل�س،
ان�شغل بادئ الأمر عن طليطلة و�أهاليها ب�سبب انكبابه على
تثبيت حكمه والق�ضاء على الثورات القريبة من قرطبة.
و�أر��س��ل ح�ين ف��رغ مم��ا ي�شغله وف��داً �إىل طليطلة يطالبهم
بالطاعة� ،إال �أن�ه��م رف�ضوا ظناً منهم �أن اخلليفة م��ا كان
لي�شغل باله مبحاربتهم ،وقد كانوا ُمطئني ،حيث ما �أن
علم اخلليفة بتمردهم حتى �أعد اجلي�ش لي�ضم طليطلة �إىل
ملكه بالقوة.
بعد ح�صار و�صراع طويل مع اخلليفة عبدالرحمن النا�صر
�ضعفت طليطلة وف� َّر منها ال�ضعفاء �أو ًال والأق��وي��اء الحقاً
يف م��ا ع ��دا ق�ل��ة ق�ل�ي�ل��ة .ط�ل��ب م��ن ب�ق��ي م��ن �أه� ��ايل امل��دي�ن��ة
الثائرة ال�صلح مع اخلليفة وفق �شروط من بينها احلرية
على ال��وظ��ائ��ف ،والإع �ف��اء م��ن ال�ن��وائ��ب ،واخ�ت�ي��ار حاكمهم
ب�أنف�سهم ،ف��واف��ق اخلليفة على �شروطهم ودخلها فاحتاً.
�أط ��اع الطليطليون اخلليفة و�أوام� ��ره منذ تلك احل��ادث��ة،
ف� �ه ��د�أت امل ��دي �ن ��ة �أخ� �ي� �راً ح �ت��ى � �س �ق��وط ال ��دول ��ة الأم ��وي ��ة
بالأندل�س.
م ��ع � �س �ق��وط ال ��دول ��ة الأم ��وي ��ة وب ��داي ��ة ف �ت�رة ح �ك��م م�ل��وك
ال �ط ��وائ ��ف يف الأن ��دل� �� ��س ا� �س �ت �م��رت ط�ل�ي�ط�ل��ة يف ه��دوئ �ه��ا
وا�ستقرارها ،فانطوت على نف�سها ومل ت�ؤيد ملكاً على �آخر،
و�إمنا ان�شغلت ب�إقامة حكومة م�ستقلة لتهتم ب�ش�ؤون املدينة
وتدبري �سيا�ستها الداخلية .ب��د�أت احلياة يف طليطلة منذ
ذلك احلني ت�سري ب�شكل طبيعي ،ومل تت�أثر ال اجتماعياً وال
�سيا�سياً وال اقت�صادياً مبا يحدث خارج �أ�سوارها.
عُرفت طليطلة قبل دخول امل�سلمني �إىل الأندل�س باملدينة
امللكية لأن �ه��ا ك��ان��ت م�ق��ر �سيا�سة ال �ق��وط ال��ذي��ن ات�خ��ذوه��ا
م��رك��زاً لتجمع جيو�شهم ومنطلقاً ل�غ��زو �أع��دائ �ه��م وذل��ك
ملناعتها الطبيعية ،وتو�سطها مدن الأندل�س .رمبا لو اتخذ
امل�سلمون منها عا�صم ًة لهم يف ب��داي��ة الفتح الإ��س�لام��ي ملا
ح��دث فيها كل ذل��ك التمرد ،ول��وف��رت القوة احلاكمة على
نف�سها وقتا وعناء كبح ال�ث��ورات ،وم��ن يعلم ،لرمبا حافظ
امل�سلمون على الأندل�س موطناً لهم �إىل الأبد.
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