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ملخص: 
امل�سادر  يف  وردت  كما  الأحمر  بني  عهد  يف  غرناطة  مملكة  اأخبار  البحث  يتناول 
هذه  باأحداث  امل�سارقة  اهتمام  مدى  معرفة  اأجل  من  املو�سوع  اختيار  و�سبب  امل�رشقية. 
يف  غرناطة  �سورة  هي  وما  وتاريخها،  الأندل�ص  يف  العرب  معاقل  اآخر  هي  التي  اململكة 
امل�سادر امل�رشقية؟ ولتحقيق هذا الهدف، متت درا�سة بع�ص امل�سادر امل�رشقية املعا�رشة 
ململكة  اأرخت  التي  الهجريني،  والتا�سع  الثامن  للقرنني  والتالية  وحتليلها،  وا�ستق�سائها 

غرناطة يف عهد اأ�رشة بني الأحمر تاريخيًا و �سيا�سيًا.  
ثم  ملوكهم  واأ�سماء  اململكة  ون�ساأة  الأحمر  بني  اأ�سل  درا�سة:  على  البحث  وا�ستمل 
البحث  اهتم  كذلك   . م(   1492 –  1231 هـ/   897  -  629( ال�سقوط  وعوامل  �سقوطها 
بالأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية من خالل ما طرحه امل�سارقة عن املواقع احلربية التي دارت 
يف عهد مملكة غرناطة خالل القرنني الثامن والتا�سع الهجريني، ثم الفنت وال�رشاع على 
ال�سلطة واأثر ذلك يف �سقوط غرناطة، مع الإ�سارة اإىل العالقات الأندل�سية مع الدول املجاورة 
واأثرها يف ا�ستقرار الأو�ساع يف الأندل�ص مثل العالقة مع بني مرين يف فا�ص، واملرا�سالت 
ال�سيا�سية مع الدولة اململوكية يف م�رش وال�سام كما طرحتها امل�سادر امل�رشقية، ثم نتائج 

البحث وامل�سادر واملراجع التي مت ال�ستناد عليها يف البحث. 
كلمات مفتاحية: اأخبار، بنو الحمر، غرناطة ، امل�رشقية ، امل�سادر، مملكة. 
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History of the Kingdom of Granada
in the Eastern Resources

Abstract: 

This research investigates the history of the Kingdom of Granada in the 
reign of Bani Al- Ahmar as cited in the Eastern Arab resources. The reason for 
choosing the topic is to see how much the Eastern Arabs were interested in the 
events and history of that kingdom as the last place of the Arabs in Andalusia 
and the image of Granada in the Eastern Arab resources. To achieve the 
objective of the study, the researcher analyzed some contemporary resources 
in addition to documents from the 8th and 9th AD that recorded the history of 
the Kingdom of Granada during the reign of Bani Al- Ahmar. 

The researcher studies the origin of Bani Al- Ahmar, the rise of their 
kingdom, the names of their kings and the reasons for its falling. The study 
examined the political and military events that took place during the reign of 
the Kingdom of Granada, the conflict over power and its impact on the fall of 
Granada. The paper analyzed relations of the Kingdom with its neighboring 
countries and its impact on its stability. An example of this was the relation 
with Bani Marin in Fez and political correspondences with the Mamluks 
in Egypt and Syria as viewed by Eastern Arab resources. The study was 
concluded with a number of findings, resources and references. 

Keywords: history of Granada, Bani Al- Ahmar, Eastern Arab resources 
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مقدمة: 
يتناول البحث مملكة غرناطة يف عهد بني الأحمر كما وردت يف امل�سادر امل�رشقية 
من الناحية ال�سيا�سية. و�سبب اختيار املو�سوع ملعرفة مدى اهتمام امل�سارقة بتاريخ هذه 
من  غرناطة  �سورة  هي  وما  الأندل�ص،  يف  العرب  معاقل  اآخر  تعّد  التي  واأحداثها  اململكة 
درا�سة  مت  الهدف،  هذا  ولتحقيق   . امل�رشقية؟  امل�سادر  يف  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الناحية 
بع�ص امل�سادر امل�رشقية املعا�رشة وحتليلها والتالية للقرنني الثامن والتا�سع الهجريني، 
والتي اأرخت ململكة غرناطة يف عهد اأ�رشة بني الأحمر تاريخيا و�سيا�سيا. وقد ا�ستمل البحث 
اإىل  الن�ساأة  الأحمر من  الأول: مملكة غرناطة يف عهد بنى  على ثالثة حماور هي: املحور 
امل�سادر  يف  وردت  كما  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الأندل�ص  اأحداث  الثاين:  واملحور  ال�سقوط. 
امل�رشقية من تاأ�سي�ص مملكة غرناطة 629هـ/ 1231م حتى �سقوطها 897هـ/ 1492م 
القرن  اأحداث  ثم:  اأول،  الهجريني  والثامن  ال�سابع  القرنني  اأحداث  على:  الرتكيز  خالل  من 
اخلارجية  الأحمر  بني  مملكة  عالقات  فتناول  الثالث:  املحور  اأما  ثانيًا.  الهجري  التا�سع 
مع الدول املجاورة واأثرها يف ا�ستقرار الأو�ساع يف الأندل�ص مثل العالقة مع بني مرين 
التي مت  بالنتائج  البحث  انتهى  ثم  اململوكية،  الدول  مع  ال�سيا�سية  واملرا�سالت  فا�ص،  يف 

التو�سل اليها، والهوام�ص، وقائمة املراجع التي مت ال�ستناد اإليها يف البحث. 
ومبا اأن هدف البحث درا�سة مملكة بني الأحمر يف غرناطة )-629 897 هـ/ 1231 
– 1492 م( يف امل�سادر امل�رشقية املعا�رشة والتالية، فقد مت حتليل م�سادر البحث التي 
الفكرة  "زبدة  الهجري:  الثامن  القرن  م�سادر  وهي  الزمنية  فرتتها  ح�سب  عليها  ا�ستندت 
1324م( ، وقد اهتم املوؤرخ بالأحداث  يف تاريخ الهجرة" لبيرب�ص الدوادار ت )725هـ/ 
مرين.  وبني  اململكة  بني  العالقات  وبخا�سة  الأحمر  بني  ململكة  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
وكتاب املخت�رش يف اأخبار الب�رش، لأبي الفداء )ت 732هـ/ 1332م( . وكتاب: نهاية الأرب 
يف فنون الأدب للنويري )ت 732هـ/ 1332م، وقد اأورد النويري اأحداثًا مف�سلة ملوقعة 
)719هـ/ 1319م( ب�سكل منفرد عن امل�سادر امل�رشقية الأخرى، ونظراً لعدم توفر اجلزء 
الذي تناول هذه املوقعة فقد اعتمدت امللحق الوارد يف كتاب ال�سلوك ملعرفة دول امللوك 
للمقريزي. وكذلك كتاب دول الإ�سالم للذهبي )ت 748هـ/ 1347م( . وكتاب تاريخ ابن 
الوردي، لبن الوردي )ت 749هـ/ 1348م( وهذه امل�سادر جميعها اأ�سارت اإىل مملكة بني 
الأحمر، ولكن ب�سكل متفاوت من م�سدر لآخر، واأحيانًا ترد الأخبار مت�سابهة، وخمت�رشة 

با�ستثناء ما جاء يف زبدة الفكرة، ونهاية الأرب. 
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اأما م�سادر القرن التا�سع الهجري: فقد كانت اأكرث اهتمامًا باأخبار الأندل�ص وخا�سة 
منذ  غرناطة  يف  ال�سيا�سية  احلالة  تتبع  يف  انفرد  الذي  1418م(  )821هـ/  القلق�سندي 
تاأ�سي�ص اململكة وحتى نهاية القرن الثامن الهجري، م�سرياً اإىل الظروف التي هياأت لتاأ�سي�ص 
اململكة، واأ�سماء ملوك غرناطة يف القرنني ال�سابع والثامن الهجريني، والأحداث واملجريات 
ال�سيا�سية والع�سكرية لتلك الفرتة، كما ذكر بع�ص املكاتبات ال�سيا�سية بني اململكة و�سلطان 
املماليك الأ�رشف يف كتابه " �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا" وتناثرت اأخبار بني الأحمر 
يف "كتاب ال�سلوك ملعرفة دول امللوك" للمقريزي )ت 845هـ/ 1441م( وكانت املعلومات 
التي اأوردها م�سابهة وخمت�رشة ملا ورد يف امل�سادر امل�رشقية ال�سابقة. من اأخبار �سيا�سية 
وع�سكرية. كما يبدو اهتمامه مبجريات الأو�ساع يف تلك الفرتة، بخا�سة موقعة )834هـ/ 

1430م( التي حتدث عنها بالتف�سيل ونقل عنه ال�سرييف. 
ابن قا�سي  )تاريخ  �سهبة  ابن قا�سي  الأحمر ح�سور يف موؤلفات  وكان ململكة بني 
�سهبة( )ت 851هـ/ 1448م( ، اأما "�سري اأعالم النبالء" لبن حجر الع�سقالين )ت 852هـ/ 
1449م( فقد ذكر فيه تراجم مللوك مملكة بني الأحمر واأمرائها ووزرائها، واهتم العيني 
)ت  وال�سرييف  الزمان"  اأهل  تاريخ  يف  اجلمان  "عقد  كتابه  يف  1451م(  855هـ/  )ت 
900هـ/ 1494م( يف كتابه " نزهة النفو�ص والأبدان يف تواريخ الزمان" باأخبار الأندل�ص 
اأوائل  اأحداث  وبع�ص  1319م.  719هـ/  موقعة  مثل  البارزة  الع�سكرية  الوقائع  بخا�سة 
القرن التا�سع الهجري، ومثل ذلك كان يف اأخبار ابن تغري بردي ت )874هـ/ 1469م( 

يف كتابه "املنهل ال�سايف وامل�ستويف بعد الوايف". 
وتناولت م�سادر القرن العا�رش الهجري اأحداث الأندل�ص واأخبارها: وبخا�سة "وجيز 
انفرد املوؤرخ يف  1496م( فقد  )902هـ/  الإ�سالم" لل�سخاوي  الذيل على دول  الكالم يف 
تغطية الأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية املهمة يف اأواخر ع�رش مملكة بني الأحمر )887هـ- 
895هـ( )1482م- 1489م( فاأ�سار فيها اإىل الوقائع احلربية، وال�رشاع على ال�سلطة يف 
غرناطة واأثر هذه ال�رشاعات يف �سقوط املدن الأندل�سية الواحدة تلو الأخرى من قبل الفرجن. 
اإىل   " الدول  ذيل  يف  الأمل  "نيل  كتابه  يف  1514م  920هـ/  ت  �ساهني  ابن  اأ�سار  وقد 
حماولت �سقوط مملكة غرناطة �سنة 895هـ/ 1489م ثم ا�ستعادتها. كما اأ�سار لذلك ابن 

اإيا�ص )930هـ/ 1524م( يف كتابه " بدائع الزهور يف وقائع الدهور". 
وعن احلدث اجللل املتمثل يف �سقوط غرناطة �سنة )897هـ/ 1492م( كاآخر معقل 
للم�سلمني يف الأندل�ص، فلم يذكر ذلك اإل املوؤرخ يحيى بن احل�سني )ت 1100ه/ 1689م( 
يف كتابه " غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين"، فقال يف حوادث 897هـ/ 1492م واأما 
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هذه ال�سنة فوقع فيها ثالثة اأمور كل واحدة منها ي�سلح اأن يعد فتنة على انفراده، اأحدهما 
ا�ستيالء الفرجن على اأجزاء من جزيرة الأندل�ص كغرناطة وغريها.... "

اأما الدرا�سات احلديثة. فقد حظيت مملكة غرناطة من خاللها على اهتمام الباحثني 
الق�رشي مل�سلمي  املعتمدة كتاب حممد عبده حتاملة" التن�سري  الدرا�سات  امل�سارقة، ومن 
الأندل�ص "الذي اأ�سار فيه اإىل بنود املعاهدة بني ملك غرناطة عبداهلل بن الأحمر املعروف 
العرب  "حمنة  اأ�سعد حومد بعنوان  تاأليف  اآخر  الإ�سبانيني، وكتاب  بال�سغري وبني امللكني 
يف الأندل�ص"، وتناول يف اأحد ف�سول الكتاب: دولة بني الأحمر يف غرناطة، والتفاق بني 
ابن الأحمر وملك ق�ستالة، وبنود التفاق، وفوائده للجانبني، ثم �سقوط غرناطة، وا�ستيالء 
الإ�سبان على ح�سن احلامة واخلالف يف البيت النا�رشي، وال�رشاع وانت�سار اأبي احل�سن يف 
مالقة، ثم اأ�رش اأبي عبداهلل ال�سغري. واإطالق �رشاحه �سمن �رشوط معينة مع الإ�سبان، والنزاع 
مع والده ثم موت اأبي احل�سن، وت�سلم اأخيه الزغل، وتق�سيم اململكة بني الزغل وال�سغري، واأ�رش 
ال�سغري ثانية، ثم تخطيط الإ�سبان لل�سيطرة على غرناطة، وا�ست�سالم الزغل، و�سقوط غرناطة 

ثم ا�ست�سالمها، وبنود معاهدة ال�ست�سالم بني الطرفني �سنة 897هـ/ 1492م. 

احملور األول - مملكة غرناطة يف عهد بنى األمحر من النشأة إىل السقوط: 
تقع غرناطة على �سفح جبال �سيريا نيفادا، يف التقاء ثالثة اأنهار: داّرو (Darro) ، برّيو 
 (Beiro)وال�سنيل  (Genil)، يف ارتفاع ي�سل اإىل 738 م فوق م�ستوى �سطح البحر. وحتديدا 
تقع على نهر �سنيل من روافد نهر الوادي الكبري. ويعود تاريخ غرناطة اإىل الفرتة الإيبريية- 
Ely� اأو Elibyrge :5. ق. م( اأ�س�ص الإغريق م�ستعمرة اأ�سموها )بالالتينية  لل�سلتية. ويف )ق.
birge، وباليونانية: Ἐλιβύργη( . ويف ظل احلكم الروماين القدمي ملنطقة اإ�سبانيا حتول ا�سم 
Illiberis( وخالل �سقوط الإمرباطورية الرومانية الغربية حافظ  اإىل:  املدينة ب )الالتينية 
القوط الغربيون على املدينة لأهميتها احل�سارية والدينية، كما اأ�س�سوا فيها قاعدة ع�سكرية. 
لكن الإمرباطورية الرومانية ال�رشقية ا�ستعادت املدينة ودام حكمها قرنًا من الزمان. قام 
اأيبرييا واأ�س�سوا دولة  711 م بفتح مناطق وا�سعة يف �سبه جزيرة  92هـ/  امل�سلمون �سنة 
الأندل�ص ال�سالمية، ومتكنت اجليو�ص الإ�سالمية بقيادة طارق بن زياد من فتح غرناطة �سنة 
التي  713م. وكانت غرناطة منارة احل�سارة  94 هـ/  �سنة  اأُ�ستكمل  الذي  711م  92هـ/ 

اأنارت اأوروبا فازدهرت العلوم، كما ا�ستهرت بالبناء والعمران والزراعة والرّي. 
422هـ/  �سنة  واأ�سقطتها  الإ�سالمية  باخلالفة  ع�سفت  التي  الداخلية  الفنت  اأن  اإل 
اإعادة بنائها. ويف �سنة  1010م، ومن ثم  401هـ/  اإىل تدمري املدينة �سنة  اأدت  1030م 
404هـ/ 1013م توىل الزيريون )اأو بنو زيري( حكم غرناطة واأ�سبحت اإمارة م�ستقلة، ثم 
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تو�سعت املدينة حتى و�سلت اأطراف تالل ق�رش احلمراء وكان حكم غرناطة يف تلك الفرتة 
�سمن حكم املوحدين، اإذ اأدى �سعفها وعدم قدرتها على مواجهة اإ�سبانيا الن�رشانية، اإىل 
�سياع كثري من املدن الأندل�سية. يف هذا الوقت برزت �سخ�سية اأندل�سية يف امليدان، متثلت 
اأبي عبداهلل حممد بن يو�سف بن هود اجلذامي امللقب ب�سيف  بابن هود �ساحب �رشق�سطة 
الدولة واملتوكل على اهلل اإذ كان ي�سكن مدينة مر�سية، ومتكن من اإنهاء �سلطان املوحدين يف 
الأندل�ص �سنة 620هـ/ 1223م، وقد دخلت حتت طاعته مدن اأندل�سية هي: مر�سية، وقرطبه، 
مع  ع�سكرية  مواجهة  يف  هود  ابن  ودخل  وغريها،  واملرية،  ومالقة،  وغرناطة،  واإ�سبيلية، 
اجليو�ص الإ�سبانية الن�رشانية لكنه هزم اأمامها لت�سقط املدن الأندل�سية الواحدة تلو الأخرى، 
فحا�رش ملك ق�ستالة فرناندو الثالث قرطبة، التي ا�ستمات �سكانها بالدفاع عنها يف ظل 
اإحجام ابن هود تقدمي امل�ساعدة لهوؤلء ال�سكان الذين انفردوا يف مواجهة غري متكافئة مع 
اجلي�ص الق�ستايل، ف�سقطت قرطبة �سنة 633هـ/ 1236م. ويف هذا الوقت ظهرت �سخ�سية 
عبداهلل  اأبو  الأحمر،  بابن  متثلت  هود  لبن  مناف�سة  ال�سيا�سي  امل�رشح  على  اأخرى  اأندل�سية 
التي  الأ�رشة  بهذه  ُنعرف  اأن  بد  ل  وهنا  باهلل،  بالغالب  امللقب  ن�رش  بن  يو�سف  بن  حممد 

امتلكت غرناطة، فما هي اأ�سولهم واأن�سابهم كما جاء يف امل�سادر التاريخية؟ . 
فيذكر   ، ن�رش(  )بنو  الأحمر  بني  اأ�سل  حتديد  يف  امل�رشقية  امل�سادر  بع�ص  اختلفت 
اأن  فيقول  القلق�سندي  اأما  جيان  مدينة  من  اأنهم  1325م(  725هـ/  )ت  الدوادار  بيرب�ص 

اأ�سلهم من مدينة اأرجونة اأحد ح�سون قرطبة 
اأما ن�سبهم، فقد ن�سبهم الدوادار اإىل الأن�سار ، بينما حدد القلق�سندي ن�سبهم اإىل �سعد بن 
عباده �سيد اخلزرج ويدعى كبريهم حممد بن ن�رش املعروف بابن الأحمر، اإل اأن القلق�سندي 
يذكر اأن ا�سمه حممد بن يو�سف بن ن�رش، ويلقب بال�سيخ )اأبو دبو�ص( ، وهو املوؤ�س�ص لدولة 

بني الأحمر يف غرناطة 
يف  الأحمر  بني  مملكة  ن�ساأة  تتبع  يف  والقلق�سندي  الدوادار،  بيرب�ص  من  كل  اهتم 
غرناطة، فعلى اأثر �سعف دولة املوحدين يف الأندل�ص )اأ�سحاب عبد املوؤمن( ، ا�ستقل �سيف 
الدولة حممد بن يو�سف بن هود امللقب باخلليفة يف الأندل�ص، حيث تغلب على مدن �رشق 

الأندل�ص، وقد قام ابن هود، بالدعوة للعبا�سيني، يف الأندل�ص. 
ابن هود بدعم من  الفون�ص فقد ثار على  الذي كان يخدم منويل عم  الأحمر  ابن  اأما 
الفون�ص، فبويع لبن الأحمر �سنة )629هـ/ 1231م( واأخذ يدعو لالأمري اأبي زكريا يحيى 
)630هـ/  �سنة  و�رشي�ص  جيان  لطاعته  فخ�سعت  اأفريقية،  يف  املوحدين  دولة  بقايا  من 
1232م( ، وعندما ح�سل ابن هود على تقليد اخلليفة العبا�سي من بغداد، قام ابن الأحمر 
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�سنة  اإ�سبيلية  على  الأحمر  ابن  ا�ستوىل  ثم  1233م(  )631هـ/  �سنة  هود  ابن  مببايعة 
)632هـ/ 1234م( ثم خ�سعت له غرناطة �سنة 635هـ/ 1237م، بعد اأن مت مبايعته وهو 

بجيان، فقدم غرناطه وابتنى له بها ح�سن احلمراء 
وقد �ساعدت الأحوال ال�سائدة حممد بن ن�رش على تاأ�سي�ص مملكة غرناطة بعد �سعف 
�سنة  واملرية  مالقة  على  ال�سيطرة  من  فتمكن  له،  غرناطة  اأهل  ومبايعة  املوحدين،  دولة 
ُعد  ولذلك  للفون�ص،  طاعته  وخلع  1264م(  663هـ/  �سنة  ولورقة  1245م(  )643هـ/ 
وقيل   ، 1271م(  )670هـ/  �سنة  غرناطة  مملكة  موؤ�س�ص  هو  الأحمر  بن  ن�رش  بن  حممد 
�سنة )671 هـ/ 1272م( )15. وا�ستطاع هو وابنه من بعده حممد الثاين امللقب بالفقيه 
حوايل  ا�ستمرت  التى  مملكتهم  اأركان  يدعما  اأن  1302م(   -  1273 702هـ/   -  672(
اعرتافهم  هذا عن طريق  كان  1492م.   -  1232 897هـ/   -  630 من  ون�سف  القرنني 
�سمنيا ب�سيادة مملكة ق�ستالة عليهم. وهناك من يرى اأن حممد بن ن�رش ا�سطر حتت ال�سغط 
الق�ستايل العنيف على مملكته اأن يتخلى عن عدة مدن اأهمها: جيان �سنة 643ه/ 1245م 
وين�سم حتت لواء ملك ق�ستالة وي�سبح اأحد تابعيه، ويلتزم مب�ساعدته عند احلرب وهو ما 
حدث فعال عندما �ساعده يف الإ�ستيالء على اإ�سبيلية، وما تالها من مدن وح�سون اأندل�سية 
اأخرى مما اأدى اإىل �سقوط بلن�سية �سنة636هـ/ 1238م، واإ�سبيلية �سنة 646هـ/ 1248م. 
مالقة  ومنها  الأندل�سية،  الدولة  اأ�سالء  من  تبقى  ما  كل  مملكته  اإىل  الأحمر  ابن  و�سم 
بني  اأن �سالطني  يرى  اآخر  وجبل طارق وجزيرة طريف واجلزيرة اخل�رشاء، وهناك فريق 
الأحمر عرفوا كيف يلعبون �سيا�سة التوازن ليجتنبوا املواجهة مع املرينيني حكام املغرب 
من جهة، والق�ستاليني حكام اإ�سبانيا من جهة اأخرى، يف الوقت الذي �سقطت فيه جيان بعد 
)مات  الثالث  فرناندو  ياأتي  1245م  643هـ/  �سنة  والن�سارى،  امل�سلمني  بني  حروب 
ملك  الأحمر  ابن  امللقب  يو�سف  بن  حممد  ويعاهد  ق�ستالة  ملك  1252م(  650هـ/  �سنة 
ال�رشوط  بع�ص  عليه  وياأخذ  احلقوق  بع�ص  فيها  له  ي�سمن  معاهدة  معه  ويعقد  غرناطة، 
والواجبات وكانت بنود �ملعاهدة �لتي متت بني ملك ق�شتالة وبني حممد بن يو�شف 

بن ن�رش بن �الأحمر كاالآتي: 
دفع اجلزية �سنويًا: يدفع ابن الأحمر اجلزية اإىل ملك ق�ستالة، وكانت مائة وخم�سني . 1

وال�سقوط  التهاوي  مدى  عن  وتعبرًيا  جت�سيًدا  هذا  وكان   (  ( �سنوًيا  الذهب  من  دينار  األف 
الذريع بعد اأفول جنم دولة املوحدين القوية املهيبة، والتي كانت قد فر�ست �سيطرتها على 

اأطراف كثرية من بالد الأندل�ص واإفريقيا. 
تبعية غرناطة لق�ستالة: اأن يح�رش اجتماع جمل�ص ق�ستالة النيابي )الكورتي�ص( * . 2

ا.  باعتباره من الأمراء التابعني للعر�ص، ويف هذا تكون غرناطة تابعة لق�ستالة �سمنًيّ
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حتكم غرناطة با�سم ملك ق�ستالة عالنية، وبهذا يكون ملك ق�ستالة قد اأمت و�سمن . 3
تبعية غرناطة له متامًا . 

الغار، . 4 اخل�رشاء حتى طرف  اجلزيرة  وغرب  اأرجونة  وكذلك  ت�سليم ح�سون جيان 
وبذلك يكون ابن الأحمر قد �سلم لفرناندو الثالث ملك ق�ستالة مواقع يف غاية الأهمية حتيط 

بغرناطة نف�سها 
يف . 5 ق�ستالة  ملك  مع  ي�سرتك  الأحمر  ابن  اأن  اأي  ع�سكريًا:  لق�ستالة  غرناطة  تبعية 

ا كانت الدولة التي يحاربها . ول بد اأن ن�ساأل: ملاذا يعقد فرناندو  حروبه التي يخو�سها اأًيّ
الثالث Fernando III ابن الفون�سو العا�رش Alfonso X معاهدة مع هذه اململكة التي اأ�سبح 
 %15 اأكرث من  1248م متثل  646هـ/  الق�ساء عليها مي�سوًرا؟! بل مل تكن غرناطة �سنة 
مالقة،  وولية  غرناطة،  ولية  هي:  الأحمر  ابن  حكم  حتت  تقع  وليات  ثالث  ت�سم  وهي 
�أن  و�لو�قع  ولية.  كل  داخل  الذاتي  ال�ستقالل  من  �سيء  هناك  كان  واإن  املرية،  وولية 
ثبات مملكة غرناطة و��شطر�ر ملوك �الإ�شبان �إىل عقد معاهدة مع طرف مملكة غرناطة 

يعود لالأ�شباب �الآتية: 
الكثافة ال�سكانية يف غرناطة: كانت غرناطة ذات كثافة �سكانية عالية؛ مما جعل . 1

الكثافة  هذه  اأ�سباب  من  كان  وقد  للغاية،  �سعبا  اأمرا  اإليها  الن�سارى  جيو�ص  دخول  من 
العالية اأنه عندما ت�سقط اإحدى املدن الأندل�سية يف اأيدي ال�سبان يتبعها قيام هوؤلء بقتل 
ع جميع امل�سلمني  امل�سلمني وت�رشيدهم وطردهم حيث يلجاأ امل�سلمون ناحية اجلنوب، فتجَمّ
اأيدي امللوك الإ�سبان يف منطقة غرناطة يف اجلنوب ال�رشقي من  الذين �سقطت مدنهم يف 
البالد، واأ�سبحت ذات كثافة �سكانية �سخمة، وهذا يوؤدي اإىل �سعوبة دخول قوات املمالك 

الإ�سبانية اإليها. 
ا، . 2 جًدّ ومنيعة  كثرية  ح�سون  ذات  غرناطة  مملكة  كانت  املنيعة:  غرناطة  ح�سون 

ن�ساأت هذه احل�سون ك�سبب طبيعي من جراء احلروب املتوا�سلة قدمًيا، والتهديد املرتقب 
بالفناء على يد الإ�سبان. هذه احل�سون والأ�سوار هي نف�سها التي جعلت غرناطة مملكة قوية، 
بل وقد نقول: اإنها قد حددت حدودها، وكانت هذه احل�سون حتيط بغرناطة واملرية ومالقة 
، ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه املعاهدة، واإن كانت كما راأينا معاهدة 
جائرة، يدفع فيها ابن الأحمر اجلزية، ويحارب مبقت�ساها مع ملك ق�ستالة، ويتعهد فيها 

باأل يحاربه يف يوم ما.. 
املوقع ال�سرتاتيجي ململكة غرناطة يف الزاوية اجلنوبية من الأندل�ص، وات�سالها . 3

مرين  وبني  املوحدين،  ومنهم  لالأندل�سيني  العون  تقدم  كانت  التي  املغرب  مع  املبا�رش 
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وجميعها قامت بواجبها يف الدفاع عن الأندل�ص. 
الوازع الدينى، والدفاع عن الإ�سالم: كان العامل وراء �سمود غرناطة فرتة زمنية . 4

بنى  دولة  ا�ستماتة  ثم  الإ�سبان،  بيد  الأخرى  الأندل�سية  املدن  �سقوط كثري من  طويلة رغم 
مرين يف الدفاع عنها. 

وجود قيادة حكيمة وقادرة على حتمل امل�سوؤولية من ملوك بني الأحمر. . 5
ليون . 6 الدموي بني  وال�رشاع  ق�ستالة  �سادت يف مملكة  التى  الداخلية  النق�سامات 

واأراجون، هذه ال�رشاعات �ساعدت مملكة غرناطة على تثبيت قواعدها واأركانها. 
وقد بلغت الدولة اأوجها الثقايف واأ�سبحت مملكة غرناطة مركزاً للح�سارة الإ�سالمية يف 
الأندل�ص. خلف ابن ن�رش ابنه حممد الثاين املعروف بالفقيه الذي راأى اأن يكرر ما فعل ملوك 
وا�ستطاعت  الإ�سباين،  لل�سغط  دفعًا  وذلك  املرينيني  املغرب  مبلوك  ي�ستعني  واأن  الطوائف 
)685هـ/  ت  املن�سور  يعقوب  يو�سف  اأبي  املرينى  ال�سلطان  بقيادة  الإ�سالمية  اجليو�ص 
1285م( اأن تعيد ذكرى انت�ساراتهم عند اأ�ستجة �سنة 674هـ/ 1175م وقتل قائد اجلي�ص 
 Znonh والذي يعرف ب )ذنونة اأو دننه Alfonso X  الق�ستايل �سهر امللك الفون�سو العا�رش
 Alfonso ولذلك �سميت مبعركة الدونونية، واأجربوا ملك ق�ستالة الفون�سو العا�رش )or Dnnh
X على طلب ال�سلح. وخلف حممد الفقيه عند وفاته يف 701 هـ/ 1302م ابنه اأبو عبداهلل 
حممد الثالث امللقب باملخلوع الذي خلع �سنة 708هـ/ 1309م باأخيه ن�رش. اأما بعد ذلك 
فمن اأعظم احلكام الذين تعاقبوا على غرناطة اثنان هما اأبو الوليد اإ�سماعيل )713 - 725 
الذين  الغزاة*  م�سيخة  مب�ساعدة  ق�ستالة  ملك  على  انت�رش  الذي  1325م(   -  1314 هـ/ 
اأدخلهم ملوك املرينيني اإىل الأندل�ص بهدف اجلهاد والدفاع عن الأندل�ص، وكان هذا النت�سار 
�سنة 718هـ/ 1318م قرب غرناطة، وهناك من جعله �سنة 719ه/ 1319م. وقد اأُغتيل 
هو  اأُغتيل  الذي  عبداهلل  اأبو  حممد  ابنه  لريثه  1325م  725هـ/  �سنة  اإ�سماعيل  الوليد  اأبو 
الآخر يف العام نف�سه. اأما الثاين من كبار امللوك يف غرناطة اأبو احلجاج يو�سف الأول ابن 
ابي الوليد اإ�سماعيل الذي حكم من 725 - 755هـ/ 1325 - 1354 م، وكان �سديد الهمة 
الأندل�ص وبات  اإىل  اأوقف املرينيون م�ساعداتهم  الأحمر، ويف عهده  اأقوى ملوك بني  ومن 
وا�سحًا اأن على الأندل�سيني اأن يواجهوا م�سريهم باأيديهم، حيث هزم الأندل�سيون يف معركة 
الكني�سة  1341م وباركت  740هـ/  �سنة  واأراغون والربتغال  اأمام حتالف ق�ستالة  بحرية 
امل�سلمون  مني  1340م  741هـ/  �سنة  ويف   ، امل�سلمني  �سد  الن�رشاين  التحالف  انت�سار 
بهزمية اأخرى يف موقعة طريف اأمام اجلي�ص الق�ستايل بقيادة الفون�ص احلادي ع�رش، وقتل 
عدد كبري من امل�سلمني ثم اأعاد الكرة على الأندل�ص �سنة 750هـ/ 1349م بهدف ال�سيطرة 
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اآفة  على جبل طارق، لكن الطاعون تف�سى بجي�سه ومات الفون�ص احلادي ع�رش به. وكانت 
دولة بنى الأحمر هي �رشاع اأفراد البيت احلاكم على ال�سلطة وا�ستعانتهم بجيو�ص ق�ستالة 
�سد بع�سهم بع�سًا فقد اغتيل اأبو احلجاج يو�سف �سنة 755هـ/ 1354م ليخلفه ابنه حممد 
اخلام�ص امللقب بالغني باهلل، فخلع واأعيد ثانية اإىل احلكم، وعقد معاهدة �سلح مع مملكتي 
اأراغون وق�ستاله، ثم ورثه ابنه حممد ال�ساد�ص 797 - 811هـ/ 1394 - 1408م لريثه 
اأخوه يو�سف الثالث ت820هـ/ 1417م الذي اأقام عالقات ودية مع ق�ستالة. كان اخلالف 
فقد  املبادئ  باأقد�ص  الت�سحية  حِدّ  اإىل  يذهب  الع�سيبة  الآونة  تلك  الأندل�ص يف  اأبناء  بني 
جرت مواجهات بني غرناطة وق�ستالة خ�رشت فيها مملكة غرناطة بع�ص قواعدها وثغورها 
عن طريق احلرب اأو التنازل املهني،، لكن ال�سدمة الكربى مل�سلمي غرناطة هو �سقوط جبل 
طارق بيد الق�ستاليني مما يعنى قطع ال�سالت والإمدادات من املغرب ململكة غرناطة، يف 
انتهى دورها متاما �سنة  اإذا  اأنفا�سها  التقاط  الذي ل ت�ستطيع فيه دولة بني مرين  الوقت 
869 هـ/ 1464م بعد اأن دامت قرنني من الزمان، لتحل حملها دولة فتية اأخرى هي دولة 
بني وطا�ص لكنها لي�ست يف م�ستوى دولة بني مرين لتقوم بدروها يف م�ساعدة غرناطة. 
اأن الأحداث اخلطرية كانت مت�سارعة تركت نتائجها على الأندل�ص وبخا�سة مملكة  ويبدو 
غرناطة حني �سقطت الق�سطنطينية �سنة 857هـ/ 1453م على يد ال�سلطان العثماين حممد 
الفاحت فكان انتقام اإ�سبانيا الن�رشانية من امل�سلمني يف الأندل�ص ومملكة غرناطة، و�ساعدهم 
على ذلك تدهور الأحوال الداخلية ململكة غرناطة، ويف �سنة 884هـ/ 1479م كان احتاد 
مت  ثم  غرناطة،  مملكة  اإىل  الإنذارات  ووجهت  واحدة،  مملكة  يف  واأراغون  ق�ستالة  مملكتى 
Isabella ملكة ق�ستاله،  اإيزابيال  Fernando V زوج  مهاجمتها من قبل فرناندو اخلام�ص 
ف�سيطر على ح�سن احلامة جنوب غرب غرناطة �سنة887 هـ/ 1482م، ثم زحف غربا اإىل 
مدينة لو�سة احل�سينة الواقعة �سمال احلامة فواجه مقاومة عنيفة من �سكانها وحاميتها 
فعدل عنها. ويف �سنة 887هـ/ 1482م توىل حكم غرناطة حممد احلاجي ع�رش املعروف 
ثم  1483م.  888هـ/  �سنة  ق�ستالة يف معركة وقعت  فانت�رش على  ال�سغري  باأبي عبداهلل 
دارت معارك اأخرى بينه وبني اجليو�ص الق�ستالية انت�رش يف بع�سها قرب قرطبة، ثم وقع 
عمه  مكانه  وتوىل  قرطبة،  �رشق  جنوب  الل�سانة  قلعة  عند  معركة  يف  الإ�سبان  بيد  اأ�سرياً 
حممد بن �سعد اأبو عبداهلل الزغل ال�سجاع البا�سل، ثم اأطلق �رشاح اأبا عبداهلل ال�سغري حممد 
الأخرية،  ل�سالح  ق�ستاله  وبني  بينه  اتفاق  مبوجب  1485م  890هـ/  �سنة  ع�رش  احلادي 
ليدخل البيت احلاكم يف غرناطة يف �رشاع بني موؤيد ومعار�ص لهذا امللك وذاك. فهاجم 
بني  حرب  اندلعت  ثم  1486م،  891هـ/  �سنة  ا�ست�سلمت  التي  لو�سة  مدينة  ق�ستالة  جي�ص 
يحا�رش  الذي  الوقت  يف  غرناطة  مملكة  تق�سيم  على  ال�سغري  عبداهلل  اأبي  اإخيه  وابن  العم 



252

د. آمنة محمود الذيابات البطوشأخبار مملكة غرناطة في املصادر املشرقية

ملك ق�ستالة املدن الأندل�سية، وتخريب ما يحيط بغرناطة من مزارع وحما�سيل، ويف �سنة 
895هـ/ 1489م عقد حممد بن �سعد ابو عبداهلل املعروف بالزغل معاهدة مع ملك ق�ستالة، 
ثم ترك الأندل�ص متجها اإىل تلم�سان باجلزائر، اأما مملكة غرناطة فقد واجهت ح�ساراً �سديداً 
الأندل�ص،  اآخر معقل للم�سلمني يف  ا�ست�سالمها وت�سليمها لي�سقط  الق�ستايل، ومت  من اجلي�ص 
ووقعت معاهدة الت�سليم بني ملكي ق�ستاله وملك غرناطة اأبي عبداهلل ال�سغري يف 21 حمرم 
�سنة 897هـ/ 25 نوفمرب 1491م ثم تقرر الحتفال بذكرى "اأخذ" غرناطة يوم 2 يناير 
1492م، الذي هو يوم دخول امللكني الكاثوليكيني اإىل غرناطة ر�سميًا، وت�سمنت معاهدة 

الت�سليم �سبعا و�ستني �رشطا كما يذكر املقري 

احملور الثاني - أحداث األندلس السياسية والعسكرية كما وردت يف املصادر 
املشرقية من تأسيس مملكة غرناطة 629هـ/ 1231م حتى سقوطها 

897هـ/ 1492م:
الأندل�ص  يف  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الأحداث  بتتبع  امل�سارقة  املوؤرخني  بع�ص  اهتم 
بعامة وغرناطة يف عهد بني الأحمر بخا�سة، ومنهم القلق�سندي الذي تتبع هذه الأحداث 
يف القرنني ال�سابع والثامن الهجريني، واختلفت بع�ص امل�سادر امل�رشقية الأخرى املعتمدة 
يف هذه الدرا�سة بكيفية ذكر اأحداث الأندل�ص، واأ�سار كثري من املوؤرخني امل�سارقة اإىل بيان 
الأحداث الرئي�سة يف الأندل�ص، وبخا�سة املواقع الع�سكرية بني الفرجن وامل�سلمني. ويف هذه 
بع�ص  لذلك  اأرخ  كما  �سقوطها،  حتى  ن�ساأتها  من  غرناطة  مملكة  اأحداث  �سنتتبع  الدرا�سة 

املوؤرخني امل�سارقة يف م�سادرهم التاريخية. 
�أوالً- حو�دث �لقرنني �ل�شابع و�لثامن �لهجريني:  ◄

غرناطة  مملكة  تاأ�سي�ص  يف  ن�رش  بن  حممد  حققها  التي  النت�سارات  من  بالرغم 
وال�سيطرة على بع�ص املدن الأندل�سية كما ذكر �سابقا ، اإل اأن بع�ص املدن التي �سيطر عليها 
مل ت�سلم له فيما بعد، فقد قام الفرجن بال�سيطرة على بع�سها اأو كثري منها، ومت ال�ستيالء على 
قرطبة �سنة 633هـ/ 1235م، وبلن�سية التي امتلكوها �سلحًا 636هـ/ 1238م . وجيان 
�سنة 643هـ/ 1245م وطرطو�سة �سنة 643هـ/ 1245م، ولردة �سنة 645هـ/ 1247م، 
1248م. وكان حممد بن ن�رش موؤ�س�ص مملكة غرناطة قد خلع  646هـ/  اإ�سبيلية �سنة  ثم 
طاعته للفون�ص، وي�سري ابن اجلمان اإىل انت�سارات ابن الأحمر على الفرجن يف موقعة كانت 
�سنة 662هـ/ 1263م، وا�سرتجع 32 بلدة منها �سريين واإ�سبيلية وقرطبة ومر�سية، وقتل 

من الفرجن 45 األف مقاتل، واأُ�رش ع�رشة اآلف مقاتل افرجني. 
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وبعد وفاة ابن ن�رش توىل احلكم مكانه حممد بن حممد املعروف بالفقيه �سنة )671 
- 701هـ/ 1272 - 1301م( ، وقام بفتح قيجاطة* �سنة 694هـ/ 1294م، والقبذاق 
الفرجن  �سد  معارك  وخا�ص  1300م  700هـ/  �سنة  واأرجونة  1299م،  699هـ/  �سنة 
م�ستعينًا ببني مرين ملوك فا�ص. وبعد وفاته توىل احلكم ابنه حممد املخلوع، ويف عهده مت 
ا�ستيالء ابن عمه اأبو �سعيد فرج بن الأحمر �ساحب مالقة على مدينة �سبتة باحليلة واملكيدة، 
وكان يحكم �سبتة حاكم يدعى )العزيف*( نيابة عن املوحدين، خلع طاعتهم عندما �سعفت 
دولتهم، وانتمى لبني مرين، وقد اأ�رش اأبو �سعيد اأولد الع�سفي ونقلهم لغرناطة �سنة 705هـ/ 
1305م. ويهتم بيرب�ص الدوادار بالعالقة بني بني مرين وبني الأحمر بخا�سة، حيث ي�سري 
من خاللها اإىل دورهم يف منا�رشة ابن الأحمر على الفرجن، فيذكر يف حوادث �سنة 670هـ/ 
1271م اإىل تعر�ص ملك الأندل�ص حممد بن حممد بن ن�رش املعروف ب )الفقيه( اإىل ثورة 
ال�سقيلولة( فا�ستنجد باأبي يو�سف املريني، واأعطاه مالقة و  �سده من قبل ابن عمته )ابن 
اإ�سبيلية مقراً له مدة عامني، ثم كانت له  ح�سونها، وملا دخل الأندل�ص، اتخذ املريني من 
وقائع مع بني عبد الواد يف موقع )خرزوزة( و�سبي وغنم من اأموالهم، وكان الفقيه يعمل 

على توطيد عالقاته مع بني مرين. 
ويف �سنة 671هـ/ 1271م، ا�ستنجد ابن الأحمر باأبي يو�سف يعقوب املريني ابن عبد 
احلق لنجدة غرناطة، ، فاتخذ الثاين من ح�سن طريف جنوب الأندل�ص قاعدة له، وانت�رش 
على الفرجن وقتلوا اآلفًا منهم " فجمع روؤو�سهم فجعلوها تاًل، فكانت 24 األف راأ�ص، و�سعد 
املوؤذن عليها، واأقام فوقها.... "، وبقي يف خدمة ابن الأحمر منديل بن يعقوب ومعه اأربعة 
الأحمر  1275م، وبذلك وطد املرينيون حكم بني  674هـ/  �سنة  اآلف فار�ص. وكان ذلك 

قرابة مائتني وخم�سني عامًا اأخرى 
ن�رش  اجليو�ص  اأبو  اأخوه  عليه  انقلب  اإذ  احلكم  الأحمر طوياًل يف  بن  ي�ستمر حممد  مل 
اإىل  1309م  709هـ/  �سنة  وتعر�ست مملكة غرناطة   ، 1323م(  723هـ/  )ت  بن حممد 
اأبو اجليو�ص ب )�سليمان املريني( �ساحب مراك�ص. وجرت  هجوم الفرجن عليها، فا�ستنجد 
األف  ع�رشين  الفرجن  قتلى  عدد  وبلغ   . كبري(  عدد  الفريقني  من  فيها  قتل  حا�سمة،  معركة 

فار�ص وراجل. 
وقد عرف عن اأبي اجليو�ص ن�رش بن حممد �سوء ال�سرية يف الرعية، ومع م�سيخة الغزاة 
بن  فرج  �سعيد  اأبي  الرئي�ص  ابن  اإ�سماعيل  الوليد  اأبو  مالقة  من  اإليه  و�سار  مرين  بني  من 
ا�سماعيل بن يو�سف بن ن�رش، ومتكن من هزمية ع�ساكر اأبي اجليو�ص يف غرناطة، وانقلب 
على حكمه حيث انتقل من ملك غرناطة اإىل اأمري لإمارة وادي ا�سي، وبقي فيها اأبو اجليو�ص 
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حتى وفاته �سنة 723هـ/ 1323م ، ثم تقلد اأبو الوليد حكم مملكة غرناطة حتى وفاته �سنة 
1327م.  727هـ/ 

موقعة )719هـ/ 1319م( : 
كانت هذه الوقعة من اأهم اأحداث مملكة غرناطة، نظراً لطبيعة جمرياتها ونتائجها، 
وقد و�سعتها كثري من امل�سادر امل�رشقية يف حوادث �سنة 720ه/ 1320وـ، ونوه بع�سهم 
720هـ/  �سنة  امل�رشق  و�سلت  اأخبارها  ولكن  1321م،  721هـ/  �سنة  وقعت  اأنها  اإىل 

1320ـ.  720ه/  اأرخت �سنة  1320م، لذلك 
اأعطى النويري موقعة 719هـ/ 1319م كثرياً من الأهمية، كونها من حلقات اجلهاد 
بني امل�سلمني والفرجن يف الأندل�ص. فبني بالتف�سيل اأ�سبابها، وجمرياتها، وما نتج عنها من 
الطرفني وا�سفًا كل ذلك ب�سيء من التطويل، وانفرد بذلك عن غريه من امل�سادر امل�رشقية 

الأخرى 
اأبي الوليد الغالب  اأ�سبابها كما يوؤرخ لها النويري، فتعود اإىل قيام ملك غرناطة  اأما 
النويري  البالد والثغور، وتقويتها ع�سكريًا، وي�سيف  الرعية، وحت�سني  باإ�سالح  اإ�سماعيل 
اأثارت  وقد  الأندل�ص،  من  امل�سلمني  �ساأفة  اإ�ستئ�سال  اإىل  يهدفون  كانوا  الفرجن  اأن  ذلك  اإىل 
ملك  غ�سب  اإ�سماعيل  الغالب  الوليد  اأبي  غرناطة  ملك  اتبعها  التي  الإ�سالحية  ال�سيا�سة 
 Don pedro العر�ص دون برتوا(  ، فاأر�سل )الو�سيني على  ق�ستالة )الفون�ص احلادي ع�رش( 

)و( Don Juan دون خوان: اخوته 
بجيو�ص جرارة اإىل اجلزيرة اخل�رشاء ، وحاول ابن الأحمر اأبو الوليد رد هذه اجليو�ص 
عن مملكة غرناطة، بدفع مائة دينار يوميا للفرجن، واألف دينار ااأ�سبوعيًا، مقابل الن�سحاب 
من غرناطة، اإل اأن حاكم ق�ستالة رف�ص ذلك. فا�ستنجد ابن الأحمر ب�سلطان فا�ص عثمان بن 
اأبي يو�سف املريني، حيث اأر�سل له كتابًا مع وفد من العلماء، على راأ�سهم حمدث الأندل�ص 
اأبو  اأحمد الها�سمي خطيب مالقة الطنجايل، وعابد الأندل�ص  اأبو عبداهلل حممد بن  وعاملها 
عبداهلل ال�ساحلي*، وغريهم اإل اأن ال�سلطان عثمان املرينى رف�ص م�ساعدتهم خلالف بينه 
وبني ملك غرناطة، ثم كانت املنازلة بني الطرفني، وبدت عالمات الن�رش على يد فر�سان 
الأندل�ص )رماة الديار( - م�سيخة الغزاة- ويقول اإن اهلل اأمد جي�ص امل�سلمني باملالئكة يف 

هذه الغزوة، فالقدرة الب�رشية اأ�سعفت مقاومة احل�سود الكبرية، فانت�رش فيها امل�سلمون. 
وكان جي�ص امل�سلمني يتكون من 1500 جندي )فار�ص( و4000 راجل وقد قتل من 
الفرجن ما بني 50 – 80 األف قتيل، مقابل 13 من امل�سلمني ، وح�سل امل�سلمون على غنائم 
كثرية ومن نتائج املعركة قتل دون برتوا، حيث �ُسلخ وُح�سي قطنًا وُعلق على باب غرناطة 
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يخالفه الراأي النويري الذي ذكر اأن موقعة اأخرى وقعت بعد ليلة واحدة من املوقعة 
الكربى )الغزوة املباركة( حني هاجم ملك الروم قهراً مدينة غرناطة فبعث ابن الأحمر اإىل 
ملك الفرجن يقول له " ارحل عني باأجنادك واأنا اأعطيك ع�رشين حمال من املال..... ويف كل 
يوم مائة دينار، ويف كل جمعة األف دينار، فامتنع ملك الروم.... وحب�ص ر�سول امل�سلمني... 
" فا�ستنجد ابن الأحمر باأبي اجليو�ص من بني مرين... فجاء ومعه األف فار�ص.... فقتل منهم 

ثمانون األفًا.... " 
وانفرد الذهبي بالقول اإن موقعة اأخرى جرت يوم عا�سوراء �سنة 720هـ/ 1320م 
بني" جند مالقة وبني الفرجن......... وقتل من العدو خلق، واأ�رش منهم خم�سمائة... وا�ست�سهد 
رجل واحد... " وبعد مقتل اأبي الوليد الغالب اإ�سماعيل، �سار ابنه حممد بن اأبي الوليد على 
)733هـ/  �سنة  الفتح  جبل  قرب  قتل  لكنه  فار�سًا،  باأربعني  الفرجن  حماربة  يف  منهجه 
1332م( فتوىل بعده اأخوه اأبو احلجاج يو�سف بن اإ�سماعيل، فعقد �سلحًا مع الفرجن �سنة 
ابنه  غرناطه  حكم  ثم  1357م.  755هـ/  �سنة  �سجوده  يف  قتل  ثم  1345م(  )743هـ/ 
764هـ فقام حممد بن عبداهلل بن اإ�سماعيل بقتل   - 755 حممد بن يو�سف بن اإ�سماعيل 
اإ�سماعيل بن يو�سف، وعينه حاكمًا لغرناطة  واأخرج �سهره  الأخري،  حاجب امللك، وعزل 
ملك  احل�سن  اأبي  بن  �سامل  اأبي  اإىل  املخلوع  يو�سف  بن  حممد  وهرب  1358م،  760هـ/ 
اأبو احلجاج  ، ثم خلفه  1390م(  )793هـ/  �سنة  اإ�سماعيل حتى  ا�ستمر حكم  ثم  املغرب، 
حممد  بن  يو�سف  بن  حممد  حكم  ثم  1391م،  794هـ/  �سنة  حتى  اإ�سماعيل  بن  يو�سف 
، ثم حكم يو�سف بن حممد بن  ال�سن فعني اخل�سا�ص و�سيًا عليه  املخلوع، وكان �سغري 

يو�سف ت 796هـ/ 1393م. 
الأندل�ص  يف  الأحمر  بني  اأن  الهجريني  والثامن  ال�سابع  القرنني  اأحداث  من  ويتبني 
ومتهيد  تثبيت  على  الهجري  ال�سابع  القرن  يف  جهودهم  بذلوا  بخا�سة  وغرناطة  بعامة، 
واهتم  غرناطة،  يف  بتاأ�سي�سها  ن�رش  بن  حممد  قام  اأن  بعد  غرناطة،  يف  الدولة  اأركان 
الأحمر،  بني  اأ�رشة  اأفراد  قبل  من  ال�سلطة،  على  ال�سيا�سي  بال�رشاع  امل�سارقة  املوؤرخون 
عليها،  ال�سيطرة  الفرجن  حماولت  اإىل  الأندل�سية  املدن  وبقية  غرناطة  مملكة  وتعر�ص 
العالقات  بتو�سيح  اأخبارهم  يف  امل�سارقة  اهتم  كما  ل�سرتدادها.  غرناطة  ملوك  و�سعي 
ال�سيا�سية والع�سكرية التي تربط مملكة غرناطة باأ�رشة بني مرين يف مراك�ص، وا�ستنجاد 

الأوىل بها عدة مرات �سد الفرجن. 
اأما القرن الثامن الهجري فكانت اأحداثه الأندل�سية اأكرث ح�سوراً يف امل�سادر امل�رشقية، 
امل�سارقة  وتتبع   . )ق�ستالة(  والفرجن  غرناطة  بني  الع�سكرية  املواقع  عر�ص  يف  وبخا�سة 
لل�سلطة ال�سيا�سية من حيث تولية ملوك غرناطة للحكم، وال�رشاعات بينهما، وما ينتج عنها 
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من عزل بع�ص ملوك بني الأحمر، ونفيهم اإىل مراك�ص، ثم حتويلهم من ملوك اإىل اأمراء يف 
بع�ص املدن الأندل�سية. 

وكان ملوقعة )719هـ/ 1319م( اأهمية بالغة يف امل�سادر امل�رشقية، حيث اأرخ لها 
كثري من املوؤرخني امل�سارقة، اإل اأن تاأريخهم اختلف من موؤرخ اإىل اآخر كما لوحظ يف اأخبار 

امل�سادر امل�رشقية يف هذه الدرا�سة. 
فقد اهتم القلق�سندي بتتبع ملوك بني الأحمر حتى نهاية القرن الثامن الهجري، و�سري 
ال�سيا�سية  من حياتهم. بيرب�ص الدوادار، واملقريزي، اهتموا من خالل حولياتهم بالأخبار 
واأعطى  والع�سكرية،  الأندل�سية  املغربية  العالقات  اإىل  اللتفات  الأول  وكان  والع�سكرية، 
النويري ت�سوراً كاماًل ملوقعة )719هـ/ 1319م( بجميع اأبعادها )اأ�سبابها، وجمرياتها، 
ونتائجها( . واأرخ املقريزي لهذه املوقعة باإيجاز مهم، ت�سمن �سببها الرئي�ص، وجمرياتها 
ونتائجها باخت�سار على الطرفني، ووردت باأخبار ق�سرية لدى بع�ص امل�سادر امل�رشقية 

الأخرى التي �سبق ذكرها. 
بني  عهد  يف  غرناطة  ومملكة  بعامة  الأندل�ص  لأحداث  امل�سارقة  بع�ص  تتبع  ويدل 
امل�سارقة، ويبدو هذا من  ثقافة بع�ص  الأندل�سية يف  الأخبار  الأحمر خا�سة، على ح�سور 

خالل ما اأوردوه من اأحداث �سيا�سية وع�سكرية للقرنني ال�سابع والثامن الهجريني. 
�الأحمر كما وردت يف  ◄ �لتا�شع �لهجري يف مملكة بني  �لقرن  �أحد�ث  ثانيا- 

�مل�شادر �مل�رشقية: 
تاريخ  من  الأوىل  الفرتة  يف  امل�رشقية  امل�سادر  بع�ص  يف  الأندل�ص  اأخبار  ت�ساءلت 
بنتف  الأخبار  وردت  حيث  واأوا�سطه،  الهجري  التا�سع  القرن  اأوائل  يف  الأحمر  بني  مملكة 
و�سنوات متقطعة من تاريخ مملكة غرناطة، بحيث كان اهتمام بع�ص امل�سارقة من�سبًا على 

املواقع احلربية، والأحداث البارزة يف غرناطة. 
بداأت ترتاجع وت�سعف  الأحمر يف غرناطة،  اأن مملكة بني  الأخبار  �سياق  ويبدو من 
عهد  انتقرية* يف  مدينة  على  الفرجن  �سيطرة  اإىل  املقريزي  ي�سري  و�سيا�سيًا، حيث  ع�سكريًا 
امللك اأبي احلجاج يو�سف ابن يو�سف بن حممد بن اإ�سماعيل، الذي مل ي�ستنجد كعادة فلول 
غرناطة ببني مرين، وكان ذلك �سنة 812هـ/ 1409م ، و�سار جي�ص غرناطة ومعه طائفة 
من  كبري  عدد  وقتل  وانهزموا،  فاقتتلوا  �سذونة  ح�سن  اإىل  الواد  عبد  وبني  مرين  بني  من 
ملك  وكان   ،  " الأندل�ص....  يف  امل�سلمني  اأ�ساب  ما  اأ�سنع  من  احلادثة  وكانت   " امل�سلمني 
مما  ويبدو  1421م،  824هـ/  �سنة  ، ويف  اأخيه دون....  )الفنت( و�سيا على ملك  اأراجون 
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�سبق اأن قب�سة �سلطة بني الأحمر على مملكة غرناطة بداأت ترتاجع، كما اأ�سبحت غرناطة 
ملجاأً للمناوئني لل�سلطة يف املغرب. 

وكان املقريزي من اأكرث املوؤرخني امل�رشقيني تاأريخًا لبع�ص اأحداث الأندل�ص، حيث 
ذكر  كما  ال�سرييف  عنه  ونقل  التطويل،  من  ب�سيء  1430م(  )834هـ/  حادثة  اإىل  ي�سري 
الأخري. فقد جعل املقريزي احلادثة يف �سعبان من �سنة )834هـ/ 1430م( . وفيها �سهدت 
الأندل�ص زلزاًل مدمراً، كما �سهدت عودة ال�سلطان الأندل�سي املخلوع اإىل غرناطة قادمًا من 
تون�ص وهو )اأبو عبداهلل حممد الأي�رش( * الذي قام مبحا�رشة قلعة غرناطة، وما ترتب على 
به  قام  الذي  الدور  ثم  املدينة،  نحو  ع�ساكره  بتوجيه  ق�ستالة  ملك  الفون�سو  قيام  من  ذلك 
م�سيخة الغزاة يف هذه احلادثة. وقد مرت مملكة بني الأحمر يف اأواخر القرن التا�سع الهجري 
ب�سنوات ع�سيبة، اأدت يف نهاية الأمر اإىل �سقوط غرناطة اآخر معاقل العرب يف الأندل�ص، ول 
بد لنا يف هذا امل�سمار اأن نت�ساءل عن مواقف امل�سارقة من هذه الأحداث املهمة يف تاريخ 

الأندل�ص؟ وكيف اأرخوا ذلك من خالل درا�سة بع�ص امل�سادر امل�رشقية؟ 
كان ال�سخاوي من اأكرث املوؤرخني امل�سارقة اهتمامًا بتاريخ غرناطة يف اأواخر القرن 
يف  باإيجاز  جاءت  واإن  وتتبعها،  ال�سنوات  هذه  اأحداث  ذكر  انفرد يف  بل  الهجري،  التا�سع 
كتابه )وجيز الكالم يف الذيل على دول الإ�سالم( لكنها تلقي ال�سوء على جمريات الأحداث 

)887 - 895هـ( / )1482 - 1489م( . 
يقول ال�سخاوي يف وجيز الكالم )895هـ/ 1489م( " وكذا ح�سل فيها خذلن الفرجن 
املتعر�سني لغرناطة بعد طول ما كان بني الفريقني يف هذه ال�سنني املتاأخرة، مما انت�رش 
" اإن �ساحب  فاأقول:  لذلك،  الإ�سارة  اأ�سبت  وقد  اجلزيل،  بالثواب  اأو رجعوا  امل�سلمون  فيه 
اأبو احل�سن علي،  غرناطة بالأندل�ص، وهو �سعد بن الأمري علي بن يو�سف... وثب عليه ابنه 
فملكها و�سجنه.... " ويتبني من �سياق ال�سخاوي لغرناطة، و�سفه لتدهور الأو�ساع ال�سيا�سية 
يف اأ�رشة بني الأحمر يف مملكة غرناطة، حيث ي�سري اإىل ال�رشاع على احلكم يف عهد ملك 
غرناطة، �سعد بن علي، ثم عزله و �سجنه، وتوىل اأبو احل�سن علي احلكم اأول ، وا�ستمرار التاآمر 
على احلكم يف اأ�رشة بني الأحمر وحماولة اأبي عبداهلل اأخي اأبي احل�سن ا�ستالب ال�سلطة ثانيًا. 
يقول ال�سخاوي يف ذلك " ثم اأن بع�ص الأمراء ح�سن لأخيه اأبي عبداهلل املخالفة عليه... " 
فاعتذر اأبو عبداهلل عن ذلك، ولكن اأبا احل�سن مل ي�ستمر يف احلكم، ب�سبب عزله من قبل ابنه 
اأبي عبداهلل فملك الأخري غرناطة. وتعر�شت مملكة غرناطة �إىل حماوالت �ل�شيطرة عليها 

وعلى بع�س �أجز�ء منها ثالثا، ففي: 
�سنة )887هـ/ 1482م( ثم ال�ستيالء على ح�سن احلامة ، ثم لو�سة ، لول ت�سدي . 1
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الوزير اإبراهيم بن الأ�سقر واأمري لو�سة ال�سيخ علي العطار للفرجن، وطردهم والنت�سار عليهم 
، ثم تعر�ص مالقة لغزو فرجني، فت�سدى له اأبو عبداهلل لأخيه اأبي احل�سن، وانت�رش عليهم 

واأ�رش من ملوكهم 30 اأمرياً، وذلك �سنة )888هـ/ 1483م( . 
اأ�رش �ساحب غرناطة )اأبو عبداهلل بن اأبي احل�سن( بعد قتل 1000 جندي من ع�سكره. . 2
اأهل غرناطة امللك ال�سابق )اأبو احل�سن علي( . 3 اأعاد  ب�سبب خلو العر�ص من احلاكم، 

عندهم،  اأ�سرياً  كان  الذي  عبداهلل  اأبي  �رشاح  فاأطلقوا  الفرجن،  اأغ�سب  مما  غرناطة،  ململكة 
واتفقوا معه على حماربة اأبيه حاكم غرناطة. 

اهتم ال�سخاوي يف ذكر ال�رشاع على ال�سلطة بني اأفراد اأ�رشة بني الأحمر، وحماولة . 4
، وتاأليب املدن  )اأبو احل�سن(  اأ�سرياً اخلروج على والده ملك غرناطة  الذي كان  اأبي عبداهلل 
مثل وادي اأ�سي، واملرية للتعاون معه �سد والده، وقيامه باإر�سال ابن الأ�سقر للفرجني يطلب 
منه العون �سد والده وعمه الذي �سيطر على املرية، وكان الأخري يحمي هذه املدن نيابة عن 
اأخيه اأبي احل�سن على ملك غرناطة، مما اأدى اإىل ا�ستغالل العدو هذا ال�سعف وال�رشاع على 

احلكم يف بيت بني الأحمر، و�سيطر العدو على رنده وكان ذلك �سنة )890هـ/ 1485م( . 
اأبي احل�سن علي ملك غرناطة،  الأهلية بعد موت  ال�رشاع واحلروب  ال�سخاوي  تناول 
بني العم اأبي عبداهلل، وابن اأخيه اأبي عبداهلل حممد، الذي دارت بينهما معارك �سهدتها مدن 
الأندل�ص مالقه وبل�ص ولو�سة، والبيازين يف غرناطة، انتهت بعقد �سلح بني العم وابن اأخيه، 
عداه  ومن  اأخيه  ابن  ويكون  لغرناطة،  ملكًا  عبداهلل  اأبي  العم  تعيني  على  باملوافقة  انتهى 
نوابه، اإل اأن هذا مل ي�ستمر طوياًل، حيث نكث ابن اأخيه العهد، وقام مبحاربة عمه، الذي كان 
يت�سدى لغزو الفرجن ملدينة بل�ص، فا�ستغل ابن اأخيه اأبو عبداهلل حممد خروج عمه من مدينة 

غرناطة �سنة )890هـ/ 1485م( " فوجد ابن اأخيه قد متلكها باخلداع..... " 
الأندل�سية  املدن  على  1486م(  )891هـ/  �سنة  منذ  الفرجن  ا�ستيالء  ال�سخاوي  يذكر 
الواحدة تلو الأخرى، وهي لو�سة )891هـ/ 1486م( ، ومالقة وبل�ص )892هـ/ 1486م( ، 
وال�رشقي وح�سونها )ال�رشقية( )893هـ/ 1487م( ، وب�سطة )893هـ/ 1487م( ، ثم عاد 
اإليها )894هـ/ 1488م( ، وحما�رشتها حتى ا�ست�سالمها بعد نفاد املوؤن والطعام منها، 

ثم ال�ستيالء على املرية ووادي يا�سي )895هـ/ 1489م( . 
اأما غرناطة فانفرد ال�سخاوي يف ذكر اأحداثها حيث يقول يف حوادث �سنة )895هـ/ 
1489م( : "كتب اإىل بع�ص الثقات اأن الذي �سح له اأن الفرجني بعث لأهل غرناطة بالدخول 
وتوجه  فامتنع  ال�سيف،  اإىل  اأمرائها  بع�ص  وا�ستمهله  �رشاً،  بع�سهم  فاأجابه  طاعته،  يف 

لقلعتها..... حمى امل�سلمون..... فاأظهر النهزام بعد قتل خلق من جنده.... " 
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وي�سري اإىل �سقوط غرناطة وا�ستعادتها �سنة )895هـ/ 1489م( مع ال�سخاوي كل من 
ابن �ساهني وابن اإيا�ص. حيث ي�سيف الأخري "... ووقع ب�سبب ذلك اأمور �ستى يطول �رشحها 
اأهل غرناطة  ال�سلح بني  الغرب والفرجن مقتلة عظيمة، ثم بعد ذلك وقع  وقتل من ع�ساكر 
والفرجن، وقرروا للفرجن يف كل �سنة �سيئًا من املال يردونه لهم واأرخ ذلك يف ذي احلجة �سنة 

)895هـ/ 1489م( – حمرم �سنة )896هـ/ 1490م( . 
اأما �سقوط غرناطة كاآخر مدينة اأندل�سية اإ�سالمية يف الأندل�ص فلم ي�رش اإليها اإل يحيى 
بن احل�سني، الذي قال يف حوادث �سنة )897هـ/ 1492م( " واأما هذه املائة فوقع فيها 
ثالثة اأمور كل واحد منها ي�سلح اأن يعد فتنة على انفراده، اأحدهما ا�ستيالء الفرجن على كثري 
التي  الت�سليم  معاهدة  اإىل  امل�سادر  ت�رش  ومل   ، " كغرناطة وغريها...  الأندل�ص،  من جزيرة 

عقدت بني عبداهلل ال�سغري وامللكني الإ�سبانيني �سنة 1492م. )5( 

احملور الثالث - عالقات مملكة بين األمحر اخلارجية يف املصادر املشرقية:
مملكة  بني  والع�سكرية  ال�سيا�سية  العالقات  اإىل  امل�رشقية  الن�سو�ص  بع�ص  اأ�سارت 
بني الأحمر و�سلطان مراك�ص )فا�ص( من املرينيني، وقد اأ�رشنا فيما �سبق اإىل ا�ستنجاد بني 
الأحمر عدة مرات بجيو�ص بني مرين �سد الفرجن، اإ�سافة اإىل قيام ما ي�سمى مب�سيخة الغزاة، 
من بني مرين يف غرناطة بتقدمي امل�ساعدة لبني الأحمر يف وقت احلاجة، وهناك من يجعل 
الف�سل لإطالة عمر مملكة غرناطة يف الأندل�ص اإىل �سالطني الدولة املرينية الذين مل يتوانوا 

يف تقدمي امل�ساعدة لغرناطة . 
واتخذت بع�ص املدن الأندل�سية وبخا�سة مملكة غرناطة مركزاً لإيواء اخلارجني عن 
احلكم يف املغرب وبخا�سة من بني مرين ، كما كان ينفى اإليها العنا�رش املناوئة ، وكذلك 

ارتبطت بعالقات �سيا�سية مع بني عبد الواد . 
ويبدو من امل�سادر امل�رشقية، وجود عالقات �سيا�سية بني مملكة بني الأحمر ودولة 
املماليك يف م�رش، حيث ي�سري القلق�سندي اإىل ر�سالة كتبها اأبو عبداهلل حممد بن اأبي احلجاج 
يو�سف اإىل الأ�رشف �سعبان، والكتاب من اإن�ساء ل�سان الدين بن اخلطيب، وت�سري اإىل حادثة 
الإ�سكندرية التي وقعت �سنة )767هـ/ 1365م( ، وقد اأخذ القلق�سندي على هذا الكتاب لقب 

الأ�رشف �سعبان باملن�سور )الأعلى املن�سور( . 
حمراء  �ساحب   " التعريف  واأن  غرناطة،  ملوك  اإىل  الكتابة  ر�سم  القلق�سندي  وذكر 
غرناطة "، واأ�سار اإىل ن�سخة كتاب ُكتبت يف ورق اأحمر ل�ساحب غرناطة تت�سمن ا�ستيالء 
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بع�ص اأقارب اأ�سحاب غرناطة على امللك، ثم اإعادة امللك املخلوع اإىل عر�سه �سنة )765هـ 
- 1363م( . 

وكانت �لعالقات �مل�رشقية �الأندل�شية تتم عن طريق: 
�ملكاتبات �لر�شمية: . 1

كانت املكاتبات من طرق الت�سال بني الأندل�ص وامل�رشق كما اأنها من موارد املوؤرخني 
امل�سارقة عن الأندل�ص، ويتبني ذلك من الكتب التي وجهت من طرف ملك غرناطة، اأبو عبداهلل 
حممد اإىل امللك الأ�رشف، وذكرها القلق�سندي يف كتابه �سبح الأع�سى وقال العيني عن )اأبي 
�سامة( ورد اإىل دم�سق كتاب يت�سمن اأنه ورد اإىل القاهرة يف جمادى الآخرة من هذه ال�سنة 
)663( ... كتاب من املغرب يت�سمن ن�رش امل�سلمني على الن�سارى يف بر الأندل�ص ، ومقدم 
" ورد خرب من بالد  اآخر  " وقال يف مو�سع  الأحمر....  بن  اأبو عبداهلل  �سلطانهم  امل�سلمني 

املغرب... باأنهم انت�رشوا على الفرجن... يوم اجلمعة... 622هـ"؟؟ 
�لوفود �لر�شمية: فهي الطريقة الأخرى لالت�سال بني الأندل�ص وامل�رشق، فعندما . 2

تعر�ست غرناطة لغزو الفرجن، اأر�سل ملك غرناطة كتاب برفقة زمرة من العلماء الأندل�سيني، 
الأندل�ص،  اأر�ص  على  والفرجن  الأندل�سيني  بني  ال�رشاع  لطول  ونظراً  فا�ص.  �ساحب  اإىل 
ال�سيا�سية  العالقات  اإىل  امل�رشقية  امل�سادر  بع�ص  اأ�سارت  فقد  غرناطة،  مملكة  وبخا�سة 
والع�سكرية التي كانت بني الطرفني، ويتبني ذلك من خالل ا�ستنجاد اأبي عبداهلل حممد بن 
الأحمر بالفرجن �سد والده وعمه وانفرد بيرب�ص الدوادار بالإ�سارة اإىل التحالف الذي ح�سل 
بني الفون�ص وبني يعقوب املريني �سد ابن الأحمر " وكان الأخري قد ا�ستنجد بالفون�ص، اإل 
اأن الفون�ص رف�ص م�ساعدته �سد اأي خطر يوجهه املريني اإليه بل اأر�سل اإىل املريني... واأعلمه 
اأنه ل ي�ساعد ابن الأحمر عليه.... وترا�سل املريني والفون�ص وتكاتبا واتفقا على ابن الأحمر، 

وعاد الفون�ص اإىل كر�سيه" 
�ما م�شادر �ملوؤرخني �مل�شارقة عن مملكة غرناطة فهي: 

�ملدونات: أ. 
مل يرد يف م�سادر الدرا�سة هذه اأي ذكر ملدونات اأندل�سية، وهذا ي�سري اإىل اأن التاريخ 
ال�سيا�سية قليلة  اأخبارهم  اأو انت�رش، لذلك جاءت  ال�سيا�سي ململكة غرناطة مل يكن قد دون 
يف امل�سادر امل�رشقية املعا�رشة للقرنني الثامن والتا�سع الهجريني، واإن توفرت نتف من 

الأخبار ال�سيا�سية يف تراجم ملوك غرناطة ووزرائها. 
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وقد ذكر بع�ص امل�سارقة ا�ستنادهم اإىل م�سادر م�رشقية �سابقة لهم، فقال القلق�سندي: 
اإن بع�ص املكاتبات ذكرت يف التعريف بامل�سطلح ال�رشيف، لبن ف�سل اهلل العمري، واأ�سل 

بني الأحمر يف كتابه الذي مل يذكر ا�سمه. 
اأما ال�سرييف فيقول اإن اأخباره نقلها عن املقريزي، وي�سري اإىل القول يف حوادث �سنة 
834هـ/ 1430م، و�سبب هذه احلادثة على ما �ساقها ال�سيخ تقي الدين املقريزي يف تاريخه 
ال�سيخ  " ونقل  النويري  وقال  عليها  ا�ستند  التي  امل�سادر  املقريزي  يذكر  " ومل  ال�سلوك.... 
حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن ابن يحيى احلاكمي الأول.... " وكانت امل�سادر امل�رشقية 
 " الفرجن.......  باأن  الأخبار  " وردت  اخلرب  اإيرادهم  عند  موؤرخيها  ذكر  قد  الدرا�سة  يف هذه 

وبلغنا اأمر الوقعة الكربى بالأندل�ص..... " ، "... و�سل اخلرب... " ... جاءت الأخبار...... " 
�لرو�يات �ل�شفوية: ب. 

الديار  اإىل  بها  اخلرب  و�سل   " 1319م(  )719هـ/  �سنة  حوادث  يف  النويري  ذكر 
امل�رشية يف �سنة )720هـ/ 1320م( واجتمع بي من ح�رش هذه الوقعة، وق�ص علي نباأها 
لكن  الواقعة عن اجلزري ملخ�سة.  اأحداث  نقل  اإنه  يقول:  "ثم  ثم فقدته...  وعلقت ذلك منه 
النويري يذكر يف موقع اآخر " واأخربين من �سهد هذه الوقعة، كما زعم، وظاهره غري متهم، 

فاإن عليه اآثار اخلرب..... " . 
�لرو�يات �لفردية �ملكتوبة �ملتبادلة: 	. 

وقد اعتمد ذلك ال�سخاوي الذي يقول يف وجيز الكالم: "ثم كتب اإيل بع�ص الثقات اأن 
الذي �سح له اأن الفرجني بعث لأهل غرناطة... " ويتبني مما �سبق اأن املدونات الأندل�سية 

واملكاتبات والروايات ال�سفوية واملكتوبة من امل�سادر الرئي�سة للم�سارقة. 

نتائج الدراسة: 
لقد مت اعتماد بع�ص امل�سادر امل�رشقية التي بحثت يف بالد الأندل�ص بعامة و مملكة 
الثامن  للقرون  التاريخية  الدرا�سة على امل�سادر  اعتماد  الأحمر بخا�سة، و كان جل  بني 
والتا�سع والعا�رش الهجرية، با�ستثناء م�سدر واحد يعود اإىل مرحلة تالية. وكان الهدف من 

هذه الدرا�سة هو تقييم مدى اهتمام امل�سارقة باأخبار الأندل�ص لتلك احلقبة. 
الهتمام  بع�ص  امل�رشقية وجدت  امل�سادر  لبع�ص  وا�ستق�سائي  اطالعي  ومن خالل 
من املوؤرخني امل�سارقة يف تتبع اأخبار الأندل�ص عرب ع�سورها املختلفة، ومبا اأن مو�سوع 
هذه الدرا�سة يتعلق مبملكة غرناطة، فقد اعتمدت م�سادر م�رشقية حمددة- رغم توفر الكم 
وات�ساع  املادة  ُعمق  ب�سبب  الدرا�سة،  لهذه  منوذجا  واعتمدتها  امل�سادر-  هذه  من  الهائل 
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مو�سوعها. اأما كيفية تناول امل�سارقة اأخبار مملكة غرناطة، فاأ�شري بعد در��شة �ملو�شوع 
�إىل �لنقاط �الآتية: 

الإ�سارات . 1 من  ات�سح  وذلك  غرناطة،  مملكة  باأخبار  امل�رشقية  امل�سادر  اهتمت 
الواردة يف تلك امل�سادر. 

تناولت امل�سادر اأخبار الأندل�ص بعامة وغرناطة بخا�سة من الناحيتني ال�سيا�سية . 2
والع�سكرية. 

عن . 3 الأندل�سية  مو�سوعاتها  بع�ص  يف  الهجري  الثامن  القرن  م�سادر  اختلفت 
امل�سادر التي عا�رشت اأحداث القرن التا�سع الهجري، وهذا �سيء طبيعي لختالف احلدث 
كيفية  اإىل  ت�رش  الهجري مل  الثامن  القرن  اأن م�سادر  يكمن يف  الختالف  اأن  اإل  والزمان. 
تاأ�سي�ص مملكة غرناطة، والعوامل التي �ساعدت على ذلك، اأما م�سادر القرن التا�سع الهجري 
القرن  نهاية  وحتى  ن�ساأتها،  منذ  غرناطة  مملكة  حلوادث  التاريخي  الت�سل�سل  تتبعت  فقد 
الثامن الهجري، مثل القلق�سندي يف كتابه "�سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا، " الذي اأ�سار 

اأي�سًا اإىل املكاتبات ال�سيا�سية بني مملكة غرناطة و�سلطان املماليك. 
ذات . 4 ذكر  على  الهجرية  والتا�سع  والثامن  ال�سابع  القرون  م�سادر  بع�ص  اإجماع 

الأحداث الأندل�سية ب�سيء من التق�سري يف بع�سها، والتطويل يف م�سادر اأخرى. فقد كانت 
والتي  1319م.  719هـ/  موقعة  يف  وبخا�سة  مف�سلة  النويري  بها  جاء  التي  الأخبار 
خل�سها املقريزي اأي�سًا تلخي�سًا م�سابهًا ملا ورد عند النويري، وكانت اأخبار الأندل�ص يف 
القرنني ال�سابع والثامن الهجريني تكاد تكون قليلة، وحمددة يف بع�ص املواقع الع�سكرية، 
مع تركيزها ب�سكل متفاوت على موقعة 719هـ/ 1319م. كما اهتمت امل�سادر بالعالقات 

املرينية الغرناطية وبخا�سة املوؤرخ بيرب�ص الدوادار يف كتابه )زبدة الفكرة....( . 
القرن  اأوائل  يف  �سئيلة  تكون  فتكاد  الهجري،  التا�سع  بالقرن  املتعلقة  الأحداث  اأما 
التا�سع الهجري. حيث مل ي�رش اإليها �سوى املقريزي يف حوادث 834هـ/ وغريها، وال�سرييف 

يف نزهة النفو�ص الذي نقل عن املقريزي كما قال. 
اأما ال�سخاوي فكان امل�سدر الوحيد الذي تناول اأخبار الأندل�ص يف اأواخر القرن التا�سع 
الهجري، و نظراً لأهميتها فقد ذكر يف حوادث �سنة 895هـ/ ملخ�سًا حلوادث الأندل�ص من 
�سنة -887 895هـ. تناول باإيجاز ال�رشاعات على ال�سلطة، واحلروب الداخلية والتحالفات 
لبع�ص ملوك غرناطة مع الفرجن، ثم اأثر هذه احلروب وال�رشاعات يف ا�ستيالء الفرجن على 
املدن الأندل�سية، وقد ذكرت م�سادر اأخرى م�رشقية حوادث �سنة 895هـ/ ، ومل ت�رش لغريها. 
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اأما احلدث الرئي�ص يف الأندل�ص هو �سقوط غرناطة فقد اأ�سار اإليه فقط امل�رشقي يحيى 
هذه  مو�شوعات  وكانت   . اليماين(  القطر  اأخبار  الأماين يف  )غاية  بن احل�سني يف كتابه 

�لدر��شة كاالآتي: 
بيرب�ص . 1 عند  جاءت  كما  امل�رشقية،  امل�سادر  يف  الأحمر  بني  اأ�سل  عن  احلديث 

الدوادار يف كتابه زبدة الفكرة، والقلق�سندي يف كتابه �سبح الأع�سى، وكان هناك اختالف 
يف الأ�سماء التي ذكر كل واحد منهما. 

اأكانت داخل . 2 الدول املجاورة �سواء  تتبع ن�ساأة مملكة بني الأحمر، وعالقاتها مع 
الأندل�ص اأم خارجها، ثم الإ�سارة اإىل ملوك غرناطة كما وردت عند امل�سارقة فقط. 

اأخبار مملكة بني الأحمر يف امل�سادر امل�رشقية متقطعة ومتفاوتة  اأن   بذلك يت�سح 
و  والنويري،  املقريزي  مثل  اأكرب  اأهمية  احلدث  تعطي  م�سادر  فهناك  لآخر،  م�سدر  من 
م�سادر اأخرى تذكره باإيجاز رغم اأهمية احلدث. اهتم ال�سخاوي يف وجيز الكالم بالأحداث 
املهمة ململكة غرناطة يف اأواخر القرن التا�سع الهجري متتبعا الأحداث حتى �سنة 895هـ، 
اإليه يف كتابه فقال عبارة )اأو مل  اأن احلدث الأهم وهو �سقوط مملكة غرناطة فلم ي�رش  اإل 
اأعرث عليه( ومل يكن يف امل�سادر اإل اإ�سارة واحدة ل�سقوط غرناطة. وهكذا يبدو للباحث اأن 
الأخبار الواردة مل تكن مبقدار اأهمية اأو�ساع الأندل�ص و�سقوط مملكة غرناطة، ورمبا يعود 
ل�سعوبة  للم�رشق  الأندل�سية  الأخبار  ورود  قلة  اإىل  الأندل�ص  باأحداث  الكبري  الهتمام  عدم 

الو�سع ال�سيا�سي و الع�سكري فيها. 
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املالحق: قائمة ملوك غرناطة كما جاءت يف املصادر املشرقية 

ملوك بين األمحر يف غرناطة : 

670هـ/ . 1  -  629(  " املوؤ�س�ص   " الأحمر  بن  ن�رش  بن  )الأول(  حممد  عبداهلل  اأبو 
1271م(   - 1231

اأبو عبداهلل حممد )الثاين( بن حممد بن يو�سف املعروف بالفقيه )671 - 701هـ/ . 2
1301م(   - 1272

اأبو عبداهلل حممد )الثالث( املخلوع ابن حممد الفقيه )701 - 708هـ/ 1301 - . 3
1308مـ( 

اأبو اجليو�ص ن�رش بن حممد )708 - 713هـ/ 1301 - 1313م(( . 4
اأبو الوليد اإ�سماعيل )الأول( ابن الرئي�ص اأبي �سعيد فرج بن ا�سماعيل بن يو�سف بن . 5

ن�رش ت 727هـ/ 1326م )713 - 725هـ/ 1313 - 1324م( 
6 . -  1324 733هـ/   -  725( اإ�سماعيل  الوليد  اأبي  بن  )الرابع(  اأبو عبداهلل حممد 

1332مـ( 
7 . -  1332 755هـ/   -  733( فرج  بن  ا�سماعيل  بن  )الول(  يو�سف  احلجاج  اأبو 

 . 1354م( 
اأبو عبداهلل حممد )اخلام�ص( بن يو�سف بن اإ�سماعيل )املخلوع( )755 - 764هـ/ . 8

1362مـ(   - 1354
اإ�سماعيل )الثاين( بن يو�سف )764 - 793هـ/ 1362 - 1390مـ( ( . 9

اأبو احلجاج يو�سف بن اإ�سماعيل )793 - 794هـ 1390 - 1391م( . 10
حممد بن يو�سف بن حممد املخلوع )793هـ/ 1390م( . 11
اأبو احلجاج يو�سف بن حممد )اخلام�ص( بن يو�سف ت )796هـ/ 1393م( . 12
حممد ال�سابع )797 - 811هـ/ 1394 - 1408م( . 13
اأبو احلجاج يو�سف بن يو�سف بن حممد بن اإ�سماعيل 811 - 820هـ/ 1408 - . 14

1417م( 
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اأبو عبداهلل حممد الثامن الأي�رش املرة الأوىل )820 - 831هـ/ 1417 - 1427م( . 15
 -  1432 845هـ/   -  836( والثالثة  1431م(   -  1429 835هـ/   -  833( والثانية 

1441م( 
حممد التا�سع ال�سغري831 - 833هـ/ 1427 - 1429م( . 16
يو�سف الرابع ابن امللى حكم اأربعة اأ�سهر 836هـ/ 1432م. 17
حممد العا�رش الأحنف املرة الوىل 845 - 849هـ/ 1441 - 1445م( والثانية . 18

)849 - 863هـ/ 1445 - 1458م( 
1445م والثانية: )867 - . 19  /849 يو�سف اخلام�ص املرة الوىل: )عدة ا�سهر من 

1463م(   - 1458 868هـ/ 
20 . - 1462 867هـ/   - 863 �سعد بن الأمري علي بن يو�سف بن حممد الأوىل من 

اأ�سهر(  1463م عدة  1463م والثانية )868هـ/ 
اأبو احل�سن علي بن �سعد بن الأمري علي )868 - 887هـ/ 1463 - 1482م( . 21
22 . -  1483 888هـ/   -  887( )ال�سغريالأوىل  علي  احل�سن  اأبي  بن  عبداهلل  اأبو 

 )897  - 892 1483م( والثانية 
اأبو احل�سن علي )888 - 890هـ/ 1483 - 1485م( . . 23
اأبو عبداهلل اأخو اأبي احل�سن علي )الزغل( )890 - 892هـ/ 1485 - 1487م. 24
اأبو عبداهلل بن اأبي احل�سن علي )ال�سغري للمرة الثانية 892 - 897( . 25
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اهلوامش: 
عبدالرحمن على احلجي، التاريخ الأندل�سي من الفتح حتى �سقوط غرناطة، ط5، دم�سق، . 1

دار القلم، 1997م، �ص519
توؤكد الأدلة الأثرية واجلينية بقوة اأن �سبه اجلزيرة الأيبريية كانت واحدة من املالجئ . 2

اجلليدي  الع�رش  نهاية  بعد  اأوروبا  �سمال  ا�ستيطان  اإعادة  يف  �ساهمت  التي  الكربى 
الأخري. كان ي�سكن اجلزيرة عنا�رش �سكانية تاريخيًّة هم: الأيبرييون وال�سلتيون، حيث 
ا�ستوطن العن�رش الأول جانب البحر الأبي�ص املتو�سط من ال�سمال ال�رشقي اإىل اجلنوب 
الغربي من  ال�سمايل  ال�سمال واجلزء  ال�سلتيون جانب الأطل�سي يف  الغربي، بينما �سكن 
�سبه اجلزيرة. يف اجلزء الداخلي من �سبه اجلزيرة، حيث كان كال الفريقني على ات�سال 
ن�ساأت ثقافة خمتلطة مميزة تعرف با�سم �سلتاأيبريية، وفيما بعد بداأت الثقافتان ال�سلتية 
والأيبريية بالتاأثر باحل�سارة الرومانية بدرجات خمتلفة يف خمتلف اأجزاء هي�سبانيا: 

انظر: مقال الأندل�ص دمعة مل جتف، الأحد 13 مايو الرابط: 
2012http:// www. islammemo. cc/ nahn� we� el� gharb/ 2012/ 05/ 13/ 
149767. html

انظر احلمريي، الرو�ص املعطار يف خرب القطار �ص 28 - 32، 45 - 46؛ �سفة جزيرة . 3
الندل�ص، �ص5

احلجي، التاريخ الأندل�سي، �ص513. 4
ركن الدين بيرب�ص املن�سوري الداودار )ت 725هـ/ 1325م( زبدة الفكرة يف تاريخ . 5

الهجرة، حتقيق دونالد�ص. ريت�ساردز، الن�رشات الإ�سالمية، ي�سدرها هلموت ريرت جلمعية 
امل�ست�رشقني الأملانية، بريوت، ال�رشكة املتحدة، 1998م، �ص125. 

الإن�سا، . 6 �سناعة  يف  الأع�سى  �سبح  1418م(  821هـ/  )ت  القلق�سندي  علي  بن  اأحمد 
بريوت،  العلمية  الكتب  دار  اخلطيب،  خالد  نبيل  ن�سو�سه:  وقابل  عليه  وعلق  �رشحه 

لبنان، ج5، �ص251. . 
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص 125. . 7
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص251.؛ ابن اخلطيب، الحاطة، ج2 �ص92. 8
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص 125. . 9

القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص251. 10
الطبعة . 11 الأندل�ص،  العرب يف  اأ�سعد حومد، حمنة  انظر  الفكرة، �ص125،  زبدة  الدوادار، 
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الثانية، بريوت، 1988م، �ص123، و�سي�سار اإليه فيما بعد هكذا: حومد، حمنة العرب. 
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص 125. القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص251. 12
امل�سدر نف�سه، �ص125. 13
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص251( . 14
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص 125. 15
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص251. . 16
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص 125. ؛ حومد، حمنة ، �ص123 - 124 . 17
القلق�سندي، �سبح، ج5 �ص251، 252. 18
امل�سدر نف�سه،ج5، �ص252 . 19
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252. 20
احلجي، تاريخ الأندل�ص �ص525. 21
ي بابن الأحمر ومل يكن هذا ا�سًما له، بل لقًبا له ولأبنائه من بعده حتى نهاية حكم . 22 �ُسِمّ

امل�سلمني يف غرناطة. 
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص 7/ 41، 42. . 23
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، 7/ 42. . 24

* )الكورتي�ص( *: جمل�ص بداأ يف الع�سور الو�سطى كجزء من نظام الإقطاع وهو جمل�ص 
الأقرب للملك. وا�سهرها جمل�ص كورتي�ص مملكة  الإقطاع  اأمراء  اأقوى  ا�ست�سارى يتكون من 
1230م مع كورتي�ص مملكة ق�ستالة( انظر:  1188 م، ثم اندمج عام  ليون الذي ن�ساأ عام 

 arz. wikipedia. org/ wiki/ :مادة كورتي�ص خينريالي�ص
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، 7/ 43. . 25
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، 7/ 42. . 26
ابن خلدون، تاريخ، 7/ 190. . 27
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، 7/ 442 - 444. 28
انظر: ابن خلدون، تاريخ، 4/ 171. . 29
عنان: دولة الإ�سالم يف الأندل�ص 7/ 443، 444. . 30
1282م، . 31 681هـ/  �سنة  احلكم  عن  وخلع  الرابع  �ساجنه  ابنه  عليه  ثار  بالعامل،  لقب 
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ومات �سنة 683/ 1284م انظر عنان، نهاية الأندل�ص، �ص87 - 88؛ احلجي، تاريخ 
الأندل�ص �ص525

انظر: ابن اخلطيب، الإحاطة، ج1 �ص565؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4 �ص370، 393 ج7 . 32
�ص 396 - 408،، 764

احلجي، تاريخ الأندل�ص �ص541. 33
ابن اخلطيب، الحاطة، ج1 �ص449 - 450؛ املقري، نفح الطيب، ج5 �ص510؛ ابن . 34

خلدون، تاريخ، ج4 �ص373، ج7 �ص520
* م�سيخة الغزاة: هم املتطوعة من املجاهدين املغاربه املرابطني الذين دخلوا الندل�ص 
بدعم من الدولة املرينية للجهاد �سد ال�سبان، يطلق على قائدهم لقب �سيخ الغزاة وغالبا ما 
يكون من اأ�رشة بنو العالء من اقارب ال�سلطان املريني، وكان هوؤلء املتطوعة مبثابة و�سيلة 
املرينية وملوك  الدولة  باعتبارهم حلقة و�سل بني وبني  لالندل�ص  املريني  للجي�ص  مرور 
احلجي،  ج2�ص16؛  الحاطة،  اخلطيب،  ابن  �ص771؛  ج7  العرب،  الذهبي،  انظر:  غرناطة. 

التاريخ الندل�سي، �ص40 - 41
احلجي، تاريخ الأندل�ص �ص 543. 35
ابن خلدون، تاريخ ج7�ص546؛ عنان، نهاية الأندل�ص، �ص 142. 36
ابن خلدون، تاريج4 �ص 375، 394، ج7 �ص 632، 678 - 679، 776؛ عنان، نهاية . 37

الأندل�ص، �ص 132، 173؛ احلجي، تاريخ الأندل�ص، �ص548
احلجي، تاريخ الأندل�ص، �ص550، . 38
املقري، نفح الطيب، ج4�ص525، 525، 553 - 555. 39
املقري، نفح الطيب ج4 �ص525، انظر بنود املعاهدة يف ملحق 4. 40
النويري، نهاية الرب، ج4 �ص 389 - 390. 41
النويري، نهاية الرب، ج4، �ص389 - 390. 42
اأهل الزمان، . 43 1451م( عقد اجلمان يف تاريخ  855هـ/  بدر الدين حممود العيني )ت 

ج1  1987م،  العامة،  امل�رشية  الهيئة  اأمني،  حممود  حممد  حوا�سيه  وو�سع  حققه 
)حوادث 648 - 664هـ( �ص408. 

* قيجاطة: مدينة اندل�سية من عمل جيان، احلمريي، الرو�ص املعطار" مادة قيجاطة" 
�ص488 - 513

ابن حجر، الدرر، ج5، �ص10. 44
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* العزفيون: هم امراء �سبته امتد حكمهم من )677 - 728هـ/ 1277 - 1327م( 
املغرب؛  البيان  عذاري،  ابن  انظر  30�سنة  الذي حكم  العزيف  القا�سم  ابي  امارتهم  موؤ�س�ص 
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص386 - 387؛ العيني، عقد اجلمان، ج4، �ص408 - 409. 

بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص386 - 387؛ العيني، عقد اجلمان، ج4، �ص408 - . 45
 .409

امل�سدر نف�سه، �ص135، املرة الأوىل التي يدخل فيها اأبي يو�سف الأندل�ص. . 46
امل�سدر نف�سه، �ص165، املرة الثانية التي يدخل فيها اأبو يو�سف الأندل�ص. 47
اأبوالفداء، املخت�رش، ج2، �ص400؛ ابن الوردي، تاريخ، ج2، �ص250. 48
ابن الوردي، تاريخ، ج2، �ص400. . 49
حمزة بن اأحمد بن عمراملعروف بابن �سباط املغربي، �سدق الأخبار، تاريخ ابن �سباط، . 50

عنى به وحققه: عمر عبد ال�سالم تدمري، جرو�ص بر�ص، طرابل�ص، ج2، �ص603. 
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252. 51
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص413. 52
اأبي الفداء، املخت�رش، ج2، �ص431. . 53
النويري، نهاية الأرب، ج30، �ص130 - 134، تقي الدين املقريزي، ال�سلوك ملعرفة . 54

دول امللوك، قام بن�رشه حممد م�سطفى زيادة ج2، ق�سم1، �ص198 - 199. 
بن . 55 عبداهلل  ون�رشه  بطبعه  عني  الإ�سالم،  دول  748هـ،  ت  الدين،  �سم�ص  الذهبي، 

ابن  انظر  �ص227.  ج2،  قطر،  الإ�سالمي،  الرتاث  اإحياء  دار  الأن�ساري،  ابراهيم 
البداية  774هـ  ت  كثري  ابن  عمر  بن  ا�سماعيل  ؛  �ص269.  ج2،  تاريخ،  الوردي، 

 .97 والنهاية، ج14، �ص96 - 
النويري، نهاية الرب، ج3، �ص-130 134. 56
امل�سدر نف�سه، ج30، �ص131. . 57
امل�سدر نف�سه، ج30، �ص132. اأنظر املقريزي، ال�سلوك، ج2، ق�سم1، �ص198 - 199 . 58
ج2، . 59 نف�سه،  امل�سدر  2؛  رقم  ملحق   959 �ص-952  ق�سم3،  ج2،  ال�سلوك،  املقريزي، 

ق�سم3، �ص956؛ القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252؛ اأبي الفداء، املخت�رش، ج2، �ص431. 
اأبي الفداء، املخت�رش، ج2. 60

* كان ال�ساحلي احد خطباء مدينة مالقة ويلقب بالعم، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، 
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حتقيق طالل حرب، دار الكتب العلمية، بريوت. د. ت
نف�سه، ج2، . 61 امل�سدر  2؛  رقم  ملحق   959  - ق�سم3، �ص952  ال�سلوك، ج2،  املقريزي، 

ق�سم3، �ص956؛ القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252. 
املقريزي، ال�سلوك، ج2، ق�سم1، �ص198 - 199. 62
املقريزي، وكانت . 63 ال�سابق من كتاب  امللحق  انظر  للغنائم،  النويري �رشد كامل  اأعطى 

دول  الذهبي،  انظر  القتلى،  عدد  تقدير  يف  بع�سها  عن  اختلفت  قد  امل�رشقية  امل�سادر 
الإ�سالم، ج2، �ص227. 

امل�سدر نف�سه، ج2 ق1�ص198 - 199. 64
امل�سدر نف�سه، ج2 ق1�ص198 - 199. 65
املقريزي، ال�سلوك، ج2، ق�سم3، �ص952 - 959 . 66
الذهبي، دول ال�سالم، ج2، ق3�ص228. 67
اختلفت امل�سادر يف عزل حممد بن يو�سف حيث يقول ابن حجر اأنه حكم حتى 760هـ، . 68

بينما يذكر القلق�سندي اأن حممد بن عبداهلل عني �سهره ملكًا 760هـ، انظر الدرر، ج5، 
�ص63؛ �سبح، ج5، �ص253. 

القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص253. 69
�سهبة، تاريخ، ج3، �ص525 - 526. 70

الدين بن اخلطيب، نفا�سة  ل�سان  59 كم عن مالقة.  بعد  اتنقرية: مدينة تقع على   *
اجلراب يف غاللة الغرتاب، حتقيق: اأحمد خمتار ال�سادي، �ص36. 

املقريزي، ال�سلوك، ج3، ق2، �ص167 - 168. 71
امل�سدر نف�سه، ج3، ق2، �ص 168 - 169. 72
هو الفون�ص الذي ي�سمى الفنت �ساحب مملكة اأراجون، و�سيًا على ملك اأخيه بق�ستالة، . 73

وملا مات قام من بعده برتو بن الفنت �ساحب بر�سلونة، وبلن�سية. امل�سدر نف�سه، ج4، 
ق2، �ص951. 

الثاين  حنا  امللك  الفرتة  هذه  يف  ق�ستالة  مللوك  خمتلطة  اأ�سماء  املقريزي  ذكر   )4(
ملك  اأ�سبح  الذي  فرناندو،  وعمه  اأمه،  و�ساية  �سغريحتت  طفل  وهو  1454م،   -  1405

اأرجونة، �سنة 1412م، امل�سدر نف�سه، ج3، ق2، �ص166 )حا�سية 2( 
اأ�سماء خمتلطة مللوك ق�ستالة يف هذه . 74 ورد بيا�ص يف املنت، وكان املقريزي قد ذكر 
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الفرتة امللك حنا الثاين 1405 - 1454م، وهو طفل �سغري حتت و�ساية اأمه، وعمه 
نف�سه، ج3، ق2، �ص166  امل�سدر  1412م،  �سنة  اأرجونة،  اأ�سبح ملك  الذي  فرناندو، 

)حا�سية 2( 
امل�سدر نف�سه ج4، ق�سم2، �ص834. جعل ال�سرييف احلادثة يف �سهر رجب، انظر علي . 75

بن داوود ال�سرييف، نزهة النفو�ص والأبدان يف تواريخ الزمان )825/ 842هـ( حتقيق: 
ح�سن حب�ص، دار الكتب امل�رشية 1973م، ج3، �ص222، 

1496م. وجيز الكالم يف . 76 ال�سخاوي، �سم�ص الدين حممد بن عبد الرحمن ت 902هـ/ 
الر�سالة،  موؤ�س�سة  �ص11،  واآخرون،  معروف  ب�سار  حتقيق:  الإ�سالم،  دول  على  الذيل 

بريوت، 1950م، ج3، �ص1145. 
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1145. . 77
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1145. . 78
امل�سد رنف�سه، ج3، �ص1145. . 79
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1145. 80
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1146. 81
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1146. . 82
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1145. . 83
 امل�سدر نف�سه، ج3، �ص-1145 1146. . 84
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1146. 85
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1147. . 86
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1147. . 87
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1147. . 88
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1148. 89
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1148؛ حومد، حمنة، �ص142 - 144. 90
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص11481149. 91
مت . 92 حيث  893هـ.  ولي�ص  794هـ  �سنة  مرة  اأول  ب�سطة  نزل  الفرجن  اأن  املقري  يذكر 

�رشوط  �سمن  ال�سلح  اإىل  اأهلها  فا�سطر  عنها،  والت�سال  املوؤن  وقطع  حما�رشتها 
معينة، وبع�سها �رشية، ثم دخل الفرجن يوم اجلمعة 10 حمرم/ 895هـ. وملكوها اأنظر 
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بن  الدين  ل�سان  الرطيب، وذكر وزيرها  الأندل�ص  الطيب من غ�سن  نفح  اأحمد،  املقري، 
اخلطيب، �رشحه وعلق عليه وقدم له د. مرمي قا�سم الطويل واآخرون، الطبعة الأوىل، دار 

الكتب العلمية بريوت، لبنان، 1995م، ج6، �ص271، 
ال�سخاوي، وجيز، ج3، �ص1149. . 93
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1150. 94
ابن �ساهني، نيل الأمل، ق�سم8، ج2، �ص208 - 209. . 95
حممد بن اأحمد بن اإيا�ص احلنقي، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حققها وكتب لها . 96

املقدمة والفهار�ص: حممد م�سطفى، الهيئة امل�رشية للكتاب، القاهرة، 1984، ج3، 
)872 - 906هـ( �ص276

يحيى بن احل�سني بن القا�سم )1100هـ/ 1689م( ، غاية الأماين يف اأخبار القطر . 97
اليماين، )ق�سمان( ، حتقيق وتقدمي: �سعيد عا�سور، مراجعة: حممد م�سطفى زيادة، دار 

الكاتب العربي، القاهرة، 1968، ق�سم2، �ص619. 
انظر حومد، حمنة، �ص148 - 153؛ حممد عبده حتامله. 98
ابي الفداء، املخت�رش، ج2، �ص400؛ ابن الوردي، تاريخ، �ص250؛ املقريزي، ال�سلوك، . 99

ج3، ق�سم3، �ص952 - 959؛ ج4، ق2، �ص856 - 857، ج4، ق2، �ص169؛ ابن 
الفكرة، �ص125’ 135،  زبدة  الدوادار،  10؛   - ال�سايف، ج4، �ص9  املنهل  تغري، 

 .253  ،251  ،165
املقريزي، ال�سلوك، ج4، ق2، �ص596 - 597. . 100
املقريزي، ال�سلوك، ج3، ق2، �ص168 - 169. . 101
102 . - ال�سايف، ج1، �ص215  املنهل  تغري،  ابن  اجلمان، ج4، �ص422؛  العيني، عقد 

 .216
القلق�سندي، �سبح، ج8، �ص106 - 115. 103
امل�سدر نف�سه، ج7، �ص441 - 444. 104
القلق�سندي، �سبح، ج8، �ص107 - 114. 105
العيني، عقد اجلمان، ج1، �ص409. 106
العيني، عقد اجلمان، ج1، �ص409. 107
النويري، نهاية، ج30، �ص130 - 134؛ املقريزي، ال�سلوك، ج2، ق3، �ص953( . 108
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ال�سخاوي، وجيز، ج3، �ص1147 - 1149. 109
بيرب�ص الدوادار، زبدة الفكرة، �ص251. . 110
القلق�سندي، �سبح، ج7، �ص107 - 440. . 111
ال�سرييف، نزهة النفو�ص، ج3، �ص223. . 112
النويري، نهاية الأرب، ج30، �ص133. . 113
ابي الفداء، املخت�رش، ج2، �ص400؛ ابن الوردي، تاريخ، ج2، �ص250. 114
الذهبي، دول الإ�سالم، ج2، �ص227. 115
ابن �ساهني، نيل الأمل، ق8، ج2، �ص208. 116
ابن اإيا�ص، بدائع الزهور، ج3، �ص130. . 117
النويري، نهاية الأرب، ج30، �ص130. 118
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص132 - 133. . 119
ال�سخاوي، وجيز الكالم، ج3، �ص1150. . 120
اأُعتمدت امل�سادر امل�رشقية يف ت�سل�سل امللوك، ونقحت ال�سنوات اعتماداً على احلجي . 121

اأو كانت غري  �سنوات حكمهم يف امل�سادر  ترد  الذين مل  للملول  الأندل�ص  تاريخ  يف 
دقيقة. 

بن . 122 يو�سف  بن  حممد  اأنه  القلق�سندي  ذكر   ،125 �ص  الفكرة،  زبدة  الدوادار،  بيرب�ص 
ن�رش، تويف671هـ، �سبح، ج5، �ص251 

ولد �سنة 632هـ، حكم مدة 30 �سنة، كان �سجاعًا، وقوراً، ح�سن ال�سيا�سة، رتب اأمور . 123
الدولة ور�سومها، ابن حجر الع�سقالين، �سهاب الدين )ت 852هـ( الدرر الكامنة يف 
احلديثة،  الكتب  دار  احلق،  جاد  �سيد  حممد  له  وقدمه  حققه  الثامنة،  املائة  اأعيان 

م�رش، ج5، �ص10. 
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252. 124
عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل بن �ساهن�ساه ت )732هـ/ 1331م( تاريخ اأبي الفداء . 125

دار  ديوب،  وو�سع حوا�سيه، حممود  عليه  علق  الب�رش،  اأخبار  املخت�رش يف  امل�سمى 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج2، �ص400؛ زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي 
)ت 749هـ/ 1347م( تاريخ ابن الوردي، الطبعة الأوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، 1996م، ج2، �ص250؛ انظر القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص252،
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اأبو الفداء، املخت�رش، ج2، �ص431، عرف بالغالب ا�سماعيل. القلق�سندي، �سبح، ج5، . 126
�ص252

ترجم له ابن حجر مرتني، فذكر اأنه حممد بن ا�سماعيل بن فرج.. الأن�ساري اخلزرجي، . 127
وقال يف مو�سع اآخر حممد بن اأبي الوليد بن الأحمر، انظر: الدرر، ج3، �ص389، ج5، 

�ص252
1514م( نيل الأمل يف . 128 920هـ/  الظاهري )ت  البا�سط بن �ساهني  الدين عبد  زين 

الع�رشية، �سيدا، بريوت، ج1،  ال�سالم تدمري، املكتبة  الدول، حتقيق عمر عبد  ذيل 
�ص272 - 273. 

القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص253. . 129
ابن حجر، الدرر، ج5، �ص63. ذكر القلق�سندي اأنه عني حاكمًا �سنة 760هـ. �سبح، . 130

ج5، �ص253. 
القلق�سندي، �سبح، ج5، �ص253. . 131
امل�سدر نف�سه، ج5، �ص253. . 132
تقي الدين اأبي بكر الأ�سدي الدم�سقي بن قا�سي �سهبة ت )851هـ/ 1448م( ، تاريخ . 133

ابن قا�سي �سهبة حتقيق: عدنان دروي�ص، املعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية، دم�سق، 
اجلفان واجلابي للطباعة، ليما�سول، قرب�ص، 1994م، ج3، �ص525 - 526. 

ال�سرييف، نزهة، ج3، �ص222.. 134
احلجي، تاريخ النل�ص �ص566. 135
ال�سخاوي، وجيز، ج3، �ص1145 - 1150. 136
امل�سدر نف�سه، ج3، �ص1145 - 1150. 137
احلجي، تاريخ الأندل�ص �ص566. 138
ال�سخاوي، وجيز، ج3�ص1145 - 1150. 139
احلجي، تاريخ الأندل�ص، �ص566 - 567. 140
ال�سخاوي، وجيز، ج3�ص1145 - 1150. 141
امل�سدر نف�سه ج3 �ص1145 - 1150. 142
احلجي، تاريخ الأندل�ص، �ص566 - 567. 143
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع: 

ابن اإيا�ص، حممد بن اأحمد اأبو الربكات، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حققها وكتب . 1
لها املقدمة والفهار�ص: حممد م�سطفى، الهيئة امل�رشية للكتاب، القاهرة، )1984( . 

املنهل . 2  ، 1469م(  874هـ/  )ت  يو�سف  املحا�سن  اأبو  الدين  جمال  بردي،  تغري  ابن 
امل�رشية،  الكتب  دار  جناتي،  يو�سف  اأحمد  حتقيق:  الوايف،  بعد  وامل�ستوفى  ال�سايف 

القاهرة، 1956م. 
حتاملة، حممد عبده، التن�سري الق�رشي مل�سلمي الأندل�ص. . 3
املائة . 4 اأعيان  يف  الكامنة  الدرر   ، 1448م(  852هـ/  )ت  اأحمد  الع�سقالين،  حجر  ابن 

الثامنة، حققه وقدمه له حممد �سيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة، م�رش. )د. ت( . 
التاريخ الأندل�سي من الفتح ال�سالمي حتى �سقوط غرناطة . 5 احلجي، عبدالرحمن علي، 

)92 - 897هـ/ 711 - 1492م( ط5، دار القلم، دم�سق. 
القطر . 6 اأخبار  يف  الأماين  غاية   ، 1689م(  )1100هـ/  القا�سم  بن  يحيى  بن  احل�سني، 

اليماين، )ق�سمان( ، حتقيق وتقدمي: �سعيد عا�سور، مراجعة: حممد م�سطفى زيادة، دار 
الكاتب العربي، القاهرة، ق�سم2، )1968 م( 

احلمريي، ابو عبداهلل حممد بن عبداملنعم ال�سنهاجي ت )710هـ/ 1310م( ، الرو�ص . 7
املعطار يف خرب القطار، حتقيق ليفي بروفن�سال، القاهرة، 1937م، مادة غرناطة. 

، �سفة . 8 1310م(  )710هـ/  ال�سنهاجي ت  ابو عبداهلل حممد بن عبداملنعم  احلمريي، 
جزيرة الندل�ص منتخبة من الرو�ص املعطار يف خرب القطار. 

حومد، ا�سعد، حمنة العرب يف الأندل�ص، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، )1988م( . 9
ابن اخلطيب، ل�سان الدين اأبو عبداهلل حممد )ت 776هـ=1374م( ، نفا�سة اجلراب يف . 10

غاللة الغرتاب، حتقيق: اأحمد خمتار العبادي. )د. ت( 
اأخبار . 11 776هـ=1374م( الحاطةيف  اأبو عبداهلل حممد )ت  الدين  ل�سان  ابن اخلطيب، 

غرناطة، . بريوت، 1959م
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ابن خلدون، عبدالرحمن بن حممد )ت 808هـ/ 1406م( ، تاريخ ابن خلدون املعروف . 12
ب )العرب وديوان املبتدا واخلرب يف اأخبار العرب والعجم والرببر وما عا�رشهم من ذوي 

ال�سلطان الأكرب، حتقيق حممد عبداهلل عنان، القاهرة، 1974م، 
الدوادار، ركن الدين بيرب�ص املن�سوري الداودار )ت 725هـ/ 1325م( زبدة الفكرة يف . 13

تاريخ الهجرة، حتقيق دونالد�ص. ريت�ساردز، بريوت، ال�رشكة املتحدة، )1998م( . 
الذهبي، �سم�ص الدين، )ت 748هـ/ 1347م( ، دول الإ�سالم، عني بطبعه ون�رشه: عبداهلل . 14

بن ابراهيم الأن�ساري، دار اإحياء الرتاث الإ�سالمي، قطر. 
العرب يف خرب من غرب، حتقيق �سالح . 15  ، 1347م(  748هـ/  )ت  الدين  �سم�ص  الذهبي، 

الدين املنجد، 1963م
ابن �سباط، حمزة بن اأحمد بن عمر )ت 920هـ/ 1514م( ، �سدق الأخبار: تاريخ ابن . 16

�سباط، عنى بن�رشه وحققه: د. عمر عبد ال�سالم تدمري، جرو�ص بر�ص، طرابل�ص، )د. ت( . 
1496م. وجيز الكالم يف . 17 ال�سخاوي، �سم�ص الدين حممد بن عبد الرحمن ت 902هـ/ 

الذيل على دول الإ�سالم، 4ج، حتقيق: د. ب�سار معروف واآخرون، الطبعة الأوىل، موؤ�س�سة 
الر�سالة، بريوت، )1950م( 

1514م( نيل الأمل يف ذيل الدول، . 18 ابن �ساهني، زين الدين عبد البا�سط )ت 920هـ/ 
حتقيق عمر عبد ال�سالم تدمري، املكتبة الع�رشية، �سيدا، بريوت، )د. ت( 

يف . 19 والأبدان  النفو�ص  نزهة   ، 1494م(  900هـ/  )ت  داوود،  بن  علي  ال�سرييف،  ابن 
تواريخ الزمان، حتقيق: ح�سن حب�سي، دار الكتب امل�رشية )1973م( 

ابن عذاري، ابو عبداهلل حممد املراك�سي ت )بعد 712هـ/ 1312م( البيان املغرب يف . 20
اخبار الندل�ص واملغرب، حتقيق ليفي بروفن�سال، د. ت

عنان، حممد عبداهلل، نهاية الأندل�ص وتاريخ العرب املنت�رشين، القاهرة، 1966م. 21
عنان، دولة ال�سالم يف الأندل�ص، القاهرة، 1969م. 22
العيني، بدر الدين حممود )ت 855هـ/ 1451م( عقد اجلمان يف تاريخ اأهل الزمان، . 23

حققه وو�سع حوا�سيه حممد حممود اأمني، الهيئة امل�رشية العامة، )1987م( 
اأبو الفداء، عماد الدين ا�سماعيل بن علي �ساهن�ساه ت )732هـ/ 1331م( ، املخت�رش . 24

يف اأخبار الب�رش، علق عليه وو�سع حوا�سيه، حممود ديوب، دار الكتب العلمية، بريوت، 
لبنان، )د. ت( 
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ابن قا�سي �سهبة، تقي الدين اأبي بكر الأ�سدي الدم�سقي ت )851هـ/ 1448م( ، تاريخ . 25
ابن قا�سي �سهبة، حتقيق: عدنان دروي�ص، املعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية، دم�سق، 

ليما�سول، قرب�ص )1994م( 
الإن�سا . 26 �سناعة  يف  الأع�سى  �سبح  1418م(  821هـ/  )ت  علي  بن  اأحمد  القلق�سندي، 

العلمية،  الكتب  دار  اخلطيب،  خالد  نبيل  ن�سو�سه:  وقابل  عليه  وعلق  �رشحه  )15ج( 
بريوت، لبنان. 

ابن كثري، اأبو الفداء، )ت 774هـ/ 1372م( ، البداية والنهاية، دقق اأ�سوله وحققه: د. . 27
اأحمد ملحم واآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

ل�سان . 28 الرطيب، وذكر وزيرها  الأندل�ص  الطيب من غ�سن  اأحمد بن حممد، نفح  املقري، 
الدين بن اخلطيب، �رشحه و�سبطه: د. مرمي الطويل، الطبعة الأوىل، دار الكتب العلمية 

بريوت، لبنان )1995م( 
املقريزي، تقي الدين )ت 845هـ/ 1442م( ، ال�سلوك ملعرفة دول امللوك، قام بن�رشه . 29

حممد م�سطفى زيادة، 
النويري، �سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب )ت 732هـ/ 1332م( ، نهاية الأرب يف . 30

فنون الأدب، مركز حتقيق الرتاث، القاهرة، 1992م
ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر )ت 749هـ/ 1348م( تاريخ ابن الوردي، الطبعة . 31

الأوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )1996م( . 

ثانيا - املواقع االلكرتونية: 
1 . http:// www. ahlalhdeeth. com/ .املغربي، ه�سام بن حممد زليم

بنود معاهدة غرناطة، كتب املقال بتاريخ 10 - 5 - 2010 
2 . arz. wikipedia. org/ wiki/ :مادة كورتي�ص خينريالي�ص
مقال الأندل�ص دمعة مل جتف،. 3

 http:// www. islammemo. cc/ nahn� we� el� gharb/ 2012/ 05/ 13/

149767. html

الرابط الحد، مايو، 2012م
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