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  األطماع االقتصادية للقوي اخلارجية والداخلية يف مدينة وادي آش األندلسية  
  )م١٤٨٩- ١٠١٢/ هـ٨٩٥- ٤٠٣(

   شيماء أمحد السيد علي  صاحل.                                       د            
        جامعة المنصورة- كلیة االداب                                         

  :  البحثملخص
یرصد  البحث األطمـاع االقتـصادیة  الخارجیـة  التـي تمثلـت فـي غـارات النـصاري علـي مدینـة 

ًوالتـي هـدفت فـي المقـام األول أطماعـا اقتـصادیة فـضال عـن األطمـاع الـسیاسیة والتوسـعیة ، وادي آش ً
سـتغالل أمـراء وكـذلك رصـد األطمـاع الداخلیـة  المتمثلـة فـي ا، والتي عرفت بحركة االسترداد المسیحیة

ًبـدءا مـن ، وذلـك بتنـاول عـدة مباحـث، غرناطة واألنـدلس القتـصاد مدینـة وادي آش وجبایتهـا الـضخمة
ًمـــرورا  بعـــرض  ، ثـــم النـــشاط االقتـــصادي للمدینـــة، واألهمیـــة االســـتراتیجیة، التـــسمیة والموقـــع الجغرافـــي

ابــــع األطمــــاع االقتــــصادیة لیتنــــاول المبحــــث الر، مــــع نظــــرة تحلیلیــــة، األطمــــاع االقتــــصادیة الخارجیــــة
ُویختتم البحث بعرض ألهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل البحث، الداخلیة ُ.  

Summary in English: 
The research deals with the economic ambitions of the external and internal forces in 
the city of Guadix Andalusia, Foreign ambitions were represented in the Christian raids 
on the city, which were first aimed at seizing the goods and goods of the city as well as 
their political and expansionist ambitions,  The internal ambitions are to exploit the 
princes of Granada and the economy of the city of Andalusia Guadix has many taxes,  
The research dealt with several topics, starting with the naming and geographical 
location, and the strategic importance, then the economic activity of the city, through the 
presentation of external economic ambitions, with an analytical view, to address the 
fourth topic internal economic ambitions, and concludes with a presentation of the most 
important results I have reached through research . 
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  : مقدمة
ً أربعون میال التي تقع علي مسافة، تعتبر مدینة وادي آش من أهم حصون إقلیم غرناطة

 Sierraًوتقع أیضا علي السفح الشمالي لجبل الثلج أو سیرانیفادا ، من الشمال الشرقي منها
Nevada ،ًوقد شهدت هذه المدینة كیانا اقتصادیا متمیزا في الجنوب األندلسي ً نبع هذا الكیان  ، ً

ُفضال علي أنه ع،  بصورة أساسیة عن وفرة الثروة الزراعیة والمعادن بها رف عنها الجبایة ً
إذ امتلكت كافة المقومات التي ساهمت في نمو وتطور المجال االقتصادي بشتي ، الغزیرة

مما ساهم بشكل فعال في إعطائها قوة اقتصادیة متمثلة ، نواحیه الزراعیة والصناعیة والتجاریة
  .وتحقیق رغد العیش والرفاهیة ، في تحقیق االكتفاء الذاتي

 االقتصادیة في المدینة أثر في وجود أطماع لقوى خارجیة وداخلیة وكان لهذه  المقومات
، ًفیها، والتي أثرت سلبا  في بعض األحیان علي  االستقرار السیاسي واالقتصادي في المدینة

وتمثلت األطماع الخارجیة في غارات النصارى المتكررة على المدینة بقصد االستیالء علي 
  .خیراتها الزراعیة والصناعیة 

أما األطماع الداخلیة فقد تمثلت في التنازع بین األمراء في غرناطة واألندلس علي والیة 
كما تعرضت لبعض محاوالت االستقالل عن إقلیم غرناطة من أجل االستقالل . المدینة

  : وسوف تدور محاور البحث حول النقاط التالیة،  بجبایتها الضخمة والوصول إلي جاه الثروة
االسم والموقع الجغرافي واالستراتیجي :  مدینة وادي آش.  
النشاط االقتصادي  بمدینة وادي آش .  
 األطماع االقتصادیة الخارجیة  .  
األطماع االقتصادیة الداخلیة . 
النتائج التي  توصلت إلیها من خالل البحث ُ. 
 قائمة بالمصادر والمراجع العربیة واألجنبیة . 
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 االسم والموقع الجغرافي: 
 مدینة وادي آش بهذا االسم في المصادر العربیة التاریخیة  والجغرافیة وهو االسم ُعرفت

ویطلق علیها ، Guadixیقابلها باألسبانیة  ، )١(األشهر لها في المصادر القدیمة والحدیثة 
أي ، أو وادي العیش، )٤(أو وادي إیشن، )٣(أو مدینة اآلشات، )٢(ًالعرب أحیانا وادي اآلشات 

وكتبها یاقوت الحموي في معجمه تحت ، )٦(وینطقها الشعراء وادي اآلشي، )٥(اةوادي الحی
ْوعرفها شیخ الربوة بوادیش، )٨(كما ذكرت في صبح األعشي وادیاشي، )٧(ٌأش َ واآلش محرف ، )٩(ِ

أي (ویعني الماء ، Aquaوهو بدوره محرف عن أكوا  ، )١٠( Acciِعن اللفظ الالتیني آكس 
  .)١١()  عین الماء
، )١٢(وارتبطت بمصطلح أرش الیمنیین،  عرفت مدینة وادي آش بمدینة بني سامكما

وهي ، ٕواقلیم أرش الیمنیین فیه مدینة بني سام بن مهلهل".. فیقول ابن الخطیب في اللمحة 
  .)١٣ (.."مدینة وادي آش إحدى قواعد اإلسالم 

اري األندلس في التقسیم اإلدGuadix فكانت مدینة وادي آش ، أما الموقع الجغرافي
وتقع علي مسافة ،  )١٥(بعد ذلك Granada ِثم لوالیة غرناطة، )١٤(Elviraتابعة لكورة إلبیرة 

، )١٨(" ًكیلو مترا) "٦٠(على بعد ستین"أي ، )١٧( من الشمال الشرقي لغرناطة)١٦(ًأربعین میال 
وعلي ، انیفاداأو سیر، )٢٠(ًوتقع  أیضا على السفح الشمالي لجبل الثلج، )١٩(وعلى مسیرة یوم منها

ویعرف كل ، )٢١(ُوالذي ینحدر من جبل شلیر، "نهر وادي آش"الشرق منها نهر یعرف باسمها 
  .)٢٣(  Marquesado Del Zenete)٢٢(سفح الجبل التي تقوم علیه المدینة بسند وادي آش 

وف ًوكانت الطبیعة الجغرافیة لمدینة وادي آش تتمیز بالوعورة والحصانة؛ نظرا المتالئها بالكه
ًفضال عن امتالئها بالتضاریس الطبیعیة  كالجبال التي تحیط بالمدینة ، ) ٢٤(المتعلقة بطبیعة األرض

جبل شلیر شمال مدینتي وادي آش باإلضافة إلي ، )٢٦(أو تتوسطها كالسند المعروف باسمها، )٢٥(
  .)٢٨(توالمنحدرا، والودیان والسهول، والتالل،  وتزداد وعورتها بوجود الهضاب،)٢٧(وغرناطة
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األهمیة االستراتیجیة والسیاسیة: 
كان لهما ، تعرضت مدینة وادي آش في تاریخها اإلسالمي في األندلس لتحولین مهمین

َّبالغ األثر في كیانها السیاسي والتاریخي تمثل األول بدایة عصر ملوك الطوائف بتحول قاعدة 
وبرز دورها علي مسرح األحداث إذ سطع نـجم مدینة وادي آش ، اإلقلیم من البیرة إلي غرناطة

- ٤٠٣ (ّلكونها مثلت ثاني أهم حصون قاعدة مملكة بني زیري بغرناطة، السیاسیة المهمة
ًكما صارت مطمعا للممالك اإلسالمیة . فتنازع علیها األمراء ، ) م١٠٩٠- ١٠١٢/هـ٤٨٣

  .المجاورة لسهولة اجتیاز غرناطة من خاللها 
األندلس عصر  في اإلسالم لدولة عاصمة غرناطة أصبحت حینما، أما التحول الثاني

ًولعبت دورا سیاسیا ، ًفصارت إقلیما مهما من أقالیم المملكة، م١٢٣٨/هـ٦٣٥بني األحمر عام 
وقد أظهرت ، وسقوط معظم القواعد األندلسیة الكبري، محوریا لقربها من العاصمة غرناطة

ألحداث  السیاسیة والتحكم في نظام الحكم في خالل عهد بني األحمر قدرتها في التأثیر علي ا
- ٨٩٠( )٢٩(ُالزغلصارت مدینة وادي آش عاصمة للسلطان محمد ثم ، المملكة
ّومثلت الظهر الحامي ، م١٤٨٧/هـ٨٩٢ بعد انقسام المملكة عام ) م١٤٨٧- ١٤٨٥/هـ٨٩٢

 امتدت أیدي لوال أن، ًوهي القاعدة التي كان بقاؤها محتمال، لغرناطة والمسلمین في األندلس
ِحتي أنه لم یمض ، م١٤٨٩/هـ ٨٩٥ للقشتالیین عام الخیانة واألنانیة التي أودت بتسلیم المدینة

  .)٣٠(عامان من تسلیمها إال وسقطت غرناطة واإلسالم في األندلس
  :النشاط االقتصادي لمدینة وادي آش:  ًثانیا 

نبع هذا ، ألندلسيتمتعت مدینة وادي آش بكیان اقتصادي مهم وواضح في الجنوب ا
ًفهي مدینة زراعیة وصناعیة معا؛ ، الكیان بصورة أساسیة عن وفرة الثروة الزراعیة والمعادن بها

كما توفرت بمدینة وادي آش كافة . وتعددت أشكال الملكیات، إذ توفرت بها المساحات الشاسعة
وتعدد مصادر ، )٣١(فكان تدفق المیاه بها، المقومات التي ساهمت في تفوق المدینة الزراعي
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ًدورا في انتاج ، )٣٣(ًفضال عن خصوبة التربة، )٣٢(السقي التي ال نظیر لها في أي بلد آخر
وهو ما عبر عنه  ، المحاصیل الزراعیة ذات األهمیة االقتصادیة والجودة العالیة وكثرتها بها

شهر تلك ومن أ، )٣٤(.."ما ال یطاق حمله وال یأتي علي وصفه".. صاحب نبذة العصر بقوله 
  .)٣٨(وقصب السكر، )٣٧(والكتان، )٣٦(القطن،  )٣٥(والذرة، والشعیر، الحبوب القمح

فتزخر مدینة وادي آش بالعدید من أصناف الفواكه واألزاهر ، أما عن األشجار والفاكهة
انفردت مدینة وادي آش بوجود التفاح  الجلیاني الذي یضرب به إذ ، )٣٩(ما یحار فیه الناظر

: وریحه، وطیبه، لجاللة تفاحها"... ُحتي أنه عرف عنها جلیانة التفاح، )٤٠(لسالمثل في األند
یجمع بین عظم الحجم ".. ویصفه المقري بأنه ، )٤١(.."إذا أُكل وجد فیه طعم السكر والمسك

كما انتشرت بمدینة وادي آش . )٤٢( .."وكرم الجوهر وحالوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء
َوبها شجرة عظیمة جدا من شجر القسطل، )٤٣(فةأشجار الفاكهة المختل ًْ ُصنفت كأحد ، )٤٤(َ

 )٤٥(ُعجائب األندلس وهو أمر انفردت به مدینة وادي آش إلي جانب مدینة  البشرات
Alpujarras)٤٦(.  

فقد توفرت بمدینة وادي آش البیئة المناسبة لتربیتهم بمختلف أنواعهم  ، أما عن تربیة الحیوانات
نتیجة توافر مساحات شاسعة من الغابات علي سفوح الجبال ، ام والماعز وبكثرةمن األبقار واألغن

  .وكثرة المزارع بها كما ذكرنا، باإلضافة إلي اتساع مساحتها الزراعیة، )٤٧(واألودیة بها

فقد تقدمت مدینة وادي آش في مختلف ، وفیما یخص الصناعة بمدینة وادي آش
وتنوع الحاصالت الزراعیة كما ، رئیس بها هو الفالحةالصناعات الغذائیة لكون أن النشاط ال

دور في أن اشتهرت ،  )٤٨(وكذلك الحریر الخام، كما كان وفرة معدن الحدید الخام. اتضح
فانفردت مدینة ، ًالمدینة بوجود الصناعات المعدنیة فضال عن تفوقها في الصناعات النسیجیة

أنواع المالبس الحریریة التي تفضله أمیرات ًوادي آش بأنها كانت معقال لصناعة أجود وأندر 
ًفضال عن وجود المنسوجات  ،)٤٩(وذلك إلى جانب مدینة دالیة، غرناطة ونساء الطبقة الراقیة

   .)٥٢(والصوفیة ، )٥١(والكتانیة، )٥٠(القطنیة
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وما انفردت به من ، فقد ساهم نشاط المدینة الزراعي والصناعي، وفیما یخص التجارة 
وهو ما ،  بشكل واضح في نشاط الحركة التجاریة الداخلیة والخارجیة بهازراعات وصناعات

 منذ عصر ملوك یفسر شهرة مدینة وادي آش بتعدد مصادر الدخل وكثرة الجبایة بها
ذات ".. حیث عبر ابن الخطیب عن ذلك بقوله،  وحتي عصر دولة بني األحمر،)٥٣(الطوائف

ًوهو ما جعلها مطمعا ومصدرا للتنازع بین الملوك ، )٥٤(.."القصبة الشهیرة والجبایة الغزیرة  ً
  . واألمراء في غرناطة واألندلس

وفي  وصف ابن الخطیب لمدینة وادي آش  أبلغ معني عن تفوق المدینة الزراعي 
ومناخ من  ، مدینة الوطن".. ومن ثم نشاط التجارة والحركة التجاریة بها فیقول  ، والصناعي

، ومعدن حدید ، وبأس شدید ، وضع سدید، ر وهللا  ما بطنللناس ما ظه، عبر أو  قطن
كثیرة . ومرأى یخجل منه الصباح الوسیم ، ُّوبلد ال یعتل فیه إال النسیم، ومحل عدة وعدید
والسقي الذي یسد ، إلى الفواكه الكثیرة والكروم األثیرة. ومخضرة الجوانب، الجداول والمذانب

  .)٥٥(..."ومعقلها أهل للتاج والسریر ، لحدید والحریروسندها معدن ا، ویضاعف الغلة، الخلة
  :األطماع االقتصادیة الخارجیة  لمدینة وادي آش: ًثالثا 

ًواجهت مدینة وادي آش أخطارا متعلقة بهجوم النصاري علیها منذ عصر ملوك الطوائف  
ل النصاري ِوقد تعددت أحداث االستیالء والعبث بمدینة وادي آش من قب ،وحتي عصر بني األحمر

ومحاوالت النصاري المتكررة ، خاصة بعد سقوط معظم القواعد األندلسیة في عصر بني األحمر
وباقتحامها یسهل اقتحام ، ًلكونها مثلت ثغرا مهما من ثغور المملكة، لالستیالء علي غرناطة

، في األندلسوتحقیق هدفهم الذي یرمون إلیه وهو القضاء علي الدولة اإلسالمیة ، العاصمة غرناطة
   .)٥٦(فمع كل هجوم تشهده مدینة غرناطة أو المدن المجاورة كان لمدینة وادي آش نصیب منه

 وبالرغم من ذلك فقد شهدت مدینة وادي آش غارات النصاري التي هدفت في المقام 
لما تمتعت به من مقومات ، ًاألول أطماعا اقتصادیة لالستیالء علي ما بها من خیرات
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ًكما اتخذوا منها مددا  لهم  أثناء . مت في ثرائها وتحقیق رغد العیش والرفاهیة بها اقتصادیة ساه
وكذلك محاولة ، حصارهم للمدن األندلسیة األخرى في الجنوب مستغلین فرصة انقسام المملكة

وفیما یلي عرض ، السیطرة علي المدینة في حالة سنحت لهم الفرصة اقتحامها والسیطرة علیها
  .ًغارات التي هدفت أطماعا اقتصادیة في مدینة وادي آش ألهم هذه ال

ً  اكتساحا غیر مسبوق لها من م١٠٩٤/هـ٤٨٧تعرضت  مدینة وادي آش في عام 
حیث إنه ، بالرغم من عدم تخطیط النصاري لهذا األمر، )٥٧(  AlfonsoVIِقبل ألفونسو السادس

) ٥٩(الكمبیدور بقیادة السید )٥٨(Valenciaعندما استطاع النصارى االستیالء على مدینة بلنسیة 

 El Cid Campeador ، كان جیش ألفونسو السادس قد تجاوز بجیشه في نصف طریقه إلیه
، وعندما علم بنجاحه في االستیالء علیها قبل وصوله إلیه، لیعاونه في االستیالء علي المدینة

، ادي آش في الجنوبفغیر اتجاهه من الشرق إلي مدینة و، ویخفق جیشه، كره أن یفرق جمعه
كما حمل . واكتسح ما فیها  واستولي علي خیراتها ، ونجح في العبث بالمدینة وتردد في جهاتها

والتي وقعت ، )٦١ ( Toledo  )٦٠(لتعمیر أرض طلیطلة) النصاري(جملة من رعیتها المعاهدة
  .)٦٢(م١٠٨٦/هـ ٤٧٨منذ عام فریسة النصاري 

واالستیالء علي خیراتها ، ستمیتة القتحامهاكما تعرضت مدینة وادي آش لمحاوالت م
َالزراعیة والصناعیة من قبل ابن ردمیر ُ م صاحب أكبر حادثة عدوان ١١٢٥/هـ٥١٩عام )٦٣(ِ

ًفضال عن ، ًوالتي هدفت في المقام األول أطماعا اقتصادیة، علي جنوب وشرق األندلس
ألندلس بعد ترغیب النصاري وهو النیل من خیرات غرناطة وا، األطماع التوسعیة واالستعماریة

، حیث أثاروا طمعه وجشعه، المعاهدین الذین یعیشون في كنف الدولة اإلسالمیة له في خیراتها
وبالفعل تحرك ابن ردمیر لغزو األندلس ، وساعدوه علي دخول األندلس،  وزینوا له غرناطة

   .)٦٤(تل والتخریب خاللها من السبي والنهب والق أكثروا ًوعاث فیها فسادا طیلة عام كامل
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ِوبالرغم من الحصار الشدید التي تعرضت له مدینة وادي آش من قبل الحملة ومحاولة قتالها 
ُإال إنها فشلت في دخول المدینة أو النیل منها أو من خیراتها شیئا یذكر، من عدة جهات  فبعد،  ً

وذكر ابن ،  وادي آشتوجه الحتالل مدینة،  )٦٥( Baza فشل ابن ردمیر في احتالل مدینة بسطة 
من بادیتها علي بعد فرسخ "..وهو ، )٦٦(عذاري وابن الخطیب أنه قاتلها عن طریق القصر

ویذكر صاحب الحلل ، )٦٨(واستمر قتالها أكثر من شهر لكنه لم یستطع النیل منها ، )٦٧(.."منها
ن جهة المقابر بأنه قد تمت محاولة االستیالء علي مدینة وادي آش م، ًالموشیة شرح أكثر تفصیال

ثم اتجه ابن ردمیر إلى سند وادي آش یوم ، في  یوم الجمعة  أول ذي القعدة حتي یوم اإلثنین
وحاول قتالها من غرب ، ثم أقلع منها إلى قریة فنیانة یوم األربعاء، وأعد جیوشه وكمائنه، الثالثاء
رغم من نجاحه في اقتحام بعض ًولكنه لم ینل منها مأربا بال، )٦٩(واستمر حصارها مدة شهرین، فنیانة

  .)٧٠( Murcia ُومرسیة ، المدن األندلسیة الكبري التي سبق حصارها مدینة وادي آش منها بلنسیة
كما تعرضت مدینة وادي آش خالل عصر بني األحمر لهجمات وغارات متعددة من 

مة وكان الهدف الرئیس من وراء هذه الهجمات هو النیل من العاص، ِقبل نصاري قشتالة
لالستیالء علي ما بها ، إال إن بعض هذه الهجمات كان الهدف الرئیس منه اقتصادیا، غرناطة

الخامس عشر /خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، خیرات زراعیة وأموال
  .علي النحو التالي، المیالدي
ناند عمل القشتالیین في عهد الملكین فر، م١٤٨٣مارس / هـ٨٨٨ففي صفر عام  

Fernand   ٕوایزابیالIsabel علي تحقیق أطماعهم االقتصادیة  والسیاسیة في الجنوب  ،
- ٨٦٨ ()٧١(خاصة بعد االنتصارات التي حققها السلطان أبو الحسن علي  بن سعد

فعمل ، وما حصده من غنائم كثیرة، علي النصاري في طریف) م١٤٨٥- ١٤٦٤/هـ٨٩٠
واجتمعوا في النقیرة ، ن انشغال المسلمین بالفتنة األهلیةالقشتالیون علي الثأر ألنفسهم مستغلی

وقائد اشبیلیة الكونت ، pedro Henrikَتحت زعامة مركیز قادس الدون بدرو هنریك  
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وبلغ عدد فرسانهم نحو ثالثة آالف مع عدد ،   وغیرهمConde Dosegontezدوسیغونتاز 
وخیلت لهم  ،ن الضان فیها بكثرةوجعلوا وجهتهم الجبال لوجود قطعا".. كبیر من الرجال 

فساروا مجتهدین في ، أنفسهم الوصول إلي وادي اش واالستیالء علیها بغتة لضعف حامیتها
  .حیث كشفوهم وردوهم علي أعقابهم  ، )٧٢ (.."ولكن بلغ خبرهم وادي آش ، إخفاء أثرهم

ٕوان وان فمدینة وادي آش ، ُویذكر أن حسابات القشتالیین في هذا األمر كانت خاطئة ٕ
وهو األمیر أبو عبد اهللا ، فكان علیها قائد هو جیش بنفسه وأمة برأسه، كانت حامیتها قلیلة

ًلكنه أكثر معرفة وادراكا بكید ، وكان أخاه في البسالة واإلقدام، ُالزغل أخو السلطان أبي الحسن ٕ
ل على مرج وقیل أنه لما  أشرف النصاري من الجبل المط ،وأبصر بمواقع الكر والفر، العدو

ولكن سرعان ما  شعر ،  مالقة ابتهجوا برؤیة تلك األرض ابتهاج بني اسرائیل بأرض المیعاد
  .)٧٣(وردوهم علي أعقابهم ،  بهم األهالي في مدینة وادي آش

ًأمطر علیهم المسلمون سیوال متدفقة من النبال والسهام حتي ، وبعد تقهقر القشتالیین
ودارت ، اروا في األماكن الوعرة من مضایق وخنادق وجبالفتركوا الغنائم وس، ضعفت قواهم

فهزم النصاري ، Vélez وبلش ، )٧٤(Malagaمعارك دمویة في الهضاب الواقعة ما بین مالقة 
  .)٧٥(في كل مكان وردوا بخسائر فادحة 

م أثناء حصار القشتالیین لمدینة بسطة خطر ببال فارسین  من ١٤٨٩/هــ٨٩٥وفي عام
 Antonio  وأنطونیو دو كویفا Francisco de Bazán سیسكو دو بازان  النصاري هما فرن

de cueva  أنهما یفتقدان إلي روح المغامرة والمبادرة في هذا الحصار أو في هذه الحرب  
وقد دفعهم التشویق إلي ، لكونهم یخضعون إلي الترتیبات األمنیة الثقیلة في تحصین معسكرهم

الصعبة المنال حام الصعوبات واألخطار إلي اختیار مدینة وادي آش َّروح المبادرة الوثابة القت
ز  بتوجیه  ومساعدة من أحد األدالء الكشافة الذین یعرفون كل ممرات والزاخرة بالغنائم والكنو

ففي مدینة وادي آش  الصعبة توجد دسكرة غنیة "  حیث قال لهم ، البالد وتضاریسها
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فإذا كان جأشكما ، ا من طرق تجعلكما تنقضان علیها فجأةیمكنني أن أقودكما نحوه، بالغنائم
  .)٧٦("بقوة اندفاعكما ستستطیعان  حمل الغنائم من تحت عیني الزغل نفسه

فجمعا  في وقت ، وبحث الفارسان عن فرسان آخرین من سنهم لكي یشاركوهم هذه الغارة
،  علي سریة األمرًثم ساروا بعد غروب الشمس حفاظا، قصیر نحو ثلثمائة فارس ومئتي رجل

ودون توقف لیل نهار حتي ، آخذین بشعاب الجبل ودلیلهم یتقدمهم بأكثر طرقات الجبل سریة
ونزلوا علي هذه الدسكرة فأسروا من صادفوه من أهلها ، وصال إلي قرى الوادي قبل الفجر

دوا بأقصي ثم عا، دون أن یعطوا ألنفسهم راحة،  وساقوا نعمها، وحطموا زرعها، وانتهبوا مالها
   .)٧٧(سرعة غانمین قبل أن یشعر بهم أحد أو إطالق النار علیهم 

ثم أسرع بعض رعاة األغنام الذین خلصوا من شرهم وأخبروا الزغل أبو عبد اهللا الزغل 
ًفغضب غضبا شدیدا وأطلق فورا نحو ستمئة فارس مختارة من فرسانه لتعقبهم ، بما حدث ً ً

ووجد النصاري أنهم أقل قوة ، دركوهم في طریق عودتهمفأ، ٕواحضارهم إلي مدینة وادي آش
ولكن ،  فتصوروا ترك الغنیمة والعودة، ًوعددا وخیلهم منهكة ومتعبة نتیجة سیرهم المتواصل

القائدین دي بازان ودي كویفا لم یوافقا علي القرار بحجة أن المشاة الذین معهما لو فروا سیقضي 
وساد االضطراب ،  واختلفت اآلراء فیما بینهم، نجى لهموأن المقاومة هي أ، علیهم المسلمون

وعندما ، بین الجنود خاصة أنهم متطوعین إلى جانب رفاقهم ولیسوا مأجورین علي هذا العمل
وكاد ، إال إنه تردد وتوقف، أراد القائدان حسم النزاع  أمروا حامل الرایة أن یتقدم  نحو المسلمین

سط هذا االضطراب  تقدم فارس من الحرس الملكي یدعي إال إنه و، القوم یولون األدبار
قائد حصن ساالر ونزع مندیله من  Hernán Pérez del Pulgar هرناندو بیرز دل بلغار

ًرأسه   الذي كان متلفعا به  كالعمة علي حسب عادة أهل األندلس وربطه علي رأس رمحه 
ونادي أصحابه ،   بقوة نحو المسلمینونهز حصانه ، ًالطویل ورفعه كالعلم بدال من حامل الرایة

، فتفرقوا، وقد أصاب المسلمون الذعر والمفاجأة لعدم توقعهم ما حدث، فالتحق به الجمیع
وتركوهم ، وانتزعوا منهم أسلحتهم وغنائمهم، وتعقبهم النصارى حتي  قتلوا نحو ثالثمائة فارس
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 رافعین العلم الذي قادهم إلي كما أسروا البعض وعادوا منتصرین غانمین. أشالء علي الطریق
ًوبینما كان الزغل ینتظر عودة جیشه بالغنیمة؛ إذ رآهم راجعین فرقا ، النصر أمامهم

ًوتخلیدا إلنجازه أجاز له رفع ، أنعم علیه بلقب فارس، وحین علم فرناند ببطولة هرناندو  .)٧٨(مغلوبین
ما شجعه على مزید من البطوالت  م، ًوأعطاه قصرا لبطولته، المندیل على رمحه في موطن قتاله

 Elوالتي جعلت النصارى یلقبونه فیما بعد بلقب الحائز علي الغنائم ،  في هذه الحرب مع العرب
de Las Hazanas )   ٧٩(.  

 نظرة حول األطماع االقتصادیة للقوي الخارجیة وما حققته من نتائج: 
 أنه كان الغرض األول یتضح من خالل تناول األطماع الخارجیة لمدینة وادي آش هو

، وقطعان الضان من األغنام والماعز، لبعض الهجمات االقتصادیة االستیالء علي المحاصیل
ًفضال ،  وسفوح الجبال علي العموم، والتي تربي بكثرة في مدینة وادي آش على الخصوص

مثلة واتضح من خالل األ، ُعن االستیالء على أموالها لما حوتها من جبایة ضخمة كما ذكر
من أوائل المدن التي كانت تخطر علي بال النصاري إذا تواجدوا ، السابقة أن مدینة وادي آش
وبالرغم من عدم قدرة ، لتعمیر أراضیهم باألندلس التي استولوا علیها، في الجنوب أو في الشرق

ان بعض الهجمات أو الغارات علي تحقیق هدفها المنشود كما حملة ابن ردمیر أقوى حادثة عدو
إال إنه في أحیان أخري نجحت ، بسبب حصانة المدینة الطبیعیة والعسكریة، علي األندلس

بعض هذه الهجمات في تحقیق هدفها االقتصادي من خالل نهب األموال واالستیالء علي ما 
  .لكن لماذا ؟؟، بها من محاصیل وضان

 من المدینة وهما غارة  الفونسو ًوبوقفة عند الغارتین أو الهجمتین  اللتین حققت هدفا اقتصادیا
یتضح أن نجاح ، م١٤٨٩/هــ٨٩٥وكذلك غارة نصاري قشتالة عام ، م١٠٩٤/هـ٤٨٧السادس عام 

ُهذه الهجمات لیس تقصیرا من قبل القادة أو الحكام أو حتي شعب المدینة الذین عرف عنهم البسالة  ِ ً
ًلحمالت غالبا إلي استخدام عنصر ولكن یرجع  أسباب نجاح هذه ا، وتصدیهم لهجمات القشتالیین

وحتي أن ، أو لم یعلم الوادآشیون بقدوم النصاري، بحیث لم یشعر، ًوكذلك الخیانة أحیانا، المفاجأة
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وكذلك انشغال المسلمین في الدفاع عن ، القشتالیین أنفسهم لم یكن یخططون لهذا األمر  من قبل
وذلك ، أو المدن التي وقعت تحت طائلتهم، الیینالمدن األندلسیة األخرى التي تقع تحت حصار القشت

هو نفس توقیت ، حیث كان اكتساح الفونسو السادس لمدینة وادي آش: یتضح على النحو التالي
وكانت حملته كما أوضحنا ، م١٠٩٤/هـ٤٨٧لمدینة بلنسیة واستیالئه علیها عام الكمبیدور حصار 

أي أن الحملة لم ، ّنه غیر وجهته إلي مدینة وادي آشإال إ، متجهة لتدعیمهم في االستیالء علي بلنسیة
وهو هجوم القشتالیین على مدینة وادي آش ، أما المثال الثاني. تكن قاصدة مدینة وادي آش منذ البدایة

وبالتالي كان المسلمون منشغلین ، ًم كان أیضا أثناء حصارهم لمدینة بسطة١٤٨٩/هـ ٨٩٥عام 
ًفضال على أن دخولهم المدینة كان ، ها من ضیق وجوع وحصاربالدفاع عن المدینة وما تتعرض ل

سریا عن طریق أحد األدالء والكشافة الذي أرشدهم إلى طرق الجبال السریة حتى وصلوا المدینة في 
ًوكان للتقدم المفاجئ أیضا لهرناندو قائد الحرس الملكي أثر كبیر في ضعف وتفریق صفوف ، خفاء

  .وعادوا  مهزومین ، لمواجهة أو استرداد الغنائم المسلوبةفلم یستطیعوا ا، المسلمین
وهو ، ًوبوقفة أیضا حول حادثتي الفونسو السادس وابن ردمیر في عصر المرابطین

أنه كیف لم تستطیع حملة كحملة ابن ردمیر أن تقتحم مدینة وادي آش من عدة جهات مدة 
ًل اثنین وثالثین عاما؟ والسؤال في حین نجح الفونسو في اقتحامها قب، حصار قرابة شهرین

  .األهم هو لماذا وقفت الحملة كل هذا الوقت عند المدینة ؟
فهو ال یخرج عن ما تمتعت به مدینة وادي آش ،  فیما یتعلق باإلجابة علي السؤال األول

ًفضال على أنه وردت ، وبسالة أهلها في الدفاع عن المدینة، من الحصانة الجغرافیة والعسكریة
ات حول قیام المرابطین ببناء التحصینات الدفاعیة في مدینة وادي آش وتدعیمها بإنشاء إشار

والذي ، ویبدو أنهم اهتموا لهذا األمر بعد اكتساح الفونسو السادس لها، )٨٠(األسوار واألبراج
لذا اهتم المرابطون لزیادة ، ودون أي صعوبة واجهته، اكتسح ما فیها دون أي مقاومة ذكرت

ًكما عكف المرابطون على إنشاء األسوار حول المدن األندلسیة أیضا عقب . وحصانتهامنعتها 
  .)٨١()م١١٢٦/هـ٥٢٠ت(حملة ابن ردمیر مباشرة بعد فتوى ابن رشد الجد 
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فبالنظر إلى خط سیر الحملة قبل وصولها مدینة وادي ، ولإلجابة علي السؤال الثاني
وأنه قد نال من أغلب المدن التي ، وق العشرة األیامنجد أنه لم یقف عند مدینة بعینها ما یف، آش

وبالرغم من عدم نیله من مدینة بسطة رغم قلة تحصیناتها وأنها ، حاصرها قبل مدینة وادي آش
اتجه مباشرة  إلى مدینة وادي آش ووقف عندها مدة لم یقفها عند ،  غیر مسورة في هذا الوقت

؛ ربما ألنها أقرب لغرناطة أحد أهم )٨٢( ینل منها ورغم ذلك لم، أیه مدینة أخرى امتنعت علیه
  .ت أخرى تجعلنا نقف عند هذا الخبراألهداف الرئیسة للحملة ولكن هناك أبعاد ومعطیا

فمن األسباب الرئیسة لقیام الحملة هو ما ذكرته المصادر العربیة حول استثارة النصاري  
 غرناطة واستفزوه بأوصافها مما حظت في كورة غرناطة وما حولها من األقطار البن ردمیر في

  .ومدینة وادي آش ال تخرج عن كل هذه الصفات ، به من خیرات ومحاصیل  مختلفة
 وباإلشارة حول قیام الفونسو السادس بحمل جملة من المعاهدة بمدینة وادي آش عام 

، فترةًم دلیال حول تواجد النصاري المعاهدة  في مدینة وادي آش خالل هذه ال١٠٨٥/هـ٤٨٧
وما ذكرته المصادر من أن النصاري المعاهدة قد كشفوا ما بداخلهم وافتضح أمرهم باستدعاء 
ابن ردمیر واالنضمام إلیه كان عقب حصار ابن ردمیر لمدینة وادي آش عن طریق القصر 

یشیر إلى أن النصاري المعاهدة في مدینة وادي آش كان لهم دور ، )٨٣(واتجاهه إلي غرناطة
وأن مدینة وادي آش كانت ، نصاري غرناطة واألقطار المجاورة في استدعاء الحملةإلى جانب 

ًهدفا مقصودا یرمي إلیه ابن ردمیر لما تمتعت به من رخاء اقتصادي األمر الذي جعله ، ً
  .یستمیت في حصارها ویقف عندها مدة لم یقفها عند أي مدینة أخرى

یة أن نصاري جبال البشارات إلى جانب  ویدعم هذا القول ما انفرد به ابن عذاري بروا
أي أن نصاري المناطق الجبلیة ، )٨٤(نصاري غرناطة كان لهم دور مباشر في استدعاء الحملة 

في الجنوب التي تتسم طبیعتها الجغرافیة بالوعورة كانوا في مقدمة صفوف هذه المعاهدة لقیامهم 
  .لیهم ٕبإدالء الحملة وارشادهم علي الطرق الوعرة التي تخفي ع
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ًكما یدعم  ذلك أیضا ما قاله بعض المستشرقین من أن ابن ردمیر أثناء عودته من الحملة  
ًآالف من النصاري بناء على طلبهم خوفا من انتقام المسلمین ) ١٠(اصطحب معه حوالي  عشرة  ً

خاصة وأن أحد ، )٨٥(ًومن المحتمل أن یكون جزءا منهم من مدینة وادي آش، بسبب خیانتهم لهم
ًالمستشرقین ذكر أنه لم یسمع شیئا عن أخبار النصارى في مدینة وادي آش  منذ هذا التاریخ أي  ُ

ًفضال عن  قیام المرابطین بإجالء النصارى المعاهدین عن األندلس بعد ، )٨٦(م ١١٢٦/هـ٥٢٠
  .)٨٧(ًم بناءا علي فتوي الفقیه  ابن رشد الجد١١٢٦/هـ٥٢٠خروج الحملة في رمضان عام 

  :األطماع االقتصادیة الداخلیة لمدینة وادي آش : ًرابعا
ًالحادي المیالدي نزاعا / شهدت مدینة وادي آش منذ حلول القرن الخامس الهجري

وكانت طوال ، ومنافسة علي والیتها بین أمراء غرناطة واألندلس منذ عصر ملوك الطوائف
حط استقالل  من قبل كما كانت م. عصورها محط نزاع ومنافسة بین والة غرناطة واألندلس

بعض والتها من السالطین وأصهارهم؛ إذ كان من یتولى أمر هذه المدینة أو من یتولى شأن 
وسوف یقتصر البحث ، ًمن شئونها یتطلع بطموحه دائما إلى االستقالل بها واالستبداد بحكمها

  :تاليعلى رصد هذه الحوادث التي هدفت استغالل موارد الدولة وجبایتها علي النحو ال
شهدت مدینة وادي آش في بدایة عصر ملوك الطوائف منافسة بین علي بن الفروي 

وبین یوسف بن نغرالة الیهودي الذي كان لدیه ،  أول والة مدینة وادي آش في عهد بني زیري
، )٨٩( واالستئثار بجبایتها لنفسه ،)٨٨(تطلعات حول ضم مدینة وادي آش من ید أبناء الفروي

ًهم الحصون بغرناطة  التي تدر دخال هائالباعتبارها أحد أ ولم یكن علي بن الفروي یدفع ، ً
وهي تساوي أكثر من مائة ألف ، )٩٠(مقابل خراجها سوي خمسة عشر ألف دینار دراهم

، اقبض وادي آش من عنده".. لذلك حرض الیهودي األمیر بلقین وقال له ،  ثلثیة)٩١(دینار
، !ومن الغبن أن یكون وزراء والدك أغني منك  .. !" "ولك مني فیها أزید من مائة ألف 

   .)٩٢( .."ال تجمل إال لك، وهذه وادي آش بنت غرناطة
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ًوأصبح والیا ، ً وبالفعل نزعها من ید أبناء الفروي وضمها الیهودي خادما لألمیر بلقین
راء وصارت المودة بینه وبین األمیر بلقین فترة طویلة إلى أن وجد وز، علي مدینة وادي آش

، ُالدولة علي وأخیه عبد اهللا الفروي تمكن الیهودي عند السلطان بادیس وابنه األمیر بلقین
ًواستئثاره بالسلطة شیئا فشیئا هو وأهل جنسه من الیهود ، فقرروا اإلیقاع بینه وبین األمیر بلقین، ً

 عام إال إن یوسف سبقه وقتله ودس له السم الذي مات به بعد یومان، وحرضوه علي قتله
  .)٩٣(م١٠٦٤/هـ٤٥٦

 بدأ بخیانة المدینة وانتهي كانت هذه الحادث مقدمة لحادث أخطر في مدینة وادي آش
حیث إن بادیس ترك المجال لوزیره ، باالستیالء علیها من إحدى الممالك اإلسالمیة المجاورة

 ادي آشواحتبس له بكثیر من جبایة و".. واستبد بأموال المدینة  ، یوسف واستأثر بالسلطة
الذي ، )٩٥(ولم یكن یحاول مقاومته سوي النایة ، فاستسلم له سائر الوزراء والشیوخ، )٩٤(.."

وكان یحرض بادیس علي قتل ، وعهد إلیه ببعض المهام الخطیرة، حظي بعنایة بادیس
وضعف مكانته خاف على نفسه أن ،  وعندما شعر ابن نغرالة بتغیر األمر علیه  .)٩٦(یوسف

، ًولكنه عزم أوال على إحداث فتنة في البالد، لذلك قرر أن ینجو بنفسه، طانیتخلص منه السل
واستدعاه لالستیالء ، وخاطب ابن صمادح صاحب ألمریة، فكانت خیانته لمدینة وادي آش

، )٩٧(علیها یمكنه بسهوله االستیالء علي غرناطة، علیها؛ ألنها بوابة الدخول لغرناطة وباستیالئه
ولم یبق له إال حصن ،  صمادح دخول وادي آش شمال شرق غرناطةوبالفعل استطاع ابن

وبذلك سنحت له الفرصة ،  علي مقربى من غرناطة في طریق وادي آش Cabreraقبریرة 
، إال إن أهل غرناطة قاموا بثورة ضد یوسف فقتلوه وصلبوه علي باب غرناطة، الحتالل غرناطة

وكان حادث استیالء بنو صماح على ،  )٩٨(وعاد صمادح إلي بالده وما زالت وادي آش بیده
ونهض الستردادها مع أكابر ، مدینة وادي آش له أثر  كبیر علي بادیس؛ إذ فاق من غفلته

حاكم ) م١٠٧٤- ١٠٤٣/هـ٤٦٧- ٤٣٥ ()٩٩(وساعد في حصارها المأمون ابن ذي النون، دولته
ن صمادح إلیه وبعث اب،  ُفاضطروا للتسلیم وأخلوا القصبة وسلمت إلي بادیس، طلیطلة

  .)١٠٠(وقبل اعتذاره وعاد الوئام بینهما، یستسمحه عن تصرفه
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كانت لتلك األطماع االقتصادیة في المدینة والتي نتج عنها أحداث النزاع والتآمر والقتل 
بعد عقده معاهدة مع ، )م١٠٩٠- ١٠٧٣/هـ٤٨٣- ٤٦٥(دور في أن  اتجه  عبد اهللا بن بلقین 

 إلي االلتفات إلي الشئون الداخلیة لمدینة وادي آش والعمل علي  الفونسو السادس إلنقاذ غرناطة
صنیعة وزیره  حیث عزل عاملها ابن أبي جوش، وعزل الحكام الظالمین بها، تنظیم اإلدارة

ًكما عزل ابن بلقین حكاما آخرین وعین . واغتبط الرعایا لذلك، سماجة الذي كان یطمع بالحكم
   .)١٠١(عدل غیرهم ممن عرف عنهم النزاهة وال

، وفي عصر المرابطین كانت أول حادث استقالل بمدینة وادي آش عن إقلیم غرناطة
ضمن حركات االستقالل ، )١٠٢(ما قام بها الفقیه أحمد بن محمد بن ملحان الطائي الوادیاشي

حیث ثار ابن ملحان بمدینة وادي آش عام ، والثورات التي قام بها الفقهاء خالل هذا العصر
   .)١٠٣(وتلقب بالمتأید باهللا، ودعا لنفسه، واستولي علي قصبتها وحصَّنها، م١١٤٤/هـ٥٣٩

بعد استقالله بالمدینة عمل ابن ملحان علي تعزیز مركزه في مدینة وادي آش بكل و
وذلك باستغالله للنشاط الزراعي الذي یعتبر أهم مورد اقتصادي ، الوسائل وجمع المال والذخائر

تعان بنفسه علي فالحة األرض وحرثها حتي صار من أغني اس حیث، ومصدر دخل للمدینة
ثم أحاط نفسه بعدة من ، ًواتخذ لنفسه بالطا جمع فیه كل مظاهر األبهة والفخامة، أهل زمانه

كما استطاع أحمد بن ملحان التغلب على بعض . مشاهیر رجال العلم واألدب في هذه العصر
   .)١٠٤(القواعد القریبة مثل بسطة وضمها إلى إمارته

حتى استولى علیها محمد بن ،  واستمر حكم ابن ملحان لمدینة وادي آش خالل عهد الموحدین
م ومدینة بسطة بعد أن تطلع ١١٥١/هــ٥٤٦عام  )م١١٧١- ١١٤٧/هـ٥٦٧- ٥٤٢( )١٠٥(مردنیش

سیاسته في  مدینة وادي آش بصفة خاصة وفي إمارته  وكانت ،)١٠٦(طموحه للتوسع في الجنوب 
أكثر " ..حیث ، على جمع األموال بصورة غیر شرعیة من الشعب لتحقیق مكاسبهبصفة عامة قائمة 

 واستمرت مدینة وادي آش تحت طاعة ابن مردنیش ،)١٠٧(.. "ورسم بدائع المكوس ، من القیاالت
وهو العام  الذي ، م١١٦٢/  هــ٥٥٧م حتى أواخر عام ١١٥١/هـ٥٤٦وأمیرها ابن نزار منذ عام 

وعلى إثر هذا ، وانسحب ابن مردنیش من غرناطة، طاعة الموحدین مرة أخرىانتقلت فیه غرناطة إلي 
   .)١٠٨(النصر الذي أحرزته قوات الموحدین بادرت سائر نواحي غرناطة إلى إعالن الطاعة للموحدین
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  نتائج البحث
  : توصل البحث إلى عدة نتائج على النحو التالي

 ان اقتصادي متمیز في الجنوب نجحت مدینة وادي آش في تكوین  قوة اقتصادیة وكی
وذلك لما تمیزت ، ًاألندلسي متمثال في تحقیق االكتفاء الذاتي وتحقیق رغد العیش والرفاهیة

 .وانفردت به من مقومات طبیعیة وبشریة
  بالرغم من عدم نجاح بعض الهجمات الخارجیة للقشتالیین في تحقیق أطماعها االقتصادیة

إال إن غارت أخرى قد نجحت في ، نة الجغرافیة والعسكریةفي المدینة نتیجة لحصانة المدی
وقد أرجع البحث أسباب هذا النجاح إلي عنصر المفاجأة والخیانة ، تحقیق النهب واالستیالء

ًفضال عن انشغال المسلمین بالدفاع عن المدن األندلسیة األخري التي تعاني مرارة ، ًأحیانا
 .صرانیة أو وقعت في أیدي الممالك الن، الحصار 

  كان النصاري المعاهدة في مدینة وادي آش  ضمن صفوف المعاهدة في استجالب حملة
ُابن ردمیر إلي جانب نصاري جبال البشرات وغرناطة  كما كانت مدینة وادي آش محط . ُ

األمر الذي جعله یستمیت في حصارها من ، ًنظر البن ردمیر وهدفا یرمي الوصول إلیه
 . ا مدة لم یتوقفها عند أیة مدینة أخرى ووقوفه عنده، عدة جهات

  ِتعرضت مدینة وادي آش لكافة أنواع السبل الستنزاف خیراتها من قبل بعض حكامها
ًفضال عن ، أو بفرض الضرائب غیر الشرعیة، إما عن طریق االستبداد بجبایتها،وأمرائها

 .استغالل مواردها استغالل شخصي 
 ة بعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي للمدینة في كان لهذه األطماع آثار سلبیة متعلق

وكذلك نقص المحاصیل ، ًبعض األحیان عن طریق نشر الفوضى واالضطراب أحیانا
 .وهو ما یؤدي بدوره إلي التضخم وارتفاع األسعار ، والموارد

  



  

  شيماء امحد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ لةجم
 

 - ١٦٦ -

  قائمة املصادر واملراجع
   :المصادر المطبوعة: ًأوال

 م١٢٣٣/هـ٦٣٠(شیباني محمد بن عبد الكریم ال: ابن األثیر.( 
الطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد یوسف الدقاق، الكامل في التاریخ - 

 .م١٩٨٧، األولى
 م١٠٦٦/هـ٥٦٠ت(أبي عبد اهللا بن محمد بن إدریس الحمودي : اإلدریسي .( 
 .م٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق - 
 م١٥٣٢/هـ٩٣٨ت(أبو جعفر أحمد بن علي البلوي : لوي أحمد الب.( 
دار الغرب ، تحقیق عبداهللا العمراني، ثبت أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي - 

 .م١٩٨٣، الطبعة األولى، اإلسالمي
 م١١٤٨/هـ٥٤٢ت( أبي الحسن علي بن بسام الشنتریسي: ابن بسام( 
  .م١٩٩٧، بیروت، دار الثقافة، ان عباستحقیق إحس، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة - 
 م١٠٩٠/هـ٤٨٣ت(عبداهللا بن بادیس بن حبوس : ابن بلقین( 
) م١٠٧٧/١٠٩٠/  هــ ٤٨٣- ٤٦٩( مذكرات األمیر عبداهللا آخر ملوك بني زیري بغرناطة - 

  .ت.د، دار المعارف القاهرة ، تحقیق لیفي بروفنسال، المسمي بالتبیان
  م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت(أبي عبد اهللا بن محمد بن عبد المنعم : الحمیري( 
، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، تحقیق إحسان عباس، الروض المعطار في خبر األقطار - 

١٩٨٤. 
 تحقیق لیفي ، صفة جزیرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار: ــــ

 .م١٩٨٨، ة الثانیةالطبع، بیروت، دار الجیل، بروفنسال
 م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(حمد بن عبد اهللا بن سعید السلماني م: ابن الخطیب              ( 
المجلد ،  القاهرة، مكتبة الخانجي، تحقیق  محمد عبداهللا عنان، اإلحاطة في أخبار غرناطة - 

  .١٩٧٣،الطبعة الثانیة ، األول
 .م١٩٧٤، الطبعة األولى، المجلد الثاني - 
  دار المدار ، تحقیق محمد مسعود جبران، حة البدریة في تاریخ الدولة النصریةاللم: ــــــ

 .م٢٠٠٩، اإلسالمي بیروت
 أحمد مختار العبادي، مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في بالد المغرب واألندلس:  ــــــ ،

 .م١٩٨٣، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة، مجموعة من رسائله
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 - ١٦٧ -

  مكتبة الثافة ، محمد كمال شبانة، تحقیق، ي ذكر المعاهد والدیارمعیار االختیار ف: ــــــ
 .م٢٠٠٢طبعة ، القاهرة، الدینیة

  المؤسسة ، تحقیق أحمد مختار العبادي، رحالت في المغرب واألندلس، خطرة الطیف: ــــــ
 . م٢٠٠٣، بیروت، العربیة للدراسات والنشر

  تحقیق سید كسروي حسن، ن ملوك اإلسالمأعمال االعالم فیمن بویع قبل االحتالم م: ــــ ،
 .ت .د، بیروت، دار الكتب العلمیة

 م١١٤٨/هـ٥٤٢ت(أبي محمد عبداهللا اللخمي األندلسي : الرشاطي(  
، دار الكتب العلمیة، اقتباس األنوار والتماس األزهار في أنساب الصحابة ورواة اآلثار - 

 .م ١٩٩٩، الطبعة األولي، بیروت
  م١٣٣٩/هـ٧٤٠ت(علي بن عبد اهللا الفاسي :ابن أبي زرع الفاس(  
دار ، روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، األنیس المطرب - 

  .م١٩٧٢،المغرب،المنصور للطباعة والوراقة
  م٢٨٦/هــ ٦٨٥ت(علي بن موسي بن سعید : ابن سعید المغربي  ( 
َالمغرب في حلي المغرب -   .م٢٠٠٩اریخ بت، القاهرة، تحقیق شوقي ضیف، ُُ
  م١٣٢٧/هـ٧٢٧ت(شمس الدین أبي عبداهللا األنصاري الصوفي الدمشقي : شیخ الربوة. ( 
 .م١٨٦٥، مطبعة األكادیمیة اإلمبراطوریة، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر - 
 م١١٩٨/هــ٥٩٤(عبد الملك ابن صاحب الصالة : ابن صاحب الصالة.( 
تحقیق عبد الهادي ، )دلس في عهد الموحدین تاریخ بالد المغرب واألن(المن باإلمامة  - 

 .م١٩٨٧، الطبعة الثالثة، بیروت، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، التازي
  م١٢٥٠- ٦٧٤ت( محي الدین التمیمي: عبد الواحد المراكشي(. 
تحقیق ،)من فتح األندلس الي أواخر عصر الموحدین(المعجب في تلخیص أخبار المغرب  - 

 .م١٩٦٣،القاهرة، ة إحیاء التراث اإلسالميلجن، محمد سعید العریان
  م١٣١٢/هـ٧١٢( أبو العباس أحمد بن أحمد :ابن عذاري المراكشي (  
، بیروت، دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس، البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب - 

 .م١٩٨٣، الطبعة الثالثة
  م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(زكریا بن محمد بن محمود القزویني : القزویني(  
 . ت.د، بیروت، دار صادر، آثار البالد وأخبار العباد - 
 م١٤١٨- هـ٨٢١ت( شهاب الدین أحمد بن علي بن أحمد:القلقشندي(  
  .م١٩١٥، القاهرة، دار الكتب الخدیویة، صبح األعشي في تاریخ صناعة اإلنشا - 
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 - ١٦٨ -

 مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري : (مجهول(  
دار الرشاد ، عبدالقادر زمامة، تحقیق سهیل زكار، لمراكشیةالحلل الموشیة في ذكر أخبار ا - 

  .م١٩٧٩، الطبعة األولى، الدار البیضاء، الحدیثة
 تسلیم غرناطة ونزوح األندلسیین إلي (نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : مجهول

 .م ٢٠٠٢، الطبعة األولي، مكتبة الثقافة الدینیة، الفرید البستاني، تعلیق، المغرب
، مكتبة الشروق الدولیة، ٕاللجنة العربیة واحیاء التراث، معجم اللغة العربیة، معجم الوسیطال - 

 .م٢٠٠٤، الطبعة الرابعة، القاهرة
 شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى القرشي:  المقري) 

 ).م١٦٣١/هـ١٠٤١ت 
 دار، تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب - 

 .م١٩٦٨،بیروت،صادر
 م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت : یاقوت الحموي .(  
  .م١٩٧٧، بیروت، دار صادر، معجم البلدان - 

  :المراجع العربیة والمعربة : ًثانیا
  مؤسسة ، مظاهر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر: أحمد محمد الطوخي

 .م١٩٩٧، القاهرة، شباب الجامعة
 ترجمة علي إبراهیم ، العمارة في األندلس عمارة المدن والحصون : لیو بابون مالدونادوباسی

  .م٢٠٠٥، الطبعة األولي، المجلس األعلى للثقافة، منوفي
 الطبعة ، جدة، الدار السعودیة، رحلة األندلس حدیث الفردوس الموعود:  حسین مؤنس

 .م١٩٨٥، الثانیة
 م٢٠٠٠،الطبعة الخامسة ، دار الرشاد القاهرة، لسمعالم تاریخ المغرب واألند: ــــــ. 
 الهیئة العامة المصریة ، ترجمة حسن حبشي،المسلمون في األندلس: رینهرت دوزي

 . م١٩٩٥،للكتاب
  مكتبة الملك فهد ، نظم حكم األمویین ورسومهم في األندلس: سالم بن عبداهللا الخلف

 .م٢٠٠٣،ليالطبعة األو، المملكة العربیة السعودیة، الوطنیة
  ت.د، القاهرة، دار كلمات، الحلل السندسیة في األخبار واآلثار األندلسیة: شكیب أرسالن. 
 القاهرة، آخر بني سراج  مطبعة المنار، خالصة تاریخ األندلس إلي سقوط غرناطة: ـــــــ ،

 .م ١٩٢٤



  

  شيماء امحد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ لةجم
 

 - ١٦٩ -

  دار ، ناطة حركة المقاومة العربیة واإلسالمیة في األندلس بعد سقوط غر: عبد الواحد طه
 .م ٢٠٠٤، الطبعة األولي، المدار اإلسالمي

  ٢٠٠١، القاهرة، دار قباء، نهایة الوجود العربي في األندلس: علي حسین الشطشاط. 
  م١٩٩٨، عمان، دار البیارق، دولة الموحدین:  علي محمد الصالبي. 
  ١١٢١/ هـ ٦٨٦- ٥١٥(شرق األندلس في العصر اإلسالمي : محمد أحمد أبو الفضل -

 .م١٩٩٦، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة، دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري) م ١٢٨٧
  دول الطوائف منذ ، العصر الثاني، دولة اإلسالم في االندلس:  محمد عبد اهللا عنان

 .م ١٩٩٧، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الخانجي، قیامها حتي الفتح المرابطي
 الطبعة ،مكتبة الخانجي، )بطین والموحدین في المغرب واألندلسعصر المرا: ــــــــــ

 .م١٩٩٠،العصر الثالث،  القاهرة،الثانیة
  القاهرة، مكتبة الخانجي، العصر الرابع  نهایة األندلس وتاریخ العرب المنتصرین:  ـــــــــ ،

 .م١٩٩٧
  مكتبة الخانجي) تاریخیة أثریة دراسة (اآلثار األندلسیة الباقیة في أسبانیا والبرتغال : ـــــــــ ،

 .م١٩٩٧، الطبعة الثانیة، القاهرة
  ١٠١٢/هــ٤٨٣- ٤٠٣(مملكة غرناطة في عهد بني زیري البربر :مریم قاسم الطویل -

 .م١٩٩٤، الطبعة األولي، بیروت، دار الكتب العلمیة، )م١٠٩٠
  تشار مؤسسة االن، ترجمة هاني یحي نصري، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ

 .م ٢٠٠٠، الطبعة األولي، العربي
  ترجمه محمد عبد اهللا عنان، تاریخ األندلس في عهد المرابطین والموحدین:یوسف أشباخ ،

  .م١٩٥٨، الطبعة الثانیة، القاهرة، مكتبة الخانجي
 بیروت، دار الجیل، دراسة حضاریة، غرناطة في ظل بني األحمر: یوسف شكري فرحات ،

  .م ١٩٩٣، الطبعة األولى
  :الرسائل العلمیة : ًثالثا

  مدینة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطها : خالد بن عبد اهللا بن حسن آل زید
كلیة الشریعة والدراسات ، رسالة ماجستیر، دراسة سیاسیة اقتصادیة) هــ٨٩٢- ٤٢٢(

 .م ٢٠٠٥،جامعة أم القري، اإلسالمیة
  ري الطوائف والمرابطین من خالل المجتمع األندلسي في عص: شیماء أحمد السید صالح

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )م١١٢٦- ١٠٥٨/هـ٥٢٠- ٤٥٠(نوازل ابن رشد
  .٢٠١٥، جامعة المنصورة، اآلداب



  

  شيماء امحد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ لةجم
 

 - ١٧٠ -

  التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش منذ بدایة عصر المرابطین حتي سقوطها : ـــــــــــــ
كلیة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، )م١٤٨٩- ١٠٩١/هــ٨٩٥- ٤٨٤( في أیدي القشتالیین 

  .م٢٠١٨،جامعة المنصورة، اآلداب
  :المراجع األجنبیة: ًخامسا 

 D. Francisco Javier Simonet : Discripcion del Reino de Granada, 
Madrid, 1960. 

   Jerónimo Münzer  : Viaje por España y Portugal en los Años  
I494 Y 1495, La Real Academia  de la  Historia  , Pp 32-119. 

   Janice  Fariborz  : the Role and Causes of Political Instability in 
The Fall of Muslim Granada 1461-1492, Degree of master, 
Western Michigan University, 1968. 

 Luis José García Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato 
(Guadix,Granada), Mozárabes. Identidad y Continuidad De Su 
historia Antig. Crist. (Murcia) XXVIII, 2011, ISSN: 0214-7165, Pp. 
441-463.  

 Roberto Marín Guzmán : Al-khassa  wa al-'amma (la élite y el 
pueblo común] en la historia social de al-Andalus. 
Unaaproximación al estudio de lasclasessociales y la movilidad 
social en la Españamusulmana (711-1090), Estudios de Asia y 
Africa, Vol. 34, No. 3 (110), 1999, Pp. 483-520. 

  
                                                             

: ؛ اإلدریسي٣٦ترجمة ، ٥٨ص، م١٩٩٩، الطبعة األولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، اقتباس األنوار: الرشاطي )١(
دار : ؛ یاقوت الحموي٥٦٧ص، ٢ ج،م٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، في اختراق اآلفاقنزهة المشتاق 

تحقیق ، رحالت في المغرب واألندلس، خطرة الطیف: ؛ ابن الخطیب١٩٨ص، ١ج، م١٩٧٧، بیروت، صادر
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ي تاریخ ف: ؛ القلقشندي٨٥ ص،م ٢٠٠٣، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، أحمد مختار العبادي

المعطار في خبر الروض : ؛ الحمیري ٢٢١ص، ٥ ج،م١٩١٥،،القاهرة،دار الكتب الخدیویة، صناعة اإلنشا
  .٦٠٤ص، ١٩٨٤، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، تحقیق إحسان عباس، األقطار

، ١ ج،م١٩٦٨، بیروت، دار صادر، تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب:  المقري)٢(
 .١٤٩ص

رحلة : ؛ حسین مؤنس١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٣٦ترجمة ، ٥٨ص، اقتباس:   الرشاطي)٣(
 .٥٠ص، م١٩٨٥، الطبعة الثانیة، جدة، الدار السعودیة، األندلس حدیث الفردوس الموعود

 ،م١٩٨٣، القاهرة، عةمؤسسة شباب الجام، مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادي في تحقیق )٤(
  .٨ص 

دار ، تحقیق عبداهللا العمراني، ثبت أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي عبداهللا العمراني في تحقیق )٥(
  .٢٩ص، م١٩٨٣، الطبعة األولى، الغرب اإلسالمي

، )الموحدینمن فتح األندلس الي أواخر عصر (المعجب في تلخیص أخبار المغرب :  عبد الواحد المراكشي)٦(
 .٤٥٥ص، م١٩٦٣،القاهرة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، تحقیق محمد سعید العریان

 .٥٠ص، رحلة األندلس:  ؛ حسین مؤنس١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي)٧(
 .٢٢١ص، ٥ج، صبح األعشي:  القلقشندي)٨(
 .٢٤٣ص، م١٨٦٥، یمیة اإلمبراطوریةمطبعة األكاد،  الدهر في عجائب البر والبحرنخبة:  شیخ الربوة)٩(
   ؛٥٠ص، رحلة األندلس: حسین مؤنس : انظر.ً وهو االسم التي كانت تعرف به قدیما )١٠(

Simonet : Discripcion del Reino de Granada, Madrid, 1960, P62. 
 .٥٠ص، رحلة األندلس:  حسین مؤنس )١١(
، أنزلوا بنو سراج القضاعیین في هذا اإلقلیم،  دخلوا األندلس عرف أرش الیمن بهذا االسم؛ ألن بني أمیة عندما)١٢(

فكان ما ضمنوا منه من مرسي كذا إلى ، وكلفوهم بالمرابطة على الساحل وحمایته ضد أي اعتداء خارجي
فهم یستثمرون المنطقة ویتمتعون بخراجها مقابل حمایتهم ، مرسي كذا یسمي أرش الیمن أي أعطیتهم ونحلتهم

نظم حكم األمویین ورسومهم في : ؛ سالم بن الخلف٧٩ص، الروض المعطار:  الحمیري:رانظ. للساحل
 .٥٦٧ص، ١ج،  م٢٠٠٣، الطبعة األولى، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، األندلس

،  ار اإلسالميدار المد، تحقیق محمد مسعود جبران، البدریة في تاریخ الدولة النصریةاللمحة : ابن الخطیب )١٣(
 .٥٢ ص،م٢٠٠٩، بیروت

،  وكانت في ذلك الوقت  عاصمة كورة البیرة، ILiborisمدینة رومانیة قدیمة كانت تسمي أیام الرومان: البیرة ) ١٤(
مملكة غرناطة في : مریم قاسم الطویل : انظر. وكانت أیام الفتح اإلسالمي لألندلس  مدینة كبیرة عامرة 



  

  شيماء امحد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ لةجم
 

 - ١٧٢ -

                                                                                                                                                           
، الطبعة األولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، )م١٠٩٠- ١٠١٢/هــ٤٨٣- ٤٠٣(عهد بني زیري البربر 

 . ٥٤ص، م١٩٩٤
 .٤٥ص، الروض: ؛ الحمیري١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان :  یاقوت الحموي)١٥(
ًقدر قدیما ، مقیاس للطول، َْوالمیل.٤٥ص، الروض: ؛ الحمیري١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي)١٦(

، ً مترا١٦٠٩والبري یقدر اآلن بما یساوي ، وهو بري وبحري، هو المیل الهاشميو، بأربعة آالف ذراع
، ٕاللجنة العربیة واحیاء التراث، معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط: انظر. ًمترا ١٨٥٢والبحري یساوي 

 .٨٩٤ص، م٢٠٠٤، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة
، مكتبة الخانجي) دراسة تاریخیة أثریة (ثار األندلسیة الباقیة في إسبانیا والبرتغال اآل:  محمد عبد اهللا عنان)١٧(

مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في : أحمد مختار العبادي ؛ ٢١٥ص، م١٩٩٧، الطبعة الثانیة، القاهرة
   .٨ص ، بالد المغرب واألندلس

Discripcion del Reino de Granada, P. 59.  Simonet:  
 .٢١٥ص، اآلثار األندلسیة: محمد عبد اهللا عنان  )١٨(
 .٤٥٥ ص،المعجب في تلخیص أخبار المغرب:  عبد الواحد المراكشي )١٩(
وفي ، طوله یومان، وهو جبل الثلج المشهور باألندلس، یقع هذ الجبل شمال مدینتي وادي آش وغرناطة:  جبل شلیر)٢٠(

، ُوالوجه الجنوبي منه یري من البحر، اتصاله بالبحر المتوسطویتمیز هذا الجبل بموقع متمیز ب، غایة االرتفاع
 .٣٤٣ص، الروض المعطار : الحمیري : انظر . وكذلك یري من المغرب، ُویري من أكثر بالد األندلس

 .٢١٥ص، اآلثار األندلسیة: محمد عبد اهللا عنان  ؛ ٦٠٤ص، الروض: الحمیري )٢١(
 . ١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري)٢٢(

)٢٣( Simonet:  Discripcion del Reino de Granada, P. 59 .     
)٢٤( Luis -Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato (Guadix,Granada), 

Mozárabes. Identidad y Continuidad De Su historia Antig. Crist. (Murcia) 
XXVIII, 2011, P.441. 

)٢٥(  Münzer : Viaje por España y Portugal en los Años  I494 Y 1495, La Real 
Academia  de la  Historia , P. 83. 

 .٥٠ص،  رحلة األندلس:حسین مؤنس  ؛ ١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب: المقري ) ٢٦(
 ٣٤٣ص، الروض المعطار : الحمیري  )٢٧(
 .٢١٥ص، اآلثار األندلسیة :  محمد عنان )٢٨(
وفي عهده ، الحكمتولى غرناطة بعد أن تنازل له السلطان أبي الحسن عن ، محمد بن سعد  الزغل: ُ الزغل )٢٩(

وحدث ، بعد إطالق النصاري سراح أبا عبد اهللا، حدثت فتنة أهلیة بین أهل غرناطة وأهل ربض البیازین
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، غرناطة في ظل بني األحمر: یوسف فرحات: انظر. بینهما نزاع على الملك انتهى بتقسم المملكة بینهما

 .٥١ ص، م ١٩٩٣، الطبعة األولى، بیروت، دار الجیل، دراسة حضاریة
التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة : شیماء أحمد السید علي صالح:  راجع التاریخ السیاسي لمدینة وادي آش)٣٠(

- ١٠٩١/هــ٨٩٥- ٤٨٤( وادي آش منذ بدایة عصر المرابطین حتي سقوطها في أیدي القشتالیین 
 .٨٦- ٤٦صص، م٢٠١٨، جامعة المنصورة، كلیة اآلداب، رسالة دكتوراه غیر منشورة، )م١٤٨٩

 .٢٢١ص،٥ج، صبح األعشى:  ؛ القلقشندي ٥٦٧ص، ٢مج، نزهة المشتاق:  اإلدریسي )٣١(
مكتبة ، محمد كمال شبانة، تحقیق، معیار االختیار في ذكر المعاهد والدیار ؛ ٥٢ص ، اللمحة: ابن الخطیب  )٣٢(

 .٨٥ص،  ؛  خطرة الطیف١١٢ ص،م٢٠٠٢طبعة ، القاهرة، الثقافة الدینیة
)٣٣(    Luis Pulido :El Santuario Rupetre De Santorcuato, P.442.   

تعلیق  الفرید ، )تسلیم غرناطة ونزوح األندلسیین إلي المغرب(نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر :  مجهول )٣٤(
 .٣٦ص، م٢٠٠٢، الطبعة األولي، مكتبة الثقافة الدینیة، البستاني

 .٣٦ص، نبذة العصر:  مجهول )٣٥(
 .٦٠٤ص ،الروض المعطار : یري  الحم)٣٦(
 .٣٦ترجمة ، ٥٩ص، اقتباس األنوار:   الرشاطي )٣٧(
  . ٤٩٦ص، ٣ج، نفح الطیب: المقري  )٣٨(
 .٤٩٦ص، ٣ج، نفح الطیب: المقري ) ٣٩(
َالمغرب في حلي المغرب:  ؛ ابن سعید١٤٩ص، ١ج،نفح الطیب:  المقري )٤٠( ، القاهرة، تحقیق شوقي ضیف، ُُ

، تحقیق سهیل زكار، في ذكر أخبار المراكشیة: ؛  شكیب أرسالن١٤٨ص، ٢ ج،م٢٠٠٩بتاریخ 
 .١١٤ص، ١ج، م١٩٧٩، الطبعة األولى، الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة، عبدالقادر زمامة

 .١٥٧ص، ٢ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي )٤١(
 .١١٤ص،١ج، الحلل: ؛ شكیب أرسالن ١٤٩ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري)٤٢(
 .١٤٤- ١٤٠ص، التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش : اجع المحاصیل الزارعیة شیماء صالحر )٤٣(
َالقسطل  )٤٤( ْ : انظر . ویعرف في مصر بأبي فروة، ًیؤكل مشویا، له ثمر كثیر النشاء، شجر من الفصیلة البلوطیة: َ

 . ٧٣٢ص، المعجم الوسیط
مقابلها ، َأو بشرة غرناطة في الجنوب األندلسي، ُتعرف بالبشاراتو، احدي مدن الجنوب األندلسي: ُ  البشرات )٤٥(

والبشرات هي األرض ،   والتي تعني الجبالSierrasوهي محرفة من كلمة ، Alpujarrasباألسبانیة 
ویبلغ طولها ، علي مقربة من البحر المتوسط، المرتفعة أو المنطقة الجبلیة الواقعة جنوب سفوح جبل شلیر

وقد  تتخللها التالل الصلدة واألخادید العمیقة، ًوعرضها نحو أحد عشر میال، ً میالنحو تسعة عشر
الذین رفضوا قبول ، ًأصبحت هذه المناطق لوعورتها وصعوبة الوصول إلیها مالذا للفارین األندلسیین
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د العربي نهایة الوجو: على حسین الشطشاط: انظر. وقرروا مقاومة السلطات األسبانیة بعد السقوط، التنصر

حركة المقاومة العربیة واإلسالمیة في : عبد الواحد طه؛ ٩٨ص، ٢٠٠١، القاهرة، دار قباء، في األندلس
وانفردت  . ٢٧ص، ٢٩ص، م٢٠٠٤، الطبعة األولى، دار المدار اإلسالمي، األندلس بعد سقوط غرناطة

لشجرتان كأحد عجائب إلي جانب مدینة وادي آش  بوجود شجرة عظیمة من شجر القسطل صنفت هاتان ا
وذكر المقري أن الطریق  بین غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام من ناحیة جبل شلیر ،  األندلس

وذكر الحمیري أن بجبال الشارات من الغنم والبقر   . ٥٢٢- ٥٢١ص، ٤ج ، نفح الطیب:المقري : انظر .
وبالرغم من أن . ٣٩٤ص، الروض: لحمیري ا: انظر . الشئ الذي یتجهز به الجالبون إلي سائر البالد

ًهذه المدینة اشتهرت كمدینة لعبت دورا محوریا في األحداث األخیرة لمملكة غرناطة أو تحدیدا في النصف  ً ً
شاركت إلي جانب بعض المدن التي لم حیث  ، السادس عشر المیالدي/ الثاني من القرن التاسع الهجري

، ت إنقاذ  المدن التي تعرضت للحصار أو وقعت تحت طائلة النصاريتقع في قبضة القتشالیین في محاوال
كما نددت بسیاسة النصاري وعبثهم في غرناطة بقیامها  . وبسطة ، منها محاوالت إغاثة مدینة بلش مالقة
، ٥١٩,٥٢١، ٤ج، نفح الطیب: المقري :  انظر . م١٤٨٩/هـ٨٩٥بثورة إلى جانب مدینة وادي اش عام 

الرغم من ذلك فقد ورد ذكر البشارات  خالل عصر المرابطین في روایة انفرد بها ابن إال إنه ب . ٥٢٣
حیث ذكر أن نصاري جبال البشارات إلي جانب نصاري غرناطة كان لهم دور مباشر في ، عذاري

، ٤ج، البیان: ابن عذاري :  انظر .ُم كما أوردت بالبحث ١١٢٥/هـ٥١٩استدعاء حملة ابن ردمیر عام 
نت مدینة البشرات هي العائل الوحید والمدد الذي اعتمدت علیه غرناطة في حربها األخیرة مع وكا. ٦٩ص

فاشتد الغالء ولكن أدرك ذلك القشتالیون فعملوا علي قطع الطریق بینهما ، القشتالیین ومحاولة الصمود
لنصاري أرسلوا بیعتهم وعندما علموا أن أهل غرناطة قد دخلوا تحت ذمة ا،  واضطروا للتسلیم،وأدركهم الجوع

: لتكن هي آخر موضع باألندلس یقع تحت طاعة النصاري انظر، إلى ملك النصاري ودخلوا في ذمته
  .٤٢ص، ٣٩ص، نبذة العصر: مجهول 

 .١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري )٤٦(
بني آخر ، خالصة تاریخ األندلس إلي سقوط غرناطة:  شكیب أرسالن  ؛٣٦ص، نبذة العصر:  مجهول )٤٧(

 .٢٤٨صص، م١٩٢٤، القاهرة، سراج  مطبعة المنار
 .١١٢ص، معیار االختیار: ابن الخطیب  )٤٨(
، مظاهر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر:  ؛ الطوخي ٤٤١ص، الروض المعطار: الحمیري  )٤٩(

 .٣٠٦ص، م١٩٩٧، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة
 .٦٠٤ص،الروض المعطار:  الحمیري )٥٠(
 .٣٤٣ص، الروض:  ؛ الحمیري ٣٦ترجمة ، ٥٩ص، اقتباس األنوار:لرشاطي  ا)٥١(
   .٢٤٨صص، خالصة تاریخ األندلس: شكیب أرسالن  )٥٢(
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المسمي ) م١٠٧٧/١٠٩٠/  هــ ٤٨٣- ٤٦٩( مذكرات األمیر عبداهللا آخر ملوك بني زیري بغرناطة: ابن بلقین  )٥٣(

 .٣٩ص، ت.د، رة دار المعارف القاه، تحقیق لیفي بروفنسال، بالتبیان
 .٥٢ص، اللمحة:  ابن الخطیب )٥٤(
 .٨٥ص، ؛ خطرة الطیف١١٢ص، معیار االختیار: ابن الخطیب  )٥٥(
 .٧٨- ٧٠ص، التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش:  راجع شیماء صالح )٥٦(
،  الثالثة قبل وفاتههو أحد أبناء فرناند األول الذي قسم أراضیه بین أبنائه:   AlfonsoVI ألفونسو السادس )٥٧(

هـ ٤٦٥ بعد وفاه أخیه األكبر سانشو ثم آل إلیه حكم قشتالة، م١٠٦٤/هـ٤٥٦فكانت لیون من نصیبه عام 
وبعد أعوام قلیلة استطاع أن یضم إلي مملكته بعض أراضي مملكة نافارا الواقعة علي نهر ،  م١٠٧٢/

ترجمه محمد عبد اهللا ، المرابطین والموحدینتاریخ األندلس في عهد: یوسف أشباخ : انظر ). إبرة(إیبرو 
 . ٢٢، ٢٠ص ص، م١٩٥٨،الطبعة الثانیة،القاهرة،مكتبة الخانجي، عنان

وفي الشرق من قرطبة، ، مدینة مشهورة باألندلس تقع في الشرق من كورة تدمیر:  Valencia  مدینة بلنسیة ).٥٨(
وتتمیز بكثرة ، وقاعدة من قواعدها، ندلستتمیز بمكانة حضاریة عظیمة في األوهي مدینة بریة بحریة 

عام  إلي أن تم استردادها، م١٠٩٢/هـ٤٨٥سنة استولي علیها النصاري عام ، األسواق والبساتین
آثار البالد وأخبار : القزویني   ؛ ٢٨٠- ٢٧٩ص ص ، الروض: الحمیري : انظر. م١١٠٢/هـ٤٩٥
 .٥١٣ص، ت.د، بیروت، دار صادر، العباد

ووصفه ، هو فارس قشتالي اسمه األصلي رودیجو أوروي دیاث بیباز: El cid campeadorدور الكمبیالسید  )٥٩(
وكان بدایة ظهوره في میدان األحداث عقب وفاة فرناندو األول ، بالكمبیادور معناها المحارب الباسل

Fernando I قائد فكان ، م ونشوب الخالف بین أوالده١٠٦٥/ هـ٤٦٠ ملك قشتالة ولیون في أواخر سنة
وعندما أصبح ألفونسو السادس ملك قشتالة ولیون اختلف معه ، جیوش الملك سانشو أخي ألفونسو ویؤیده

 ؛ حسین مؤنس ٢٣ص، تاریخ األندلس في عهد المرابطین والموحدین: أشباح : انظر. ونفاه إلي سرقسطة
 .٤٢٢ص، م٢٠٠٠،الطبعة الخامسة ، دار الرشاد القاهرة،  معالم تاریخ المغرب واألندلس:

وتتمیز بوجود ، تقع علي ضفة النهر الكبیر المسمي تاجة،   مدینة عظیمة القطر: Toledo مدینة طلیطلة )٦٠(
وتعرف بالثغر األوسط باعتبارها حاجز الدولة اإلسالمیة وجناحها الشمالي ، والقصبة، األسوار المنیعة

صفة : الحمیري ؛  ٥٥١ص ، ٢مج ،نزهة المشتاق: اإلدریسي: انظر. األوسط ضد عدوان النصاري
، دار الجیل، تحقیق لیفي بروفنسال، جزیرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار

 .١٣٥- ١٣٠ص ص، م١٩٨٨، الطبعة الثانیة، بیروت
 الطبعة،بیروت،دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس،البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب:  ابن عذاري)٦١(

 .٣٦ص، ٤ج، م١٩٨٣،الثالثة
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، ١مج، ٢ ق،م١٩٩٧،بیروت، دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة:  ابن بسام )٦٢(

دار المنصور ،  روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس:  ؛ ابن أبي زرع ٢٤٩ص
 .١٦٩ص، م١٩٧٢،المغرب،للطباعة والوراقة

بالد (ملك أراجون الذي استطاع أن یقوي نفسه باالستیالء علي جزء من نافارا ): سانشو رامیریس (یر  ابن ردم)٦٣(
: انظر. وكان قد استولي علي بعض حصون سرقسطة، وأعمل الحیلة علیهم، وشغل المسلمین،  )البشكنس

 .١٠٣- ١٠٢ص ص ، تاریخ األندلس في عهد المرابطین والموحدین: یوسف أشباخ 
وتعد هذه الحملة  ، م١١٢٥/هــ٥١٩التي قام بها ابن ردمیر جنوب وشرق األندلسهي الحملة :  ابن ردمیر حملة)٦٤(

حیث خرج ابن ، حادثة عدوان علي األندلس لم یسبق لها مثیل من حیث طول المدة واآلثار التي تركتها
ًها فسادا طیلة عام وعاث فی،  ردمیر ضد المسلمین في األندلس بمساعدة النصاري المعاهدین بغرناطة

حتي انتهي القتال بهزیمة المسلمین عند حصن ، كامل أكثروا خاللها من السبي والنهب والقتل والتخریب
؛  ٧١- ٧٠ص ص، ٤ ج،البیان :ابن عذاري : انظر.Arnazuel  Arinizol  ) الرنسیول (ارنیسول 
تحقیق محمد یوسف ،ریخالكامل في التا:  ابن األثیر  ؛٩٤- ٩٢ص ص ، الحلل الموشیة: مجهول 

 .٢٣٥ص، ٩ج، م١٩٨٧، الطبعة األولي، بیروت، دار الكتب العلمیة، الدقاق
، وهي محصنة، متوسطة المساحة. من كور جیان ، تقع بالقرب من مدینة وادي آش، مدینة باألندلس:  بسطة )٦٥(

ار یسمي بالشیمة بینها وبین بیاسة غ. ١١٣ص، الروض: الحمیري : انظر. بها شجر توت وحریر وزیتون
دار ، آثار البالد وأخبار العباد: القزویني : انظر . وبناحیتها جبل یسمي بجبل الكحل ، ال یوجد قعره

 . .٥١٢ص، ت.د، بیروت، صادر
، تحقیق  محمد عبداهللا عنان،اإلحاطة في أخبار غرناطة:  ؛ ابن الخطیب ٧٠ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  )٦٦(

 .١٠٩ص، ١ج، ١٩٧٣،الطبعة الثانیة ،   المجلد األول،القاهرة،مكتبة الخانجي
  .٧٠ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  )٦٧(
 .١١٠- ١٠٩صص، ١ج، اإلحاطة: ابن الخطیب  )٦٨(
 .٩٣- ٩٢صص، الحلل الموشیة: مجهول  )٦٩(
. ساتینوتشتهر بالحمامات واألسواق والب، وتقع مرسیة علي نهر كبیر، مدینة بكورة اشبیلیة :  Murciaُ مرسیة )٧٠(

  .١٨١ص، صفة جزیرة األندلس: الحمیري : انظر 
في وقت كانت تعاني فیه م ١٤٦٤/هـ ٨٦٨تولي عام ، یعرف باسم موالي حسن:  أبو الحسن علي بن سعد )٧١(

ثم حدث نزاع بینه ، استطاع أن یرد عدد من القواعد والحصون من أیدي النصاري، البالد من االضطراب
مالقة وأحوازها یحكمها ، فانقسمت المملكة إلي شطرین، نتهي بتقدیم الطاعة لها، وبین أخیه محمد الزغل

ثم ، ًوانتهي أمره بدعوة ابنه أبا عبداهللا لنفسه وتولیة الحكم بدال منه، واستقر أبو الحسن في غرناطة، الزغل
ل بسبب وبعد عامین تنازل عن الحكم للزغ، م بعد أسر ابنه١٤٨٣/هــ٨٨٨عاد للعرش مرة أخري عام  
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، ٤ج، نفح الطیب:  ؛ المقري ١٢، ٢ص، نبذة العصر: مجهول :انظر . م ١٤٤٨/هــ٨٩٠شیخوخته عام 

 Janice  Fariborz  : the Role and Causes of Political. ٥١٤، ٥١١ص
Instability in The Fall of Muslim Granada 1461-1492, Degree of master, 

Western Michigan University, 1968,Pp.11-13. 
 .٢٤٩- ٢٤٨  ص،خالصة تاریخ األندلس:  شكیب أرسالن )٧٢(
 .٢٤٩ص،   خالصة  تاریخ األندلس:  شكیب أرسالن )٧٣(
تمتعت مدینة مالقة بموقع جغرافي مهم أعطاها أهمیة تاریخیة وحضاریة عظیمة بین :  malaga مدینة مالقة ).٧٤(

، ي جنوب شرق األندلس علي شاطئ البحرفهي تقع علي أرض منبسطة في أقص، مدن األندلس
وكانت تتمیز باتساع أقطارها وكثرة ، ٕوبین مملكتي غرناطة واشبیلیة، وتنحصر بین الجزیرة الخضراء وألمریة

مدینة مالقة منذ عصر :  ؛ خالد بن عبد اهللا ٥١٨- ٥١٧ص ، الروض: الحمیري : انظر . دیارها
كلیة الشریعة والدراسات ، رسالة ماجستیر، اسیة اقتصادیةدراسة سی) هــ٨٩٢- ٤٢٢(الطوائف حتي سقوطها 

 .١٦، ١٣ ص ص،م٢٠٠٥،جامعة أم القري، اإلسالمیة
:  ؛ محمد عنان ٢٥١- ٢٤٩ص،  خالصة:   ؛ شكیب أرسالن ٥١٤ص ،  ٤ج، نفح الطیب: المقري  )٧٥(

 .٢٠٣ص، م١٩٩٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، نهایة األندلس وتاریخ العرب المنتصرین
، الطبعة األولي، مؤسسة االنتشار العربي، ترجمة هاني یحي نصري، أخبار سقوط غرناطة:  واشنطن ایفرنغ )٧٦(

  .٣٢٣ص، م٢٠٠٠
-  ٣٢٣ص، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ ؛ ٢٨٩صص، خالصة تاریخ األندلس: شكیب أرسالن  )٧٧(

٣٢٤. 
 .٣٢٤ص، أخبار سقوط غرناطة: ایفرنغ واشنطن  ؛ ٢٩٠ص، خالصة تاریخ األندلس: شكیب أرسالن  )٧٨(
 .٣٢٥ص، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ )٧٩(
المجلس األعلي ، ترجمة علي إبراهیم منوفي، العمارة في األندلس عمارة المدن والحصون : باسیلیو مالدونادو )٨٠(

 .٣٨٣ص، م٢٠٠٥، الطبعة األولي، للثقافة
ألندلسي في عصري الطوائف والمرابطین من خالل نوازل ابن المجتمع ا: شیماء أحمد صالح : انظر  )٨١(

، جامعة المنصورة، كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )م١١٢٦- ١٠٥٨/هـ٥٢٠- ٤٥٠(رشد
 .٧٧,٧٨ص، ٢٠١٥

، م١١١٢٥/هـ ٥١٩شهر شعبان عام  في   خرج ابن ردمیر من سرقسطة: خط سیر الحملة حتي وادي آش 82
 وقاتلها ولكنه خسر فیها  ثم إلي شاطبة Seguraثم وصل إلي جزیرة شقر ، قام بها مدةواجتاز علي بلنسیة وأ

 Jativa ، ومنها إلي مرسیةMurcia ثم اجتاز بالمنصورة   Almanzora ثم صعد تلوم بواد تاجلة لمدة 
الء علیها  ً وحاول قتالها نظرا لقلة تحصیناتها ویسهل االستیBazaثم تحرك إلي مدینة بسطة ، ثمانیة أیام
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.  القریبة منها إلي وادي آشAlqezarثم نزل بقصر القریة  ، ولكنه هزم فیها رغم أن أكثر حاراتها غیر مسورة

 .٩٤- ٩٢ص ص ، الحلل: ؛ مجهول  ٧١- ٧٠ص ص، ٤ج،البیان: ابن عذاري : انظر 
 .٩٥ص، الحلل:  ؛ مجهول ٧٠ص، ٤ج، ابن عذاري البیان )٨٣(
 .٦٩ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  ) ٨٤(
الهیئة العامة المصریة ، ترجمة حسن حبشي،المسلمون في األندلس:   رینهرت دوزي )٨٥(

  ؛١٦٣ص، ٣ج، م١٩٩٥،للكتاب
Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato P.447.                                 

)٨٦(  Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato P.447.                                
 .٩٨ص، الحلل الموشیة : مجهول  )٨٧(
- ٤٢٨( كان ابنا الفروي علي وعبد اهللا وزیرین إلسماعیل بن نغرالة الیهودي وزیر بادیس بن حبوس )٨٨(

وبعد وفاة إسماعیل تولي ابنه ، ٕوالیهما یرجع الرأي في أمور الفتن، وقائدا العسكر، )م١٠٧٢- ١٠٣٧/هـ٤٦٥
رالة الیهودي الجبایات بعد أن توسط له علي بن الفروي أمیر وادي آش عند األمیر بادیس یوسف بن نغ

 .٣٨- ٣٦ص،التبیان: ابن بلقین : انظر . مقابل المال وأن یكون تحت طاعته 
   ؛٣٨ص، التبیان: ابن بلقین  )٨٩(

Al-khassa  wa al-'amma (la élite y el pueblo común] en la historia social de 
al-Andalus. Unaaproximación al estudio de lasclasessociales y la 
movilidad social en la Españamusulmana (711-1090), Estudios de Asia 
y Africa, Vol. 34, No. 3 (110), 1999, P.490. 

، المعجم الوسیط: انظر . وقطعة من الفضة مضروبة للمعاملة ، ًجزء من اثني عشر جزءا من األوقیة: الدرهم )٩٠(
 .٢٨٢ص

، المعجم الوسیط: انظر .ًسالمیة حول ما یعادل خمسین قرشانقد ذهب كانت قیمته في الدولة اإل: الدینار )٩١(
 .٢٩٨ص

 .٣٩- ٣٨ص،  التبیان  :ابن بلقین  )٩٢(
 . ٢١١ص، ٢ج، أعمال االعالم: ؛ ابن الخطیب ٤٠ - ٣٩صص، التبیان:  ابن بلقین )٩٣(
 .٤١ص، التبیان: ین ابن بلق )٩٤(
ًوكان متهما في المؤامرة التي دبرها ضده ، أصله من عبید المعتضد بن عباد، هو شخصیة غامضة: النایة  )٩٥(

، وعهد إلیه ببعض المهام الخطیرة، وخدمه وحظي عنده، والتجأ إلي بادیس، ففر إلي اشبیلیة، ولده اسماعیل
 .٤٦ص، التبیان:  بلقین ابن: انظر : ثم وقف التنافس بینه وبین یوسف 

 .٤٦ص، التبیان:  ابن بلقین )٩٦(
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، أعمال االعالم فیمن بویع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم:  ؛ ابن الخطیب ٤٧- ٤٦ص، التبیان: ابن بلقین  )٩٧(

 .٢١٢ص،٢ج، ت.د، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق سید كسروي حسن
مكتبة ، ان دول الطوائف منذ قیامها حتي الفتح المرابطي ؛ محمد عن٥٥- ٥٣صص، التبیان: ابن بلقین )٩٨(

 .١٣٥ص، م١٩٩٧، الطبعة الرابعة، القاهرة، الخانجي
وهو ، ١٠٤٣/هـ٤٣٥ثاني ملوك الطوائف في مملكة طلیطلة بعد اسماعیل تولي عام :  المأمون بن ذي النون )٩٩(

وتوفي ، ًي وصلت شرقا إلي بلنسیةوامتدت رقعة المملكة في عهده حت، ًمن أعظم ملوكها وأطولهم عهدا
 .١٠٤ص، دول الطوائف: محمد عنان : م انظر ١٠٧٤/هـ٤٦٧

 .٥٧-  ٥٥صص، التبیان: ابن بلقین  )١٠٠(
 .٨٧- ٨٦صص، التبیان: ابن بلقین  )١٠١(
ثار بمدینة ، ًفقیها  معروف الكفایة، هو أحمد بن محمد بن ملحان الطائي من أهل وادي آش: ابن ملحان )١٠٢(

واستمر حكمه بها إلي أن استولي علیها محمد بن مردنیش ، استقل بها أواخر عصر المرابطینوادي آش و
ُوتوفي بمراكش بعد أن نزعت ، وعبر ابن ملحان إلي المغرب في خدمة الموحدین، م١١٥١/هـ٥٤٦عام 

: : محمد أبو الفضل   ؛٢٣٧ص، ٢ج، أعمال األعالم: ابن الخطیب : انظر.أمواله علي أیدي الموحدین 
دراسة في التاریخ السیاسي ) م ١٢٨٧- ١١٢١/ هـ ٦٨٦- ٥١٥(شرق األندلس في العصر اإلسالمي 

 .١١٠ص، م١٩٩٦، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة، والحضاري
 .١١٠ص، شرق األندلس: محمد أبو الفضل ؛ ٢٣٧ص، ٢ج، أعمال األعالم:  ابن الخطیب)١٠٣(
محمد  ؛ ١١٠ص،  شرق األندلس: محمد أبو الفضل ؛  ٢٣٧ص، ٢ج، أعمال األعالم: ابن الخطیب  )١٠٤(

العصر ،  القاهرة،الطبعة الثانیة،مكتبة الخانجي، عصر المرابطین والموحدین في المغرب واألندلس: عنان 
 .٣٢٠ص، ١ج، م١٩٩٠،الثالث

، راغةًوكان أبیه سعد بن محمد والیا للمرابطین علي إف، ینسب إلي األصول العربیة:  محمد بن مردنیش )١٠٥(
، ثم تولي من بعده ابنه محمد، فدافع عنها إلي أن هزم علي ید ابن غانیة، ونازلها ابن ردمیر، وضبطها

وبوفاة عیاض تولي حكمها ابن ، واله بلنسیة، وكان بینه وبین ابن عیاض المتآمر بمرسیة عالقة صهر
، ؛ أعمال األعالم ١٢١ص، ٢ج، اإلحاطة: ابن الخطیب : انظر. ودخلت مرسیة تحت طاعته ، سعد
 .١٤٤ص، م١٩٩٨، عمان، دار البیارق، دولة الموحدین:  محمد الصالبي ؛ علي ٢٣٤ص، ٢ج

 .١١٠ص، شرق األندلس: ؛ محمد أبو الفضل٢٣٧ص، ٢ج،أعمال األعالم: ابن الخطیب )١٠٦(
 .١٢٤ص، ٢ج،  ؛ اإلحاطة٢٣٥ص، ٢ج، أعمال األعالم :  ابن الخطیب )١٠٧(
تحقیق عبد الهادي ، )تاریخ بالد المغرب واألندلس في عهد الموحدین (من باإلمامة ال:  ابن صاحب الصالة )١٠٨(

 ؛ محمد ١٣٤ص، ١٢٤ ص ،م١٩٨٧، الطبعة الثالثة، بیروت، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، التازي
 .١٢٠ص، شرق األندلس: أبو الفضل 
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