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  ال�ق�مة :

بالد ال�غ�ب واألن�ل� ، قام� ع�ة   �ع� أن حل ال�عف ب�ولة ال��ح�ی� فى      

دول على أنقاض أمالكها ال�اسعة ،  و�ان� م�ل�ة غ�نا�ة ،آخ� ال��ال� اإلسالم�ة 

فى بالد األن�ل� ، ورث� �ع�ًا م� أمالكها األن�ل��ة ، وق� ف�ض�  ال��وف 

ال��اس�ة على ه�ه ال��ل�ة ال�ل��ة أن ت��ل مه�ة ال�فاع ع� بالد األن�ل� ��فة 

ووج�دها ��فة خاصة ، وم� ه�ا ات�� ع�� ه�ه ال��ل�ة ال�� قارب الق�ن�� عامة  

م وح�ى سق��ها فى أی�� الق�� ١٢٣٨هـ/٦٣٥م�� ��امها فى عام  -ون�ف 

�ال��اة ال����ة ، لل�فاع ع� أمالكها تارة ،  –م ١٤٩٢هـ/٨٩٧ال�����ة فى عام 

ارات ل�أم�� ال��ود واله��م ��د فعل على ه��م معاد� تارة ، واله��م ��� الغ

  تارة أخ�� . 

وال����لة فى  -وعلى ال�ان� اآلخ� �ان� ال��ال� ال���ان�ة ال��اورة لها 

ت���� الف�صة م� ح�� لآلخ�  -ثالث م�ال� ق��ة ق��الة ، وأراج�ن ، وال��تغال 

لالنق�اض عل�ها واالس��الء على أمالكها ، وق� سع� ال��ال� ال�الث و��اصة 

هـ/ ٨٩٧ال��ل��� نهائً�ا م� بالد األن�ل� ، وه� ما ت�ق� لها فى عام   ق��الة ل��د  

  م .١٤٩٢

وق� ف�ض� ه�ه ال���عة ال�غ�ا��ة وال��اس�ة على ال��� سالف ال��� على 

ب�ى األح��  مل�ك غ�نا�ة ت�ج�ه س�اس�ه� ���ل م�اش� لل�ان� ال���ى ، م� 

ت�عى لل��ل م�ها ���ل ح�� اإلنفاق ل����� ال�الد ض� أ� ه��ات خارج�ة ق� 

م�اش�. وم� ه�ا ���� الق�ل: إن ح�� اإلنفاق الع���� �ان فى ه�ه الف��ة أك�� 
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����� م� ح�� اإلنفاق �ال���ة ل�ول س�ق�ها فى ح�� األن�ل� ، ن��ًا ل�فاق� ال��� 

  م� جان� الق�� ال���ان�ة ال����ة بها م� �ل جان� .  

وق� ت�لى ذل� ب�ض�ح فى ت���� االس���امات ال�فا��ة ، وت���� ال��ن 

وال��ود م� ه��ات ال��ال� ال���ان�ة ، فقام�ا ب����� ال���ن، وال��ا�ات، 

واألس�ار ، واألب�اج ، وغ��ها م� ال���ة ال�فا��ة ال�ى م���ه� م� ال���د ��لة 

  ق�ن�� ون�ف م� ال�مان  .

وال�ق��د ه�ا �ال���ة ال�فا��ة ، تل� االس���امات ال�ى ل�أ ال��ل��ن فى 

بالد األن�ل� ل�����ها ، �ق�� ز�ادة ت���� بالده� لل�ق�ف فى وجه أ��اع 

  ال��ال� ال���ان�ة  ، م� ح��ن ، وأس�ار ، وأب�اج ، وقالع ،وق��ات ، وغ��ها.

�ة ت��قها مق�مة واق��ى م�ض�ع ه�ا ال��� تق���ه ألر�عة ع�اص� رئ� 

وت��هى ��ات�ة ، جاءت م��ل�لة وم��رجة م� العام لل�اص ، والع��� األول جاء 

�ع��ان " ع�امل ت��ٍّ� ال���ة ال�فا��ة " و��ه أناق� أس�اب ات�اه ال��ل��� فى بالد 

األن�ل� فى تل� الف��ة لاله��ام �ال���ة ال�فا��ة ، وهل �ان�ا م����� على ذل� 

  ، أو  اق��اد�ة ، أو جغ�ا��ة ���� م�قعها ، أم غ�� ذل�.  ألس�اب س�اس�ة

أما الع��� ال�انى فق� جاء �ع��ان " ال���عة ال�غ�ا��ة وال���ة ال�فا��ة " 

وجاء ه�ا الع��� ل��ص� ���ل م�اش� العالقة ب�� ال���ة ال�فا��ة وال���عة 

ة ، وهل �ان ال��قع ال�غ�ا��ة ، وم�� تأث�� ال���عة ال�غ�ا��ة فى ال���ة ال�فا�� 

ال�غ�افى لل��ل�ة ���ا�ة ت����ًا �����ًا ؟ وهل ساع�ت ال���عة ال�غ�ا��ة ل��ل�ة 
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غ�نا�ة فى ت�ش�� اإلنفاق إلى ح� ما على ال���ة ال�فا��ة ��نها �ان� عامًال 

  م�اع�ًا فى ال����� أم ال؟ 

�ة �ع��ان "أه� م��آت ال�� -أه� ع�اص� ال���  -وجاء الع��� ال�ال� 

ال�فا��ة " و��ص� أه� ال���آت ال�ى ت� ت����ها ، أو ال��ادة ف�ها ،أو ت�م��ها �ق�� 

ال�فاع وال����� ، وجاءت م��ل�لة م� ال�ارج لل�اخل ، فى خ���ة جغ�ا��ة له� 

ال���آت م� ب�ا�ة ح�ود ال�ولة اإلسالم�ة فى األن�ل� م��هة ن�� ال�اخل ، وت��أ 

  �ار ،واألب�اج ،واألب�اب ،والق��ات. �ال���ن ث� األر��ة ، واألس

وأخ�� ه�ا ال��� ��ات�ة ت�ص� أه� ما ت�صل� إل�ه م� ن�ائج ، ث� قائ�ة 

  �أه� ال��ادر وال��اجع ال�ى اع���ت عل�ها . 

  أوًال: ع�امل ت��ٍّ� ال���ة ال�فا��ة:  

ت��ر اإلشارة إلى أنه ق��ل ال��ض فى م�� فاعل�ة ال���ة ال�فا��ة وأه���ها 

ى م�ل�ة غ�نا�ة ، واه��ام ح��ماتها ال��عا��ة �اإلنفاق عل�ها ل�����ها ، ��� ف

ال�ع�ف على أه� األس�اب ال�ى دفع� ال��ل��� فى بالد األن�ل� فى تل� الف��ة 

  ل�ل� . 

وت�لى ب�� األح�� فى غ�نا�ة مه�ة ال�فاع ع� ال��ان اإلسالمى فى بالد 

ذل� أنه �ع� ه���ة ال��� ال��ح��  فى األن�ل� ��لة ق�ن�� ون�ف م� ال�مان ،  

ی�ل��   ١٦هـ/  ٦٠٩صف� س�ة    ١٥فى    )١( Las Navas de Tolosaم�قعة العقاب  

، أمام الق�ات ال���ان�ة ب�عامة  م�ل�ة ق��الة  ، �ات ال�ج�د اإلسالمي م ١٢١٢
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بالد األن�ل� مه�دًا  ، ف��أت ت�ه� ��ادات أن�ل��ة م�ل�ة �ان م� ب��ه�  م���   فى

، ال�ع�وف �اب� األح��، م�س� م�ل�ة غ�نا�ة ، آخ� )٢(ب� ی�سف ب� ن��

هـ/ ٦٣٥ال�ول ال�ى ح��� ال��ل��� فى بالد األن�ل� ، ح�� ن�ح فى رم�ان س�ة  

  .)٣(م فى إعالن ��امها١٢٣٨أب��ل 

ال��ل�ة ال�اش�ة على ج�ع �ل�ة ال��ل��� فى بالد األن�ل�  وق� ع�ل� ه�ه

ت�� رای�ها ، و�ل� ت��ل ال��ان اإلسالمى ����مة رس��ة ح�ى سق��ها فى عام 

  م. ١٤٩٢هـ /٨٩٧

إال أن ه�ه ال��ل�ة ال�ل��ة �ان� تقع وس� ع�د م� ال��ال� ال���ان�ة ال�ى 

م�ة ، لل��ل م�ها وال��سع على كان� ت���� الف�ص ل�� الغارات على ال�الد اإلسال

ح�اب أمالكها ، وه� ما ث�� �الفعل �ع� ��ام م�ل�ة غ�نا�ة م�اش�ة ، م��غل�� 

تقهق� ال�ج�د اإلسالمي ل���ب غ�ب ش�ه ال����ة األی����ة ، و��أوا سل�لة م� 

ال��الت ال��سة ال�ى ان�ه� ��ق�� ع�د م� ال��ن اإلسالم�ة ال�ه�ة، ح�� 

ى ن���ها م� األمالك اإلسالم�ة ، أما �ال���ة ل��ل�ة ق��الة ح�ل� �ل م�ل�ة عل

، ث� )٤(  Cordobaق���ة م، فى دخ�ل م�ی�ة ١٢٣٦هـ/ ٦٣٣ف���� فى عام 

. وت���� ق�ات م�ل�ة )٦( م١٣٤٣هـ/ ٦٤١فى عام  )٥( Murciaم�س�ة م�ی�ة 

. وسق�� إش��ل�ة )٨(م١٢٤٥هـ/ ٦٤٣عام  )٧( Jaenق��الة م� دخ�ل م�ی�ة  

Sevilla  )ا   )١٠(م١٢٤٨هـ/ ن�ف��� ٦٤٦، فى أی�یه� فى رم�ان س�ة )٩�� ،

هـ/ س����� ٦٣٦عام    )١١(  Valenciaبل���ة  اس��ل�  أراج�ن على ع�ة م�ن أه�ها  

   )١٣(على ق�اع ���� م�ها فى غ�ب األن�ل�. ، واس��ل� ال��تغال)١٢( م١٢٣٨
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وم� ه�ا أدرك ال��ل��ن فى بالد األن�ل� أنه� فى م�مى ه��ات ال��ال� 

ال���ان�ة ���ل م�اش� ، ف�ان ات�اهها ل����� ال�الد واإلنفاق عل�ه ���ى ال��ل، 

ل��ق�� ح�ای�ها م� ال�ق�� ال����، وال�ق�ف فى وجه اله��ة ال��سة لل��ال� 

  ال�����ة ال�ى �ان� ت��� بها م� �ل جان� .

ة على ما س�� فق� دفع ال��قع ال���� ل�ع� ال��ن وال��انىء األن�ل��ة عالو 

، ال��ل��� ل��ادة ت����ها ، والع�ل على ز�ادة ال���ة ال�فا��ة بها ،  ف���ة ال��انىء 

 )١٤(   Almeriaال����ة وح��تها �ال���ة لل�الحة العال��ة فى تل� الف��ة م�ل ال���ة   

ال�� �ان مع ال���ة  )١٦(  Malagaوم��اء مالقة  ، )١٥(، أشه� م�انىء األن�ل�

، عالوة على  )١٧(�ع���ان م� ال��انىء ال�ول�ة ال��ه�رة فى الع��ر ال�س�ى 

، وغ��ها م� ال��انىء ال����ة، جعل )١٨(  Algeciras م��اء ال����ة ال���اء 

ال���مة الغ�نا��ة ع�� ع��رها ت��ه للع�ل على ت����ها ��ا ی��اشي مع 

�ها وأه���ها ، فهى أه� م��ر ل�خل ال��ل�ة ، و��� ال�فا� عل�ه ���ى ح��� 

  ال��ل . 

ك�ا أن ��ل ال�احل األن�ل�ي  �ان س��ًا فى ز�ادة ال���ة ال�فا��ة  عل�ه 

ل�����ه م� أ�ة ه��ات عل�ه �ق�� الق�ص�ة أو ع�ل�ات ح�ار ال��ن ع� ���� 

ل�احل �ق�� االس��الء على ال��� ، أو ع�ل�ان إن�ال ق�ات معاد�ة على ��ل ا

   )١٩( نقا� ح���ة �ه ، أو م�ن تقع عل�ه .

ك�ا اه��� ح��مة م�ل�ة غ�نا�ة ��ال تار��ها �الع�ل على تأم��  ج�ل 

����� ح��� غا�ة فى األه��ة ، فه� ال�ا�� األساسي واأله�    Gibraltar  �ارق 
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للع�وت�� األن�ل��ة وال�غ���ة  ، و�ان وج�ده فى ���ة ال��ل��� ���ا�ة تأم�� له�، 

و�� روح ال��أن��ة فى نف�سه� ، فإذا ال ق�ر هللا ح�ث له� م��وه ، �ادر إخ�انه� 

  وع� ذل� �ق�ل اب� ال����:  )٢٠(فى الع�وة ال�غ���ة �الع��ر ل���ته�

  وغ�ثٌ وغ�ٌ� لل���ِخ ولل���ا     ه� ال�اٌب إذا �ان ال��اوٌر والل��ا   

   )٢١(فإن ت��ك األ�اَم ��ه ��ــادٍث          وأعِ�ْز �ه �ل ال�الم على ال�ن�ا 

عالوة على ذل� فإن م��� ج�ل �ارق �ع��� نق�ة ع��ر لل��ارة ب�� ال��ق 

والغ�ب ، وم�ور أغل� ال��ارة العال��ة �ه فى الع��ر ال�س�ي ، و�ان ذل� ال��� 

دة أ��اع ال��ال� ال���ان�ة ��ه ، م�ا جعل سال��� غ�نا�ة و��ى م��� فى ز�ا

�ع�ل�ن على ز�ادة ت����ه خ�فًا م� سق��ه فى أی�� الق�� ال�عاد�ة ، و�ال�الى   )٢٢(

  . )٢٣( ال����ة على ح��ة ال��ارة فى ح�ض ال��� ال���س�

ال��ام خالصة الق�ل: إن ع�ة دوافع دفع� ح�ام م�ل�ة غ�نا�ة ال��عاق��� 

�ع�ل�ات ت���� م����ة ل��ودها ال�ارج�ة وم�نها ال�اخل�ة ، لل�فا� على سالمة 

أرضها م� ناح�ة ، وض�ان ق�رتها الع����ة لل�ق�ف فى وجه اله��ات ال���ان�ة 

ال�ى ات��� ���اس�ها فى ال���� م� األوقات ، أو �ق�� ح�ا�ة م�نها وم�ان�ها 

وال�� قام أغل�ه على ال��ارة ، وم� ه�ا �ان ال����ة ، م��ر اق��ادها ال�ئ�� ، 

ل�امًا عل�ها ح�ا�ة م�نها ال�احل�ة وس�احلها �ق�� ح�ا�ة ت�ارتها ، وح�ا�ة ح�ودها 

ال�ى �ان� تف�لها ع� ال��ال� ال���ان�ة ، ال�ى �ان� ت���� الف�صة لالنق�اض 

  على ال��ن اإلسالم�ة .
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ة غ�نا�ة ع� غ��ها م� و���� ��ح س�ال ه�ا ، هل زاد ح�� إنفاق م�ل�

ال�ول اإلسالم�ة ال�عاص�ة لها ، و��اصة تل� ال�ى �ان� فى بالد ال�غ�ب ؟ أو 

  ح�ى م� س�ق�ها فى ح�� بالد األن�ل�؟ 

وت��� اإلجا�ة ه�ا فى ح�� ال��ا�� ال�ى تع�ض� لها م�ل�ة غ�نا�ة ، 

�ان�ة ما وجاءت فى أغل�ها ع�امل س�اس�ة ، فق� اس�غل ج��انها م� ال��ال� ال��

حل ب�الد األن�ل� م� ضعف �ع� ه���ة دولة ال��ح�ی� الق��ة ، ال�ى ل�ال�ا ت��ت 

له� ، و��أت تل� ال��ال� فى ش� ح�ب أش�ه ما ت��ن ���ب اس���اف لل�ولة 

اإلسالم�ة ، �ان� ن����ها فق�ان ال�ولة اإلسالم�ة م�احات واسعة ، م�ا ت�ل� 

ة ، أو على األقل ت���� ح�تها ، مع الع�ل ���ى ال��ل لل���� له�ه ال��ل

اخ�الف ق�رة م�ل�ة غ�نا�ة االق��اد�ة والع����ة ع� ال�ول ال�ى س�ق�ها فى ح�� 

  األن�ل� ، لقلة م�اح�ها مقارنة به� . 

ت�ق��  أضف إلى ما س�� أنه ث�ة تقارب فى ف�� ال��ال� ال���ان�ة  فى

أك�� ال��اس� ال��اس�ة على ح�اب م�ل�ة غ�نا�ة ، و��اصة �ع� ن�اح م�ل�ة 

ق��الة فى االس��الء على م�ن أن�ل���ة فى ج��ب األن�ل� ، م�ل إش��ل�ة ، وت���لها 

إلى عاص�ة لها ، وم���ًا ل�� اله��ات على ال�ل�ان اإلسالم�ة . ��ا ن��� 

ة بل���ة ، وات��تها عاص�ة لها هى األخ�� م�ل�ة أراج�ن فى االس��الء على م�ی� 

  ، وح�ل�ها م���ًا لل��سع على ح�اب ال��ل��� .   
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  ثان�ًا :  ال���عة ال�غ�ا��ة وال���ة ال�فا��ة :

ث�ة ارت�ا� وث�� ب�� جغ�ا��ة م�ل�ة غ�نا�ة وال���ة ال�فا��ة لها ، فق� �ان� 

� ، وه� ما ع�ل على ت�ف�� ه�ه ال��ل�ة م���ة م� ال�اح�ة ال�����ة إلى ح� ��� 

ك��� م� ال�فقات الع����ة ل����� ال���ة ال�فا��ة فى م�ا�� ����ة ، عالوة على 

االس�فادة م� �ع� ال�����ات ال�����ة فى ت���� ال���ة ال�فا��ة عل�ها أو �الق�ب 

  م�ها ، أو ات�اذها ب��ة دفا��ة فى ح� ذاتها ، ��ا س���ح فى ال�ف�ات ال�ال�ة . 

ف�� ال�اح�ة الع����ة �ان� ال��اه ال�ى أحا�� �ال��ل�ة م� ال��احى 

ال�����ة والغ���ة وال����ة على ال�غ� م� أن ��ل ه�ا ال�احل ���اج ل���ة دفا��ة 

، )٢٤(ل��ای�ه ، فق� �ان فى ال�ق� نف�ه ���ا�ة ح�ا�ة �����ة ض� أ�ة ه��ات عل�ه

الك ال��ل��� فى بالد األن�ل� م� ذل� أن أ� ق�ة �ان� تف�� فى اله��م على أم

ناح�ة ال��� ، �ان الب� لها م� ام�الك أس��ل ���� ق�� ، ����ها م� ت�ف�� ذل� 

، وه� ما ل� ت��ل�ه ال���� م� الق�� رغ� ق�تها الع����ة ، ل�ل� �ان� ت��ض 

غ�ار ح��ها ب��ًا فق� ، ف��ب م�ل�ة ق��الة على  م�ل�ة غ�نا�ة ، �ان� أك��ها 

، ول� ت�� ) ٢٥(��ة ، والقل�ل م�ها فق� �ان ����ًا ، ��عاونة أراج�ن�ة ح�وب ب 

ح��ًا ����ة ��ف�دها إال فى م�ات قل�لة ، ل�عف ق�تها ال����ة مقارنة ���ل�ة 

أراج�ن  ، ال�ى �ان� ت��ل� أس��ًال ����ًا ق��ًا ، م��ها م� ش� ال��ب على ج�ر 

هـ/ ٦٣٦عام  ، وم� ح�ار بل���ة    )٢٦(داخل ال��� ال���س� ،    Balearesال�ل�ار  

، وم� ال��ار�ة فى ه��ات م�ل�ة ق��الة ال����ة  )٢٧(ب�ًا و���ًا  م١٢٣٨س����� 

  ض� م�ل�ة غ�نا�ة ��ا س���ح فى ال�ف�ات ال�ال�ة .
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١٠٢ 

و��ا �ان� ال��اه ال�ى أحا�� �ال��ل�ة م� ال�ارج ���ا�ة ح�ا�ة �����ة 

نهار ال�ى اخ��ق�ها هى األخ�� حام�ًا �����ًا ل�ع� ال��ن ، ال�ى لها، �ان� األ

كان� ت��اج ال���� م� الق�ات وال�ه� ال���ول لف�ض ال��ار عل�ها ���� وج�د 

األنهار ح�لها ،أو تل� ال�ى ت���قها ، وأع�� أنهار م�ل�ة غ�نا�ة ، وأك��ها تأث��ًا 

نه ��� ���افات ���لة داخل ، أل  Guadalquivirال�اد� ال���� فى م�نه نه�

بالد األن�ل� ، و��� ���ن ع�ی�ة، �ف�ل �ع�ها ل�ق�� ، و��� خارج ال�ع� 

اآلخ� ، ف�ان ���ا�ة حام�ًا لها ، ��ا أنه ت�ف�ع م�ه ع�ة أنهار ف���ة زادت م� 

أه���ه ، و���ة ال�الد ال�ى ت�ل على م�ار� مائ�ة ، وأه� أنهاره الف���ة نه� ش��ل 

Genil   ال�� تقع عل�ه العاص�ة غ�نا�ة  ، وت�ل عل�ه م� ناح�ة ال���ب والغ�ب ،

)٢٨(.   

، ال�� ��� ش�قها    Derraو��� نه� آخ� �غ�نا�ة العاص�ة ه� نه� َح�َرة  

، و�ل�قى ب�ه� ش��ل  سالف ال��� خارج ال��ی�ة ، و��ل نه� ح�رة ح�الى  

  .)٢٩(ك�١١

وال��  Vera �رة أو واد� ب��ة وم� أنهار غ�نا�ة أ��ًا نه� واد� ال���

��� فى ال��� ال���س� ع�� بل�ة ب��ة  ، و�ان� ت�ل عل�ه ع�ة م�ن أ��ًا و�ع�ل 

  .)٣٠(على ت����ها ، وأه�ها غ�نا�ة ، و���ة 

ك�ا ساع�ت ال��ال ال�ى أحا�� م�ل�ة غ�نا�ة ، وتل� ال�ى �ان� ت���قها، 

فق� �ان� تع�ل ���ر ���عى أمام على ح�ا�ة م�ن ال��ل�ة ل�ع�رتها وارتفاعها ، .  

  ال���� م� اله��ات ال�ى تع�ض� لها ع�� تار��ها . 
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١٠٣ 

وال��ق� لل����ة ال�غ�ا��ة ل��اه� ال��ح فى م�ل�ة غ�نا�ة ��� أن أه� 

 Sirraسل�ة ج�ال ح��� ال��ل�ة �ان� سل�لة ج�ال تع�ف �اس� س��ا ن�فادا 

Nevada   ج�ل ال�لج ،  وه� ت���� ، وأه� ج�ال ه�ه ال�ل�لة ج�ل ش�ل� ،أو

أ� ج�ال ال�لج ، وارت�� االس� �ال��ل أن ق�� ه�ا   Soloriusلالس� الالت��ى الق���  

ال��ل مغ�اه �ال�لج ، ال�� ���� ل�عانه �انع�اس أشعة ال��� على ق��ه ،  

و���� ���ل م�اش� م�ی�ة  غ�نا�ة عاص�ة ال��ل�ة ، و�قع فى ال�هة الق�ل�ة 

  ) ٣١( م�ها.

�ل ه�ا ال��ل أ��ًا على ت���� م�ی�ة م� أه� ال��ن األن�ل��ة ك�ا ع

وال�ى لع�� دورًا س�اس�ًا مه�ا فى تار�خ م�ل�ة غ�نا�ة ، وهى م�ی�ة واد� آش 

Guadix )ال���� ، وم� الغ�ب  ، ح�� �ان� ت�ل م� ال��ق على نه� ال�اد� )٣٢

على ص��ة م��عة عال�ة ت��ف على وادیها األخ�� ، وت�ه� �ع�ها ج�ال 

   )٣٣(س��ان�فادا ال�اهقة على �ع� اث�ى ع�� ��ل�م�ً�ا م�ها. 

ك�ا �ل� م�ی�ة ال���ة على ج�ل ال���ة ، ال�� �قع فى ال��ال م�ها ، 

ً�ا ، وم� ال��ق وأض�� م���ة �ه ش�اًال ، ��ا ح��ها ال��� ال���س� ج�� 

   )٣٤( والغ�ب واد�ان ض�الن.

أما م�ی�ة مالقة ف�ان� هى األخ�� ، ت���ع ���� ���عى ، ل�ج�د ج�ل 

�ان ، و ال�� ���ف على م�ساها Gibralearo ج�ل فاٌرة ( ب���ی� ال�اء وض�ها) 

  .)٣٥(���ا�ة ح�� ���عى لل���اء
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١٠٤ 

ى إلى ح� ما فهى و��ل� ت��ن م�ی�ة مالقة  ذات م�قع م����  م��� ���ع

تقع على ال��� ال���س� فى واد� ع��� ، ��� ه�ا ال�اد� م� ال��ال ال��تفعات 

  . )٣٦(ال�اهقة، وم� ج���ه م��قة وع�ة �لها ج�داء

و��لل على أه��ة ال��ال فى ع�ل�ة ال����� ، ع�ل�ة ت���� ال���ن عل�ها 

��� ��ه ب�قة �الغة ، ل��ا�ة ال��ن ، ف�ان ی�� اخ��ار ال��ان ال�� ی�� ب�اء ال

ف��ان ال��� ق� ���ن فى م�عة فى ح� ذاته ، ل�ل� �ان� أم�ع ال���ن تل� 

ال�ى ت��ن على ت�ة عال�ة أو على سفح ج�ل ، أو على ج�ل نف�ه ، ی�لل على ذل� 

ما ذ��ه ال��رخ ل�ان ال�ی� ب� ال���� أن ال�ل�ان الغ�نا�ى أ�ا ال��اج ی�سف 

م) ع��ما ق�ر ب�اء ح�� ل��ا�ة م��اء ١٣٥٤-١٣٣٣هـ/٧٥٥-٧٣٣()٣٧(األول

م� أ�ة ه��ات   -ال���� ، وأه� ال��انىء األن�ل��ة فى ع�� ب�ى األح��    -مالقة  

  . )٣٨(عل�ه ، �ان ق� اخ�ار م�انه على ج�ل فارُّة ال��ل على م��اء مالقة م�اش�ة 

ل�ة م� ناح�ة وج���ًا وقف ج�ل �ارق شام�ًا ، ���ا�ة ح�� ���عى لل��

ال���ب ، خاصة �ع� أن أن�أ ال��ح�ون على سف�ه م�ی�ة الف�ح م��ً�ا للع�ل�ات 

ال����ة، ��ا �ان �ه ت���� له دالالت ح���ة ،��ارة ع� مغارة ����ة فى ال��ل ، 

عل�ه ق�ل الف�ح اإلسالمى ،  Calpeو�ان� ال��� فى إ�الق االس�  الف���قى 

   )٣٩( ومع�اه ال����� .

ل على أه��ة ج�ل �ارق �ال���ة لل��ل��� فى بالد األن�ل� ، وح�صه� و��ل

ال��ی� على تأم��ه ، وخ�فه� م� وق�عه فى ���ة أ� م� ال��ال� ال���ان�ة ، 

ال�ى �ان� ت���� الف�ص لالنق�اض على ال��ا�� ال����ة و��اصة ج�ل �ارق 

ع�ة ق�ات مغ���ة م ���ا١٣٣٣هـ/  ٧٣٣، أنه �ع� اس��داده  م� ���ة ق��الة عام  

قام�ا �إقامة ت����ات ق��ة لل��ل، ح�ى إذا ما ش� الق��ال��ن ،    )٤٠(م� ب�ى م���  
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١٠٥ 

اله��م عل�ه م�ة أخ��، م�ع�ه� ال�����ات ق��ة �ه ، م� ت�م�� ما ته�م م�ها ، 

  .)٤١( وال��ادة فى ت���� أس�اره وأب�اجه 

ا�ة ، ���� الق�ل و�ال��رة سالفة ال��� م� ال����� ال���عى ل��ل�ة غ�ن 

:إن خ���ة ح�ودها ال�غ�ا��ة ت��� ���ل م�اش� ل�����ها ال���عى،  ف�ان ���ها 

م� ال��ال م�تفعات ج�ال س��ان�فادا ونه� ال�اد� ال���� وم� ال���ب وال��ق 

  . )٤٢(أرض الف�ن���ة ال��� ال���س� ، وم� الغ�ب 

�ق�رات ال�غ�ا��ة و���� : إن م�ل�ة غ�نا�ة ق� ح�اها هللا �ع�د م� ال

ال�����ة ال�ى ش�ل� ح�ا�ة �����ة لها ، ل��نها ح�� ���عى م� جهة ، أو م�ان 

إلقامة ح�� م� جهة أخ�� ، فال��ود ال�غ�ا��ة ل��ل�ة غ�نا�ة ، ت��� إلى أنها 

م���ة  ���ل س�احلها ��انع ���عى ���ل دون تق�م ق�ات معاد�ة ، إذا ما ف��ت 

ال�غ� م� أن ��ل ال�احل �ان ی��ل� م�ها ح�ا�ة أك�� فى اله��م عل�ها ، على 

وع�د أك�� م� ال���ن ، إال أنه ���� الق�ل: إن وج�د ال��� ��انع ���عى �ان 

ق� ��ع� ه��م الق�ات ال���ان�ة على الع�ی� م� األمالك اإلسالم�ة ، ل�ا ت��ل�ه 

الف��ة ، وم�  م� مق�مات ����ة ، ر��ا �ان� تف�ق�ها ال���� م� ال��ال� فى تل�

كان� ل��ه إم�انات ����ة �ان� ت��غلها تل� ال��ال� وال��ن فى ت�ق�� ال��اس� 

  ال��ار�ة ���ل�ة أراج�ن ، وال��ن اإل��ال�ة .

ش� ه��م م�  ول�ل ما س�� �ان� ق��الة تف�� ����ًا إذا ما ف��ت فى 

ناح�ة ال��� ، وه� ما �ان ����ها فى ال���� م� األح�ان لل��ء ل�ل� الع�ن م� 

م ع��ما ف��ت فى ١٣٠٩هـ /٧٠٩م�ل�ة أراج�ن ، وه� ما ح�ث �الفعل فى عام 
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١٠٦ 

، وت��ر األم� ذاته ��ل� الع�ن )٤٣(ش� ه��م ���� على م�ن م�ل�ة غ�نا�ة

الق�رة ال����ة أك�� م� م�ل�ة ق��الة في م� م�ل�ة أراج�ن صاح�ة ال�ف�ق و ال����  

  .)٤٤(م١٣٤٠أك���� س�ة    ٣٠هـ/ ال��اف�  ٧٤١م�قعة ���� في ج�اد� األولى س�ة  

ور��ا ی��ر ال�ف�ق ال���� األراج�نى ع� م�ل�ة ق��الة ، أن م�ل�ة أراج�ن 

كان� م�ل�ة ساحل�ة م�� ��امها ، ت��ع� ���احلها ال����ة ال��لة على ال��� 

� ، وال�ى ازدادت ق�ة �اس��الئها على ج�ر ال�ل�ار ، وم�ی�ة بل���ة ، أما ال���س

م�ل�ة ق��الة ف�ان� م�� ��امها م�ل�ة داخل�ة ، ق�تها فى ال��ب ال���ة أك�� م� 

ال����ة ، وه� ما جعل أك�� ح�و�ها ال�ى خاض�ها ض�  ال��ل��� فى بالد األن�ل� 

  ح�و�ًا ب��ة .

  �فا��ة:  ثال�ًا: م��آت ال���ة ال

  ال���ن: -

ر�� اللغ�� اب� م���ر ب�� مع�ى ال��� فى اللغة و��� مع�اه 

 االص�الحى، ح�� ذ�� أن ال��� فى اللغة م���� م� ت���� ال��ان ، أ�

م�ع�ه ، وح�ل�ل�ه على الع�و ، و�ل م�ضع ح��� ، ال ی�� ال�ص�ل إلى ما فى 

  )٤٥(ج�فه ��ه�لة فه� ح�� ، وج�عه ح��ن.  

أه�ها �ال���ة أل�ة دولة ت���  وال���ن فى مق�مة ال���ة ال�فا��ة ، بل هى

أن ت��ى ح�ودها وم�نها م� ه��ات الع�و ، وت��عها م� ال�ق�� فى أی��ه ، وألن 

م�ل�ة غ�نا�ة �ان� م�نها فى م�مى الق�� ال���ان�ة ال��اورة لها ، سع� ��ل 

ج��ة فى ت���� الع�ی� م� ال���ن ، ول�� ه�ا أمً�ا م����ثًا فى بالد األن�ل� 
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١٠٧ 

، فعلى م�ار تار��ها ع��ت ال�ول ال�ى ح���ها إلى ب�اء ال���ن ل��ا�ة اإلسالم�ة

  .)٤٦(ال�الد اإلسالم�ة م� ه��ات أع�ائها 

وال���ن ����ة دفا��ة غا�ة فى األه��ة ، ووس�لة م� وسائل ال�فاع الق��ة،  

وهى خ� ال�فاع األول �ال���ة لل��ن ، ف��ى سق� ال��� خارج ال��ی�ة ، �ات 

ی�ة أسهل ، الخ��اق خ� ال�فاع األول ، وه� ال��� ، وث�ات ال��� دخ�ل ال��

وم�ع�ه �ع�ى فى ال����� ال���ى ث�ات وم�عة ال��ی�ة ال�ى �ق�م ���ای�ها ،فهى  

  ت�قــــ�م  األس�ار ل��ای�ها وق� اله��م  . 

أما ع� ش�ل ال��� م� ال�اح�ة ال�ع�ار�ة فه� ��ارة ع� ب�اء �ه م�ـار�ـ�  

، وه�ا ال��اء له ع�ة أبـ�اب جاءت �لها م��اخلة ، وعــادة ما ت�ــ�ن في  م�ـ�ـ�ـة 

  )٤٧(إح�� زوایــاه. 

أما ع� اه��ام ب�� األح�� سال��� غ�نا�ة ب����� وت��ی� ال���ن لل�فاع 

ع� ال��ن وح�ای�ها  م� ه��ات أع�ائه� ، ال�امع�� فى بالده� ، ف���� ال��رخ 

-٧٣٣(  ل�ان الغ�نا�ى أ�ا ال��اج ی�سف األولل�ان ال�ی� ب� ال���� أن ال�

ة ال��ل على م��اء مالقة م) قام ب��اء ح�� على ج�ل فار ١٣٥٤-١٣٣٣هـ/٧٥٥

، ل��ای�ه م� أ�ة ه��ات عل�ه ، وفى ذل� �ق�ل ".... وفى أ�امه( ی�سف األول)  

 ...... ب�ى ال��� ال�امى ال�روة ، ال���ى على الق�رة ، فى ال��ل ال���ل �ق��ة

  . )٤٨(مالقة ، فع�� �ه الف��، وجل ال���... "

 -هـ ٧٥٥()٤٩(وقام اب�ه وور��ه فى ح�� ال��ل�ة ال�ل�ان م��� ال�ام�

م)، �االه��ام ب����� ال���ن ل��ا�ة ال�ل�ان  ١٣٩١ -م ١٣٥٤هـ /  ٧٩٣

اإلسالم�ة ، وم� أجل األم�لة على ذل� ، اه��امه ب���ی� ب�اء ح�� ج�ل فارة  

ول� ی��قف ع�� ه�ا ال�� ، و�ن�ا �ان ق� أم� أهل مالقة ���ورة  سالف ال��� ،

االه��ام ب��اء ال���ن الق��ة ل��ا�ة ال��ی�ة وم��ائها  . ��ا اه�� ���� م�ی�ة 
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١٠٨ 

آش� على ح�ود ق��الة وش�� األس�ار العال�ة على ال��� ل��ای�ه ، و��ى عل�ها 

وزاد فى أس�ار ال���ن ،  األب�اج  ، وقام ب���ی� ح��ن ال���اء قلعة مل�ه� ،

     )٥٠(وزودها �األب�اج 

أما ال��� م� ال�اح�ة ال�ع�ار�ة ، ���ه� على ب�اعة ال��اء وع��ة الع�ارة  

ال����ة فى تل� الف��ة ، فال���� إل�ه ����ة ح���ة ت�ود ع� ال���اء ��فة خاصة 

عل�ه ، فق�  وال��ی�ة ��فة عامة ، ت��أ ع���ه م� اخ��ار ال��ان ال�� ت� ت����ه

ت� اخ��ار م�ان م�تفع ، ���ف على ال��� م�اش�ة ، وعلى ال���اء ، وق��� م� 

وت��لى ع��ة ال���ة  ق��ة ال��ی�ة ، ح�� �ف�ل ب��ها و���ه رقعة خ��اء .

ال�فا��ة ه�ا فى أن ال��� والق��ة ی�ت��ان ����� عل�ه س�ر ،  و���ف ال��� 

 ال��� م� ال�اح�ة األخ�� م���ر ال��ل على ال��ی�ة م� ارتفاع شاه� ، وأمام

)٥١(.  

وال��� ت� ت���� أس�اره ال�ارج�ة ���ل مع�ار� ���از �ق�ته ، ح�� ب�ى 

م� اآلج� األح�� ، و�غ��ه م� ال���ن ال����ة ، الب� م� وج�د ب�ج رئ��ى 

لل��ا��ة وال��ا�ة ، و�ان ب�جه أب�� الل�ن ، وواجه�ه م���ی�ة  ،  أما أب�اب 

ف�ان� أر�عة  ����ة  ال��� ، �لها فى س�ر ال��� األسفل ، وأح� ه�ه ال��� 

  .)٥٢(األب�اب ی�د� إلى ق��ة ال��ی�ة

و�ل ح�� ج�ل فارة سالف ال��� �قف شام�ًا ، م�افعًا ع� ال���اء وال��ی�ة، 

ح�ى �ان� ال��لة ال��سة ال�ى ش��ها م�ل��ا ق��الة وأراج�ن على ال��ی�ة فى عام 

م ، و�ع� �ع� ح�ار دام أر�ع�� ی�ًما ، ت� االس��الء على ال��ی�ة ١٤٨٧هـ /    ٨٩٢

  .)٥٣(وال��� 
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١٠٩ 

أما ع� أه� ما ت�قى م� ال��� م� آثار ح�ى اآلن ، فال ت�ال أج�اء م� 

أس�اره  ، وأج�اء م� ب�جه ، شاه�ة على ع��ة ال��اء ال���ى اإلسالمى األن�ل�ي، 

   )٥٤(���ازه ال�ع�وف ، ال�� ����ه ع� غ��ه م� ال��ز ال�ع�ار�ة .

��ا�ة ك�ا اش�ه� م� ح��ن م�ل�ة غ�نا�ة أ��ًا ، ح�� ت� ت����ه ل

، أح� أشه�  Moclin عاص�ة ال��ل�ة م�ی�ة غ�نا�ة ، س�ى ���� م��ل�� 

ال���ن ال���عة فى تار�خ م�ل�ة غ�نا�ة ، اخ�ار ال��ل��ن م�انه ف�ق ر��ة ج�ل�ة 

، و�قع على �ع� اث��� وثالث�� عال�ة ، ه�م�ة ال��ل ت��ف على  ال��ائ� ال��اورة  

لعاص�ة ، وفى أسفل ال��� تقع ق��ة ك�ل� م�ً�ا ش�ال غ��ى م�ی�ة غ�نا�ة ا

  )٥٥(م�ل��.

وق� اه�� سال��� غ�نا�ة به�ا ال��� أله���ه ، و�ان�ا ���دون ب�اءه 

-�٨٨٨اس���ار ، فه�ا ه� ال�ل�ان أب� ع�� هللا م��� ال�غل سل�ان غ�نا�ة (

، فى ف��ة ح�ب غ�نا�ة األخ��ة ، وص��دها أمام   )٥٦(م)  ١٤٨٦-١٤٨٢ه /  ٩٢٨

م ب��ادة ١٤٨٥هـ / �٨٩٠ان�ة ال��سة عل�ها إلسقا�ها ، قام فى عام اله��ة ال��

    )٥٧(ب�اء ال��� ، وال��سع ��ه، وز�ادة ت����ه ، و��اء ما ته�م م� أس�اره.

وت�لى ال�ور ال�فاعى لل��� ����ة دفا��ة فى ال���� له��ات ق��ال�ة  

م�ل��ى ق��الة وأراج�ن األخ��ة ع�ی�ة ، وق� لع� ح�� م�ل�� دوًرا �ارًزا فى ح�ب  

الس��داد م�ی�ة غ�نا�ة العاص�ة ، وم�ع ه��ات ال��ار� عل�ها أك�� م� م�ة  ، 

إذ أنه م� أم�ع خ��� ال�فاع ال��ال�ة ع� م�ی�ة غ�نا�ة ، وع��ما ش� ال��� 

م ، ١٤٨٥هـ/ی�ل�ه ٨٩٠الق��الى ح�ل�ه ال��سة على ح�� ال��ل��  فى ش��ان 

ل�ه ، ت�ه��ًا لالس��الء على غ�نا�ة ، فإذا ما سق� ال��� �ات �ق�� االس��الء ع
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سق��ها سهًال ، �ان لل��� دور �ارز فى ال���� له� ، وه�م�ا على أع�ا�ه ش� 

ه���ة ، الرتفاعه ، وم�ع�ه ، و��الة ج��ه، ووص�ل ال��� الغ�نا�ى ���ادة 

   )٥٨(ال�ل�ان أب� ع�� هللا م��� ال�غل �ق�اته لل�ود ع� ال��� . 

ول��عة ال��� وق�ة ب�اءه ، ��ع� اس��الء ق��الة وأراج�ن عل�ه فى ح�ل�ه� 

م ، ال�ى  ١٤٩١هـ / أب��ل  ٨٩٦األخ��ة على غ�نا�ة فى ج�اد� اآلخ�ة س�ة 

، ن�� معاه�ة ت�ل�� غ�نا�ة )٥٩(ان�ه� ب�خ�ل غ�نا�ة �ع� ذل� واالس��الء عل�ها  

واألب�اب وال���ن ، ��� أن فى ن� ص��ح على أنه م�ى ت� ت�ل�� ال���اء 

ی��ل� مل� غ�نا�ة اب�ه ال�أخ�ذ ره��ة ل�� ال�ل��� ، ال�أس�ر فى ح�� م��ل�� 

، و��ل� األش�اص ال��ج�دی� معه م� ج�ار� ال�ل�ان وع���ه ، ال�ی� أس�وا معه 

م�ا ی�ل على م�عة ال��� وق�ته ، ول�ال ذل� ل�ا اخ�ارته مل�ك ق��الة ) ٦٠(. 

  ل��� ال�هائ� .   وأراج�ن م�اناً 

و��لل على ح�ص سال��� ب�ى األح�� أ��ًا على ب�اء ال���ن ل��ا�ة 

ال��ن و��اصة ال����ة ، ح�صه� على ب�اء ال���ن ال�احل�ة على ساحل ال���ة 

  . )٦١(، ل��ای�ها م� ناح�ة ال��� ، وق� ش��وا على ه�ه ال���ن األب�اج العال�ة 

�� ، ع�� سال��� ب�ى األح�� ، وأله��ة ج�ل �ارق �ال���ة لل��ل�

فق� ت�  م ،١٣٣٣هـ /٧٣٣وسال��� ب�ى م��� على ت����ه �ع� اس��داده عام 

إعادة ب�اء ح�� ال��ل  وزاداوا ��ه ، وقام�ا ب�عل�ة ال��ر ال��  ح�له ، وأصل��ا 

  )٦٢(ما �ان ق� ته�م ��ه 
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ك�ا ح�ص األن�ل���ن ��ع� على ت���� م�نه� ، ف�ار��ا فى ب�اء 

ل���ن خارج ال��ن ل��ای�ها م� األع�اء ، وشار��ا فى ب�اء األس�ار ح�ل ه�ه ا

م) ١٣٧١هـ /٧٧٣ال���ن ، فه�ا ه� العال� أب� ال���ات ب� ال�اج ال�ل��قى( ت 

م� العل�اء  األن�ل���� ال��اه�ی� فى ع�� ب�ى األح��، ��� ال�اس على 

ل�ة ل��ای�ها ، وشارك ب�ف�ه ال��ار�ة فى ب�اء ال���ن ، وت����ها �األس�ار العا

   )٦٣(  فى ت����ها ، بل أنف� على ذل� م� ماله ال�اص. 

وح� سال��� غ�نا�ة أ��ًا س�ان ال��ا�� ال��ود�ة على  ت���� م�نه�، 

ب��اء ال���ن وز�ادة ال���ة ال�فا��ة ، خ��ة ه��م ال��ال� ال���ان�ة عل�ها فى 

ذل� ب��اء ال���ن واألس�ار ح�ل ال��ن أ� وق� ، وت�ع� ع�ل�ة ج�ع ال�ال ل��ف��  

، فقهاء ال��ن ال��ود�ة ، بل ح��ا ال�اس على س�اد ما على أم�اله� م� م���الت 

  .)٦٤(ل�الح ال�ولة الس�غاللها فى ع�ل�ة ت���� ال��ا�� ال��ود�ة

الق� اه��ام سال��� غ�نا�ة ح�� م�ی�ة  وم� ال���ن ال�ه�ة ال�ى

وه� ح�� ���� ، و��لل على أه���ه ال����ة ، أن   )٦٥(   Salobenaشل��ان�ة 

( ))٦٦( ب� أبى ال��� على ال�لق� �ال�غ��ال�ل�ان الغ�نا�ي أب� ع�� هللا م��� 

رم�ان س�ة م) آخ� سال��� غ�نا�ة حاول فى ١٤٩٢-١٤٨٢هـ /٨٩٧-٨٨٧

م اس��داده م� أی�� ق��الة �ع� أن �ان� ق� ن��� فى ١٤٩٠هـ/ أغ���  ٨٩٥

االس��الء عل�ه ق�لها �أع�ام ، ول��عة ال��� وق�ة ب�ائه ال�ى �ان ق� اه�� بها 

ت��� م� �ان �ه م� ال��ار�, ف�اص�ه ال��ل��ن م� ق�ل أث�اء ت����ه ،  
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ا دل�ل ق�� ال�ل�ان ، واس���  الق�ال ل�الثة أساب�ع، واس��ال عل�ه دخ�له ، وه�

  )٦٧(على ق�ة ال��� وم�اع�ه.

و���� ال��رخ ل�ان ال�ی� ب� ال���� ع�دًا م� ال���ن ال�ه��ة فى 

، وقال ع�ه أنه   Vera، ج��ب م�ی�ة ب��ة  Mujacarغ�نا�ة م�ها ، م�اق� 

وال�ة ال���ة ، و�قع على نه�  فى Puchenaح�� ج�ی� ، وح�� ب�شانة 

  )٦٨( ال����رة  ، وق�ال ع�ه أنه ح�� مانع  .

وم�ا س�� ی��ح أن ب�ى األح�� فى غ�نا�ة �ان�ا ق� اه���ا ب����� ال��ن 

ب��اء ال���ن ، ��ا اه���ا ب��م�� ال���ن �اس���ار ، و�صالح ما �ان ی�ه�م م�  

لى ال��ام ب�ل� �اس���ار، لل�ود ع� أس�ارها ، وأب�اجها ، و���� له� ح� ال���ة ع

  م�نه� أمام ال��لة ال��سة عل�ها . 

ك�ا ات�ح أ��ًا ال�ور ال�فاعى لل���ن ����ة دفا��ة ، وت��ار ح�الت 

ال��ال� ال���ان�ة فى ح��ها ض� م�ل�ة غ�نا�ة ، وم�اولة االس��الء على ال���ن 

االس��الء على ح�� ال�ه�ة �اس���ار ، ول�� ث�ة دل�ل على ذل� م� م�اولة 

م�ل�� الق��� م� غ�نا�ة ع�ة م�ات ، م�ا ی�لل على أه���ه ال�فا��ة ، وق�ته 

  ال�ع�ار�ة ، وصالب�ه ، وح�� اخ��ار م�ضعه ال�� ش��� عل�ه . 

  األر��ة:  -

ل�م   ال��ا� فى اللغة مالزمة ال��ان وال��ات ��ه ، وه� م��� م� ر�� ، أ�

   )٦٩( ، واص�الحًا ال��ا� �ع�ى مالزمة ال�غ� .
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و�ان اه��ام ال��ل��ن األوائل م�� ف��ة م���ة ت�جع إلى ات�اع ح��ة 

وت�  الف��حات اإلسالم�ة فى عه� ال�فاء ال�اش�ی� ب����� ال��احل اإلسالم�ة ،

ت���� ع�د م� األر��ة عل�ها إلقامة ال��� ال�قاتل�� ف�ها ، ول�ومه� إ�اها ل�د أ� 

  )٧٠(ه��م عل�ها . 

وان�قل� األر��ة إلى بالد األن�ل� ، �اع��ارها بل� م� ال�ل�ان ال�ى شه�ت 

م�اجهات ع�ی�ة ب�� الق�� اإلسالم�ة ، وال��ال� ال���ان�ة ، بل إن لف� ر�ا� ان�قل 

  )٧١( .  �Rebatoال� ال���ان�ة ، وان�قل �ع� ذل� لللٌّغة اإلس�ان�ة إلى ال�

ولألر��ة أن��ة م���عة  ب�� ال�ی��ة ، وال����ة ، وال��ن�ة  ، ففى ال��ا�ة 

كان� ق� ن�أت لل��ام ب�ور ح��ى ، ث� اس���م� ��ور لل��ادة وم�اك� لل���ف ، 

لل��اد الغ�ائ�ة ، ��ا   وق�م� �ع� ال��ا�ات خ�مات ت�ار�ة ، وم���دعات حف�

  ) ٧٢( اس���م� األر��ة ����ات لل���� ، ��ا �ان� ���ا�ة  أم� ل�ف� ال��ق .

وفى ع�� ب�ى األح�� ، ون��ًا ل���ة ه��ات ال��ال� ال���ان�ة عل�ها ، 

ك��ت ال��ا�ات وال��ا���� ف�ها ، و�ان أغل� دروها ال�ور ال���ى ، وم� أشه� 

، وه� ر�ا�  Cabo de Cataالف��ة ، ر�ا� ال���ة  ال��ا�ات ال����ة فى تل�

م�ه�ر على ساحل م�ی�ة ال���ة ، قام ب�����ه ال�ل�ان الغ�نا�ى م��� ال�ام�، 

و�ان الغ�ض م� إن�ائه غ�ض ح��ى ، فق� ت� ت����ه ����ة دفا��ة ، مه��ه ال�فاع 

عل�ه وال�ود ع� شا�ىء ال���ة ، وح�ای�ه ، وال�ق�ف فى وجه أ� ه��م م���ل 

)٧٣(  .  
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، الق���ة م� م�ی�ة ال���ة،   )٧٤(   Pechenaك�ا �ان ه�اك ر�ا� م�ی�ة ��انة

و�ان� مه�ة ه�ا ال��ا� ال����ة هى ال��خل ل�� أ� ه��م م���ل على ال���ة 

  .  )٧٥(و��اصة م��اء ال��ی�ة 

  األس�ار: -

ل��ای�ها، ال���ن واألر��ة ��ا ات�ح أنها ت��ن على م�ارف ال��ن  

فإذا �ان ب�� األح�� ق� ع�ل�ا على ت���� ال��ن م� ال�ارج  على ال��� سالف 

  ال��� ، ف�اذا ع� ع�ل�ة ت���� ال��ن ذاتها .

وم� ال�ع�وف أن ال���ة ال�فا��ة �ال���ة ل��ا�ة  ال��ن واألح�اء ال����ة 

ال���� �ان� ت��أ م� ال��ر ال���� ح�لها ، ل��ای�ها م� أ� ه��م م���ل . و�ل�ا 

  ) ٧٦( كان� األس�ار ق��ة وم�تفعة �ل�ا زاد ذل� م� ع�ل�ة ال��ا�ة وال����� .

وع�ل�ة ال����� ل� ت�� ب����� ال��ر فق� ، و�ن�ا �ان� م�ودة �أب�اج  

على ��لها ، ت�د� دورها ال�فاعى ض� أ� ه��م ، وت�ص� فى ال�ق� نف�ه ���ج 

م�ا��ة أ�ة ت���ات �ات�اه ال��ی�ة ، وألن ال��ن اإلسالم�ة ال���� �غ�نا�ة العاص�ة 

وال����ة ال���اء ، و���� ، �ان� ، وال���ة ، ومالقة ، وواد� آش ، وال���� ، 

تقع دائ�ًا فى م�مى ال��ال� ال���ان�ة ، و��� عل�ها اله��م �اس���ار ، �ان سال��� 

غ�نا�ة یه���ن �أس�ارها وم�ان�ها ، و���ة األب�اج عل�ها ، ح�ى أن ال�ع� م�ه� 

ف�� فى ت���� أس�ار ق��ة ح�ل األح�اء واألر�اض ال���� . فه�ا ه� ال�ل�ان  

�سف األول �أم� ب����� س�ر ���� ح�ل ر�� ال��از�� ، أح� أر�اض غ�نا�ة ی 

  .   )٧٧(العاص�ة ، وأك��ها س�انًا 

و�ذا �ان ح�ام م�ل�ة غ�نا�ة �ع�ل�ن على ت���� األس�ار ل��ا�ة ال��ن 

واألر�اض ال����ة ، أل�� �األح�� أن یه���ا ب��اء أس�ار م��عة ح�ل قلعة ح��ه� 

، مق� إقام�ه� وذو�ه� ، ومق�  ح�� ال��ل�ة .     )٧٨(ق�� ال���اء  ، وال�ق��د ه�ا  
)٧٩(    
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ول�����ها ، وز��اة ح�ای�ها ، ت� ت���� س�ر ح�ل ج��ع ق��رها ، 

و��جع تار�خ إن�اء ه�ا ال��ر إلى م��� ب� األح�� م�س� ال��ل�ة ، ال�� �ان 

ه �اس���ال أج�اء ����ة ق� ش�ع فى ب�اء أج�اء م�ه ، ث� أك�ل اب�ه م��� ال�انى الف�� 

   )٨٠(م� ال��ر  ، وع�ل  على ت����ه .

واس��� ال��اء وال����� فى ه�ا ال��ر ، والقى ع�ا�ة واه��ام سال���ه� 

، ح�ى �ان عه� ال�ل�ان أبى ال��اج ی�سف األول ، ال�� أت� ب�اء ع�د ���� م� 

  .)٨١(األب�اج عل�ه ، وقام ب����� أب�ا�ه 

عى ف��� ، ت��ل الق��ة ال��ر  فى ناح�ة الغ�ب و���از مع�ار� دفا 

، أما ع� مادة ت����ها ف�ان� م� ال��ارة ال�ل�ة الق��ة ، ال��تفعة إلى ح� ���� 

  .)٨٢(، ل��ادة ال��ا�ة وال����� 

و�ن �ان س�ر ج�ل �ارق ق� قام ال��ح�ون ب�����ه ، إال أنه القى اه��ام 

م ع�� ١٣٣٣هـ /�٧٣٣داده عام وع�ا�ة سال��� م�ل�ة غ�نا�ة ، ��ع� اس� 

   .)٨٣( ال��ل��ن إلى إصالح ما ته�م م� أس�اره 

م قام ال�ل�ان الغ�نا�ى الغ�ى �ا� م��� ال�ام� ١٣٥٥هـ/٧٥٦وفى عام 

   )٨٤( ب��م��ه ، وتعل��ه ل��ا�ة ال��ی�ة.

و�ذا �ان� م�ی�ة ال���ة ق� ش�� م�س�ها ع�� ال�ح�� ال�اص� أس�ارها فى عام 

، وأمع� فى ت����ها ، فإن ه�ه األس�ار ق� شه�ت ع�ا�ة �ل     )٨٥(م  ٩٥٤هـ /٣٤٣

ال�ول ال�ى تعاق�� فى ح�� دولة اإلسالم فى األن�ل� ، وقام ح�ام ب�ى األح�� 

�ها ، و�ل�ا یه���ن ���رها ح�ى ب���ی�ها ، وال��ادة ف�ها ، و�صالح ما سق� م

، وشه�ت أس�ار ال���ة ع�ة )٨٦(م١٤٩٠هـ/ ٨٩٥سق��ها فى أی�� الق��ال��� عام 

ت��ی�ات وت����ات فى ع�� ب�ى األح�� ، ع��ما اش��ت و�أة ال��ال� 

  . )٨٧(ال���ان�ة على ال�الد اإلسالم�ة 

ل���، وات�� أما ع� أس�ار ال���ة فق� �ان لل��ی�ة س�ر ���� م� ناح�ة ا

�ارتفاعه وم�ان�ه ، أله���ه فى ح�ا�ة ال��ی�ة إذا ما هاج�ها الع�و ���ًا ،  ��ا �ان 
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لها س�ر ت� ت����ه ل��ا�ة أر�اضها و��اصة ر��ها ال��قى ل��ای�ه ، ��ا ت� ت���� 

   )٨٨(س�ر ���� ل��ا�ة ر��ها الغ��ى .

، )٨٩(م١٣٠٩هـ /٧٠٩ وق� لع� س�ر ال���ة دورًا فعاًال ����ة دفا��ة فى عام

ح���ا هاج�� الق�ات األراج�ن�ة ال��ی�ة ، وف�ض� ح�لها ال��ار الق�� ، وعلى 

ال�غ� م� أن آالت ال��ار األراج�ن�ة �ان� ح�ی�ة وق��ة ، فإنها ل� ت���� م� 

  .)٩٠(اق��ام أس�ار ال���ة ل��ان�ها وق�تها ، وارتفاعها 

أما ع� ال��ر م� ال�اح�ة ال�ع�ار�ة ، ف�ان ی�ألف م� م��ى فى أعاله ، 

���� عل�ه ال��ار��ن وق� ه��م األع�اء على ال��ی�ة أو ال�ى ، ��ل� عل�ه 

م��ى ال��ر ، وال��ر �ه ع�د م� ال��فات مه��ها أن �ق�ف م�ها �ال�هام ، ل�د 

  )  ٩١(اء بها م� الع�و . الع�و وت���فه ، و�ه أ��ًا �ع� األماك� ص��� لالح��

وت�ه� �قا�ا ال��ر ال�� ت� ت����ه ح�ل م�ی�ة غ�نا�ة العاص�ة على م�انة 

ب�ائه وع��ة ت����ه ، وت�قى م� ال��ر ح�ى اآلن أج�اء  فى ال�هة ال��ال�ة 

  )  ٩٢(الغ���ة، ت��� ن�� ��ل� م�� ، ��ا �ق�� �ع� أج�اء م� س�ر ال�هة ال����ة .

م�ار تار�خ دولة اإلسالم  وم�ا س�� ی��ح أن الف�� ال���ى األن�ل�ي على

فى بالد األن�ل� �ان مه�� �ال��ر ل�وره ال���� ، ح�ى أنه� ت���ا أس�ار ال��ن، 

وش��وا األس�ار ح�ل األماك� ال����ة ، و�ل ذل� �ق�� ال��ا�ة وال����� ، 

  وال��عة م� الع�و.

وت��� ���ة ال�����ات ، وااله��ام �األس�ار م� ح�� م�انة ال��اء ، وق�ة 

م�اده ، ل��ش� س�اسي ، وه� ال��ف ال����� م� ال��ال� ال���ان�ة ، ال�ى �ان� 

ق� ق��� ش���ها فى تل� الف��ة ، وأض�� تهاج� األراضى اإلسالم�ة ل�ل نهار ، 

وم� ه�ا ���� ال��م أن ال��ل��� فى م�ل�ة غ�نا�ة زاد ح�� اإلنفاق الع���� 

األن�ل� ،أو تل� ال�ى عاص�ته� فى ع��ه� ع�� س�ق�ه� م� ال�ول ال�ى ح�� بالد  

بالد ال�غ�ب ، ���� ع�م ال�ع�ر �األمان ال�� دفعه� ، وه� ما دفعه� ل����� ب��ة 

  دفا��ة، ق� ت��ن م� وجهة ن��ه� ال�الذ اآلم� له� . 
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  األب�اج:  -

ع�ف اب� م���ر ال��ج فى اللغة على أنه �ل �اه� م�تفع  ، فالُ�ُ�وج ُبُ�وج 

  . )٩٣(وارتفاعها  ل�ه�رها و��انها

أما األب�اج ��نها ب��ة دفا��ة ، ��ق�� بها ذل� ال��اء ال�� ���ن فى م�ان 

�ارز ف�ق ال��ر ، ومه��ه ال��ا��ة ، وال�فاع ع� ال��ر وع�م اخ��اقه ، ولها دور 

ح��ى فعال على م�ار تار�خ ال��ل��� فى بالد األن�ل� ، ح�� دفع�ه� ال��وف 

��اع ال��ال� ال��اورة له� فى أمالكه� ، لاله��ام ب����� سالفة ال��� ، و���ة أ

  )٩٤( األب�اج على األس�ار ، ل��ادة ت����ها .

أما ع� دور ب�ى األح�� فى ت���� األب�اج ����ة دفا��ة ، فق� اه���ا بها ،  

م) ١٣٠٩-١٣٠٢هـ/ ٧٠٨-٧٠١()٩٥(وزادوا ف�ها ، فه�ا ه� ال�ل�ان م��� ال�ال�

أب�اج على س�ر غ�نا�ة م� ناح�ة ف��ها األخ��  ل��ا�ة  �أم� �إن�اء خ��ة

  . )٩٦(   أهل ال��� وق� ه��م ال��ار� عل�ه�

غ�نا�ة ب��اء األب�اج  ول�� ث�ة دل�ل على اه��ام سال��� ب�ى األح�� فى

أك�� م�ا ذ��ه ال��رخ ل�ان ال�ی� ب� ال���� ، ال�� ی��� أن ع�د األب�اج فى 

  . )٩٧(ال��ل�ة فى ع��ه بلغ أر�عة ع�� ألًفا

و�ان م� ال���عى أن ت�داد أع�اد األب�اج فى ال��ن وال��انىء ال����ة ، 

د ���� م� األب�اج ح�لها فأله��ة م�ی�ة مالقة م�ًال ، ع�� ب�� األح��  ل��اء ع�

  .)٩٨( لل�ود ع�ها ، ح�ى أنها م� ���تها وش�ت ض�ائها ش�ه� ب��وج ال��اءا

��ا ذ�� ال��رخ واش��� إف�نج أنه وق� اس��الء ح�لة ق��الة على م�ی�ة  

م ،  �ان ع�د األب�اج  ال�ى ت� ح��ها �ال��ی�ة ١٤٨٧هـ /  ٨٩٢مالقة فى عام 

  .)٩٩(ح�الى ألف وثالث��  

و���� أن ه�ه األب�اج �ان� عائقًا أمام تق�م ال��لة ل���تها وم�ان�ها ، واس���ل  

ال��� فى ال�ود ع� أب�اجه� ���ى ال��ق ، ول�ال ت�لل أح� القادة ب�ف�ه لل��ج األول 
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وأشعل ال���ان ��ه ، ل�ا ت��� م� االس��الء عل�ه ، ث� تق�م ن�� األب�اج األخ�� ، 

ى ال�ها�ة م� دخ�ل ال��ی�ة �ع� سق�� األب�اج فى أی�یه�،  ح�ى ت��� الق��ال��ن  ف

    )١٠٠( وت� ت�م�� ع�د ���� م� األب�اج .

ومع ازد�اد ال�غ� ال���انى و��اصة الق��الى على ال��ن اإلسالم�ة ، 

ع�� سال��� غ�نا�ة فى الق�ن ال�اسع اله��� / ال�ام� ع�� ال��الد� ل��ادة  

ال�فا��ة ب��ادة أع�اد األب�اج ، وم� أه� ال��ن ال�ى ح��� �ع�ا�ة واه��ام  ال��ة

سال��� تل� الف��ة فى ت���� أس�ارها ب��اء األب�اج عل�ها م�ی�ة ال���ة  ، و�ان� 

   )١٠١(أغل�ها أس��ان�ة ال��ل .

و����   ك�ا اه�� ال������ن ���ار�ة ب�ى األح�� فى ت���� م�ن األن�ل� ،  

م�زوق أن ال�ل�ان ال����ى أب� ال��� على قام ب����� م�ی�ة رن�ة  ال��رخ اب�

، وأم� �إن�اء ع�د ���� م� ال���آت ال����ة بها ، وع� ذل� ی���"... وفى بل�ة 

   )١٠٢(  رن�ة م� آثار ال��اء ال���ث ع� أم�ه وال�عاقل ال����ة واألب�اج ال�ام�ة.."

بالد األن�ل� فى ع�� ب�ى األح�� زادوا م� ب�اء  ك�ا أن ال��ل��� فى

 Torresوت���� أب�اج ال��ا��ة وال�ع�وفة فى تل� الف��ة �اس� أب�اج ال�ل�عة 

Atalaya    ال�����ة اس�ها م� ال�ل�ة الع���ة ال�ل�عة ، و��� ت����ها على ارتفاع ،

فى اس���اف ، وت��� ال�ه�ة ال����ة له  )١٠٣(ك��� ح�ى ت�هل ع�ل�ة ال��ا��ة 

وأ�ل� عل�ه اب� ����ة اس� ال�ا��ر ،   )١٠٤(ال��� ، وه� دور ال��ج�دی� �ه 

ول�ل� س�ى ال��ج أح�انًا ب��ج ال�ا��ر ، فإذا ما وج� أن ه�اك خ��ًا أو ه��مًا ، 

�ق�م على الف�ر ب��ل�غ ذل� ح�ى ی���� ال��� ، و���ع� ال���ع ل�د ال��� ، ی�لل 

ب� ����ة أث�اء رحل�ه فى بالد األن�ل� ، و�ع� دخ�له على ما س�� أن ال�حالة ا

م�ی�ة سه�ل تع�ض ه� وم� معه لع�ل�ة ق�ص�ة على ی� ق�اص�ة ن�ار� ،كان�ا 

، ول� ��� ال�ا��ر ب��جه ، ول� ی��ر أح� �ال��� ال��  )١٠٥(فى أر�عة أجفان 

  .)١٠٦( ، فق�ل فارس م�ل� ، وت� أس� ع��ة  داه�ه�



    األثر الحربي للبنية الدفـاعية في األندلس                                                            حسام محمود المحالويد.  

 م)٢٠٢٠أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١١٩ 

ل�ل�عة ����ة دفا��ة ت�ص� ت���ات الع�و ،  ع��ت ولل�ور ال���� ألب�اج ا

الق�ات ال�عاد�ة فى أغل� ه��اتها على ت�م��ه ق�ل ه��مها  و��اصة فى ال��ا�� 

ال��ود�ة ، ألن ه�ه األب�اج �ان� ت��ل عائقًا له� فى ت���ه� ن�� ال��ن اإلسالم�ة 

  . )١٠٧(، وت��ع تق�مه� 

�ة ع�� سال��� ب�ى األح�� فى ز�ادتها وأله��ة أب�اج ال�ل�عة فى ع�ل�ة ال��ا�

ح�ل ال��ن ال�ه�ة �غ�نا�ة وال���ة ومالقة ، وال����ة ال���اء ، و��اصة ال�احل�ة 

  .)١٠٨( م�ها ، لل��اع�ة فى درء خ�� اله��ات ال�عاد�ة 

ال���ل �ان ���اج لع�د ���� م� األب�اج ل��اق��ه ،  وألن ال�احل الغ�نا�ى

أم� ال�ل�ان الغ�نا�ى ی�سف األول �إقامة ع�د ���� م� أب�اج ال�ل�عة عل�ه ، 

فق� بلغ إج�الى ما ت� ت����ه م�ة واح�ة أر�ع�� ب�ًجا ، �ان� �لها على ال�احل فق� 

. )١٠٩(   

ُع�ف �األب�اج ال��ان�ة    ك�ا ورث ب�� األح�� ع� ال��ح�ی�  ن�عًا م� األب�اج

، وه�ا ال��ع ل� ��� مع�وف ق�ل ال��ح�ی� ، فه� م� اب��اره� فى ف��ن ال�فاع ع� 

م�نه� ،  واله�ف م� ه�ا ال��ع م� األب�اج ، ت���� ال��ر ال�ارجى لل��ی�ة أو 

  . )١١٠(ال�ى

وألن الغ�ض م�ه ال��ا�ة وال�فاع فه� ی�ت�� �ال��ر ع� ���� س�ارة ثان��ة  

�ى ق�رجة ، الغ�ض م� وج�دها غل� ال���� أمام ال�هاج��� ، وم�ها ال���عة ت�

ال��ل وال����ة . وق� قام�ا ب����� أب�اج على غ�ارها ل����� قلعة ح��ه�، وم� 

 أشه� ه�ه األب�اج فى ال���اء ب�ج ال���ات ، و��ج م��ع ال�ل�ة ، و��ج األم�اء.

)١١١(   

ال�ع�ار�ة ؛ ب�اٌء ح��ى ق� �أخ� ع�ة أش�ال   أما األب�اج ��فة عامة م� ال�اح�ة

مع�ار�ة ، ت��� بها فى بالد األن�ل� ع� غ��ها م� ال�ل�ان ل���ع أش�اله ، فق� �أخ� 
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ال��ج ال��ل ال���ع ، فق� ��ه� على ه���ه ال���عة م� ال�ارج ، وق� �أخ� ال��ل 

   )١١٢(ال��اسي ، أو ال��انى ، وق� ���ن ال��ج م���ی� ال��ل. 

ألب�اج ال��ع�د األضالع سالفة ال��� ، ع�ف �ع�ها  ق���ًا  فى الع�ارة وا

ال�ومان�ة وال���ن��ة ، وم�ال ل�ل� ما �ان م�ها م� �قا�ا على أس�ار �ع� ال��ن 

  . )١١٣(كإش��ل�ة 

 وم� ال�ع�وف أن الع�ارة ال����ة ال��ح��ة وال��ا���ة ق� تأث�ت ����ًا فى 

���قة ب�ائها �الع�ارة ال�ومان�ة وال���ن��ة ، وم� ه�ا قام�ا ب����� أب�اج م��سة ، 

وم���ة ال��ل ، وورث ب�� األح�� ال��ز ال�ع�ار�ة ال��ح��ة وزادوا عل�ها  ، 

ف�ه�ت عل�ها �ع� ال�غ��ات فى ع�د األضالع ، فع�ف� �األب�اج م�ع�دة 

     )١١٤(األضالع.

�ها ب�� األح�� �ان� األب�اج ال���عة ال��ل ، ل�� أشه� األب�اج ال�ى ش� 

  )١١٥(ل�ل� ف�ل�ها فى أب�اج أس�ار ال���اء مق� ح��ه� ، وم�ان إقام�ه� . 

ت� ت����ها على أس�ار ال���اء ��ارة ع� ف�اغ  واألب�اج ال���عة ال��ل ال�ى

م�ع� ال��ل ، إال أن ال��ی� ��ه أنه ی�خل  ���ًءا م� ق�� ، م�ا �ع�ى أن 

ت�اخًال ����ًا ق� ت� ب�� ال���ة ال�فا��ة والع�ارة ال��ن�ة ، و�ل فى تل� الف��ة ���ل 

ال���ذج م� مل��� فى ه�ا ال��ع م� األب�اج ، وم� األم�لة ال�اض�ة على ه�ا 

و��ج  Machucasو��ج ق�� ماشع�قا   Comaresاألب�اج ، ب�ج ق�� ق�ارش 

، بل �ه�ت �ع� ال��اذج ال���ة م� ال��از الغ�نا�ى  Damasق�� العقائل 

  Homenajeالف��� ، ح�� ش�ل� �ع� األب�اج ق��ًرا �املة ، م�ل ب�ج ه�م��اخ  

  )١١٦( .Infantas، و��ج األم��ات  Cantivaو��ج األس��ة 

وال��ج ���اء ی�ألف م� ن�ف�� ، ال��ف األدنى م�ه م��� ، وال��ف 

العل�� م�ه ��ارة ع� غ�فة ، وس�ح ال��ج الب� م� أن ی�ف�ح مع س�ر ال���ى ، 
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وتعل� ج�ران ال��ج ش�فات ، وفى �ع� األب�اج �ان� ه�اك غ�ف�ان ، واح�ة ف�ق 

دة ���اف� ل�مى ال�هام  ، األخ�� والعل�ا ت��� لل��ا�ة . وج�ران ال��ج م�و 

  .  )١١٧( وتغ�ى الغ�فة ق��ات ن�ف ��و�ة

و���� الع�ض ال�اب� أن ال�اجة أم االخ��اع ، وأن ال��وف ال����ة 

�ال��ل��� فى بالد األن�ل� فى تل� الف��ة ، وت�ال� الق�� ال��اورة له� على أمالكه� 

اه��امه� ال��ی� به�ا األم�   ، جعل�ه� ی�ف��ن فى ع�ل�ة ت���� ال���ة ال�فا��ة ، وم�

، ب�أوا فى ال����� ���ز مع�ار�ة م��ته� ع� غ��ه� ، عالوة على ال��ز ال�ى 

  ورث�ها ع�� س�ق�ه� فى ح�� بالد األن�ل� .

وات�ح أن ع�ل�ات ت���� األس�ار ب����� األب�اج �ان أم�ًا مه�ًا �ال���ة 

وصل به� أن ر���ا األب�اج  له�، ول�ل� زادوا فى ع�د األب�اج على األس�ار ، بل

�الق��ر ال�ى �����ن ف�ها ، و��ل ذل� على م�� حالة القل� وال��ت� م� ش� 

  اله��م ال��اغ� عل�ه� م� ال��ال� ال���ان�ة ال��اورة له� .

ك�ا أنه ل��فه� م� أع�ائه� اه���ا �أب�اج ال�ل�عة أو ال��ا��ة ، وزادوا م�ها 

، و�ه�ت ق�رته� ال��ائ�ة فى ت���� ه�ه  ���ل س�احله� ،وعلى أس�ار م�نه�

  األب�اج ���ق ه��س�ة م��لفة . 

  األب�اب : -

�ع� ع�ل�ات ت���� األس�ار وما عل�ها م� أب�اج ، ی�ت�� �األس�ار ب��ة 

دفا��ة أخ�� لها أه���ها أ��ًا ,هى األب�اب ، فال�اب إح�� ال�سائل ال�فا��ة 

ى ال��ف� ال�ح�� لل�خ�ل إلى ال��ن واألح�اء ال�ه�ة ال�ى ت��� ال��ی�ة أو ال�ى ، فه

، و��عل دخ�ل الع�و ال��ی�ة أك�� صع��ة ، و���ل م�ة ال��ار لف��ة ل��� 

  ال��صل ل�ل�ل ، أو ح�ى إن��اف الق�ات ال�عاد�ة أل� م� األس�اب . 
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 وألن األب�اب ج�ء م� األس�ار ، ت��ل الف��ات ال�ح��ة �ال��ر ، ل�ا فهى

وس�لة دفا��ة مه�ة ، ت����م فى رد الق�� ال�هاج�ة ، ف�ع�ل الف��ات ال�ى تعل� 

األب�اب على ال��اع�ة فى ال�فاع ع� ال�اب ب�مى ال��ائل ال���قة ، و�األب�اب 

  )١١٨( أ��ًا ف��ات ل�مى ال�هام على ال�هاج��� .

س�ار ، ل�ل� �ان اه��ام ال��ل��� فى بالد األن�ل� ب����� األب�اب فى األ 

وااله��ام بها ����ة دفا��ة مه�ة ، وت��ى األب�اب �أس�اء ال��ا�� ال�ى ت��ه إل�ها 

إذا ما خ�ج� م�ه ، ��اب الف�� ، ألنه ��ل على الف�� ، وأح�انًا ���ى �اس� 

  )١١٩( ال��ان ال�� ی�د� إل�ه فى ال��ی�ة إذا ما دخل� م�ه  .

اب م�نه� ، أن م�ی�ة غ�نا�ة و��لل على اه��ام ب�ى األح�� فى غ�نا�ة �أب� 

َدت األب�اب في س�رها ح�ى وصل� لع���� �ا�ًا ، م�ا ی�لل على  العاص�ة ق� ُزوِّ

ك��ة س�انها فى تل� الف��ة ، وزادوا م� م�انة ه�ه األب�اب ، وزودوها �ف��ات فى 

ال�قف لل�فاع ب�مى ال��ائل ، وف��ات ل�مى ال�هام . و��لل على م�انة ه�ه األب�اب 

  .)١٢٠(ال�ع� م�ها ال ی�ال ح�ى اآلن ��ال�ه  أن

،  Puerta de Elvira  واش�ه� م� أب�اب غ�نا�ة العاص�ة  �اب إل���ة  

وال�� �قع فى ال��ر ال�اقع ش�ال غ��ى ال��ی�ة ، وم� �اب إل���ة ی��أ شارع إل���ة، 

 وم� ال�ع�وف أنه ال زال ���ل نف� االس� ح�ى اآلن ،  و�ان ارتفاع ال��ر فى 

ه�ا ال��ء ق� بلغ ح�الى اث�ى ع�� م�ً�ا ، وال ی�ال �ا�ً�ا ح�ى ال��م ، م�ا ی�ل على 

ح�� ال�اب ال�� �ان م�ج�د �ه ، وس�ر به�ا االرتفاع ���اج ل�اب أك�� م�انة م�ا 

  .)١٢١(ی�لل على ب�اعة األن�ل���� فى ال��اء وال����� فى تل� الف��ة 

وما �قال ع� م�ی�ة غ�نا�ة وأب�ابها �قال أ��ًا ع� م�ی�ة ال���ة ، فأس�ارها 

ال��تفعة ال���لة ، ال�ى ح��� �اه��ام سال��� ب�ى األح�� ، ف�ادوا فى أب�اجها 

، ح��� أب�ابها أ��ًا �اه��امه� ، م� ح�� ���ة ال��م�� ، وال��ادة ف�ها �ل�ا 
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ل���ة �اب م�سى ، أح� أعالم ال��ی�ة فى اق��� ال�اجة ، وق� اش�ه� م� أب�اب ا

و�اب ��انة ال��ل على م�ی�ة ��انة ، و�اب ال��دان ، و�اب  ع��ر سا�قة  ،

ال���ى ، و�اب دار ال��اعة ، ال�� ��ل على دار ال��اعة فى ال���ة ، و�اب 

ال��ات��، ال��ل على حى ال��ات�� ،  و�اب ال��� ال�� م� اس�ه ی��ح أنه على 

  .)١٢٢(ال���  

تل� الف��ة �ان�ا ق� اه���ا �ع�ل األس�ار ح�ل األح�اء  وأن ال��ل��� فى

ال���� ، �ان الب� له�ه األس�ار م� أب�اب ، ف�ان ال��ر ال�� ت� ت����ه ل��ای�ه 

 ���Puerta deل على  ثالثة أب�اب ، زادوا فى ت����ها ،وهى �اب ال��از�� 

Albaicin    ة  و�قع فى نها�ة ال��ر ، و�اب ف�� الل�ز أو فج الل�ز Puerta de 

Fajalauza   و�اب ال��ادةPuerta de Las Pesas  )١٢٣(.  

و���ح م� الع�ض ال�اب� أن األب�اب إح�� حلقات ال����� وال���ة 

ال�فا��ة فى ال��ل� ع�� تار��ه ، ول�� ���� الق�ل أن ب�اء األس�ار ح�ل ال��ن، 

ع�ل على  وت�م�� ما ته�م م�ها �اس���ار فى عه� سال��� ب�ى األح�� ، ق�

اه��امه� �أب�اب ه�ه األس�ار ، ف�ادوا فى م�ان�ها ، وزادوا فى أع�ادها ن��ًا الزدحام 

ال��ن �ال��ان ، و��اصة أن ع�� ب�ى األح�� �ان ق� شه� سق�� ال���� م� 

ال��ن اإلسالم�ة وف�ل س�انها م� ال��ل��� اله��ة إلى ال��ن ال�ى �ان� ال ت�ال 

ه�ا ارتفع� أع�اد ال��ان فى ���� م� ال��ن و��اصة فى ح�زة ال��ل��� ، وم� 

م�ی�ة غ�نا�ة ، ومالقة وال���ة ، وت�ل� ذل� ز�ادة فى ال�����، وت���� األس�ار 

، وز�ادة أع�اد األب�اب ال����ة بها .  ��ا ش��وا أس�ارًا ح�ل األح�اء ال���� 

  ل��ای�ها وزودوها �األب�اب . 
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  الق��ات : -

ت�داد ال���ة ال�فا��ة �ل�ا ات�ه�ا ن�� ال�اخل ، ح�� م�ا�� إقامة ال��ان، 

ففى ال�ارج تقام ال���ن واألر��ة، ث� األس�ار ال��ودة �األب�اج ،عالوة على أب�ابها 

ال����ة  ، ث� أس�ار  األح�اء ال����ة ح�ى ���ن ال�اس أك�� أمانًا ، ث� أخ��ًا 

، ال��ان ال�� ���� أن ���ن مل�أ ی���� �ه  ال�الذ اآلم� وق� ه��م األع�اء

ال�اس وق� ال��� ، أال وهى ق��ة ال��ی�ة ، ال�ى تع��� آخ� ما �ان م� ب��ة 

  دفا��ة داخل ال��ن واألح�اء ال����ة . 

وت�داد الق��ات فى ال��اء وال����� فى ال��ن ال���� ال�أه�لة �ال��ان ، 

وواد� آش ،وغ��ها م� ال��ن ذات ال��افة م�ل غ�نا�ة العاص�ة ، وال���ة ومالقة 

  )١٢٤( ال��ان�ة .

وق� اه�� سال��� غ�نا�ة �ق��ات ال��ن ل��ا�ة رعا�اه� أث�اء ه��م 

ال��ال� ال���ان�ة عل�ها ، ف���� ال��رخ اب� ال���� أن ال�ل�ان الغ�نا�ى م��� 

وت�م��   ال�ام� الغ�ى �ا� سعى ����ة ل����� ال��ن م� ال�اخل ع� ���� ت����

، ال�� أم� ب���ی� ق���ه    )١٢٥(Arehidonaق��ات ال��ن ، وم�ها ثغ� أرج�ونة  

، و�عادة ب�ائها وت����ها �ع� ت����ها فى غارات ق��ال�ة ، وت�لف� الق��ة ع���� 

  .   )١٢٦(ألف دی�ار  م� ال�ه�

ك�ا اه�� ب�� األح�� �ق��ة ق�� ال���اء فى غ�نا�ة العاص�ة ، وتع��� 

لق��ات فى تل� الف��ة ، فق� اه���ا ب�����ها أ��ا ت���� ، وت�ق�� ق��ة م� أه� ا

ال���اء إلى ثالثة أق�ام ؛ أه�ها الق�� الع���� ش�الى ش�ق الق�� ، وال���اه 

الق��ة ال��ی�ة ، والق�� الع���� ه�ا ��ارة ع� قلعة م���ة مه��ها ح�ا�ة ق�� 

أح�ه�ا �ع�ف ب��ج ال��اسة أو ب�ج  ال���اء  ، وأه� ما ����ها وج�د ب�ج�� بها ،

ال��عة ، والق�� ال�ل�ى �قع فى  وس� ال���اء ، ث� ال��ء ال�ع�وف �ال���اء 
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 العل�ا ، و���  ال���� ، وم���عة م� ال���تات �ان� م���ة لل��م وال��ف���.

)١٢٧(   

وتأتى م�ی�ة مالقة العاص�ة ال�ان�ة ل�ولة ب�ى األح�� �ع� م�ی�ة غ�نا�ة فى 

ال��ت�ة ال�ان�ة م� ح�� ف�امة وح�انة ق���ها ، ول�� ث�ة دل�ل على م�ان�ها 

وق�ة ب�ائها م� أن أج�اء ع�ی�ة م�ها ال زال� �ا��ة ح�ى اآلن، ت�ه� على ع��ة 

األم�� ع�� ال�ح�� ال�اخل م�انها �ع�ا�ة ال��اء وال�����، وق� اخ�ار م�س�ها األم��  

فائقة ، فق� اخ�ار م�انها على م���ر ص��� ق��� م� ال��� ، وق� ت� ت��ی� ه�ه 

  ) ١٢٨(الق��ة وز�� ف�ها فى ع�� ال��ائف . 

وق��ة مالقة �ان� فى ش�لها ال�ع�ار� ��ارة ع� قلعة م���ة ، ��ا�  

��ة �ان� ت��ع ب�� الع�ارت�� ال��ن�ة بها س�ر عل�ه ع�د م� األب�اج ل��ای�ه ، والق

وال����ة ، فهى ت�� مل�قات ��ارة ع� أب��ة س���ة ، و�ان ل��ى األح�� ����ه� 

  .)١٢٩(فى ز�ادة ه�ه ال��انى ، وت�م�� ما ته�م م�ها �اس���ار ، وز�ادة أب�اج األس�ار   

وألن الق��ة ب�اء دفاعى ی���� �ه أهل ال��ی�ة إذا ما تع�ض�ا ل��� 

ه�ه� ، �ان� أس�ار ق��ة مالقة شاهقة االرتفاع  للع�ل على ز�ادة ال����� ، دا 

و�ه�ه األس�ار اث�ا ع�� �اً�ا  ، ��ا �ان� م�ودة �أب�اج ض��ة م��عة ال��ل ت��� 

  .)١٣٠(م� م�افة ألخ�� و�لغ� أب�اج الق��ة  مائة وع��ة أب�اج ����ة ع�ا ال�غ��ة

غا�ة فى الف�امة ، وم���عة م�  وم� أه� مل�قات الق��ة فى مالقة ق��

. ال�ور ال�غ��ة ، وال تقل أه��ة ع� الق�� ، ر��ا �ان� م���ة ل��ار ال�وار

)١٣١(   

ال تقل أه��ة ع� ق��ات مالقة وغ�نا�ة،   أما ع� ق��ة م�ی�ة ال���ة ، ال�ى

ف��ی�ة ال���ة م� ال��ن ال�ه�ة فى تل� الف��ة ، وتقع ه�ه الق��ة  فى ال��ء ال��الى 
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م� ال��ی�ة ، وهى األخ�� ت� اخ��ار ر��ة عال�ة إلقام�ها ، و�ان� ر��ة ص���ة ، 

��اء ی�لغ ارتفاعها ع� س�ح األرض خ��ة وس��� م�ً�ا ،وت��ف الق��ة على م

   .)١٣٢(ال���ة

وع�ل ارتفاع الق��ة على ز�ادة و��ف�ها م� ح�� ح�ا�ة ال��ی�ة ب���� 

ال�اس بها وق� ال��� ، وهى ت��ف م� ف�ق ه�ه ال���ة على �ل أر�ان ال��ی�ة ، 

وألنها ب��ة دفا��ة �ان� الق��ة ت��ل ب�س� ال��ی�ة ب�اب ، ��ا أنها �ان� م�ودة 

��ی�ة ، و�الق��ة  م��� جامع ال ت�ال آثاره �ا��ة ب�اب ش�قى ���ج م� أس�ار ال

  . ) ١٣٣(ح�ى اآلن

وتع��� ق��ة ال���ة غا�ة فى ب��انها ، فق� اه�� ب�� األح�� بها ، وزادوا فى 

ت����ها ، وهى ��ارة ع� ثالثة م�تفعات غ�� م��او�ة �ف�ل ب�� �ل م�ها س�ر 

ثة ،  وه�ا ال��ء م� الق��ة ،  األول �قع غ��ى الق��ة ، وه� أعلى األج�اء ال�ال

ه� معقلها ال���ع ، وم�ود �ع�د م� األب�اج األس��ان�ة ال��ل  ، وال��ء ال�انى 

م��ًعا فى ش�له م���ً�ا فى س��ه ، و���  ق�� الق��ة، وال�ال� �ان ��� 

��ات�� وح�ائ� ، وألنها ب�اء دفاعى �ان س�ر ق��ة ال���ة ���ل على ع�د م� 

     )١٣٤( األب�اج ل��ای�ه.

ك�ا أن م�ی�ة واد� آش اش�ه�ت ق���ها ل��ال ص�ع�ها ، ��ه� على ذل� 

ما ت�قى م�ها م� آثار ح�ى اآلن ، وت��� م�ا�� ت����ها ، وق�تها �اخ��ار م�انها 

، ف�ق ر��ة عال�ة ، وهى أعلى م�ان به�ه ال���ة ، وم�ا�ة ���ر �ه ب�ج ����  

ى زاو�ة م�ع�لة ، وه�ه األب�اج ت�� �ل و��جان صغ��ان مقابل�� له ، و��ج را�ع ف

   )١٣٥( أر�ان ال��ی�ة ب�ض�ح .

و���� الق�ل:إن ال��ن األن�ل��ة شه�ت ب��ة ع����ة أك�� م� غ��ها م� 

ال��ن اإلسالم�ة فى ال�غ�ب اإلسالمى ، و��ل� فى ال���ق ، ح�ى أنه� �ان�ا 
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�ت ���ز مع�ار�ة ی�ف��ن فى ع�ل�ات ال����� وال��اء له�ه االس���امات ، ف��� 

  م��تها ع� غ��ها .

و���� ال��� ه�ا ب�� ال�الة ال��اس�ة واالق��اد�ة وما تع�ض� له ه�ه 

ال��ل�ة م� م�ا�� ، و��� الع�ارة ال����ة ،  فالع�ارة ال����ة فى ال��ل�ة �ان� 

م�آة شفافة لل�الة ال��اس�ة ال�ى عاش�ها ، ����ل م�اش� انع�� ال��ف م� 

�ض ال�الد ل���� م� اله��ات على أمالكها ، ل��ج�ه م��� م� ال��ه�ل ، وتع

اإلنفاق ل����� ال���ة ال�فا��ة ، وألن ال�اجة أم االخ��اع ب�ت ال���ة ال�فا��ة فى 

��ازها ال�ع�ار� م��لف إلى ح� ���� ع� م��التها فى ال���ق اإلسالمى و�الد 

�ا��ة ، أو م��اث مع�ار� ال�غ�ب ، على ال��� سالف ال��� ، ر��ا لل���عة ال�غ

ورثه ال��ل��ن فى بالد األن�ل� فى تل� الف��ة م� أسالفه� ، ال�ی� تغ�� �ال�ع�ار 

ال��نى والع���� ، وأتق��ه ���ل أذهل العال� ، وال زال ، ت�ه� على ذل� ال���آت 

ال�ى ال ت�ال تقف شام�ة، ت�ه� على ح�ارة إسالم�ة مع�ار�ة م�ده�ة ، فعالوة 

ارة ال��ن�ة ، ال ت�ال �قا�ا األس�ار ، واألب�اج ، والق��ات ، وال���ن على الع�

  ت�ه� ب�ل� إلى اآلن . 
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  ال�ات�ة

  خُل� ال�اح� م� ه�ا ال��� �ع�ة ن�ائج م�ها:

 –وما ��اك به� م� م�ا��  -بالد األن�ل�  ف�ض وج�د ال��ل��� فى -

عل�ه� ض�ورة ع����ة ح���ة وهى االه��ام �ال���ة ال�فا��ة واالس���امات 

الع����ة ، ذل� أن هللا تعالى ق� ف�ض عل�ه� ال�هاد وال�ف�� ال����� ، وم� 

ه�ا �ان عل�ه� ت��ل �امل ال���ل�ة ت�اه ال�ود ع� بالده� ض� أ��اع 

  ن�ة ال����ة بها . ال��ال� ال���ا

كـان ال��قع ال�غ�افى ل��ل�ـة غ�ـنا�ـة م� أه� ال�ع� ال�ى م�َّ هللا ســــــــــــــ��ـاـنه   -

وتعالى على أهل تل� ال�الد ف�ان� م��ـــــ�ة ����ً�ا إلى ح� ���� ، ف�ان�  

كل م�ی�ة م� م�ن األن�ل�  ت���� ����ة فى م�قعها إما أن ت��ن م��ــــ�ة  

ــة ســــــــــــــ�ر على ال�  ــامـ ــة ال��� ف��� إقـ ــاح�ـ ــأم�  م� نـ ــة ��ـ �� فى تلـــ� ال�هـ

ال��ـــــــــل��ن شـــــــــ� اله��م على م�نه� م� ناح�ة ال��� ، أو أنها ت�ل على  

ا ، أو أن نهً�ا م�   أح� ال��ال ال�ى ����ها م� اله��ات ال��ـــــــــ���ة أَ��ـــــــــً

  األنهار ت�ل عل�ه ال��ی�ة ف���ن فى مأم� م� تل� ال�هة .  

�� �اه��ام  ل� ��� ت�ــــــــ��� االســــــــ���امات ال�فا��ة فى ع�ــــــــ� ب�ى األح   -

سال��� ب�ى األح�� ف��� بل شارك ��ه األن�ل���ن �افة، وع�ل العل�اء 

ــا ��� هـــ�ا األم� ،   ــاون ���ـ ــاء فى تلـــ� الف��ة على بـــ� روح ال�عـ والفقهـ

ف�ـــ�ب ال��ـــل��ن فى بالد األن�ل� أروع ال��ل فى ذل�. ��ا أن ســـال���  

ــ��� ال���ة ال�فا��ة فى ب  ــ�ة فى ت�ــ الد األن�ل� ،  ب�ى م��� �ان� له� ال��ــ

وهــ�ا قل�ــل م� ���� قــ�م�ــه دولــة ب�ى م��� لــ�ولــة ب�ى األح�� ، و�ــان م�  

ح�ـــ� �الع دولة ب�ى األح�� أنها تأســـ�ـــ� فى نف� الف��ة ال�ى قام� ف�ها  

  دولة ب�ى م��� فى بالد ال�غ�ب .
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ت�ـــــــــــه� الع�ارة األن�ل�ـــــــــــ�ة فى ع�ـــــــــــ� ب�ى األح�� على أح� أه� الف��ن    -

ــالم�ة وه� ف� الع ــل� إلى أوج اإلســــــــــ ــ�ة ال�ى ت��رت ووصــــــــــ �ارة األن�ل�ــــــــــ

إزدهارها فى بالد األن�ل� فى تل� الف��ة ، ف�ان� ق� ازدادت خ��ة ال��ل���  

ــفة عامة ، و����ه� ال�فا��ة  ــ���ا أروع ال��ل فى م�ان�ه� ��ــــــ وت�ل�رت ف�ــــــ

ــ�ل ���لف ع� ��از ال�الد  ــة، ف�ه�ت ال��انى ال����ة فى شـ ــفة حاصـ ��ـ

ى �ع� مالم�ه ، ت�ـه� ب�ل� ، القالع ، والق�ـ�ات ،  اإلسـالم�ة األخ�� ف

ــاه�ة  ــها شــ ــ�ار ال�ى ال ت�ال �ع�ــ ــ�ن ، واألب�اج ، واألر��ة ، واألســ وال��ــ

 على ذل� ح�ى اآلن .  

تع�� ال���ة ال�فا��ة ل��ى األح�� ، وح�صـــــــــه� ال�ـــــــــ�ی� عل�ها ، وم�اومة   -

ــال��� له�ا األم� ، ال�الة ال�ى � ــها  االه��ام بها ، وم�ا�عة ال�ـــــــ ان ����ـــــــ

ال��ـــــل��ن فى بالد األن�ل� فى تل� الف��ة ، ف����ة ال���ة ال�فا��ة ت�ـــــ��  

إلى ال���ــــــــــــــ�� وال��ـا�ـة م� ال�ـارج للـ�اخـل ، ففى ال��ـا�� ال�ـ�ود�ـة ،  

وخارج ال��ن ی�� ب�اء ال��ـــــ�ن وال��ـــــ�ی� فى ت��ـــــ��ها ، ث� ت��ه لل�اخل 

ــ�ة األب�اب   ــ�ار ال��ودة �األب�اج ،وال���ــــ ــ�ار  ف��� األســــ ، ث� تقابل� أســــ

ال��ا�� ال�ـــــ���ة ال����ة ، ث� ال��ـــــ� األخ�� وال�الذ اآلم� وق� ه��م  

األع�اء وهى الق�ـ�ة ال�ى تع��� مل�أ ی���ـ� �ه ال��ـل��ن م� أع�ائه� ،  

 و��ق��ها ت�ق� ال��ی�ة فى الغال� .
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١٣٠ 

األن�ل� ، ب�� ال���  م� أشه� معارك ال��ل��� فى بالد : Las Navas de Tolosaمع��ة العقاب  ) ١(

���ادة ، و  ال��ح�� ���ادة ال�ل�فة ال��ح�� م��� ال�اص� ، وج�� ال��ال� ال���ان�ة ب�عامة م�ل�ة ق��الة

وانه�م ف�ها ق��ة العقاب ب�� ج�ان وقلعة ر�اح ، وق� وقع� ه�ه ال��عة  Alfanso VIIIمل�ها ألف�ن�� ال�ام� 

ق�� م��� ز��ه�، القاه�ة، ت� –ال�ع�� فى تل��� أخ�ار ال�غ�ب ان��: ع�� ال�اح� ال��اك�ى: ال��ل��ن . 

ت�ق�� ام��وس ه���ى  -؛ اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب فى اخ��ار مل�ك األن�ل� وال�غ�ب٢٦٥ص م،١٩٩٤

؛ ص��ى ع�� ال���� إدر��: ع�� ال�ل�قة  ٣٤٣- ٣٤٠ص،  ٣، جـ١٩٦٢ال��ا�،  ،   م��ان�ه، م��� ب� تاو��

     .١٦٠-١٥٨صم، ١٩٩٩رسالة د���راة ، آداب ���ا،  -غ�ب واألن�ل�ال�اص� ال��ح�� فى ال�

هللا م��� ب� ی�سف ب� أح�� ب� م��� ب� خ��� ب� ن�� ب� ���   أب� ع��الغال� �ا� اب� األح��:  )٢(

م  ١١٩٥هـ/  ٥٩١فى عام  ول�  ،    ال��رجى األن�ار�، �ع�ف �ال��خ، �ع�د ن��ه إلى سع� ب� ��اده س�� ال��رج

ت�ق�� ع�� هللا اإلحا�ة فى أخ�ار غ�نا�ة  : اب� ال����:  ان��.    ق���ةلال�ا�عة      Arjona  فى بل�ة أرج�ن 

ت�ق�� ل��ة   –؛ الل��ة ال��ر�ة فى ال�ولة ال����ة٩٢، ص ٢، جـ  م١،١٩٧٤ع�ان، القاه�ة،م���ة ال�ان�ى ، �

  . ٣٣م، ص ١٩٨٠، ٣ل��اث الع��ى، ل��ان،دار اآلفاق ال��ی�ة، �ـا

ت�ق�� ل�فى ب�وف��ال، ب��وت،   –أع�ال األعالم ���� ب��ع ق�ل االح�الم م� مل�ك اإلسالم    اب� ال����:  )٣(

    ٤٧؛ الل��ة ال��ر�ة، ص٩٨، ص٢جـ؛اإلحا�ة،٢٨٦، ص٢، ق  م٢،١٩٥٦دار ال����ف،� 

م� أع�� م�ن األن�ل� اإلسالم�ة وأشه�ها ، م�ارة العل� ، وق�لة العل�اء و�الب العل�  :    Cordobaق���ة    )٤(

،   ، وم�ارة ل��ى العل�م  عاص�ة للعل� واألدب��ا �ان�  ات��ها ب�� أم�ة فى األن�ل� عاص�ة ل�ول�ه� ، ،

سل�لة ج�ال س��ا ال��ف�عة م�  ، ج�ال ق���ة ال�فة ال���ى ل�ه� ال�اد� ال����، على سفحتقع على على و 

ت�ق�� م��� حاج  -،��اب ال�غ�ا��ة :: ال�ه�� ان�� .  ، ال�ى ت��� ش�ال ال��ی�ة Sierra Mornaم�ر��ا 

  – فى خ�� األق�ار  ؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار٨٧-٨٦،ص   صادق، القاه�ة، م���ة ال�قافة ال�ی��ة ، د.ت 

  ٤٥٩- ٤٥٦، ص م.١٩٨٤، ٢ت�ق�� إح�ان ��اس، ب��وت،م���ة ل��ان، �

: م�ی�ة م�ه�رة فى ش�ق األن�ل� ، ق�ب بل���ة  و�ان� قاع�ة إقل�� ت�م�� ، وهى م�   Murciaم�س�ة  )٥(

- ٥٣٩صت����  األم�� األم�� ال��� ب� ه�ام ، وتقع على نه� ����. ان�� : ال����� : ال�وض ال�ع�ار ،  

٥٤٠  

  . ٤٧اب� ال����: الل��ة ال��ر�ة، ص ) ٦(

م�   خ��ة األرض م�قعها ش�ق ق���ة ، وق���ة،  أق�م ال��ن �األن�ل�م�ی�ة م�  :  Jaenم�ی�ة ج�ان  )٧(

ان��: �اق�ت ال���� : مع�� ال�ل�ان  .و���ها و��� م�ی�ة ب�اسة م�افة تق�ر �ع���� م�ًال  ،    Elviraم�ی�ة إل���ة  

  .  ١٨٤- ١٨٣ص ؛ ال�����: ال�وض ال�ع�ار،ص ١٩٥، ص ٢جـ ـ،ه١٣٨٨دار صادر ،  ب��وت، ،   ،

ت�ق�� إح�ان   -م� غ�� األن�ل� ال���� وذ�� وز��ها ل�ان ال�ی� ب� ال���� ال�ق��: نفح ال��� )٨(

                         . ٢٢٣، ص٦ـ ،جم ١٩٨٨اس، ب��وت،م�س�ة ال�سالة،  ��
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، ع�ف ع�ها أنها  م� ال��ن األن�ل��ة ال��ه�رة ، ال تقل أه���ها ع� م�ی�ة ق���ة :  Sevilla إش��ل�ة )٩(

، ح�� ج�ت العادة أن   ، وأ�ل� عل�ها ال��ل��ن ح�� األن�ل�م�ی�ة ص�ا��ة وزرا��ة ،  ع�وس األن�ل�

  .  ٨٨ان��: ال�ه�� : ��اب ال�ف�ا��ة، ص.    ��ل� ال��ل��ن فى األن�ل� على م�نه أس�اء �ع� ال��ن ال����ة

أع�ال   :؛ اب� ال����٣٦٧، ص  ٣٢٢٠، ص  ٢٧٠، ص ، ص ٣ـال��ان ال�غ�ب، ج :اب� ع�ار�  ) ١٠(

  .   ١٣٢، ص  ١٣٠، ص٢؛ اإلحا�ة، جـ٢٨٠، ص٢األعالم، ق

م�ن ش�ق ال��ل� وقاع�ته ال����ة ، و هى م�ی�ة ساحل�ة ، وم��اء ح��� أع�� : Valenciaبل���ة  )١١(

ت��ل� �ع� سق��ها لعاص�ة    ، وهى إلى ال��ق م� م�ی�ة ق���ة . على ساحل ال��� ال���س� م�ه�ر ،

؛ �اق�ت ال���� : مع�� ١٠٢م�ل�ة أراج�ن أله���ها وم�قعها ال���� .ان��: ال�ه��: ��اب ال�غ�ا��ة، ص

  . .١٠١- ٩٧؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار، ص٤٩٠، ص ١جـ ال�ل�ان،

(12).Angus Mackay: La España. de La Edad Media ,desde la frontera hasta el 

Imprerio - 1000-1500- Madrid, 1977.p. 72 

  ١١٣- ١٠٧ص،  م،٢٠٠٧القاه�ة ، –م��� م���د ال��ار : دراسات فى تار�خ أس�ان�ا وال��تغال  ) ١٣(

فى عام    ال�اص�ش��ها ال�ل�فة األم�� ع�� ال�ح��  م�ی�ة م� أه� ال��ن األن�ل��ة ،  :    Almeriaال���ة    )  ١٤(

  ع�� ب�ى األح�� ،وزادت أه���ها فى ،  ج��ب ش�ق األن�ل�، وهى م�ی�ة ساحل�ة تقع  م٩٥٦هـ/ ٣٤٤

م��اء م�ه�ر ، �ان� ال��ارة العال��ة ت�� �ه فى تل� الف��ة  ل�ه�تها �الع�ی� م� ال��اعات ، ��ا أن  بها 

،  ال�ه�� : ��اب ال�ف�ا��ة: ان��. ���ل م���� ، ل�ل� حاول� �ل م� ق��الة وأراج�ن االس��الء عل�ه ����ًا 

  ؛ ١٨٤-١٨٣صار، ال����� : ال�وض ال�ع� ؛١٠١ص

A. Rahman Zaki:  Islamics Words- Cairo, 1965, p.285  

ت�ق�� ل�فى ع��    –اب� غال� : ق�عة م� ��اب ف�حة األنف� ع� ��ر األن�ل� وم�نها �ع� األر�ع�ائة    )  ١٥(

ال�وض ال�ع�ار   ؛ ال�����: ١٥ –  ١٤صم ، ١٩٥٥م�لة معه� ال�راسات االسالم�ة ، م�ر�� ، ال���ع ،

اإلس���ر�ة، ،    م�س�ة ش�اب ال�امعة  –سات فى تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�    م��ار ال��اد� :؛ أح��  ١٨٤،ص  

  . ٣٩٤، ص م١٩٦٨، 

ج��ب ش�ق فى ،  على ساحل ال��� ال���س�أن�ل��ة م�ه�رة ، تقع  م�ی�ة ساحل�ة : Malagaمالقة  ) ١٦(

ألن�ل� ، تع��� العاص�ة ال�ان�ة ل��ل�ة غ�نا�ة �ع� م�ی�ة غ�نا�ة ، بها م��اء ���� م�ه�ر ، شه� ع�ل�ات ا

ت�ار�ة ����ة فى الع��ر ال�س�ى ، اش�ه�ت ���اعات ع�ی�ة م�ها ص�اعة ت�ل�ح األس�اك ، وص�اعة الف�ار  

مفاخ�ات   : اب� ال����:ان��.  األن�ل�  ، واش�ه�ت ب�راعة وت��ی� ال��� ال�القى ،أف�ل أن�اع ال��� فى بالد  

م�س�ة ش�اب ال�امعة ض�� م�اه�ات ل�ان ال�ی� ب� ال����، ت�ق�� أح�� م��ار ال��اد� ،    -مالقة وسال

  . ٥٧، ص ١٩٨٣اإلس���ر�ة ، ، 

اب�  :   ١٧٩، ص  القاه�ة ، د . ت، م���ة ال�قافة ال�ی��ة -ن�هة ال���اق فى اخ��اق اآلفاقاإلدر��ى :  ) ١٧(

  .  ٧٤؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار ، ص   ٦١، ص ١٩٨٣،   ��١ : مفاخ�ات مالقة وسال ، �ـ��ال
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؛ أح��   ١٢٤ – ١١٥ص،  ١اب� ال���� : اإلحا�ة ، جـ؛  ٢٥اب� غال� : ف�حة األنف� ، ص  ) ١٨(

  ٣٩٣م��ار ال��اد� : تار�خ ال�غ�ب واألن�ل� ، ص 

أح��  ؛    ٦٧١  –   ٦٧٠ص،    ١٩٩٢،  ٢دار ال��� العل��ة، �ـ  رحلة ب� ����ة ، ب��وت ، اب� ����ة :    )  ١٩(

  ٣٩٣، ص –تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�م��ار ال��اد� : 

ضــــــ�� م�ــــــاه�ات ل�ــــــان ال�ی� ب� ال����،  –م��ار االخ��ار فى ذ�� ال�عاه� وال��ار  اب� ال����:   )٢٠(

؛ أح�� م��ار ال��اد�: ٧٥-٧٤ص،  ١،١٩٨٣ت�ق�� أح�� م��ار ال��اد�، اإلس���ر�ة، ش�اب ال�امعة ، �

   .٤٠٤-٤٠٣ص، تار�خ ال�غ�ب 

    ٧٥- ٧٤صال����: م��ار االخ��ار ض�� م�اه�ات،  اب� )٢١(

ال�����ة ق��لة زناتة ال�ی� ی����ن لقام� دولة ب�ى م��� على أك�اف م� ن��� له� وه� ب�ى م��� ،  ) ٢٢(

أب� ���  درات ب��ه� و��� ال��ح�ی� ع�ة ح�وب س�ق� ��ام دول�ه� ، و�ان ز���ه� فى ال��ا�ة  ،ال��ه�رة ، 

ولة ال��ح�ی� اس�قل أب� م��� ، وع��ما دب ال�عف فى دخلفه أب� خال� م��� ب� أبى ���  ب� ح�امة ، ث� 

، ث� ت�ع�� أر�ان ال�ولة فى عه� أبى سع�� ع��ان ب� ع�� ال�� . وفى  ل�� ال����ى ����اسة وتازاا ع��

م ت��� األم�� أب� ی�سف �عق�ب ب� ع�� ال�� ال����ى م� إنهاء ح�� ال��ح�ی� واالس��الء ١٢٦٩هـ/ ٦٦٨عام  

ال��ا�، دار ال����ر ،  -األن�� ال���ب ب�وض الق��اسع : � : اب� أبى زر . ان� على العاص�ة م�اك�

ت�ق�� ع�نان م��� آل �ع�ة،  -ال�����ة ؛ اب� األح�� : ال�ف�ة ال������ة والل��ة٢٩٠-٢٧٨ص ،  م١٩٧٣

؛ : م��� ���ى ال����� : تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�  ٣٥-٣١ص م ،  ١٩٩٢  ،٢دار سع� ال�ی� لل��� ،�   دم��،

  . ٣٦-٣م ، ص ١٩٨٧،  ٢ال���� ،دار القل�، � -فى الع�� ال����ى 

- ٤٠٣ص؛ أح�� م��ار ال��اد�: تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�،  ٧٥- ٧٤ص،  �: م��ار االخ��اراب� ال���  )  ٢٣(

٤٠٤  

     ٣٩٣أح�� م��ار ال��اد� : تار�خ ال�غ�ب واألن�ل� ، ص  )٢٤(

(25).Andrés Giménez Soler: Expedición de Jaime II a la ciudad de Almeria, el Sitio 

de Almeria (1309) – Barcelona, 1903-1904, pp. 56-57 

،   ش�ق األن�ل�  ، وتقع فى ال��� ال���س� �ال��ائ� ال����ة :كان� تع�فBaleares ج�ر ال�ل�ار  )٢٦(

، وعاص��ها م�ی�ة م��رقة ، ال�اقعة ق�لى   Majorqueم��رقة م�ه�رة ومع�وفة األولى  ج�ر وت�� ثالث

م����لة قل�لة الع�ض،   ج���ة  وهىوقاع�تها م�ی�ة م��رقة ،  ، Minorqueج���ة م��رقة ���ة، وال�ان�ة ال�

ال�����: ال�وض ال�ع�ار ،  . ان��:  Ivizaج���ة �ا��ة  وال�ال�ةب��ها و��� م��رقة فى ال��� خ���ن م�ًال، 

م،  ١٩٧٠م�لة معه� ال�راسات اإلسالم�ة، م�ر��،  – ولف: قائ�ة �أس�اء األماك� ؛ هان� ورد١٨٨-١٨٥ص

  ١٦١، ص١٥م�ل� 

(27).Angus Mackay: La España. de La Edad Media , p. 72 
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اب� ف�ل هللا  ؛ ٩١، ص ١اب� ال����: االحا�ة، جـ؛ ٩٨،ص  أب� ع�� هللا ال�ه��: ��اب ال�غ�ا��ة ) ٢٨(

ت�ق�� ح�� ح��ى ع�� ال�هاب،   -ال��ال� وال��ال�الع���: وصف إف����ة وال�غ�ب واألن�ل� م� ��اب 

  . ٣٧هـ، ص ١٣٤١ت�ن�،م�لة ال��ر، 

؛ أح�� م��� ال��خى: م�اه� ال��ارة فى األن�ل� فى ع��  ٩٤- ٩٣ص ال�ه�� : ��اب ال�غ�ا��ة، ) ٢٩(

  ٥١م ، ص١٩٩٧ م�س�ة ش�اب ال�امعة، اإلس���ر�ة، –ب�ى األح�� 

ض�� م�اه�ات ل�ان ال�ی� ب� ال���� ،ت�ق��   -ال��اء وال���اب� ال����: خ��ة ال��� فى رحلة    )  ٣٠(

  . ٣٦م ، ص ١٩٨٣،   ١ش�اب ال�امعة، �ـ ،أح�� م��ار ال��اد� ،اإلس���ر�ة

    ٣٤٤- �٣٤٣: ال�وض ال�ع�ار ، ص؛ ال����  ٩٦ال�ه��: ��اب ال�غ�ا��ة ، ص  )٣١(

وتقع على  � أو ج�ل ال�لج م�ها ج�ل ش�لم�ی�ة ق���ة م� غ�نا�ة �قع فى ال��ق   : Guadix  واد� آش ) ٣٢(

��ت واألع�اب وال����ن.  ضفة نه� ی��ع �الق�ب م� ال��ل. م�ه�رة ����ة ال�روع وال��ار ال����عة خاصة ال

  . ١٤٨، ص  ١، جـ  ال�ق��: نفح ال��� ؛ ٦٠٥-٦٠٤صل�����: ال�وض ال�ع�ار ، ان�� :ا

، ٢م���ة ال�ان�ى ، القاه�ة، ،�ـ -ى أس�ان�ا وال��تغالال�ا��ة فاآلثار اإلسالم�ة ع�� هللا ع�ان: م��� ) ٣٣(

  . ٢١٥، ص  ١٩٩٧

،  دار ال�ع�فة ال�ام��ة -م��� أح�� أب� الف�ل: تار�خ  م�ی�ة ال���ة األن�ل��ة فى الع�� اإلسالمى   ) ٣٤(

  ١٤٠م ، ص ١٩٩٦،  اإلس���ر�ة

  ١٧٨  –  ١٧٧ص؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار ،    ٨٩  –  ٨٧ص،اب�  ال���� : مفاخ�ات مالقة وسال  )  ٣٥(

م، ٢٠٠٠م��أة ال�عارف،  اإلس���ر�ة ،  -�أح�� م��ار ال��اد� : ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل ؛

  Guillén Robles,F:Málaga Musulmana, Málaga, 2ed, 1957, Vol.,I, pp.30-31؛ ٢٤٧ص 

  ٢٤٢،ص اآلثار اإلسالم�ة ع�� هللا ع�ان: م��� ) ٣٦(

ه� ال�ل�ان ی�سف ب� إس�اع�ل ب� ف�ج ب� إس�اع�ل ب� ی�سف ب� ن�� األن�ار� ال��رجى، ت�لى  )٣٧(

�ع� وفاة ش��قه م��� ب� إس�اع�ل، و�ان ع��ه وق�ها خ��ة ع�� عامًاً◌ وث�ان�ة أشه�. ت�فى فى عام  

، �٢ه ان��:اب� ال����: أع�ال األعالم ، ق. ععلى ی� رجل م���ل، ی�م ع�� الف��م، مق��ًال  ١٣٥٤هـ/ ٧٥٥

  – ؛ م��� ��ال ش�انة: ی�سف األول سل�ان غ�نا�ة ٣٢٠-٣١٨ص ، ٤؛ اإلحا�ة، جـ٣٠٦-٣٠٤ص ص

    .٥٠- ٣٠ص م، ١٩٦٩ دار ال�ات� الع��ى،القاه�ة،

  .   ١٠٩اب� ال����: الل��ة ال��ر�ة ، ص ) ٣٨(

أح�� م��ار ؛  ٧٥-٧٤م��ار االخ��ار ، ص  اب� ال����:  .٦٦٨اب� ����ة : رحلة اب� ����ة ، ص    )  ٣٩(

  ٤٠٤- ٤٠٣ص، تار�خ ال�غ�ب واألن�ل� ال��اد�: 

؛ الل��ة ال��ر�ة،  ٥٣٧، ص ١؛ اإلحا�ة، جـ٢٩٨- ٢٩٧، ص ص٢اب� ال����: أع�ال األعالم، ق ) ٤٠(

ال�أن األك�� ودی�ان ال����أ وال��� فى تار�خ الع�ب وال���� وم� عاص�ه� م� ذو�    ؛ اب� خل�ون: الع��٩٤ص

  . ٣٣٧، ص  ٧، جـ  م٢٠٠٠،  ١، �، ب��وتدار الف�� ت�ق�� خل�ل ش�اتة ، –
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Crónica de Don Alfonso XI, ed, Rosell, Madrid, 1953, pp. 266-268. 

� مار�ا خ�س��س ت�ق� -ال��� فى مآث� وم�اس� م�النا أب� ال��� اب� م�زوق : ال���� ال���ح ) ٤١(

، ص  ٧؛ اب� خل�ون: الع��، جـ٣٩٢-٣٩١، ص ص ١٩٨١، ١ب�غ��ا، م���ة ال���ة ال����ة ،ال��ائ�  ،�ـ 

  . ٤٥١، ص ١؛ ال�ق��: نفخ ال���، جـ٢٥٦

Arie R.:L'Espagne Musulmane au Temps des Nasrides( 1232-1492) – Paris, 1973, 
p.159. 

، آخ�ه م� ج�ف ش�ال ال����ة م� الغ�ب   ���� ق���ة و�ش��ل�ة و�ل��لة وج�ان : هى  أرض الف�ن���ة ) ٤٢(

  . ٢٢٩، ص٤، جـ �: اب� خل�ون: الع��. ان�  إلى ال��ق، ومع�اها �األس�ان�ة ال��ود الفاصلة ب�� دول���

؛: ال�ــ�� ع�� ٣٣٠-٣٢٩ص، ٧؛ اب� خل�ون: الع��، جــــــــــــــــ ٣٩٤ص   ،اب� أبى زرع: األن�� ال���ب  ) ٤٣(

،،  ص ٢، جـــــ ١٩٦٩، ب��وت  -و أح�� م��ار ال��اد�: ال����ة اإلسالم�ة فى ال�غ�ب واألن�ل�الع��� سال�  

  ؛٣٠٩

Andrés Giménez Soler: Expedición de Jaime II a la ciudad de Almeria , pp. 56-57.  

ف�ض� الق�ات اإلسالم�ة م����ة وأن�ل��ة ال��ار ال��� وال���� ح�ل م�ی�ة   م ١٣٤٠هـ /٧٤١فى عام  ) ٤٤(

ال�ل� الق��الى ألف�ن�� ���� �ق�� اس��دادها م� ���ة م�ل�ة ق���الة ، إال أنه� ف�ل�ا فى اق��امها ، وسارع  

ة  ال�ا�ع م� ج�اد� األولى س� فى  ، وه�م� الق�ات ال���ان�ة الق�ات اإلسالم�ة   ل���تها  ال�اد� ع�� 

؛ الل��ة ال��ر�ة،  ٣٢٢، ص٤ب� ال����: اإلحا�ة، جـم . ان�� : ا١٣٤٠أك���� ٣٠هـ/ ال��اف� ٧٤١

 Huici Miranda (A): Las Grandes Batallas:؛٣٤٧-٣٤٦ص   ، ص ٧؛ اب� خل�ون: الع��، جـ ١٠٦ص

de la Reconquista durante las Invasiones Africans- Madrid, 1956., pp. 340 – 344. .  

القاه�ة، ، د.ت،    ، دار ال�عارف ت�ق�� ع�� هللا على ال���� وآخ��� ، –اب� م���ر : ل�ان الع�ب  ) ٤٥(

  . ٩٠٣، ص ١١ال��ل� ال�انى، جـ

اإلس���ر�ة، ،  ش�اب ال�امعة  م�س�ة    األن�ل�، ال��� ع�� الع��� سال� : فى تار�خ وح�ارة اإلسالم فى    )  ٤٦(

  . ١٣٨-١٣٦ص  م ١٩٨٩، 

  . ١٣٨ ،ال��جع  نف�ه  ) ٤٧(

  .   ١٠٩اب� ال����: الل��ة ال��ر�ة ، ص ) ٤٨(

ال�ل�ان م��� ال�ام�: ه� م��� ب� ال�ل�ان أبى ال��اج ی�سف األول ب� إس�اع�ل ب� ف�ج ب�   ) ٤٩(

هـ /  ٧٥٥وت�لى فى عام م ١٣٣٨ی�ای�  ٢١هـ /  �٧٣٩ س�ة ج�اد� اآلخ ٢٢إس�اع�ل ب� ن��. ول� فى 

  .١٣، ص  ٢ع�ه ان��: اب� ال����: اإلحا�ة، جـ  ٠م ١٣٩١هـ /  ٧٩٣فى عام   وت�فىم ١٣٥٤

  . ١١٠،ص  ٩ال�ق��:نفح ال��� ، جـ  ؛ ٥٢- ٥١، ص  ٢اب� ال����: اإلحا�ة ، جـ   ) ٥٠(

  .  ٢٤٨- ٢٤٦صم��� ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة ،   ) ٥١(

  .  ٢٤٨- ٢٤٧، ص  ال��جع  نف�ه   ) ٥٢(
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م�ن� ، ال�ه�اء لإلعالم الع��ى ، ت�ق�� ح���  –الع�� فى انق�اء دولة ب�ى ن�� م�ه�ل : أخ�ار  )٥٣(

  ت�ج�ة م��� رضا ال����،  -ا اإلسالم�ةتار�خ أس�ان�  : م�ن�غ��� وات :  ؛    ٩٨  –  ٩٧ص،    ١٩٩١القاه�ة، ،  

  ؛ ١٥٩م ،ص ١٩٩٢، ١ش��ة ال����عات، ل��ان ، �ـ  

Arié, R.: El Reino El Reino Nasri , pp. 95 – 96.    

  ١٣٨ال��� ع�� الع��� سال� : فى تار�خ وح�ارة اإلسالم فى األن�ل�، ،ص  ) ٥٤(

  ؛٢٢٠-٢١٨م��� ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة ، ص ص ) ٥٥(

Harvey, L. P Islamic Spain, (1250 – 1500) – London, 1990 p. 288    

  ك� . ٢٥و���� ال��رخ هارفى أن ال��� ی�ع� ع� م�ی�ة غ�نا�ة ح�الى 

ال�ل�ان أب� ع�� هللا م��� ال�ع�وف �ال�غل ه� أخ� ال�ل�ان ال�ع�وف أب� ال��� على ، وع� ق�ة ت�ل��ه  ) ٥٦(

م ١٤٨٢هـ /٨٨٨ال��� ، فق� وقع ال�ل�ان أب� ع�� هللا م��� آخ� سال��� غ�نا�ة أس��ًا فى ���ة م�ل�ة ق��الة عام 

إال أنه �ان ق� فق� ���ه ، ف��ازل ألخ�ه أبى عل� هللا ، فاتف� أهل ال�ل والعق� على ت�ل�ة وال�ه أب� ال��� على ، 

ال�ع�وف �ال�غل، ودخل فى ص�اع م��� مع اب� أخ�ه أبى ع�� هللا م��� آخ� سال��� غ�نا�ة ، أنه�� ال��ل�ة ، 

؛ ال�ق�� : نفخ ال��� ،  ١٨م�ه�ل: ن��ة الع��، ص ص وجعل�ها لق�ة سائغة فى أی�� ال��ال� ال���ان�ة . ان��: 

، ٩، م�ل� ٨٨م��� ع�� هللا ع�ان: أب� ع�� هللا آخ� مل�ك غ�نا�ة ،م�لة أدب ونق� ، القاه�ة ، ع�د ؛ ٢٦٢، ص٦جـ

 .٥٥-٥٠م، ص ١٩٩٢د����� 

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil- (Al- Andalus, Madrid Y Granada, Vol. 

VII, 1947 ), pp. 369-370.    

      .  ٨٧م�ه�ل : أخ�ار الع�� ، ص ) ٥٧(

  ؛١٥٧؛ م��� ع�� هللا ع�ان: نها�ة األن�ل�، ص٨٨، صال���ر  نف�ه  ) ٥٨(

Harvey, L. P Islamic Spain, p. 287.       

  ؛ ١٥٩, صفى تار�خ إس�ان�ا اإلسالم�ة : ؛ م�ن�غ��� وات ١١٠م�ه�ل : أخ�ار الع�� , ص ) ٥٩(

Arie, R.: El Reino Nasri, p. 103 .    

ال�ار�خ األن�ل�ى م� الف�ح ح�ى ��ي : على ال؛ ع�� ال�ح��  ١١٥-١١٤ص ص ,م�ه�ل: أخ�ار الع�� ) ٦٠(

��� �ان� ح��قة   مار�ا دل �ارم� ب���ادور:؛  ٥٥٧-٥٥٤ص ص ,م١٩٧٦ب��وت، دار القل� ،  –سق�� غ�نا�ة 

ت�ج�ة د/ ع�� الف�اح  ب�ا�ة ال�ها�ة ، فى تار�خ األن�ل� ، ض�� ف��ل –سق�� غ�نا�ة فى ض�ء وث�قة غ�� م���رة 

  ؛ ٢٣٨ – ٢٣٢ص ص ،٢٠٠٠ع�ض ، القاه�ة ، 
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Harvey, L.P.: Islamic Spain, pp. 315-321; Arie, R.: El Reino Nasri, pp. 106-108  

  ٧٢،ص  ١٩٨٢،ال��س�ة ال�ام��ة،ب��وت –ف�حات : غ�نا�ة فى �ل ب�ى األح��ش��� ی�سف  ) ٦١(

؛ ال�ق��: ٢٥٦، ص ٧؛ اب� خل�ون: الع��، جـ٣٩٢-٣٩١، ص ص  اب� م�زوق : ال���� ال���ح ) ٦٢(

  . ٤٥١، ص  ١نفخ ال���، جـ

Arie R.:L'Espagne Musulmane, p.159. 

            . ٤٧٢، ص ٥، جـ ال�ق�� : نفح ال���  )٦٣(

(64).Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada en la Ėpóca de Muhamad V- 

Madrid, 1973, p.132 

ك.م ش�قي ال����، و�ل�ها  ١٦: م�ی�ة تقع على ساحل ال��� ال���س� على م�افة    Salobenaشل��ان�ة    )٦٥(

. ان��: ال�����: ال�وض   �Salombina ی��� العال� ال���� ال�ع�وف أب� على ال�ل����, واس�ها الق��

  .           ٨٠؛ اب� ال���� : م��ار االخ��ار ض�� م�اه�ات ل�ان ال�ی� ب� ال���� ، ص ١٣٦ال�ع�ار، ص 

قام �ع�ل وال�ه �ع� أن قام أب� ع�� هللا م��� ب� ال�ل�ان أبى ال��� على م� اب�ة ع�ه عائ�ة ، ه� ال�ل�ان  )٦٦(

و�ع� ت���ه�ا م� الف�ار وان�الع ث�رة عارمة ه� وأخ�ه ووال�ته�ا عائ�ة فى ال���اء،  ،  وس��هع� وال�ة العه� ،  �ع�له

 ElReyال�غ�� ، و  Boadilاجع األور��ة اس� وت�ل� عل�ه ال��ادر وال��  فى غ�نا�ة جل� على ع�ش ال��ل�ة ،

Chico ، .؛ ١٨ان��: م�ه�ل: ن��ة الع��، ص ص و�لق� أ��ًا �ال�غ��ى، ومع�اها ال����ب أو ال�ع� ال�غ��

م��� ع��  ؛٤٦٤-٤٦٣؛ أح�� م��ار ال��اد� : تار�خ ال�غ�ب و األن�ل�، ص ٢٦٢، ص٦ال�ق�� : نفخ ال��� ، جـ

 .٥٥-٥٠آخ� مل�ك غ�نا�ة  ، ص هللا ع�ان: أب� ع�� هللا 

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil, pp. 369-370 .             

  .           ١٧٦؛ م��� ع�� هللا ع�ان : نها�ة األن�ل�, ص ١٠٧-١٠٦م�ه�ل: أخ�ار الع��, ص ص )٦٧(

م��ار االخ��ار ض�� م�اه�ات،  ؛ ٣٦اب� ال����: خ��ة ال��� فى رحلة ال��اء وال��� ، ص  ) ٦٨(

  . ٨٥ص 

   .١١٠٨، ص ١، جاب� م���ر : ل�ان الع�ب  ) ٦٩(

؛    ٢٢١  ، ص١٩٥٦،    ، القاه�ة  ، م���ة ال�ه�ة  ف��ح ال�ل�ان، ت�ق�� صالح ال�ی� ال���� ال�الذر�:    )  ٧٠(

ناجى جل�ل: ال��ا�ات ال����ة �إف����ة فى الع�� ال�س��، م��� ال�راسات وال���ث االق��اد�ة واالج��ا��ة 

  . ١٦-١٥م ، ص ١٩٩٩، ت�ن� ، ٩، ال�ل�لة ال�ار���ة ، الع�د 

ة  عادل األل�سي: م�خل ل�رسة ال��� اإلسالم�ة ،م�لة ال��رد الع�ا��ة، ال��ة ال�ان�ة ، ح���ان ، وزار   ) ٧١(

    . ٢٣اإلعالم ، �غ�اد، ص 

  . ٢٤٧أح�� م��ار ال��اد� :  ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل� ، ص  ) ٧٢(
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، ص  ٢، جـ ة اإلسالم�ة فى ال�غ�ب واألن�ل�أح�� م��ار ال��اد�: ال����ال��� ع�� الع��� سال� و  ) ٧٣(

٣٠٥    .  

ق��لة ب�ى س�اج   أن�ل�ا      أ�ً�ا أل� ال��� ألن األم����: م�ی�ة أن�ل��ة ساحل�ة ت��ى  Pechena ��انة    )  ٧٤(

. ان�� : ال����� : ، ب��ها و��� ال���ة خ��ة أم�ال وأل�م�ه� ���اسة ال�احل، الق�اع��� فى ه�ه ال���قة 

  . ٨٠- ٧٩صال�وض ال�ع�ار ، 

  . ٢٤٧أح�� م��ار ال��اد� :  ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل� ، ص  ) ٧٥(

  .  ��١٧٥ ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة  ، ص م� ) ٧٦(

  .  ٥١٧، ص ١اب� ال����: اإلحا�ة ، جـ ) ٧٧(

، ح�� أم� اب� األح�� �إن�ائه دول�ه�  إلى ب�ا�ة    �ع�د تار�خ إن�اء قلعة ال���اء مق� ح�� ب�ى األح��  )  ٧٨(

فق� اخ�ار م�انه ����ة �الغة ، وس�ى ب�ل� ألن ال��ان ال�� ب��� ��ه  �ع� اس�ق�ار األم� له فى غ�نا�ة،

ق�� ال���اء فى ال�ان� ال��الى ال��قى م� م�ی�ة غ�نا�ة. ان��: اب� ال����:   ت���ه ح��اء ، و�قع 

  .  ٤٣ة، ص ؛ الل��ة ال��ر�٢٩٦، ص ١اإلحا�ة ،جـ

ال��ارة فى األن�ل�، ص  : م�اه�أح�� م��� ال��خى؛ ٢٩٦، ص ١: اب� ال����: اإلحا�ة ،جـ)٧٩(

٦٠- ٦٠ .  

    ٢٨٩ع�ان: نها�ة األن�ل�، صم��� ع�� هللا  )٨٠(

  . ٣١٨، ص  ٤اب� ال����: اإلحا�ة ، جـ   ) ٨١(

  ٨٠م، ص ١٩٨٨م�� ،،  د دار ال�ع�فة، –آفاق غ�نا�ة  ع�� ال���� ال�ن�ن : ) ٨٢(

؛ ال�ق��: ٢٥٦، ص ٧الع��، جـ؛ اب� خل�ون: ٣٩٢-٣٩١، ص ص  اب� م�زوق : ال���� ال���ح ) ٨٣(

  . ٤٥١، ص  ١نفخ ال���، جـ

Arie R.:L'Espagne Musulmane, p.159. 

  . ٢٣، ص  ٢اب� ال����: اإلحا�ة ، جـ   ) ٨٤(

  . ٥٣٨-٥٣٧ص؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار ، ٥٦٢، ص  ٥اإلدر��ى : ن�هة ال���اق ، جـ ) ٨٥(

  ؛                   ١٠٠م�ه�ل : أخ�ار الع�� ، ص  ) ٨٦(

  L.P. Harvey: Islamic Spain, p. 304; Arié, R: El Reino Nasri, p. 100.  

  .  ١٤٣ال��� ع�� الع��� سال� : تار�خ م�ی�ة ال���ة ، ص  ) ٨٧(

  .. ٥٦اب� ال����: الل��ة ال��ر�ة ، ص  ) ٨٨(

  . ٣٣٠-٣٢٩ص ،   ٧؛ اب� خل�ون : الع��، جـ ٧٥، ص ال���ر   نف�ه  ) ٨٩(

  . ٥٦ال����: الل��ة ال��ر�ة ، ص  اب� ) ٩٠(

    ١٩٦٩،  ١القاه�ة،دار ال�ه�ة ، �ـ    –ل األن�ل��ة ال���ة قاعـ�ة أس�� تار�خ م�یع�� الع��� سالـ�:    السید  )  ٩١(

  . ١٣٦،ص
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  .  ١٧٥م��� ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة  ، ص  ) ٩٢(

   . ٢٤٣، ص ٣اب� م���ر : ل�ان الع�ب ، ال��ل� األول، جـ)٩٣(

أح�� م��� ال��خى : م�اه� ال��ارة فى األن�ل�، ص  ؛ ١٢٤، ص ٢اإلحا�ة، جـ اب� ال����:  ) ٩٤(

٢١٩ .  

 ال�ال��� م� أس�ة ب�ى األح�� ثال�  ، وه�  م��� ب� م��� ب� م��� ب� ن��  م��� ال�ال� :  ال�ل�ان    )  ٩٥(

�ان   م ، ١٣٠٨هـ/�٧٠٨ان وال�ه ق� ق��ه م�ه فى ف��ة ح��ه ، لق� �ال��ل�ع ألنه خلع م� ال��� عام  ،

. ت�لى فى ی�م  ًا، �ق�ض ال�ع�، و�ان شاع�  ض��� ال���، ل��اصلة ال�ه�، وم�اش�ة أن�ار ض�ام ال��ع

شه� ش�ال  م، وت�فى فى آخ�  ١٣٠٢هـ/ ال�ام� م� أب��ل  ٧٠١وفاة وال�ه فى ی�م األح� ال�ام� م� ش��ان س�ة  

  .  ٦١؛ الل��ة ال��ر�ة، ص ٥٤٤-٥٤٣،ص١م. ان��: اب� ال����: اإلحا�ة ،جـ١٣٠٩هـ/ مای�٧١٠س�ة 

  . ٢١٩ل�، ص  أح�� م��� ال��خى : م�اه� ال��ارة فى األن� ) ٩٦(

  .  ١٢٤، ص ٢اإلحا�ة، جـ اب� ال����:  ) ٩٧(

  .  ٢٤٧، ص  �أح�� م��ار ال��اد� : ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل ) ٩٨(

االن��ار الع��ى لل���،   ب��وت،ت�ج�ة هانى ��ى ن��� ، - واش��� إف�نج: أخ�ار سق�� غ�نا�ة ) ٩٩(

  . ٢٨٣ص م، ٢٠٠٠

  . ٢٨٤-٢٨٣ص، ال��جع  نف�ه  ) ١٠٠(

  .   ١٤٤ال��� ع�� الع��� سال� : تار�خ م�ی�ة ال���ة اإلسالم�ة، ص   ) ١٠١(

  . ٣٩٢، ص ال���� ال���ح  اب� م�زوق:  ) ١٠٢(

Arie R.:L'Espagne Musulmane, p.159. 

  .  ٢١٩ح�� م��� ال��خى : م�اه� ال��ارة فى األن�ل� ، ص أ ) ١٠٣(

    .٢٢٠-٢١٩ال��جع  نف�ه ، ص   ) ١٠٤(

سف��ة ح���ة وت�ار�ة . ما �ان �����م م�ها فى ال��وب ���ى األجفان  وال��ع أجفان ،ال�ف� :  ) ١٠٥(

، ص  ٧. ان�� : ال�ق�� : نفح ال���، جـ  الغ�و�ة . وما �ان �����م فى ال�قل م�ها ���ى األجفان ال��ار�ة 

  .   ٤٤، ص  ١٩٤٥ م��عة ال��قى ، دم��،  -�اس�� ال���� : األس��ل الع��ي م���؛ ٦٧

  .  ٦٦٩حلة اب� ����ة ، ص اب� ����ة : ر  ) ١٠٦(

  . ٢١٩أح�� م��� ال��خى : م�اه� ال��ارة فى األن�ل� ، ص  ) ١٠٧(

  . ٢٤٥أح�� م��ار ال��اد�: ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل� ، ص   ) ١٠٨(

  .  ٥١٧، ص   ١اب� ال���� : اإلحا�ة ، جـ   ) ١٠٩(

م�لة عال� الف�� ، ال���� ، ال��ل�    –��رها  ة اإلسالم�ة فى األن�ل� وتال��� ع�� الع��� سال� : الع�ار   )  ١١٠(

  . ١٢٩- ١٢٨صم    ١٩٧٧ی�ن��  -مای� –ال�ام� ، الع�د األول ، أب��ل 

  . ١٢٩ال��جع  نف�ه ،ص ) ١١١(
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  .  ٢٤٧، ص  �أح�� م��ار ال��اد� : ص�ر م� ح�اة ال��ب وال�هاد فى األن�ل ) ١١٢(

ب�اء أس�ار اش��ل�ة فى الع�� اإلسالمى  م�لة  ال��� ع�� الع��� سال� : أض�اء على م��لة تار�خ  ) ١١٣(

  . .١٥٢ص   ،م١٩٧٥ال�عه� ال���� لل�راسات اإلسالم�ة ���ر�� ، 

  .  ١٢٨ال��� ع�� الع��� سال� : الع�ارة اإلسالم�ة وت��رها فى األن�ل�  ، ص   ) ١١٤(

ال����رة سل�ى رة الع���ة اإلسالم�ة فى األن�ل�، ن�� ض�� ال��ا-ج���ل�� دودز: ف��ن األن�ل� ) ١١٥(

  . ٨٨٥، ص  ٢م، جـ ١٩٩٨ب��وت ، ل��ان ،  ال���اء ال���شى، ، دراسات ال�ح�ة الع���ة،

  . ٨٨٦-٨٨٥ال��جع  نف�ه ، ص   ) ١١٦(

  . ١٢٨ال��� ع�� الع��� سال� : الع�ارة اإلسالم�ة ، ص  ) ١١٧(

  . ١٤٨م��� أح�� أب� الف�ل: ال���ة، ص   ) ١١٨(

  . ١٤٩-١٤٨ال��جع  نف�ه ، ص   ) ١١٩(

    .١٨٢-١٨١ی�سف ش��� ف�حات: غ�نا�ة فى �ل ب�ى األح��، ص  ) ١٢٠(

    .١٨٢-١٨١، ص  ال��جع  نف�ه  ) ١٢١(

؛ ال��� ع��  ١٠١، ص ١؛ ال�ق��: نفح ال���، جـ١٩٢، ص ٢اب� ال����: أع�ال األعالم، جـ ) ١٢٢(

  . ١٢٥سالم�ة، ص الع��� سال�: تار�خ م�ی�ة ال���ة اإل

  . ١٦٨ع�ان:اآلثار اإلسالم�ة،ص م��� ع�� هللا ) ١٢٣(

  . ٢٤٢ال��� ع�� الع��� سال� : فى تار�خ وح�ارة اإلسالم فى األن�ل�، ص  ) ١٢٤(

،   Esteleduna، وه� م�ــــــــ�� م� االســــــــ� الق���   Arehidonaأرج�ونة أو أرشــــــــ�ونة واســــــــ�ها ال�الى    )٤(

��ار االخ��ار ضــ�� م�ــاه�ات، : اب� ال����: مان��ومع�اه مع�ــ�ة ال���. وهى م�ی�ة تا�عة ل�ال�ة مالقة.  

  .                                     ٢٥؛ ال����� : ال�وض ال�ع�ار، ص ٩٤ص

  .  ٥٢- ٥١  ص، ٢، جـ   اب� ال����: اإلحا�ة ) ١٢٦(

؛ م��� ع�� هللا ع�ان: اآلثار  ١٨٩ی�سف ش��� ف�حات : غ�نا�ة فى �ل ب�ى األح�� ، ص  ) ١٢٧(

 –؛ أولغ غ�ا�ار : ن��تان م��ار��ان إلى الف� اإلسالمى فى ش�ه ال����ة اإلس�ان�ة ١٨٤اإلسالم�ة ، ص 

سات ال�ح�ة  ان، درا، ل��، ن�� د. سل�ى ال���اء ال���شى ض�� ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة فى األن�ل� 

  . ٨٥١- ٨٥٠،ص٢م،جـ ١٩٩٨الع���ة،

  . ٢٤٢ال��� ع�� الع��� سال� : فى تار�خ وح�ارة اإلسالم فى األن�ل�، ص  ) ١٢٨(

  . ٢٤٤-٢٤٣اآلثار اإلسالم�ة ، صم��� ع�� هللا ع�ان :  ) ١٢٩(

  . ٢٤٢إلسالم فى األن�ل� ، ص ال��� ع�� الع��� سال� : فى تار�خ وح�ارة ا ) ١٣٠(

  . ٢٤٦م��� ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة  ، ص ؛   ٢٤٣  – ٢٤٢، ص    ال��جع نف�ه ) ١٣١(

  .  ١٤٣-١٤٢ص م��� أح�� أب� الف�ل: ال���ة ،  ) ١٣٢(
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ال��� ع�� الع��� ؛ ١٥٣، ص ١؛ ال�ق�� : نفح ال���، جـ ١٨١ال����� : ال�وض ال�ع�ار، ص )١٣٣(

  .  ٢٤٠سال� : فى تار�خ وح�ارة اإلسالم فى األن�ل� ، ص 

  .  نف� ال��جع وال�ف�ة  ) ١٣٤(

  .  ٢١٦م��� ع�� هللا ع�ان : اآلثار اإلسالم�ة  ، ص  ) ١٣٥(


