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 رناطة والدولة العثمانيةالعالقات السياسية بين سمطنة غ
 خالل الربع االخير من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي

 د. عامر عجاج حميد الجنابي                   أ.م.د. يوسف كاظم جغيل الشمري
 كمية التربية االساسية                            كمية التربية لمعموم االنسانية

  المقدمة 
ضكع العالقات السياسية بيف سمطنة غرناطة كالدكلة العثمانية مف المكاضيع الميمة التي بحاجة الى دراسة يعد مك     

معمقة؛ لحسـ االختالؼ بيف المؤرخيف القائؿ بتقديـ اك بعدـ تقديـ الدكلة العثمانية المساعدة العسكرية لسمطنة غرناطة، 
 نطقة تاريخيا.كبقي ذلؾ االشتباؾ قائما بيف الميتميف بدراسة الم

كيعتبر القرف الخامس عشر مف القركف الحافمة بالحكادث التاريخية فقد اختمفت بو خارطة العالـ السياسية، فبنيايتو      
انتيى الكجكد اإلسالمي المتمثؿ بسمطنة غرناطة مف الكجكد، كبآخره اكتشؼ العالـ الجديد مف قبؿ كرستكؼ ككلكمبس، 

 يو اصطالح العصكر الحديثة.كبنيايتو ابتدأ ما يطمؽ عم
ككاف مف دكاعي اختيارم لمكضكع البحث ىك محاكلة التعرؼ عمى األكضاع كالعالقات السياسية بيف ىاتيف الدكلتيف      

 االسالميتيف كالتعرؼ عمى طبيعة العالقة كأسبابيا كنتائجيا.
، كتناكلت فيو لسياسية في سمطنة غرناطةالحياة اتـ تقسيـ البحث الى مبحثيف، كاف عنكاف المبحث األكؿ ىك:     

العالقات السياسية بين غرناطة أكضاع غرناطة مف حيث التسمية كالمكقع كالتأسيس، ككسمت المبحث الثاني بعنكاف: 
 .كعالجت فيو مكضكع االستنجادات المكجية مف قبؿ الغرناطييف لمسمطنة العثمانية والعثمانيين،

كفي مقدمتيا قمة المصادر األصيمة التي تتحدث عف تأريخ سمطنة غرناطة في ىذه كاجيت الباحث بعض المشاكؿ     
الحقبة كيعكد السبب في ذلؾ الى األسباف الذيف قامكا بحرؽ اعداد كبيرة مف الكتب التي تحمؿ في طياتيا تأريخ الحقبة التي 

اكؿ األخرل ىي اف تاريخ السمطنة خالؿ تناكليا البحث؛ لذلؾ نجد اف بعض المصادر يتكرر ذكرىا في اليامش، كمف المش
ـ(  غامضة ال تكاد المصادر اك المراجع تكضحيا تماما؛ 1481-1417ىػ/886-820المدة الزمنية الممتدة بيف عامي )

لذلؾ فقد حاكؿ الباحث التكفيؽ بيف ما ذكرتو المصادر كما ذكرتو المراجع، ال سيما ما ذكره األستاذ محمد عبد اهلل عناف 
 بو: نياية األندلس، الذم كاف االعتماد عميو أكثر مف غيره مف المراجع. في كتا
ىػ(، ىما: )نفح الطيب مف 1041كمف المصادر األخرل الميمة التي اعتمدىا الباحث كتابيف لممقرم التممساني)ت:    

عياض(، األكؿ منيا  غصف األندلس الرطيب, كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب(, ككتاب: )أزىار الرياض في أخبار
كتاب أدبي أكثر منو تاريخي، إال انو يحمؿ في طياتو معمكمات تاريخية عف تاريخ سمطنة غرناطة أفادت البحث في كؿ 

 فصكلو, كالثاني قدـ معمكمات ميمة لمبحث كال سيما المبحث الثاني.
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 المبحث االول
 االوضاع السياسية في سمطنة غرناطة

 ع الهجري/الخامس عشر الميالديقبل القرن التاس
ـ، 1237ىػػ/635بتاريخ حافؿ باألحداث السياسية الجسيمة منذ تأسيسيا سنة  Granada(1)مرت سمطنة غرناطة 

بمػا يتفػؽ كنظريتػو  (5)قياـ دكلة ابف االحمػر  (4)، كيعمؿ ابف خمدكف(3)محمد بف يكسؼ بف نصر (2)عندما دخميا ابك عبد اهلل
اعتمد ابف االحمر عمى عصابة قميمة مف قرابتو الذيف كانكا يسمكف بػ: الرؤساء، كلـ يحتاج ألكثر منيا،  العصبية كالدكلة، اذ

ذلؾ بقكلو: ))فال تظف انو ]ابف االحمر[ تعبير عصابة فميس كذلؾ، كقػد  (6)لقمة العصائب في االندلس، كيكضح ابف خمدكف
ف كطػػف االنػػدلس لقمػػة العصػػائب كالقبائػػؿ فيػػو يسػػتغني عػػف كثػػرة فػػي كػػاف مبػػدأه بعصػػابة اال انيػػا قميمػػة كعمػػى قػػدر الحاجػػة فػػأ

 التغمب عمييـ((.

                                                           

 : بفتح اكلو كسككف ثانية، ثـ نكف، كبعد األلؼ طاء ميممة، كالبعض يسمييا إغرناطة، كتعنيGranada( غرناطة، 1) 
لحسنيا كجماليا، كيقاؿ انيا سميت النيا اقيمت عمى ارض الرماف، كتقع  الرمانة بمساف عجـ االندلس، كسميت بذلؾ

سمطنة غرناطة في المنطقة الجنكبية الشرقية مف االندلس، كتشتمؿ عمى ثالث كاليات ىي، كالية غرناطة في الكسط، 
غكم لغرناطة، كمكقعيا ككالية مالقة في الجنكب، ككالية المرية في الشرؽ، كلمتعرؼ عمى تفاصيؿ اكثر حكؿ المدلكؿ الم

، فضائؿ االندلس 55-53كحدكدىا كعدد الكاليات التابعة ليا. يراجع: ابف القكطية، تاريخ افتتاح االندلس،  ؛ ابف حـز
؛ ابف سعيد، 195/ 4، 1/244؛ الحمكم، معجـ البمداف، 201؛ االدريسي، صفة المغرب كارض السكداف، 56كاىميا، 

؛ المكناسي، 670؛ ابف بطكطة، رحمة ابف بطكطة، 1/93ب في حمى المغرب، ؛ المغر 2اختصار القدح المعمى، 
 .160؛ عناف، اآلثار االندلسية 167؛ مؤنس، رحمة االندلس، 174االكسير في فكاؾ االسير، 

Anwar,G, Historia De Espana, P.91-92 ,Fullard, Harold , Phlips New School Atlas ,P. 
34,Prescott , W., History of region of Ferdinand and Isabella, P.190. 

 .337-2/336ابف عذارم، البياف المغرب، (   2)
محمد بف يكسؼ بف نصر: ىك ابك عبد اهلل حميد بف يكسؼ بف محمد بف احمد بف محمد بف خميس بف عقيؿ بف  (3)

صر(، كلد في ارجكنة، كىك حصف نصر بف قيس بف سعد بف عبادة، كنصر ىك الذم تسمى احيانا بأسمو دكلة: )بني ن
ـ، كنشأ كترعرع في بيت نعمة كأصالة كشيرة كتحكؿ مف مينة الفالحة الى مينة 1195ىػ/591مف حصكف قرطبة سنة 

العسكرية، كأمؿ نفسو بالرأسة، كعرؼ منذ صغره بالشجاعة كالخشكنة كالطمكح كالصالبة، كيرجع نسبو الى قيس بف 
؛ ابف الخطيب، االحاطة في اخبار 337-2/336جع: ابف عذارل، البياف المغرب، سعد بف عبادة سيد الخزرج، يرا

، مقدمة المحقؽ؛ النباىي، نزىة 18؛ كناسة الدكاف، 319؛ شرح رقـ الحمؿ في نظـ الدكؿ، 93-2/92غرناطة، 
في ذكر ؛ المقريزم، شذكر العقكد 5/260؛ القمقشندم، صبح االعشى في صناعة االنشا، 11البصائر كاالبصار، 

؛ عبد اهلل، جياد بني مريف في األندلس، 2/140؛ ابف مخمكؼ، شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، 87النقكد، 
 . 121؛ شبانو، باب الشريعة احدل مداخؿ الحمراء، 38

 . 299-1/298ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف،  (4)
ى ابف نصر كلقب باألحمر لشقرة فيو، اال انو في المصادر ابف االحمر: يسمى بيذا االسـ نسبة الى جده الذم يسم (5)

االسبانية يسمى: )بالبرميخك( كمعناه المكف البرتقالي الضارب الى الحمرة، كىك لكف شعره. يراجع: حمكدة، تاريخ 
بد القادر، ؛ ع13؛ العبادم، الحياة الدينية كالدنيكية في مممكة غرناطة، 295االندلس السياسي كالعمراني كاالجتماعي، 

 . 101بنك االحمر في غرناطة، 
 . 299-1/298ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف،  (6)
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كيمكػػف القػػكؿ بػػالرغـ مػػف صػػغر السػػمطنة التػػي اسسػػيا السػػمطاف محمػػد بػػف يكسػػؼ، اال انيػػا اسػػتطاعت اف تبقػػى لمػػدة 
االنػدلس زىػاء قػرنيف كنصػؼ طكيمة كتقاـك ضغط الممالؾ االسبانية الشمالية، كاف تحافظ عمى الكجكد العربي االسالمي في 

 مف الزماف، عممان اف تأسيسيا تزامف مع ازدياد اصرار كتصميـ االسباف في القضاء عمى المسمميف نيائيان كاسقاط دكلتيـ.
كلكػػي يضػػمف ابػػف االحمػػر مؤسػػس الدكلػػة بنػػاء دكلتػػة كاسػػتمرارىا فػػي الكجػػكد لجػػأ الػػى ميادنػػة االسػػباف، كذلػػؾ عنػػدما 

ـ(، الػذم 1252-1214ىػػ/611-650) FernandoIIIفرنانػدك الثالػث Gastile (1)مػؾ قشػتالةحكصرت غرناطة مف قبؿ م
ـ، كلكف بعد اف يأس مف ذلؾ نتيجة المقاكمػة التػي حصػمت مػف ق بهػؿ اىػالي 1254ق/643حاكؿ جاىدا السيطرة عمييا سنة 

، كيبػدك اف تمػؾ المعاىػدة (3)لطػرفيف، كلكي ال يرجع دكف تحقيؽ انجػاز يػذكر، فقػد عمػؿ عمػى تكقيػع معاىػدة بػيف ا(2)غرناطة
كانت مف الصعكبة عمى ابف االحمر تطبيقيا كااللتزاـ بيا، فحاكؿ التخمص منيا عف طريػؽ دفػع جزيػة سػنكية لممػؾ قشػتالة، 
اك مساعدتو عمى اعداءه، اال اف ممؾ قشتالة رفض ذلؾ، االمػر الػذم ادل الػى تعػاكف سػمطاف غرناطػة مػع دكلػة بنػي مػريف 

، الػذم كجػد اف مػف (4)مغرب العربي، كالتي كصمت الى اكج عظمتيا ايػاـ السػمطاف يعقػكب بػف عبػد الحػؽ المرينػيفي بالد ال
-AlfonsoXI (650جممػػة كاجباتػػو التػػدخؿ فػػي بػػالد االنػػدلس باعتبارىػػا تابعػػة لدكلػػة االسػػالـ، فطمػػب مػػف الفكنسػػك العاشػػر

، فعمػػؿ ابػػف االحمػػر عمػػى Tarifa(5)كجزيػػرة طريػػؼ  ـ( ممػػؾ قشػػتالة اف يسػػمـ لػػو الجزيػػرة الخضػػراء1282-1252ىػػػ/681
اسػػتغالؿ الكضػػع المتػػأـز بػػيف االسػػباف كبػػيف بنػػي مػػريف، كامتنػػع عػػف دفػػع مػػا اتفػػؽ عميػػو مػػع االسػػباف محتجػػا بمكقػػؼ العممػػاء 

 ، كطمػػػب(6)كالفقيػػػاء فػػػي السػػػمطنة مبينػػػا رغبػػػتيـ بعػػػدـ المثػػػكؿ السػػػبانيا، فعمػػػؿ عمػػػى نقػػػض المعاىػػػدة المعقػػػكدة مػػػع االسػػػباف
، (7)المساعدة مف المرينييف لمعاكنتو عمى االسباف، كبالفعؿ تـ تحقيؽ ذلؾ بانتصار القكة المشتركة مف الغرناطييف كالمرينييف

، كتكػػررت مػػرات العبػػكر، كتحقيػػؽ انتصػػارات عديػػدة كانػػت نتيجتيػػا اف كصػػمت القػػكات االسػػالمية المشػػتركة الػػى (7)كالمػػرينييف
، كلكف سػرعاف مػا انقمػب االمػر (9)داء، كغنمكا كثيران مف االسمحة كاالمكاؿ، فقتمكا كثيران مف االعCordova(8)مشارؼ قرطبة 

، اضػافة الػى ذلػػؾ فقػد حػػدثت (10)االمػر الػى صػػراع بػيف الغرنػاطييف، كبػػيف بنػي مػػريف عمػى منطقػة الجزيػػرة الخضػراء الميمػػة
االحيػػاف الػػى  ، ادت فػػي كثيػػر مػػف(11)منافسػػات بػػيف الطػػامعيف فػػي العػػرش الغرنػػاطي، كحػػدثت تمػػردات عديػػدة عمػػى السػػمطة

                                                           

: ىي مف األقاليـ العظيمة في شماؿ األندلس، عرفت بيذا االسـ ألف قاعدتيا تسمى قشتالة، لممزيد Costileقشتالة،  (1)
كالمناطؽ التابعة ليا، يراجع: ابف بساـ،  مف التفاصيؿ حكؿ  تككيف ىذه المممكة كتطكر نشأتيا كمكقعيا الجغرافي

؛ ابف عذارم المراكشي، البياف 4/35؛ الحمكم، معجـ البمداف، 31-4/1/30الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة، 
؛ عناف، نياية 483؛ الحميرم، الركض المعطار،  328-324؛ ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ ، 2/417المغرب، 
 .204-203العالقات بيف االندلس االسالمية كاسبانيا، ؛ عبد الحميـ، 538االندلس، 

 . 48( ابف الخطيب، الممحة البدرية، 2)
 . 36-35؛ عناف، نياية االندلس، 510-2/509( المقرم، نفح الطيب، 3)
 . 67-66/ 3( السالكم، االستقصا ألخبار دكؿ المغرب االقصى، 4)
كىي مدينو صغيرة عمييا سكر تراب، يشقيا نير صغير، بينيا كبيف : جزيرة عمى البحر المتكسط Tarifa( جزيرة طريؼ 5)

 . 127كبيف الجزيرة الخضراء عشرة امياؿ. الحميرم، صفة جزيرة االندلس، 
 . 3/3( الصدفي، تاريخ دكؿ االسالـ، 6)
 . 1/448( المقرم، نفح الطيب، 7)
مكيا كقصبتيا، بينيا كبيف البحر خمسة : كىي مدينة عظيمة كسط بالد االندلس، كانت سريران لمCordova( قرطبة 8)

 . 4/324اياـ، كىي حصينة بسكر مف حجارة كليا باباف في نفس السكر. الحمكم، معجـ البمداف، 
 . 98-97( الممزكزم، نظـ السمكؾ، 9)
 . 2/221( ابف ابي زرع، االنيس المطرب بركض القرطاس، 10)
 . 288-2/287( ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 11)
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اقتطاع اجزاء مف اراضي السمطنة، لتصبح خاضعة لنفكذ المتمرديف الذيف كانكا يطمبكف المسػاعدة مػف مممكػة قشػتالة، كالتػي 
 (1)لـ تتكاف يكما في تقديـ المساعدة لكؿ متمرد ضد السمطة المركزية في سمطنة غرناطة كمثاؿ عمى ذلؾ تمرد بني اشقيمكلة

-671، كحػدث ذلػؾ فػي عيػد السػمطاف محمػد الثػاني بػف يكسػؼ )(3)(((2)ة مػف المكلػكديفكىـ: ))اسػرة قكيػة نابيػ (1)اشقيمكلة
، كبالحنكػػة (4)ـ( الممقػػب بػػػ: الفقيػػة، الػػذم تػػكلى العػػرش الغرنػػاطي بعػػد كفػػاة ابيػػو محمػػد بػػف االحمػػر1301-1272ىػػػ/701

،اال اف الػثمف فػي القضػاء عمػى (5)ةالعسكرية التي تمتع بيا استطاع السمطاف محمد الثاني التغمب عمى االضطرابات الداخميػ
تمػػؾ الفػػتف ىػػك اسػػتنزاؼ طاقػػات كبيػػرة ضػػعفت خالليػػا الػػػبالد، ممػػا سػػيؿ امػػر القشػػتالييف فػػي مياجمػػة حػػدكد السػػمطنة مػػػرة 

 .(6)اخرل
كانت طبيعة العالقة بيف سمطنة غرناطة كبني مريف متذبذبة بيف السمب كااليجاب، اال اف الغرناطييف اسػتمركا فػي  

دات مف الدكلة المرينية كالتػي بػدكرىا ظمػت تجيػز الجيػكش كتخػكض الحػركب، تػارة ضػد بنػي اشػقيمكلة الػى جانػب طمب النج
 . (8)، كاخرل الى جانب بني اشقيمكلة ضد القشتالييف كالسمطاف الغرناطي(7)السمطاف الغرناطي

ف جيػة اخػرل، االمػر الػذم في خضـ الصراع بيف بني االحمر كبني اشقيمكلة مف جية، كالقشػتالييف كبنػي مػريف مػ
 (9)ـ مػػػػع مممكػػػػة اراغػػػػكف1295ق/695ـ الػػػػى تجديػػػػد اتفاقيػػػػة سػػػػنة 1302ق/701ادل بالسػػػػمطاف محمػػػػد الفقيػػػػو فػػػػي سػػػػنة 

Aragon(10). 
ـ( الممقػب بػػ: المخمػكع الػذم سػار 1318-1301ىػػ/708-701بعد كفاة محمد الفقيو تكلي العػرش محمػد الثالػث )

، فعمؿ عمى التكدد الػى بنػي مػريف كجػرت بػيف الػدكلتيف تبػادؿ (11)رة في االدارة اياـ ابيوعمى نيج ابيو بما كانت لديو مف خب
                                                           

ني اشقيمكلة: تعكد العالقة بيف بني اشقيمكلة، كمؤسس دكلة بني االحمر الى الفترة قبؿ تأسيس السمطنة، كاساس تمؾ ( ب1)
العالقة كالتعاكف يرجع الى كجكد مصاىرة بيف الطرفيف، كابف اشقيمكلة ىك مف ابناء بمدة بني االحمر، اتفقا عمى اقتساـ 

ر، كلي بني اشقيمكلة قيادة الجيش، كحدث تمردىـ بعد كفاة محمد بف الممؾ فيما بينيما، كعندما غمب ابف االحم
يكسؼ، حيث كانت بذكره مكجكدة اياـ محمد بف يكسؼ. حكؿ تفاصيؿ ىذا التمرد يراجع: ابف ابي زرع، االنيس 

؛ ابف  2/287؛ ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 2/132؛ الذىبي، دكؿ االسالـ، 2/220المطرب بركض القرطاس، 
 .40؛ عناف، نياية االندلس، 1/48؛ المقرم، نفح الطيب، 263-7/262كف، العبر، خمد

( المكلدكف: ىـ مف ابناء االسباف الذيف اصبحكا تابعيف لمعرب المسمميف الفاتحيف عف رضا كرغبة كاعتنقكا االسالـ، 2)
فظة عمى عاداتيـ كاعرافيـ، كربكا تربية ممزكجة مف اخالؽ اجدادىـ كاخالؽ المجتمع االسالمي، نجحكا في المحا

كزاكلكا ميف عديدة. تخمصكا مف دفع الجزية بدخكليـ االسالـ، فيـ يمثمكف مختمؼ طبقات المجتمع كليس مف الطبقة 
الفقيرة فحسب، بؿ مف النبالء كالزراع، كمنيـ مف ينحدر مف اسر عريقة، في ظؿ التعايش االسالمي السممي ارتبط 

المسمميف، كعمى كؿ المستكيات. لمتفاصيؿ يراجع: ابف حياف، المقتبس في اخبار بمد بعضيـ بركابط المصاىرة مع 
؛ ابف الخطيب، 68؛ مجيكؿ، ذكر بعض مشاىير اعياف فاس، 2/7؛ ابف عذارل، البياف المغرب،1/129االندلس، 
؛ عتيؽ، 42لسي، ؛ كرباخ، عناصر المجتمع االند84؛ ابف خمدكف، التعريؼ بػأبف خمدكف كرحمتو، 3/501االحاطة، 

 Henri Peres La, Poesie Andolous؛ 121؛ خطاب، االندلس كما جاكرىا، 34االدب العربي االندلسي، 
P.254-255 , 274. . 

 . 40( عناف، نياية االندلس، 3)
 . 1/556( ابف الخطيب، االحاطة، 4)
 . 5/261؛ القمقشندم، صبح االعشى، 119( النباىي، نزىة البصائر كاالبصار، 5)
 .291( ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 6)
 . 343؛ الغنيمي، مأساة الفردكس المفقكد، 3/38( السالكم، االستقصا، 7)
 . 2/288؛ ابف الخطيب، أعماؿ االعالـ، 165؛ مجيكؿ، الذخيرة السينة 7/261( ابف خمدكف، العبر،8)
، كنكف، حصف منيع باألندلس مف اعماؿ سنتمرية. : بالفتح ثـ السككف كضـ الكاؼ، ثـ كاك ساكنةAragon( اراغكنة 9)

 . 1/154الحمكم، معجـ البمداف، 
 .94( حبيب، دكر غرناطة في مكاجية تحديات، 10)
 .56؛ ليف بكؿ، طبقات سالطيف االسالـ، 60( ابف الخطيب، الممحة البدرية، 11)
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، كدارت حػػركب بينػػو كبػػيف مممكػػة قشػػتالة، حقػػؽ فييػػا انتصػػارات كبيػػرة كقػػدـ ىػػدايا مػػف سػػبي الحػػركب (1)مراسػػالت كسػػفارات
بػؿ بنػػي االحمػر ادل الػى اف تسػػكء العالقػة بػػيف مػف ق (3)، اال اف احػتالؿ سػػبتة(2)لسػمطاف بنػي مػػريف جػزاءان لمكاقفػو االيجابيػػة

 . (4)مريف كبني االحمر
لبنػي االحمػر، كخاضػكا حػركب مشػتركة ضػد االسػباف كبعػد اف كانػت  (5)فبعد اف قدـ بني مريف النجدات العسػكرية

ذلػؾ يعػكد ، كسػبب (6)عالقة مكدة كصداقة تحكلت تمػؾ العالقػة بتػدخؿ بنػي االحمػر بسػبتة الػى صػداـ عسػكرم بػيف الطػرفيف
 . (7)الى نفكذ شيخ الغزاة المريني الكاسع كتدخمو في كثير مف امكر دكلة بني االحمر

، لػذلؾ تحػرؾ (8)تـ خمع محمد الثالث بسبب مرض مزمف أصاب بصره، فأستبد باألمر كزيره ابػك عبػداهلل بػف الحكػـ
-1308ىػػ/714-708خػالؿ المػدة )اخكه نصػر المسػمى بػػ: ابػك الجيػكش كسػيطر عمػى عػرش السػمطنة كاسػتمر حكمػو ليػا 

 . (9)ىػ(1314
كفي ايامو جرت كقائع كحكادث منيا غزك قشتالة لمجزيػرة الخضػراء بػرا، كغزكىػا لمضػيؽ جبػؿ طػارؽ بحػرا، ثػـ اف 

 .(10)مممكة اراغكف تدفعيا العصبية الدينية كالمصالح السياسية قامت بفتح جبية مؤازرة لمممكة قشتالة
حكػـ بعػد تعرضػو لضػػغكط مػف قبػؿ معارضػيو، كتػكلى بعػده ابػك الكليػد اسػماعيؿ بػػف تنػازؿ نصػر بػف محمػد عػف ال 

ـ( الػػػذم كصػػػؼ بػػػالقكؿ: ))سػػػمطاف مييػػػب شػػػجاع حػػػاـز نػػػاىض بأعبػػػاء الممػػػؾ عػػػديـ 1324-1314ىػػػػ/725-714فػػػرج )
ـ 1319ىػػ/719، السمطاف الجديد استطاع تكبيد القشػتالييف خسػائر كبيػرة فػي إحػدل المعػارؾ التػي حػدثت سػنة (11)النظير((

 . (12)كقدرت خسائر القشتالييف بخمسيف الؼ قتيؿ اك اكثر كقتؿ قائد الجيش القشالي
، ليتػكلى بعػده ابنػو (13)تكفي السمطاف ابك الكليد اسماعيؿ اثر طعنة خنجر كجيت لو مػف ابػف عمػو لنػزاع كػاف بينيمػا

، في ايامو (14)عمره نحك تسع سنكات ـ(، ككاف1332-1320ىػ/733-720ككلي عيده ابك عبد اهلل  محمد بف اسماعيؿ )
، كدار صػػراع بينػػو كبػػيف شػػيخ الغػػزاة المرينػػي عمػػى اثػػر سػػعايات دارت بينيمػػا، ذلػػؾ (15)عقػػدت معاىػػدة صػػداقة مػػع اراغػػكف

 . (16)االضطراب شجع القشتاليكف عمى مياجمة أراضي السمطنة مستغميف اضطراب االكضاع كاستكلكا عمى بعض الحصكف

                                                           

 . 3/82؛ السالكم، االستقصا، 7/301( ابف خمدكف، العبر، 1)
 . 63ب، الممحة  البدرية، ( ابف الخطي2)
: مدينة كبيرة عمى بحر الزقاؽ، تقابؿ الجزيرة الخضراء، كيحيط بسبتة البحر مف كؿ جياتيا ماعدا جية Ceuta( سبتو 3)

 .303جية الغرب. الحميرم، الركض المعطار، 
 .  43-40؛ المياحي، العالقات السياسية لمممكة غرناطة، 7/303( ابف خمدكف، العبر، 4)
 .1/870نجدات بني مريف لبني االحمر يراجع: سالـ، تاريخ المغرب الكبير، ( عف 5)
 .9( نصر، الشعر في غرناطة في عيد بني االحمر، 6)
 .11( ابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، 7)
 .67( ابف الخطيب، الممحة البدرية، 8)
 .3/334( ابف الخطيب، االحاطة، 9)
  .70(  ابف الخطيب، الممحة البدرية، 10)
 .219( العسقالني، الدرر الكامنو في اعياف المائة الثامنة، 11)
؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب 295، اعماؿ االعالـ، 85؛ الممحة البدرية، 3/389( ابف الخطيب، االحاطة، 12)

 . 51؛ شياؿ، القضاء في مممكة غرناطة، 129؛ النباىي، نزىة البصائر كاالبصار، 6/51في اخبار مف ذىب، 
 .221؛ عناف، نياية االندلس، 393-3/392( ابف الخطيب، االحاطة، 13)
 . 90؛ الممحة البدرية، 2/295( ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 14)
 .195( باالر، بنك مريف في االتفاقات المبرمة بيف اراغكف كغرناطة، 15)
 . 1/535( ابف الخطيب، االحاطة، 16)
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ي اتبعيا السمطاف الغرناطي تجػاه بنػي مػريف كدخكلػو فػي صػراع مػع مشػيخة الغػزاة المرينيػة، ادت السياسة السمبية الت
الى قياـ مجمكعة مف قادة الجيش المريني ػػػػػػػ كالذيف يتمتعكف بنفكذ كبير داخؿ سمطنة غرناطة ػػػػػػػػ بتدبير مؤامرة لمتخمص مف 

-1235ىػػ/755-733لى بعده اخيو ابك الحجاج يكسؼ بف اسػماعيؿ )، كتك (1)السمطاف الغرناطي، كتـ تحقيؽ ذلؾ اذ قتمكه
، كالػػذم يبػػدك مػػف خػػالؿ الحػػكادث التػػي دارت فػػي ايػػاـ حكمػػو االكلػػى انػػو عمػػؿ عمػػى تحسػػيف (2)ـ(1354-1235ىػػػ/755

، كاسػتطاع السػمطاف الجديػد كػبح جمػاح (3)العالقة مع المرينييف كاالستعانة بيـ في القضاء عمى االطراؼ المناكئة لو بػالحكـ
، (5)، كحػػدثت كقػػائع كثيػػرة بػػيف الغرنػػاطييف كالمػػرينيف مػػف جيػػة كبػػيف االسػػباف مػػف جيػػة اخػػرل(4)لػػكزراء الطػػامعيف فػػي ممكػػوا

سػػقطت عمػػى اثرىػػا الجزيػػرة الخضػػراء بأيػػدم االسػػباف ممػػا اضػػظر الػػى عقػػد ىدنػػو بػػيف الطػػرفيف ك شػػممت السػػمطاف المرينػػي 
 .(6)ايضان 

لتحصػػيني لمسػػمطنة كػػاف لػػو االثػػر الكبيػػر فػػي رسػػـ سياسػػتيا الخارجيػػة مػػع كال بػػد مػػف القػػكؿ بػػاف المكقػػع الجغرافػػي ا
االطراؼ المحيطة بيا، كتمؾ االطػراؼ تتبػدؿ طبيعػة سياسػتيا الخارجيػة تجػاه غرناطػة بحسػب مػا تقتضػيو مصػمحتيا، فعنػدما 

مريف في المغػرب مػف  كانت قشتالة تحدىا مف جية الشماؿ كاراغكف مف جية الشرؽ، كالبرتغاؿ مف جية الغرب، كدكلة بني
جية الجنكب، لذلؾ كانت تقترب مرة الى المغرب العربي ضد قشتالة، كاخرل الى قشتالة ضد المغرب العربي، كثالثة تقترب 
الػػى ارغػػكف كالبرتغػػاؿ ضػػد قشػػتالة كىكػػذا كانػػت السياسػػة الخارجيػػة لسػػمطنة غرناطػػة ترسػػـ ضػػمف المصػػالح التػػي تربطيػػا مػػع 

 . (7)الجيات المحيطة بيا
، كىػك يصػمي (8)ـ، اثر طعنة خنجر تمقاىا مف رجؿ مخبػكؿ1354ىػ/755كانت نياية حكـ ابك الحجاج يكسؼ سنة 

يصػػمي فػػي محرابػػو ففػػارؽ الحيػػاة، ليتػػكلى العػػرش بعػػده محمػػد بػػف يكسػػؼ المعػػركؼ بػػػ: الغنػػي بػػاهلل الػػذم حكػػـ خػػالؿ المػػدة 
ثػػػيف عامػػػان تخمميػػػا انقطػػػاع لمػػػدة ثػػػالث ، كىػػػي مػػػدة طكيمػػػة اسػػػتمرت حػػػكالي خمسػػػة كثال(9)ـ(1391-1354ىػػػػ/755-793)

 .(11)، اال انيا مدة زمنية ميمة في تاريخ السمطنة رافقتيا حكادث سياسية داخمية كخارجية كثيرة(10)سنكات
اعتمد السمطاف الغني بػاهلل فػي ادارة السػمطنة عمػى بعػض الشخصػيات الميمػة فػي االدارة، مػنيـ كزيػره لسػاف الػديف 

، كرجػػؿ ثالػػث ىػػك (13)بػػو ابػػك النعػػيـ رضػػكاف، الػػذم تحمػػؿ اعبػػاء الدكلػػة مػػع السػػمطاف الغرنػػاطي، كػػذلؾ حاج(12)ابػػف الخطيػػب
 . (1)شيخ الغزاة المريني ابك زكريا يحيى بف عمرك بف رحك

                                                           

 . 3/123( السالكم، االستقصا، 1)
 .102؛ ابف الخطيب، الممحة البدرية، 2/304( ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 2)
 . 1/319( ابف الخطيب، االحاطة، 3)
 .3/135( السالكم، االستقصا، 4)
   138-3/137؛ السالكم، االستقصا، 348-3/347( ابف خمدكف، العبر، 5)
 . 103؛ عبد اهلل، معاىدات الصمح، 4/332( ابف الخطيب، االحاطة، 6)
 . 137( العبادم، االعياد في مممكة غرناطة، 7)
 .110( ابف الخطيب، الممحة البدرية، 8)
 . 7/405؛ ابف خمدكف، العبر، 2/306( ابف الخطيب، اعماؿ االعالـ، 9)
ـ، كانت نتيجتيا مبايعة اخيو 1358ىػ/760( يعكد سبب ىذا االنقطاع الى حدكث ثكرة ضد السمطاف الغني باهلل سنة 10)

ـ، كىك العاـ الذم 1361ق/763ماعيؿ، الذم قتؿ كتكلى بعده ابف عمو ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ حتى سنة اس
؛ 29-2/27استعاد الغني باهلل عرشو بمساعدة سمطاف المغرب المريني ابي سالـ. يراجع: ابف الخطيب، االحاطة، 

 . 409-2/405؛ ابف خمدكف، العبر، 127-121الممحة البدرية، 
 .119( حبيب، دكر غرناطة في مكاجية تحديات، 11)
؛ المقرم، ازىار 439-4/438( لمتعرؼ عمى ترجمة لساف الديف أبف الخطيب يراجع: ابف الخطيب، االحاطة، 12)

 . 4/404؛ نفح الطيب، 63-1/62الرياض، 
 . 115؛ الممحة البدرية، 16-2/15( ابف الخطيب، االحاطة، 13)
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، (2)شيدت السمطنة في ىذه المدة االستقرار كاليدكء نتيجة لتدىكر االكضاع الداخميػة فػي مممكػة قشػتالة مػف جانػب
، حيػث كػاف السػمطاف (3)ريني ابي عناف بف ابي الحسف بػف ابػي سػعيد بػف ابػي يكسػؼ مػف جانػب اخػركمناصرة السمطاف الم

الغنػػي بػػاهلل يرسػػؿ ابػػف الخطيػػب الػػذم كػػاف يستصػػرخة بقصػػائد حماسػػية تثيػػر عنػػده ركح الجيػػاد، يطمػػب مػػف خالليػػا نصػػرتو 
 .(5)، فيستجيب لدعكات السمطاف الغرناطي دائما(4)لمسممي غرناطة

ـ، دخمػػت سػػمطنة غرناطػػة مرحمػػة نيايػػة القػػكة لتنحػػدر شػػيئا فشػػيئا الػػى 1391ىػػػ/794لغنػػي بػػاهلل سػػنة كبعػػد كفػػاة ا
الياكيػػة كالضػػعؼ كاالنحػػالؿ، فأصػػبحت الحيػػاة السياسػػية محفكفػػة بػػالمؤامرات كالدسػػائس كالفػػتف اكصػػمت السػػمطنة فػػي نيايػػة 

 .(6)اليجرم/الخامس عشر الميالدم المطاؼ الى السقكط كاالنييار السياسي الكامؿ في نياية القرف التاسع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .2/16( ابف الخطيب، االحاطة، 1)
 .120( حبيب، دكر غرناطة في مكاجية، 2)
 .119-117؛ الممحة البدرية، 22-2/18( لمتعرؼ عمى تفاصيؿ حياتو يراجع: ابف الخطيب، االحاطة، 3)
 . 3/194( السالكم، االستقصا، 4)
 .129( حبيب، دكر غرناطة في مكاجية تحديات، 5)
 . 116( ارسالف، خالصة تاريخ االندلس، 6)
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 المبحث الثاني

 (1)العالقات السياسية بين سمطنة غرناطة والدولة العثمانية
كصػػػمت الدكلػػػة العثمانيػػػة الػػػى اكج عظمتيػػػا فػػػي القػػػرف )التاسػػػع اليجرم/الخػػػامس عشػػػر المػػػيالدم(، كتمكنػػػت مػػػف  

ر الذم اقمؽ البابكية كخاصة  كالدكؿ االكربية عامة، كنتيجة لذلؾ التيديد، كشػجعت االمتداد الى اكربا مف جية الشرؽ، االم
البابكية كاكربا كؿ جية مف شأنيا اضعاؼ قكة العثمػانييف، لػذلؾ حاكلػت اكربػا اقامػة عالقػات قكيػة مػع تيمكرلنػؾ عػدك الدكلػة 

لػى تيمكرلنػؾ، طمػب الكفػد االكؿ التحػالؼ معػو ضػد ، فقد ارسمت قشتالة في عيد ممكيا ىنرم الثالث، عدة كفػكد ا(2)العثمانية
ػػؿ مكفػػداف قشػػتالياف كصػػال اثنػػاء اسػػتعداد تيمكرلنػػؾ لخػػكض معركػػة انقػػرة ـ، ضػػد 1403ىػػػ/806سػػنة  (3)العثمػػانييف، ثػػـ ألرس 

يمكرلنػػؾ ، كبتمػػؾ الكفػػكد تكثقػػت الػػركابط بػػيف قشػػتالة، كت(4)العثمػػانييف، شػػاىد المكفػػداف المعركػػة، ثػػـ انصػػرفا محممػػيف باليػػدايا
، Ruy Ganzalezـ، برئاسػة ركم كػانزلز 1404ىػػ/807كذلؾ ما اتضح مف خالؿ الكفد الثالث، الذم أرسمتو اسبانيا سنة 

كعبر تيمكرلنؾ عف فرحو بكصكؿ الكفد باف سأؿ عف )كلػده( ممػؾ االسػباف، اذ اشػار مخاطبػان حاشػيتو بػالقكؿ: ))انظػركا الػى 
الػذم يعػػيش فػي الطػػرؼ اآلخػػر مػف العػػالـ((، تمػؾ المخاطبػػة اراد تيمكرلنػػؾ … (5)دمىػؤالء السػػفراء انيػـ مرسػػمكف مػف قبػػؿ كلػػ

 .(6)التفاخر باف اتباعو مكجكدكف حتى في الطرؼ اآلخر مف العالـ
كاف سبب استنجاد سالطيف غرناطة بسالطيف آؿ عثماف ىك اعتقاد سالطيف غرناطة باف الدكلة العثمانية ىي  

محمد )صمى اهلل عميو كآلو(، كاف الدكلة االسالمية في حالة جياد مستمر، اذ يكجد بيف  السمطة الشرعية لخالفة الرسكؿ
المسمميف كبقية العالـ حسب رأم الفقياء حالة مف الحرب تفرضيا اسس دينية كقانكنية، كال تنتيي حالة الحرب تمؾ اال 

كلة االسالمية كدكلة غير إسالمية غير محبذة مف عندما يعـّ االسالـ جميع ارجاء المعمكرة، لذا فاف معاىدة سالـ بيف الد
 .(7)الناحية الشرعية، فالحرب ال يمكف إنياؤىا، كانما يمكف ايقافيا فقط السباب الضركرة كالسباب ذرائعية عف طريؽ اليدنة

                                                           

العثمانيػػة: دكلػػة اسسػػت عمػػى يػػد عثمػػاف بػػف ارطغػػرؿ بػػف سػػميماف بػػف شػػاه رئػػيس قبيمػػة قػػابي، احػػدل قبائػػؿ الغػػز  ( الدكلػػة1)
التركية، ىاجر سميماف الشاه اماـ ىجمات المغكؿ مع قبيمتة في الؼ فارس مف الكردستاف كاستقر فػي اتػالط )بمػدة شػرقي 

نضـ ابناء تمؾ القبيمة بعػد كفػاة سػميماف شػاه الػى جػيش السػالجقة تركيا اليـك قريبان مف بحيرة كاف في ىضبة ارسيتيا(، ثـ ا
الػذيف اقطعػػكىـ ارض كاسػتقركا فييػػا، كبعػد كفػػاة ارطغػرؿ تػػكلى امػػرىـ ابنػو عثمػػاف، الػذم اتخػػذ مػف مدينػػة بكػي شػػير )فػػي 

اف بػف ارطغػرؿ كسط االناضكؿ غربي فرتيو(، عاصمة لو كاتخذ نفس الراية التي تشكؿ اليـك العمـ التركي، كاسػتطاع عثمػ
ـ. السػػراج، 1299ىػػػ/699السػػيطرة عمػػى االراضػػي التابعػػة لمسػػالجقة بعػػد الضػػعؼ كاالضػػطراب الػػذم حػػؿ بػػدكلتيـ سػػنة 

 .15-14؛ حسكف، الدكلة العثمانية كعالقاتيا الخارجية، 56-1/2/60الحمؿ السندسية في االخبار التكنسية، 
، Barlasـ، ككرث عف ابيو زعامة قبيمة تركيػة اسػميا بػارالس 1339ػ/ى740( تيمكرلنؾ: كلد في بالد ما كراء النير سنة 2)

انضكل في البداية تحت لكاء امير افغانستاف جالؿ الديف محمكد، اصيب تيمكر في احدل المعارؾ بسيـ في رجمو جعمو 
 ـ، بعػد اف دبػر1372ىػػ/774اعرجان طكاؿ حياتو، فسمي بػ: تيمكرلنػؾ كتعنػي بمغػتيـ تيمػكر االعػرج، تػكلى السػمطنة سػنة 

انقالبان عمى احد االمراء كاف حميفان لو اسمو: حسػيف، كىػك خصػـ الميػر افغانسػتاف، كاتخػذ تيمكرلنػؾ سػمرقند عاصػمة لػو، 
 .242كاصبحت قاعدة لغزكاتو في جية الشرؽ االكسط كركسيا. اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 

 .27-22لدكلة العثمانية كعالقاتيا الخارجية، ( حكؿ التفاصيؿ عف معركة انقرة. يراجع: حسكف، ا3)
 .246( اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 4)
 .246( كممة كلدم عند المغكؿ تحمؿ معنى التبعية. اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 5)
 .246( اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 6)
 .2/55( بكزرت، تراث االسالـ، 7)
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د العدة انتيت العالقات بيف قشتالة كتيمكرلنؾ بعد كفاة االخير، كفي الكقت الذم كانت فيو الدكلة العثمانية تع 
لفتح القسطنطينية، كاف مسممك غرناطة في الطرؼ  الغربي مف اكربا يعانكف مف كيالت الحرب التي قادتيا قشتالة ضدىـ، 

ـ، مف الحكادث الكبرل التي غيرت احكاؿ البالد المحيطة 1454ىػ/858كعلّد استيالء العثمانييف عمى القسطنطينية عاـ 
 .(1)لعالـ كمو بشكؿ عاـ، خالؿ القرف التاسع اليجرم/الخامس عشر الميالدمبالبحر المتكسط بشكؿ خاص، كاحكاؿ ا

ككاف مف نتائج فتح القسطنطينة عمى اكربا ىك اف ذلؾ الفتح صعؽ ممكؾ كامراء اكربا، حتى انتابيـ الذعر كااللـ،  
ا لحممػػة صػػميبية ضػػد كاصػػبحكا يسػػتنيض بعضػػيـ بعضػػان لمتصػػدم لمعثمػػانييف كتػػرؾ الخالفػػات التػػي اضػػعفتيـ، لػػذلؾ خططػػك 

، كلكػػف رجحػػاف كفػػة العثمػػانييف فػػي الشػػرؽ ادل الػػى نتػػائج عكسػػية فػػي اسػػبانيا، اذ صػػمـ االسػػباف عمػػى القضػػاء (2)العثمػػانييف
 .(3)نيائيا عمى المسمميف في اسبانيا

كل االسػالمية بعد اف كسرت الدكلو العثمانية شككة اكربا بفتحيا القسطنطينية اصبح امؿ االندلسػييف كبيػران بتمػؾ القػ 
، كلكف نتيجة انشغالو في حركب (5)ـ(1463-1444ىػ/868-848، فتكجيكا باستغاثة الى السمطاف محمد الفاتح )(4)الكبيرة

حركب داخؿ اكربا، لـ يتمكف مف تقديـ المساعدة المطمكبة اذ لـ يكف ىناؾ ما يشير الى تقػديـ أم عػكف عسػكرم، اك مػادم 
انت تمؾ العالقة السياسية االكلى التي طمب فييا مسممي غرناطة النجدة مف الدكلة مف خالؿ سير الحكادث في غرناطة، كك
 .(6)العثمانية في عيد السمطاف محمد الفاتح

ففػػي الجانػػب اآلخػػر كػػاف مسػػيحيك اكربػػا ال يقمػػكف طمكحػػان فػػي نشػػر الديانػػة المسػػيحية كجعػػؿ العػػالـ كمػػو يتفيػػأ ظػػالؿ  
اسػتثمار االمػكاؿ الطائمػة لتحقيػؽ غػايتيـ تمػؾ، كمارسػكا نشػاطان فكريػان كاسػعان مػف الصميب المقدس، ككاف مف جممة نشػاطاتيـ 

اجػػؿ ترسػػيخ مبػػادئيـ، كلقػػد كانػػت الحػػركب الصػػميبية نشػػاط لنشػػر الػػدعكة المسػػيحية اك لتطييػػر االراضػػي التػػي يسػػيطر عمييػػا 
 .(7)الفعمي ابتدأ في اسبانياالمسممكف كذلؾ دليؿ عمى انتقاؿ الدعكة المسيحية مف المجاؿ النظرم الى التطبيؽ 

كالمدقؽ في سير الحكادث يجد اف استنجاد االندلسييف بالعثمانييف جػاء متػأخران، اذا مػا قػكرف بػبالد المغػرب العربػي  
، لػػذلؾ كجػػد الغرنػػاطيكف اف القػػكة االسػػالمية الرئيسػػة آنػػذاؾ ىػػـ (8)اك دكلػػة المماليػػؾ التػػي لػػـ تسػػتطع تقػػديـ العػػكف العسػػكرم

ـ(الػػذم تمػػرد عميػػو 1512-1471ىػػ/918 -886لػػذلؾ حكلػػكا انظػارىـ الييػػا، كػػاف ذلػػؾ ايػاـ حكػػـ بايزيػػد الثػػاني ) العثمػانيكف
؛ االمػر (9)كعندما خرج بايزيد الثاني لقتالو انيـز الى مصر في عيػد السػمطاف قايتبػام الػذم اكرمػو اكرامػان عظيمػان  اخكه جـ، 

لدكلة العثمانية، حاكؿ السمطاف قايتبام اف يثنيو عف عزمو في الذىاب لحػرب الذم اساء الى العالقة بيف الدكلة المممككية كا
، كتأزمػػت العالقػػات بػػيف الػػدكلتيف، ممػػا ادل الػػى حػػدكث صػػداـ مسػػمح اسػػتمر مػػدة مػػف (10)اخيػػو فػػي االناضػػكؿ اال انػػو فشػػؿ

لدكلػػػة المممككيػػػة العشػػػائر الػػػزمف سػػػميت خالليػػػا الحمػػػالت العسػػػكرية بػػػيف الطػػػرفيف اسػػػـ: الالتجاريػػػدال، كالتػػػي جنػػػدت خالليػػػا ا

                                                           

 .13تجارة الدكلية كمحطاتيا، ( فيمي، طرؽ ال1)
 .111( حسكف، العثمانيكف كالبمقاف، 2)
 .75( عاشكر، اضكاء جديدة عمى الحركب الصميبية، 3)
 .2/902( الشناكم، الدكلة العثمانية دكلة اسالمية مفترل عمييا، 4)
 .1/1/71( السراج، الحمؿ السندسية في االخبار التكنسية، 5)
 .150-148؛ اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 67-58العمية العثمانية،  ( فريد بؾ، تاريخ الدكلة6)
 .231( حمادم، المكرسكيكف كمحاكـ التفتيش االسبانية، 7)
 .218( عناف، نياية االندلس، 8)
 .74( السراج، الحمؿ السندسية، 9)
اىيـ بػػػػف عمػػػػرك عثمػػػػاف الحفصػػػػي، ( البخيػػػت، رسػػػػالة مػػػػف السػػػػمطاف العثمػػػػاني بايزيػػػد الثػػػػاني الػػػػى عبػػػػد المػػػػؤمف بػػػف ابػػػػر 10)

 (.1، ىامش رقـ )69ـ، 1495ىػ/896سنة
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ـ(، 1485ىػػػ/890ـ(، )1484ىػػ/889كالعناصػر المحميػة كسػميت باسػـ: العشػػرافال كبعػد تجاريػد كثيػرة ارسػػمت فػي السػنكات )
ـ( ، كتػػـ عقػػد الصػػمح بػػيف الطػػرفيف بعػػد مسػػاعي الفقيػػاء كالقضػػاة، 1488ىػػػ/893(، )1487ىػػػ/892ـ(، )1486ىػػػ/891)

 .(1)كالكجياء
الضػػيـ الػػذم لحػػؽ اىػػالي غرناطػػة لػػيس فػػي سػػاحات الحػػركب حسػػب بػػؿ عمػػى ألسػػنة الشػػعراء تػػكاترت االخبػػار عػػف  

كالخطباء كالكتاب الذيف ارادكا عبر استنجاداتيـ حث االمة االسالمية عمى تقديـ العػكف لمسػمطنة المغمكبػة عمػى امرىػا، فكػاف 
منكػكبيف محػددة بمجمكعػة مػف العكامػؿ الداخميػة مكقؼ السمطاف العثماني بايزيد الثاني مف مسألو مف إعانة أىالي غرناطػة ال

ضمنيا عمى األعـ الجيد الذم بذلو بايزيد الثاني لتنظيـ البيت العثمػاني مػف الػداخؿ كال سػيما، مػا يتعمػؽ منيػا بمصػير اخيػو 
اني إقامػػة ، لػػذلؾ حػػاكؿ السػػمطاف العثمػػاني بايزيػػد الثػػ(2)جػػـ الػػذم كػػاف محػػكران لتػػآمر الػػدكؿ المسػػيحية ضػػد الدكلػػة العثمانيػػة

عالقات طيبة مع دكؿ اكربا، خصكصا البابكية منيا التي تتمقى دفعة سنكية مف االمكاؿ يقدميا بايزيد الثاني لقاء ابقاء اخيو 
 .(3)جـ تحت مراقبتيا

طمب حكاـ غرناطة النجدة مف السمطاف العثماني بايزيد الثاني ػػػػػ الػذم ادعػى انػو اشػرؼ السػالطيف ػػػػػػ ضػد قشػتالة  
ـ، عمػػى الػػرغـ مػػف اف بايزيػػد الثػػاني غيػػر قػػانع بقكتػػو البحريػػة، اال انػػو امػػر القراصػػنة المسػػمميف 1482ىػػػ/887كحػػدة سػػنة الم

، عػالكة (5)، كقػد حالػت مشػاكمو الشػرقية دكف تقػديـ المسػاعدة الكبيػرة لمسػممي غرناطػة(4)تقديـ العكف الفعمي لمسممي غرناطػة
 .(6)يت العثمانيعمى الخالفات االسرية المتمثمة داخؿ الب

تكػػرر طمػػب المسػػاعدة مػػف العثمػػانييف فػػي عيػػد بايزيػػد الثػػاني، الػػذم اتفػػؽ مػػع قايتبػػام ممػػؾ مصػػر عمػػى مسػػاعدة  
 .(7)االندلسييف بارساؿ بايزيد اسطكالن الى اسبانيا، كاف يرسؿ قايتبام قكة برية مف جية افريقيا

مممػػػككي مػػػف اجػػػؿ مػػػد يػػػد العػػػكف لممنػػػاطؽ االندلسػػػية تفصػػػيالن عػػػف بػػػكادر التحػػػالؼ العثمػػػاني ال (8)كقػػػد اكرد عنػػػاف 
امراء االندلس كزعماؤىا مذ الح ليـ شبح الخطر الداىـ، يتجيكف بابصارىـ الى دكؿ المغرب كالمشرؽ  …المنككبة فقاؿ: ))

تػػػز اف المشػػػرؽ كمػػػو اى… معػػػان، ككانػػػت كتػػػبيـ كنػػػداءاتيـ فػػػي تمػػػؾ االكنػػػة العصػػػيبة تتػػػرل عمػػػى فػػػاس كالقػػػاىرة كالقسػػػطنطينية
بحػػكادث االنػػدلس، كسػػقكط قكاعػػدىا السػػريعة فػػي يػػد النصػػارل، كاف بايزيػػد الثػػاني سػػمطاف التػػرؾ كاالشػػرؼ قايتبػػام سػػمطاف 
مصر، تيادنا مؤقتان بالرغـ مما كاف بينيما مػف خصػكمات مضػطرمة كحػركب دمكيػة كعقػدا محالفػة النجػاد االندلسػييف كانقػاذ 

تيا اف يرسػػؿ بايزيػػد الثػػاني اسػػطكالن قكيػػان لغػػزك جزيػػرة صػػقمية التػػي كانػػت دكلػػة االسػػالـ، ككضػػعا لػػذلؾ خطػػة مشػػتركة خالصػػ
يكمئذ مف امالؾ اسبانيا، ليشغؿ بذلؾ اىتماـ فرناندك كايزابيال، كاف تلبعث سػريات كبيػرة مػف الجنػد مػف مصػر كافريقيػا، تجػكز 

 البحر الى االندلس، لتنجد جيكشيا كقكاعدىا((.

                                                           

؛ البخيػػت،  رسػػالة مػػف 54، 53، 47، 43، 54-53، 47-1/43( ابػػف طكلػػكف، مفاكيػػة الخػػالف فػػي حػػكادث الزمػػاف، 1)
 (.14ىامش رقـ ) 76السمطاف بايزيد الثاني، 

 .75-74( مصطفى، اصكؿ التأريخ العثماني، 2)
 .15التقدـ االكربي،  ( زيادة، اكتشاؼ3)
 .74 - 73( مصطفى، اصكؿ التاريخ العثماني، 4)
(  قيػػػاـ السػػػمطاف العثمػػػاني بايزيػػػد الثػػػاني ب رسػػػاؿ اسػػػطكؿ ضػػػرب شػػػكاطيء اسػػػبانيا بعػػػد اف اسػػػتنجد بػػػو مسػػػممك غرناطػػػة. 5)

 (.1ىامش رقـ ) 74مصطفى، اصكؿ التاريخ العثماني، 
 .74( مصطفى، اصكؿ التاريخ العثماني، 6)
 .3-2حمكدة، تأريخ االندلس السياسي كاالجتماعي كالعمراني،  (7)
 .219-218( عناف، نياية االندلس، 8)
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ف القكؿ اف مكقؼ الدكلة العثمانية مف مأساة غرناطػة كػاف سػببان رئيسػان فػي صػعكد كبقميؿ مف التحقيؽ كالتدقيؽ يمك 
قكتيا البحرية كامتالكيا الجرأة فػي الكصػكؿ الػى سػكاحؿ المتكسػط التػي تطػؿ عمييػا الػدكؿ االكربيػة، تمػؾ الجيػكد التػي دعػت 

فة الى االسػباب االقتصػادية االخػرل، كىنػا اىالي غرناطة الى تدعيـ الجيد البحرم العثماني ضد اتحاد قشتالة كاراغكف اضا
يمكػف القػكؿ اف حتميػة المكقػؼ العثمػاني مػػف سػقكط غرناطػة  ثػـ مأسػاة الفػاريف منيػػا كطريقػة التعامػؿ مػع نػداءات االسػػتغاثة 

طمكحػػات  كػاف مكقفػػان ايجابيػػان ألف الدكلػة العثمانيػػة كانػػت تمثػؿ القػػكة االسػػالمية الكبػػرل التػي يمكنيػػا مكاجيػػة تحػديان يتمثػػؿ فػػي
النصارل، فقد ابتيج النصارل لحادث سقكط غرناطة في سائر االمػـ النصػرانية التػي اعتبرتػو مػف بعػض الكجػكه عكضػان عػف 
م ػػدهت ذكػػرل ذلػػؾ الحػػادث فػػي ركمػػا باقامػػة قػػداس اعظػػـ كاسػػتمر  سػػقكط القسػػطنطينية بيػػد االتػػراؾ قبػػؿ ذلػػؾ بػػأربعيف عامػػان، كخل

النصارل كمف كراءىـ البابا كضعكا الدكلة العثمانية كانجازاتيا كال سيما فتح القسطنطينة ايامان، كذلؾ يعني اف  ابتياج الشعب
معيػػاران يحػػاكلكف مكازنػػة معادلتػػو بمجمكعػػة مػػف االجػػراءات االضػػطيادية، فمنػػذ اسػػتيالء فرنانػػدك عمػػى غرناطػػة، كػػاف االحبػػار 

الػو( فػي اسػبانيا بحسػب تعبيػرىـ، كاف يطمػب مػف يطمبكف اليو بالحػاج، اف يعمػؿ عمػى سػحؽ طائفػة محمػد )صػمى اهلل عميػو ك 
المسمميف الذيف يريدكف البقاء، اما التنصػر اك بيػع امالكيػـ كالعبػكر الػى المغػرب كانػو لػيس فػي ذلػؾ خرقػا لعيػكده المقطكعػة 

الركاحيػـ  ، بػؿ فػي خػرؽ العيػكد انقػاذان (2)، كخاصة اف القهسـ الػذم يؤخػذ لغيػر المسػيحييف لػـ يكػف ممزمػان بحسػب قػكليـ(1)ليـ
كحفظ لسػالمة مممكػتيـ، كلكػف مػف الصػعب اف يعػيش المسػممكف فػي صػفاء كسػالـ مػع االسػباف بعػدما حصػؿ، اك يحػافظكف 

، كلقػػد سػػار الصػػميبيكف عمػػى ذلػػؾ المػػنيج فػػي فتػػرة (3)عمػػى كالءىػػـ لمممكػػيف الكػػاثكليكييف مػػادامكا معتنقػػيف لمديانػػة االسػػالمية
 .(4)ذلؾ كثيران، اال انيـ في الكاقع ال يريدكف التخمي عنو الحركب الصميبية في المشرؽ كقد كمفيـ

كاف العثمانيكف في تمؾ الفترة مف القكل االسالمية العظمى، كبمػا اف سػمطانيـ يعػد حػامي الحػرميف الشػريفيف، فػاف  
مػانييف كاالنتصػارات ذلؾ منح الغرناطييف القكة الدفاعيػة كالمقاكمػة الشػديدة، اضػافة لػذلؾ فػاف سػقكط القسػطنطينية بأيػدم العث

التي حققكىا في اكربا الشرقية، اصبحكا يتمتعكف بكزف ديني كعسكرم كسياسي كبيػر فػي دكؿ البحػر المتكسػط، كذلػؾ بفضػؿ 
 .(5)قكتيـ البحرية كالبرية، كخاصة اثناء حكـ بايزيد الثاني

ة الػػى السػػمطاف ـ، أم  قبػػؿ خمػػس سػػنيف مػػف سػػقكط سػػمطنة غرناطػػة، رسػػالة غرناطيػػ1486ىػػػ/892كصػػمت سػػنة  
بايزيد الثاني، ىي عبارة عف رثاء كضح خاللو االندلسيكف معاناتيـ، ككيؼ اصبح االسالـ في غرناطة عمى ابكاب السقكط، 

 .(6)كطمبكا مف خالؿ الرسالة مساعدات المسمميف ليـ ممككان كشعكبان 
الذم قاده )كماؿ رايس(، كاف مجرد كانت استجابة السمطاف العثماني عمى ذلؾ االستنجاد بارساؿ اسطكلو البحرم  

ذكػػػر اسػػػمو يعنػػػي إلقػػػاء الرعػػػب فػػػي قطعػػػات االسػػػاطيؿ المسػػػيحية فػػػي ميػػػاه البحػػػر المتكسػػػط خػػػالؿ اكاخػػػر القػػػرف )التاسػػػع 
اليجرم/الخامس عشر الميالدم(، فكصؿ الى الشػكاط  االسػبانية، كقػد دحػر ذلػؾ االسػطكؿ قػرب الشػكاط  االسػبانية، كبمػا 

كره المؤرخػكف المسػممكف فػاف ىنػاؾ شػكان فػي حدكثػو، كال سػيما اذا مػا عرفنػا اف الدكلػة العثمانيػة خػالؿ اف ذلؾ الحادث لػـ يػذ
تمؾ المدة كانت مشغكلة بحركبيا في شرؽ اكربػا، كحربيػا مػع المماليػؾ فػي البحػر المتكسػط اك بػالد الشػاـ، اضػافة الػى ذلػؾ 

ان فػػي البحػػر المتكسػػط، كلػػيس مػػف المعقػػكؿ اف يجػػازؼ السػػمطاف كانػػت القػػكات البحريػػة االسػػبانية فػػي تمػػؾ الفتػػرة تتفػػكؽ بحريػػ
العثماني ىكذا مجازفة، كال سيما كاف نابمي التابعة السبانيا فػي تمػؾ الفتػرة كانػت قكتيػا البحريػة كبيػرة ايضػان، فمػف الممكػف اف 

يف كاف ييميـ ارضػاء البابػا تقطع االمداد عف ذلؾ االسطكؿ؛ لذلؾ فاف الشككؾ تدكر حكؿ ىكذا فعؿ مف قبؿ العثمانييف الذ

                                                           

 .313، 271( عناف، نياية االندلس، 1)
 .248( اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 2)
 .313( عناف، نياية االندلس، 3)
 .248( اليكسؼ، عالقات بيف الشرؽ كالغرب، 4)

(5  )  V. S. Parry, Bayazid II, p. 1153-1155. 
(6  )  Hammer, Histoire de I’ Empire Ottonan, IV, p.21. 



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

444 

الذم يغضب لغضب ممكؾ االسػباف كيرضػى لرضػاىـ، ككػاف السػمطاف بايزيػد الثػاني معركفػان بػالتقكل كالتػديف، ككانػت اخبػار 
االندلسييف تصؿ اليو بطريؽ المقاءات السنكية لمحجاج في بيت اهلل الحػراـ، لػذلؾ كانػت اخبػار الدكلػة العثمانيػة كقػكة شػككتيا 

الندلسييف، كبنفس الطريؽ كانت تصؿ اخبار مظالـ الغرناطييف الى الدكلة العثمانية؛ لذلؾ كانت الدكلة العثمانية تصؿ الى ا
 .(1)تمثؿ بالنسبة لمغرناطييف المكريسكييف، االمؿ الكبير الذم ينقذىـ مف االسباف

مػى احػدل االسػتغاثات االندلسػية ب رسػاؿ ، ع(2)كرّد السمطاف بايزيد الثاني الذم قيؿ انو كاف معركفا بالتقكل كالتدّيف 
كتػػػػاب احتجػػػػاج الػػػػى الممكػػػػيف الكػػػػاثكليكييف، المػػػػذيف لػػػػـ يعمػػػػال بشػػػػيء منػػػػو، ككػػػػاف ذلػػػػؾ بعػػػػد انتفاضػػػػة البيػػػػازيف فػػػػي سػػػػنة 

 .(3)ـ1499ىػ/905
كمػف الممكػػف عػػد ذلػػؾ الكتػػاب الػػذم ارسػػمو بايزيػػد الثػاني ردان عمػػى االسػػتغاثة التػػي ارسػػميا المكريسػػكيكف عمػػى شػػكؿ  
 تكشؼ جكانب كثيرة عف احكاؿ المكريسكييف، ككيفية تعامؿ االسباف معيـ، كما حؿ بمدنيـ بعد سقكطيا. (4)صيدةق
كحػػكؿ اىميػػة اعتمػػاد القصػػيدة، كالشػػعر بصػػكرة عامػػة كمصػػدر مػػف مصػػادر التػػدكيف التػػاريخي كأسػػمكب عمػػؿ فػػي  

لقاعدة النظرية المناسبة التي تسكغ ىذا االستخداـ، البحث التاريخي، يمكف تكضيح مجمكعة مف الحقائؽ البارزة التي تشكؿ ا
فالشػػعر بالنسػػبة لمعربػػي يمثػػؿ بنيػػة معرفيػػة ميمػػة مػػف بنػػى التكثيػػؽ التػػاريخي، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ االؼ المػػدكنات كالمصػػنفات 

لدراسػػات التاريخيػػة التػػي اعتمػػدت الشػػعر مػػادة ليػػا، فراحػػت تػػتفحص ذلػػؾ الشػػعر كتػػدقؽ فيػػو، لتسػػتخرج منػػو حقػػائؽ اثبتتيػػا ا
 التأريخية الخالصة فيما بعد.

فػػي غرناطػػة التػػي كانػػت تعػػيش كضػػعان تأريخيػػان يمكػػف عػػده اسػػتثنائيان، االمػػر الػػذم جعػػؿ مػػف تمػػؾ القصػػيدة الكثائقيػػة  
شكالن مف اشكاؿ االتصاؿ االبراقي الذم اعطي الغرناطييف الحافز عمػى كتابػة رسػائؿ طكيمػة اسػتنادان عمػى حقيقػة اف الذائعػة 

 ة تستسيؿ حفظ الشعر كالثبات عمى ىذا الحفظ بؿ ترديده.العربي
اما االمر اآلخر الذم يسكغ اعتمادنا تمػؾ القصػيدة ككثيقػة تأريخيػة ىػك غزارتيػا بالمعمكمػات التأريخيػة، التػي تصػؿ  

بعػػض  الػػى حػػد السػػرد التػػأريخي، كسػػيجد المتتبػػع اف المػػادة المستخمصػػة مػػف تمػػؾ القصػػيدة مطابقػػة الػػى نتػػائج تكصػػؿ الييػػا
 .(5)الميتميف في دراسة المرحمة التاريخيا، كالذيف اعتمدكا في عمميـ عمى مصادر تأريخية لـ تكف القصيدة مف بينيا

 تنقسـ القصيدة عبر اخضاعيا لشكؿ مف اشكاؿ االستقراء التاريخي الى ثالث مجمكعات ادائية: 
عية السياسػية، كالدينيػة لمسػمطة العثمانيػة، كتبػيف اف اىػالي : التي بدأت بيا القصيدة قد اظيرت الخضكع الشامؿ كالتباالولى 

 غرناطة رغـ البعد الجغرافي ما زالكا اكفياء لمتقاليد العربية االسالمية.
 : تبيف مدل الضيـ الذم لحؽ بيـ جراء التعسؼ النصراني ضد المسمميف.الثانية 

 مساعدة الى الغرناطييف.: اثر القصيدة في شحذ ىمة السمطاف العثماني لتقديـ الالثالثة
كعمػػى الػػرغـ مػػف الطبيعػػػة العاطفيػػة اال اف الجػػزء االخيػػر مػػػف المقطكعػػة يمكػػف اف يفيػػـ عمػػػى انػػو نػػكع مػػف انػػػكاع  

االستنجاد كاالستصراخ بالسمطاف العثماني عبر إثارة مشػاعره الدينيػة، كالتمػكيح لػو بالنسػب الشػريؼ الػذم يؤىمػو تمػاـ التأىيػؿ 
تبقػػى مػػف االسػػالب العربيػػة االسػػالمية فػػي االنػػدلس، فبػػاتكا يرجػػكف منػػو النظػػر فيمػػا اصػػابيـ لعػػؿ اهلل الف يكػػكف المنقػػذ لمػػا 

ذك  -استنادان الى مكازيف القكل التي تحكػـ العػالـ آنػذاؾ-سبحانو كتعالى يغير ما ألـّ بيـ، فكانكا يركف اف السمطاف العثماني 
 قكؿ مسمكع، كما يأمر بو ينفذ عاجال .
                                                           

 .91( كاردياؾ، قضية المكريسكييف بامريكا، 1)
 .69( البخيت، رسالة مف السمطاف العثماني بايزيد الثاني، 2)
 .92( حتاممو، التنصير القسرم، 3)
 (.1( يراجع: الممحؽ رقـ )4)
؛ حمػػػادم، المكريسػػػكيكف كمحػػػاكـ 376-334؛ نيايػػػة االنػػػدلس، 37-24اف التحقيػػػؽ كالمحاكمػػػات الكبػػػرل، ديػػػك  ،( عنػػػاف5)

 .86-59؛ حتاممة، التنصير القسرم، 120-107التفتيش في االندلس، 
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دة ايضا عامؿ يمكف عده كاحدان مف اخطر العكامؿ المييمنة عمػى السػاحة السياسػية فػي تمػؾ الفتػرة، كتكضح القصي 
فالغرناطيكف خصكصػان، كالمسػممكف عمكمػان يػدرككف الحقيقػة تمامػان كىػي اف سػيطرة العثمػانييف عمػى القسػطنطينية تشػكؿ كرقػة 

ة الكضع السياسي عمكمان، فالقصيدة تكضح في عجز البيت رابحة يمكف اف يككف تأثيرىا كبير في مكازيف الصراع، كفي قرار 
اف السمطاف العثماني يييمف عمى قمب النصرانية )القسطنطينية( التي يبدأ منيا أم اشػعاع مسػيحي ميمػا  (1)الثالث كالسبعيف

 كاف نكعو.
ارل الػػى مػػدل تأثيرىػػا اف شػػعكر الغرنػػاطييف بتمػػؾ الحقيقػػة كتحسسػػيـ بيػػا اتػػاح لمعثمػػانييف المسػػمميف كاالسػػباف النصػػ 

كمرحمة تاريخية في صياغة لغة الصراع في تمؾ الفترة، ثـ التأثير في مجريات العالقات السياسية بيف الدكؿ كىك الػذم فػتح 
الباب اماـ مجمكعة مف التأكيالت ليس اقميا شأنان اف يعتبر التدخؿ العثماني في انجاد اىالي غرناطة لـ يكف في حقيقتػو اال 

 كاؿ المناكرة السياسية. شكؿ مف اش
 كمف خالؿ القصيدة يمكف تثبيت ابرز مالمح االضطياد الكاضحة فييا:  
 اجبار الغرناطييف عمى تغيير ديانتيـ. -1
 تبديؿ االسماء الغرناطية ذات المدلكؿ العربي االسالمي الى اسماء اعجمية بدالالت نصرانية. -2
 احراؽ المصاحؼ بشكؿ عمني كاىانتيا بكؿ طريقة. -3
 راؽ الكتب الفقيية ككؿ ما يتعمؽ بامكر الديف االسالمي الحنيؼ.اح -4
 تضييؽ حرية الغرناطييف في ممارسة الشعائر الدينية كالصـك كالصالة . -5
 االعتداء عمى حرية الغرناطييف كمنعيـ مف تالكة القرآف الكريـ. -6
 كبات.اجبار الغرناطييف عمى الذىاب الى  الكنائس كتعريض الممتنعيف منيـ الى العق -7
 اجبار الغرناطييف عمى االفطار العمني في شير رمضاف. -8
 منع التبرؾ بالرمكز االسالمية. -9

ممػػا تقػػدـ يمكػػف ادراج اىػػـ االسػػباب التػػي ادت الػػى اف تكػػكف المسػػاعدات العثمانيػػة لمغرنػػاطييف اقػػؿ مػػف المطمػػكب، 
 كغير متالئمة مع قكة العثمانييف.

سمطنة غرناطة، كال سيما اذا ما عرفنا اف الدكلة العثمانية لـ تكف تسػيطر بشػكؿ  بلعد المسافة بيف الدكلة العثمانية كبيف -1
 كامؿ عمى حكض البحر المتكسط مثمما اصبحت عميو في القرف )العاشر اليجرم/السادس عشر الميالدم(.

 نييف.قكة االسطكؿ االسباني في حكض البحر المتكسط، الذم كاف في منتيى الحيطة كالحذر مف تحركات العثما -2
كجكد اساطيؿ مسيحية تتمثؿ باساطيؿ جنكة، كالبندقيػة، كفرنسػا، كايطاليػا، كغيرىػا، كانػت تمػؾ القػكل تكػف العػداء لمدكلػة  -3

 العثمانية آنذاؾ لذلؾ لـ تقدـ الدكلة العثمانية أية نجدة الى الغرناطييف الذيف كانكا يستنجدكف بيا.
 اخمية التي كانت تتجدد بيف ابناء البيت العثماني بيف الحيف كاآلخر.انشغاؿ الدكلة العثمانية بالصراعات كالفتف الد  -4
كاف العثمانيكف في صراع مع دكلة المماليؾ عمى بعض المناطؽ في بالد الشاـ كبعض جزر البحر المتكسػط، اضػافة  -5

 الى التنافس االقتصادم التجارم الذم كاف عمى اشده بيف الدكلتيف.
السمطاف العثماني بايزيد الثاني يدفع لالكربييف االمكاؿ مقابػؿ االحتفػاظ باخيػو جػـ لػذلؾ كاف السمطاف جـ بحكزة اكربا، ك  -6

فقد كاف أم تصػرؼ مػف العثمػانييف لنجػدة مسػممي غرناطػة يمكػف اف يسػبب لمسػمطاف العثمػاني بايزيػد مشػكالت متعػددة 
صػة التػي كانػت تػدعـ جيػكد الممكػيف تتمثؿ باطالؽ سراح اخيػو جػـ، كتقػديـ المسػاعدة لػو مػف اكربػا عامػة، كالبابكيػة خا

الكاثكليكييف في القضاء عمى المسمميف في غرناطة، كال سػيما اذا مػا عرفنػا اف السػمطاف بايزيػد الثػاني كػاف يتػكدد لمبابػا 
 كييتـ ب رضائو.

                                                           

 ( .1( يراجع: الممحؽ رقـ )1)
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في مصر،  كانت الدكلة العثمانية تحاكؿ استثمار طاقاتيا العسكرية كالتكسع عمى حساب اكربا الشرقية، كدكلة المماليؾ -7
 لذلؾ كانت ترل اف ىناؾ أعماال يجب انجازىا اكالن.

القكة التي كانت تتمتع بيا اسبانيا بكصفيا قكة بحرية كبريػة، لػذلؾ كانػت الدكلػة العثمانيػة تخشػى مػف تقػديـ أيػة مسػاعدة  -8
سػاعدة اذا مػا قػدمت كال سيما اف المساعدة المطمكب اف تقدميا الدكلة العثمانية يجب اف تككف مساعدة بحرية كتمػؾ الم

فيي بحاجة الى تأميف اتصاليا مع قكاعػدىا الرئيسػة كىػذا امػر صػعب حدكثػو فػي تمػؾ المرحمػة، اذ انػو مػف الممكػف اف 
 يهْقطهّع االمداده، عف القكة التي تتقدـ في أم نقطة مف نقاط البحر المتكسط كافشاؿ اليجـك بؿ انياؤه بالكامؿ.

 لدل العثمانييف بالمستكل المطمكب. لـ يكف الدافع العقائدم كالديني  -9
 

 الخاتمة 
 تكصؿ الباحث الى مجمكعة مف االستنتاجات لعؿ اىميا:

ػ اصبحت سمطنة غرناطة في القرف التاسع اليجرم/الخامس عشر الميالدم، ميددة بالخطر اماـ تصميـ االسباف بالقضاء 1
 عمى آخر معقؿ لممسمميف في شبو جزيرة ايبريا.

د مف قبؿ االسباف ادل الى تكجو غرناطة الى طمب النجدة مف اقرب الدكؿ االسالمية الييا، كبما اف سمطنة ػ الضغط الشدي2
بني مريف خالؿ ىذه المدة قد كصمت الى مرحمػة اضػطراب سياسػي اكصػميا الػى صػعكبة حفػظ تكازنيػا الػداخمي، ممػا 

 ادل بسمطنة غرناطة التكجو بطمب النجدة مف سمطنة المماليؾ في مصر.
ػ التصميـ الذم قاـ بو االسباف اياـ فردناند كايزابيال كالذم يػدعك لمقضػاء عمػى سػمطنة غرناطػة كبتاييػد الكنيسػة الكاثكليكيػة، 3

ادل بسػػالطيف غرناطػػة الػػى اف يطمبػػكا نجػػدة عسػػكرية مػػف المماليػػؾ كالتػػي بػػدكرىا اعتػػذرت عػػف تقػػديـ العػػكف العسػػكرم 
 .متعممة ببعد المسافة بينيا كبيف غرناطة

ػ تزلؼ الدكلة العثمانية لمبابكية التي كانت تمثؿ الزعامة الدينيػة الكرب مػف جانػب، كمػف جانػب اخػر تبنػي البابكيػة مكضػكع 4
السمطاف جـ الذم كضع تحت االقامة الجبرية مػف قبػؿ البابكيػة كالتػي جعمتػو مكضػكعا ميمػا لممسػاكمة مػع العثمػانييف 

م كػػاف يحػػاكؿ اقنػػاع البابكيػػة بتسػػميمو المنػػافس الرئيسػػي لػػو؛ لػػذلؾ لػػـ يشػػأ خصكصػػا ايػػاـ السػػمطاف بايزيػػد العثمػػاني الػػذ
السمطاف بايزيد االقداـ عمى ام عمؿ مف شانو اثارة البابكية ضده، كالتػي كانػت تعمػؿ بتكجيػو االسػباف بكجػكب اخػراج 

 المسمميف مف اسبانيا حسب ما اثبت في الكثائؽ التاريخية.
اليؾ المتمثمة بالدكلة العثمانية مف جية، كبالدكؿ المسيحية المتحالفة ضدىا مػف جيػة اخػرل، ػ التحديات الخارجة لدكلة المم5

 ادت الى عدـ تدخؿ العثمانييف بامر سمطنة غرناطة.
ػ ضػعؼ ركح الجيػاد عنػد الدكلػة العثمانيػة، كتفضػيؿ المصػالح السياسػية عمػى التػدخؿ لنجػدة دكلػة اسػالمية اخػرل ادل الػى 6

 ؾ تجاه غرناطة.بركد مكقؼ الممالي
 ػ انشغاؿ دكلة الدكلة العثمانية بالحفاظ عمى اراضييا ضد االطماع الخارجية، ادل الى عدـ تقديـ المطمكب لمغرناطييف.  7
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(1ممحق )  
 .(1)خاف العثماني، رحمو اهلل كمما كتبو بعض اىالي الجزيرة بعد استيالء الكفر عمى جميعيا لمسمطاف ابي زيد

 سطر االفتاح:  ما نصو بعد
الحضرة العمية، كصؿ اهلل سعادتيا، كاعمى كممتيا، كميد اقطارىا، كاعز انصارىا، كاذؿ عداتيا، حضرة مكالنا، 
كعمدة ديننا كدنيانا، السمطاف الممؾ الناصر، ناصر الدنيا كالديف، سمطاف االسالـ كالمسمميف، قامع اعداء اهلل الكافريف، 

نا محمد عميو السالـ، محي العدؿ، كمنصؼ المظمـك ممف ظمـ، ممؾ العرب كالعجـ كالترؾ كيؼ االسالـ، كناصر ديف نبي
كالديمـ  ظؿ اهلل في ارضو، القائـ بسنتو كفرضة، ممـ البريف كسمطاف البحريف، حامي الذمار، كقامع الكفار، مكالنا كعمدتنا، 

قركنا باألنتصار مشركع المعالي كالفخار، مستأثرا مف ككيفنا كغياثنا، مكالنا ابك يزيد، ال زاؿ ممكو مكفكر االنصار، م
الحسنات بما يضاعؼ اهلل بو االجر الجزيؿ، في الدار االخرة كاالثناء الجميؿ، كالنصر في ىذه الدار. كال برحت عزماتو 

لسالح، كالسنة ا العمية مختصة بفضائؿ الجياد، مجردة عمى اعداء الديف مف بأسيا، كمايركل صدكر السمر ك الصفاح
باذلة نفائس الذخائر في المكاطف التي تألؼ فييا االخاير كمفارقة االركاح لألجساد، سالكة سبيؿ السابقيف الفائزيف برضا 

 المة كطاعتو يـك االشياد: 
 

                                                           
 .115-108المقرم، ازىار الرياض، ( 1)

 اخص بو مكالم خير خميفة  سالـ كريـ دائـ متجدد
 كمف البس الكفار ثكب المذلة   سالـ عمى مكالم ذم المجد ك العال

 كايده بالنصر في كؿ كجية   الـ عمى مف كسع اهلل ممكو س
 قسنطينة  اكـر بيا مف مدينة   سالـ عمى مكالم مف دار ممكة 

 بجند كاتراؾ مف اىؿ الرعاية   سالـ عمى مف زيف اهلل ممكو
 كزادكـ ممكا عمى كؿ ممة  سالـ عميكـ شرؼ اهلل قدركـ 

 عمماء االكرميف االجمة مف ال  سالـ عمى القاضي ك مف كاف مثمو 
 كمف كاف ذا رأم مف اىؿ المشكرة   سالـ عمى اىؿ الديانة ك التقى
 بأندلس بالغرب في ارض غربة   سالـ عميكـ مف عبيد تخمفكا

 كبحر عميؽ ذك ظالـ ك لجة   احاط بيـ بحر مف الرـك زاخر 
 مصاب عظيـ ياليا مف مصيبة  سالـ عميكـ مف عبيد اصابيـ 

 شيكبيـ بالنتؼ مف بعد عزة  ميكـ مف شيكخ تمزقت سالـ ع
 عمى جممة االعالج مف بعد سترة  سالـ عميكـ مف كجكه تكشفت
 يسكقيـ المباط قيرا لخمكة   سالـ عميكـ مف بنات عكاتؽ

 عمى اكؿ خنزير ك لحـ لجيفة   سالـ عميكـ مف عجائز اكرىت
 ي كؿ ساعةكندعك لكـ بالخير ف  نقبؿ نحف الكؿ ارض بساطكـ 

 كعافاكـ مف كؿ سكء كمحنة   ممككـ كحياتكـ  اداـ االلو
 كاسكنكـ دار الرضا كالكرامة  كايدكـ بالنصر كالظفر بالعدا 
 مف الضر كالبمكل ك عظـ الرزية   شككنا لكـ مكالم ماقد اصابنا 

 ظممنا كعكممنا بكؿ قبيحة   غدرنا كنصرنا كبدؿ ديننا 
 نقاتؿ عماؿ الصميب بنية   مدككنا عمى ديف النبي مح

 بقتؿ كاسر ثـ جكع ك قمو   كنمقى امكرا في الجياد عظيمة 
 بسيؿ عظيـ جممة بعد جممة   فجاءت عمينا الرـك مف كؿ جانب 

 بجد كعـز مف خيؿ كعدة   كمالكا عمينا كالجراد بجمعيـ 
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 فنقتؿ فييا فرقة بعد فرقة   فكنا بطكؿ الدىر نمفي جمكعيـ 
 كفرساننا في حاؿ نقص كقمة   نيـ تزداد في كؿ ساعة كفرسا

 كمالكا عمينا بمدة بعد بمدة   فمما ضعفنا خيمكا في بالدنا 
 تيدـ اسكار البالد المنيعة   كجاءكا بأنفاط عظاـ كثيرة 

 شيكرا كاياما بجد كعزمة   كشدكا عمييا في الحصار بقكة 
 كاننا مف اغاثة كلـ نر مف اخ  فمما تفانت خيمنا كرجالنا 

 اطعناىـ بالكرة خكؼ الفضيحة   كقمت لنا االقكات كاشتد حالنا 
 مف اف يؤسركا اك يقتمكا شر قتمة   كخكفا عمى ابنائنا كبناتنا 

 مف الدجف مف اىؿ البالد القديمة   عمى اف نككف مثؿ مف كاف قبمنا 
 ريعة كال نتركف شيئان مف امر الش  كنبقي عمى اذاننا ك صالتنا 

 بما شاء مف ماؿ لى ارض عدكة   كمف شاء منا البحر جاز مؤمنا 
 تزيد عمى الخمسيف شرطا بخمسة   الى غير ذاؾ مف شركط كثيرة 

 لكـ ما اشترطتـ كامال بالزيادة   فقاؿ لنا سمطانيـ ككبيرىـ 
 كقاؿ لنا ىذا اماني كذمتي   كابدل لنا كتبا بعيد ك مكثؽ 

 كما كنتـ مف قبؿ دكف اذية   ـ ك دياركـ فككنكا عمى امكالك
 بدا عذرىـ فينا بنقض العزيمة   فمما دخمنا تحت عقد ذماميـ 
 كنصرنا كرىا بعنؼ ك سطكة   كخاف عيكدا كاف قد غرنا بيا 

 كخمطيا بالزبؿ اك بالنجاسة   كاحرؽ ما كانت لنا مف مصاحؼ 
 زء كحقرة ففي النار القكه بي  ككؿ كتاب كاف في امر ديننا 
 كمصحفان يخمي بو لمقراءة   كلـ يترككا فييا كتابان لمسمـ 

 ففي النار يمقكه عمى كؿ حالة   كمف صاـ اك صمى كيعمـ حالو 
 يعاقبو المباط شر العقكبة   كمف لـ يج  منا لمكضع كفرىـ 

 كيجعمو في السجف في سكء حالة   كيمطـ خدية كيأخذ مالو
 بأكؿ كشرب مرة بعد مرة   نا كفي رمضاف يفسدكف صيام
 كال نذكرنو في رخاء كشدة   كقد امركنا اف نسب نبينا 

 فأدركيـ منيـ اليـ المضرة   كقد سمعكا قكمان يغنكف باسمو 
 بضرب كتغريـ كسجف كذلة   كعاقبيـ حكاميـ ككالتيـ 

 يذكرىـ لـ يدفنكه بحيمة   كمف جاء المكت ك لـ يحضر الذم
 كمثؿ حمار ميت اك بييمة   طريحا مجدالك يترؾ في زبؿ 

 قباح ك افعاؿ غزار ردية   الى غير ىذا مف امكر كثيرة 
 بغير رضا منا كغير ارادة   كقد بدلت اسماؤنا كتحكلت 
 بديف كالب الرـك شر البرية   فاىا عمى تبديؿ ديف محمد 
 بأسماء اعالج مف اىؿ الغباكة  كاىا عمى اسمائنا حيف بدلت 

 يركحكف لمباط في كؿ غدكة   ىا عمى ابنائنا ك بناتنا كا
 كال يقدركا اف يمنعكىـ بحيمة   يعمميـ كفرا ك زكرا ك فرية 

 مزابؿ لمكفار بعد الطيارة   كاىا عمى تمؾ المساجد سكرت 
 نكاقيسيـ فييا نظير الشيادة   كاىا عمى تمؾ الصكامع عمقت 
 ظممت بالكفر اعظـ ظممة لقد ا  كاىا عمى تمؾ البالد كحسنيا 

 كقد امنكا فييا كقكع االغارة   كصارت  لعباد الصميب معاقال 
 كال مسمميف نطقيـ بالشيادة   كصرنا عبيدا ال اسارل فنفتدم 

 اليو لجادت بالدمكع الغزيرة   فمك ابصرت عيناؾ ما صار حالنا 
 لمذلة مف الضر كالبمكل كثكب ا  فيا كيمنا، يا بؤس ما قد اصابنا 
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 كبالمصطفى المختار خير البرية   سألناؾ يا مكالم باهلل بنا 
 كاصحابو اكـر بيـ مف صحابة   كبالسادة االخيار اؿ محمد 
 كشيبتو البيضاء افضؿ شيبة   كبالسيد العباس عـ نبينا 

 ككؿ كلي فاضؿ ذم كرامة   كبالصالحيف العارفيف بربيـ 
 لعؿ الو العرش يأتي برحمة   عسى تنظركا فينا كفيما اصابنا 

 كما قمت مف شي  يككف بسرعة   فقكلؾ مسمكع ك امرؾ نافذ 
 كمف ثـ يأتييـ الى كؿ ككرة   كديف النصارل اصمو تحت حكمكـ 

 عمينا برأم اك كالـ بحجة   فباهلل يا مكالم منكا بفضمكـ 
 ة كغكث عباد اهلل في كؿ اف  فانتـ اكلكا االفضاؿ كالمجد ك العال

 بماذا اجازكا الغدر بعد االمانة   اعني المقيـ بركمة  فسؿ بابيـ
 بغير اذل منا كغير جريمة   كما ليـ مالكا عمينا بغدرىـ 

 كامف ممكؾ ذم كفاء اجمة   كجنسيـ المغمكب في حفظ ديننا 
 كال ناليـ غدر كال ىتؾ حرمة   كلـ يلخرجكا مف دينيـ ك ديارىـ

 فذاؾ حراـ الفعؿ في كؿ ممة   ر بعيده كمف يعط عيدا ثـ يغد
 قبيح شنيع ال يجكز بكجية  كال سيما عند الممكؾ فانو 

 فمـ يعممكا منو جميعا بكممة   كقد بمغ المكتكب منكـ الييـ 
 عمينا كاقداما بكؿ مساءة  كما زادىـ اال اعتداء كجرأة 

 كما ناليـ غدر كال ىتؾ حرمة   كقد بمغت ارساؿ مصر الييـ 
 رضينا بديف الكفر مف غير قيرة   كقالكا لتمؾ الرسؿ عنا بأننا 

 ككاهلل ما نرضى بتمؾ الشيادة   كساقكا عقكد الزكر ممف اطاعيـ 
 عمينا بيذا القكؿ اكبر فرية   لقد كذبكا في قكليـ ك كالميـ 
 نقكؿ كما قالكه مف غير نية   كلكف خكؼ القتؿ كالحرؽ ردنا 

 كتكحيدنا هلل في كؿ لحظة   ا زاؿ عندنا كديف رسكؿ اهلل م
 كال بالذم قالكا مف امر الثالثة   ككاهلل ما نرضى بتبديؿ ديننا 
 بغير اذل منيـ لنا كمساءة   كاف زعمكا انا رضينا بدينيـ 

 اسارل ك قتمى تحت ذؿ كمينة   فسؿ كحرا عف اىميا كيؼ اصبحكا 
 السيؼ مف بعد حسرةلقد مزقكا ب  كسؿ بمفيقا عف قضية امرىا 
 كذا فعمكا ايضا بأىؿ البشرة   كمنيافة بالسيؼ مزؽ اىميا 
 بجامعيـ صاركا جميعان كفحمة   كاندرش بالنار احرؽ اىميا 

 فيذا الذم نمناه مف شر فرقة   فيا نحف يا مكالم نشكك اليكـ 
 ما عاىدكنا قبؿ نقض العزيمة   عسى ديننا يبقى كصالتنا 

 بأمكالنا لمغرب دار االحبة   جميعا مف ارضيـ  كاال فيجمكنا
 عمى الكفر في عز عمى غير ممة   فأجالؤنا خير لنا مف مقامنا 

 كمف عندكـ تقضي لنا كؿ حاجة   فيذا الذم نرجكه مف عز جاىكـ 
 كما نالنا مف سكء حاؿ كذلة   كمف عندكـ نرجكا زكاؿ كركبنا 

 ـ تعمك عمى كؿ عزة كعزتك  فأنتـ بحمد اهلل خير ممككنا 
 بممؾ كعز في سركر ك نعمة   فنسأؿ مكالنا دكاـ حياتكـ 

 ككثرة اجناد كماؿ كثركة   كتيديف اكطاف كنصر عمى العدا
 عميكـ مدل االياـ في كؿ ساعة   كثـ سالـ اهلل تمكه رحمة 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم:

 مصادر:ـ ال1
 م(.1164هـ/560االدريسي، محمد بن محمد بن عبد اهلل الصقمي )ت:

ػ صفة المغرب كارض السكداف كالمغرب كاالندلس، )جزء مف كتاب نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ (، طبعة بيرؿ، )ليدف  
–1982.) 

 م(.1523هـ/930ابن إياس، محمد بن احمد بن ياس الحنفي )ت:
 (.1951 –بدائع الزىكر، نشر الدكتكر، محمد مصطفى، )القاىرة ػ صفحات لـ تنشر مف  

 ىػ(.1311 –ػ بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، مطبعة بكالؽ، )القاىرة 
 م(.1147هـ/542ابن بسام، ابو الحسن عمي الشنتريني )ت:

 ، دار الثقافة،2ػ الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة، تحقيؽ د. احساف عباس، ط 
 م(.1377هـ/779بو عبد اهلل محمد بن ابراهيم )ت:ابن بطوطة، ا

 ـ(.1964ىػ/1384ػ تحفة النظار في غرائب االمصار المعركفة )بالرحمة(، دار صادر، بيركت، ) 
 م(. 1631هـ/1041التممساني، شهاب الدين احمد بن محمد )ت:

ة لجنة التأليؼ كالترجمة  النشر، )القاىرة ػ ازىار الرياض في اخبار غياض، تحقيؽ مصطفى السقا، كابراىيـ االبيارم، مطبع
 ـ(.1939ػ 

ػ نفح الطيب في غصف االندلس الرطيب ك ذكر كزيرىا لساف الديف الخطيب، تحقيؽ: احساف عباس، دار صادر، )بيركت 
–1968.) 

 م(.1063هـ/456ابن حزم، ابو محمد عمي بن احمد )ت:
 (.1968 –دار الكتاب الجديد، )بيركت ػ فضائؿ االندلس كاىميا، تحقيؽ: صالح الديف منجد، 

 م(.1504هـ/910الحميري، ابو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم )ت:
 ـ(.1937ىػ/1357–ػ صفة جزيرة االندلس، تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، )القاىرة  

 م(.1228هـ/626بن عبد اهلل )ت:الحموي، شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت 
 ـ(.1986ىػ/1407–ػ معجـ البمداف، دار صادر، )بيركت 

 م(.1076هـ/469ابن حيان، ابو مروان حيان ابن خمق بن حسين )ت:
 ـ(.1965ىػ/1385–ػ المقتبس في اخبار بمد االندلس، تحقيؽ: عبد الرحمف عمي الحجي، دار الثقافة، )بيركت  

 م(.1377ه/779محمد بن عبد اهلل بن سعيد)ت: ابن الخطيب، لسان الدين
 (.1968-ػ االحاطة في اخبارغرناطة، تحقيؽ، صالح الديف منجد، دار الكتاب الجديد، )بيركت

ػ اعماؿ االعالـ  في مف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ االسالـ نشره ليفي بركفنساؿ تحت عنكاف: تاريخ اسبانيا االسالمية، 
 (.1956-دار المكشكؼ، )بيركت

 (.1336-ػ شرح رقـ الحمؿ في نظـ الدكؿ، المطبعة المحمكدية، )تكنس 
 ـ(.1978-ػ الممحة البدرية في الدكلة النصرية، تعميؽ: محي الديف الخطيب، دار االفاؽ الجديدة، )بيركت
 (.1963 -ركت ػ الكتيبة الكامنة في مف لقيناه باألندلس مف شعراء المائة الثامنة، تحقيؽ: د. احساف عباس، )بي

 ـ(.1916ىػ/386 –ػ كناسة الدكاف بعد انتقاؿ السكاف، تحقيؽ: محمد كماؿ شبانو، دار الكتاب العربي، )القاىرة  
 م(.912ه/300ابن خرداذبة، ابي القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل )ت:

 (.1889 –ػ المسالؾ كالممالؾ، د.ط، )برليف 
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 م(.1405هـ/808ابن خمدون، عبد الرحمن )ت:
 د. ت(.  –ػ التعريؼ بابف خمدكف كرحمتو غربان كشرقان، دار الكتاب المبناني، )بيركت   

ػ العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر، كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر، تحقيؽ: خميؿ شيادة، 
 (.1988–كسييؿ زكار، دار الفكر، )بيركت 

 (.1992–ناف ػ مقدمة ابف خمدكف، )لب
 م(.1347هـ/748الذهبي، شمس الدين ابي عبد اهلل حمد بن احمد بن عثمان )ت:

 ىػ(.1337 –ػ دكؿ االسالـ، )حيدر اباد 
 م(.1325هـ/726ابن ابي زرع، ابو الحسن عمي بن عبد اهلل )ت:

 .(1980–ػ االنيس المطرب بركض القرطاس، في اخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس، )مدريد 
 م(.1286ه/685ابن سعيد، عمي بن موسى بن سعيد )ت:

 ـ(.1980ىػ /1400 –، )بيركت 2ػ اختصار القدح المعمى في التاريخ المحمي، تحقيؽ ابراىيـ االبيارم، دار الكتاب، ط 
 –) بيركت  ػ كتاب الجغرافيا، حققة ككضع مقدمتو كعمؽ عميو: اسماعيؿ العربي، المكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

1997.) 
 ـ(.1963ىػ/1383–، )القاىرة 3ػ المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ د.شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، ط

 السراج، محمد بن حميد االندلسي. 
 ػ الحمؿ السندسية في االخبار التكنسية، تقديـ كتحقيؽ: محمد حبيب اليبمة، دار الكتب الشرقية، )د.ـ ػػػػػػػ د.ت(. 

 هلل منقريوس.الصدفي، رزق ا
 ـ(.1980–ػ تاريخ دكؿ االسالـ، مطبعة اليالؿ، )القاىرة  

 ابن طولون، شمس الدين محمد. 
ػ مفاكية الخالف في حكادث الزماف، تاريخ مصر كالشاـ، تحقيؽ: محمد مصطفى، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ 

 ـ(.1962ىػ/1381 –كالترجمة كالطباعة كالنشر، )القاىرة 
 م(.1678ه/1089اد الحنبمي، ابو الفالح عبد الحي )ابن العم

 دت(. –ػ شذرات الذىب في اخبار مف ذىب، المكتب التجارم لمطباعة كالنشر، )بيركت  
 م(.1313هـ/713ابن عذاري، ابو العباس محمد بن محمد )ت:

 ـ(.1960 –ػ البياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب، )تطكاف 
 م(.1448ه/852حسن بن حجر )ت:العسقالني، احمد بن ال

 –ػ الدرر الكامنو في اعياف المائة الثامنة، ضبطو كصححة، الشيخ عبد الكارث محمد عمي، دار الكتب العممية، )بيركت 
1997.) 

 م(. 1371هـ/773ابو الفداء، عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر )ت:
 ـ(. 1840 –ككيت دميالند، دار الطباعة السمطانية، )باريس ػ تقكيـ البمداف، تصحيح كطبع: رينكلد كالباركف ماؾ ك

 م(.1418هـ/821القمقشندي، شهاب الدين احمد بن عمي )ت:
 (.1963–ػ صبح االعشى في صناعة االنشا، المؤسسة المصرية لمطباعة، )القاىرة  

 م(.977هـ/367ابن القوطية، ابو بكر محمد )ت:
 ـ(.1958ىػ/1378هلل انيس الطباع، دار النشر لمجامعييف، بيركت، )ػ تاريخ افتتاح االندلس، تحقيؽ عبد ا

 مجهول.
 ـ(.1968-1392-ػ ذكر بعض مشاىير اعياف فاس في القديـ، نشر بعنكاف: بيكتات فاس الكبرل،) الرباط 
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 م(.1325ه/726ابن ابي زرع، ابو الحسن عمي بن محمد الفاسي )حيا: 
 (.1920–مرينية، نشر محمد بف ابي شغب، )الجزائر ػ الذخيرة السينة في تاريخ الدكلة ال 

 م(.1941هـ/1360ابن مخموف، محمد بن محمد )ت:
 ىػ(.1350 –ػ شجرة النكر الزكية في طبؽ مف المالكية، )القاىرة

 م(. 985ه/375المقدسي، شمس الدين ابو عبداهلل محمد )ت:
 ـ(. 1906 –، )ليدف 2ػ احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ، مطبعة بيرؿ، ط

 م(.1441هـ/845المقريزي، تقي الدين احمد بن عمي )ت:
، منشكرات المكتبة الحيدرية، )النجؼ    (.1967-ػ شذكر العقكد في ذكر النقكد، تحقيؽ، محمد السيد عمي بحر العمـك

 م(.1797هـ/1212المكناسي، محمد بن عثمان )ت:
 (.1963–عة الداؿ، )الرباط ػ االكسير في فكاؾ االسير، تحقيؽ: محمد القاسي، مطب

 م(.1297هـ/697الممزوزي، ابو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد)ت:
 (.1963–ػ نظـ السمكؾ في االنبياء كالخمفاء كالممكؾ، )الرباط  

 م(.1932هـ/1315الناصري السالوي، ابو العباس احمد بن خالد، )ت:
 (.1972 –حمد ابناء المؤلؼ، )الدار البيضاء ػ االستقصا ألخبار دكؿ المغرب االقصى، نشره: جعفر كم
 م(.1390هـ/793النباهي، ابو الحسن عمي ابن عبد اهلل بن الحسن،)ت:

 ـ(.1866ىػ/1283–ػ نزىة البصائر كاالبصار، نشره: مكلر في كتابو: )نخب مف تاريخ عرب المغرب(، )ميكنخ  
 ـ المراجع العربية والمترجمة:2

 ارسالن، االمير شكيب.
 الصة تاريخ االندلس، منشكرات دار مكتبة الحياة، )بيركت ػ د. ت(.ػ خ 

 باالر، ماريونوس اريباس. 
 (.1963 –ػ بنك مريف في االتفاقات المبرمة بيف اراغكف كغرناطة، مجمة تطكاف، )تطكاف 

 البخيت، محمد عدنان.
، بحث 1495ىػ/896ر عثماف الحفصي سنة ػ رسالة السمطاف العثماني بايزيد الثاني الى عبد المعز بف ابراىيـ بف عم

 (. 1977–، )تكنس 9منشكر في المجمة التاريخية المغربية، العدد/
 برككمماف، كارؿ.

 (. 1979–، )بيركت 3ػ تاريخ الشعكب االسالمية، ترجمة: نبيو اميف فارس، كمنير البعمبكي، دار العمـ لممالييف، ط
 بوزرت، وشاخت. 

 (. 1988  –المعرفة، )الككيت  ػ تراث االسالـ، مجمة عالـ
 حبيب، بهاء موسى.

ـ(، رسالة ماجستير في 1492-1232ىػ/897-629ػ دكر غرناطة في مكاجية تحديات الممالؾ االسبانية الشمالية، )
 ـ(.2002ىػ/ 1424التاريخ االسالمي، مقدمة الى كمية االداب، جامعة الككفة، )

 حتاممة، محمد عبدة.
، نشر بمساعدة الجامعة االردنية، )عماف 1516-1474ممي االندلس في عيد الممكيف الكاثكليكييف ػ التنصير القسرم لمس

 د.ت(.  –
 الحسون، عمي.

 ػ الدكلة العثمانية كعالقاتيا الخارجية، المكتبة االسالمية، )د.ت(. 
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 ػ العثمانيكف كالبمقاف، المكتب االسالمي، )د.ت(.
 حمادي، عبد اهلل.
 (. 1989 –، )الجزائر 1616-1492اكـ التفتيش في االندلس، ػ المكريسكيكف كمح

 حمودة، عمي محمد.
 (.1957ػ تاريخ االندلس السياسي كالعمراني كاالجتماعي، دار الكتاب العربي، )القاىرة ػ 

 خطاب، محمود شيت.
–اني كالثالث، )بغداد ػ االندلس كما جاكرىا، مجمة المجمع العممي العراقي، المجمد الثامف ك الثالثكف، الجزء الث

 (.1987ىػ/1315
 الدراج، د. احمد.

 (.1961–ػ المماليؾ كالفرنج في القرف التاسع اليجرم/ القرف الخامس عشر الميالدم، دار الفكر العربي، )القاىرة 
 زيادة، خالد.

، دا ر الطميعة لمطباعة ػ اكتشاؼ التقدـ األكربي، دراسة في المؤثرات االكربية عمى العثمانييف في القرف الثامف عشر
 د.ت(.   –كالنشر، )بيركت 

 سالم، السيد عبد العزيز.
 (.1966– ػ تاريخ المغرب الكبير، العصر االسالمي، )القاىرة 

 السامرائي، خميل ابراهيم، واخرون.
 د.ت(.   –ػ تاريخ العرب كحضارتيـ في االندلس، جامعة المكصؿ، )المكصؿ 

 الشناوي، عبد العزيز. 
 (. 1980–كلة العثمانية دكلة اسالمية مفترل عمييا، دار الفكر العربي، )القاىرة ػ الد

 شبانة، محمد كمال.
، السنة العاشرة، ) 7-6ػ باب الشريعة، إحدل مداخؿ الحمراء، بحث منشكر في مجمة دعكة الحؽ، العدد/ 

 ـ(.1967ىػ/1378
 شيال، مهدي عواد.

(، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية االداب/جامعة بغداد، 1492-1238/ىػ897-635ػ القضاء في مممكة غرناطة، ) 
 (.1987ىػ/1408–)بغداد 

 صفوت، محمد مصطفى. 
 (. 1948– ػ السمطاف محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، دار الفكر العربي، )القاىرة 

 عاشور، سعيد عبد الفتاح.
 (. 1964 –يؼ كالنشر، )بيركت ػ أضكاء جديدة عمى الحركب الصميبية، دار المعرفة لمتأل

 العبادي، احمد مختار.
 .1970، السنة/15ػ األعياد في مممكة غرناطة، مجمة معيد الدراسات السالمية، مدريد، العدد/
 (.1978–، )بغداد 6ػ الحياة الدينية كالدنيكية في مممكة غرناطة، مجمة المؤرخ العربي، العدد /

 عبد الحميم، رجب محمد.
 –بيف االندلس االسالمية كاسبانيا في عصر بني امية كممكؾ الطكائؼ، دار الكتب االسالمية، )القاىرة ػ العالقات 
1985 .) 

 عبد القادر، زمامة.
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 (.1976–، )الرباط 26ػ بنك االحمر في غرناطة، مجمة البحث العممي، العدد /
 عبد اهلل، خالد محمود.

 ـ(.1989ىػ/1410 –ـ(، رسالة ماجستير )بغداد  1286-1258ىػ /685-656ػ جياد بني مريف في االندلس ) 
ـ(، اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية 1492-1237ىػ/897-635معاىدات الصمح بيف االندلس كالممالؾ االسبانية )ػ 

 (.1996ىػ/1417االداب، جامعة بغداد، )
 عتيق، عبد العزيز.

 (.1975ىػ/1395–، )بيركت 1طػ االدب العربي االندلسي، دار النيضة لمطباعة كالنشر، 
 عنان، محمد عبد اهلل.

 ـ(.1961ىػ/1383–، )القاىرة 2ػ االثار االندلسية الباقية في اسبانيا كالبرتغاؿ، لجنة التأليؼ كالنشر، ط
 (.1930ىػ/1348 –ػ ديكاف التحقيؽ كالمحاكمات الكبرل، مطبعة الكتب المصرية، )القاىرة 

المتنصريف )كىك العصر الرابع مف كتاب دكلة االسالـ في االندلس(، مطبعة لجنة التأليؼ ػ نياية االندلس كتاريخ العرب 
 ـ(.1958ىػ/1378، )3كالترجمة كالنشر، ط

 الغنيمي، عبد الفتاح مقمد. 
ـ(، دار الكتب 1492-711ىػ/897-92ػ كيؼ ضاع االسالـ مف االندلس بعد ثمانية قركف، مأساة الفردكس المفقكد )

 (. 1993 –ر الكتب القكمية، )بيركت القكمية، دا
 فريد بك، محمد.

 ـ(. 1896ىػ/1314 –ػ تاريخ الدكلة العمية العثمانية، مطبعة محمد افندم مصطفى، )القاىرة 
 فهمي، نعيم زكي.

 -رة ػ طرؽ التجارة الدكلية كمحطاتيا بيف الشرؽ كالغرب )اكاخر العصكر الكسطى(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاى
 (. 1973ىػ/1393

 كاردياك، لوك. 
 –، )تكنس 6ػ قضية المكريسكيكف بأمريكا، نقمو الى العربية: عبد الجميؿ التميمي، المجمة التاريخية المغربية، العدد/

1976 .) 
 كرباخ، جورج.

 (.1984ىػ/1302 –ػ عناصر المجتمع االندلسي، مجمة افاؽ عربية، العدد الحادم عشر، )بغداد  
 حسين. مؤنس،

 ـ(.1963ىػ /1385–، )القاىرة 1ػ رحمة االندلس، الشركة العربية لمطباعة كالنشر، ط
 مصطفى، احمد عبد الرحمن.

 ـ(. 1982ىػ/1402 –، )القاىرة 1ػ اصكؿ التاريخ العثماني، دار الشركؽ، ط
  المياحي، عبد الحمزة محسن.

جرم/الرابع عشر الميالدم، رسالة دكتكراه، مقدمة الى مجمس كمية ػ العالقات السياسية لمممكة غرناطة في القرف الثالث الي
 ـ(.1996ىػ/1416اآلداب، جامعة بغداد، )

 نصر، حسين.
 –ػ الشعر في غرناطة في عيد بني األحمر، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة بغداد، )بغداد 

1989.) 
 اليوسف، عبد القادر احمد.
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 .(1969–بيف الشرؽ كالغرب بيف القرنيف الحادم عشر كالخامس عشر، منشكرات المجمة العصرية، )بيركت ػ عالقات 
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