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»الدونونية«... آخر انتصارات األندلس
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معركة الدونونية وقعت في سبتمبر 
1276 )674 ه���( ب��ن ج��ي��وش دول��ة 
املرينيون متحدة مع جيش الفقيه ابن 
األح��م��ر وال��ت��ي ان��ت��ص��رت على ق��وات 
امل��ل��ك القشتالي أل��ف��ون��س��و ال��ع��اش��ر. 
ك��ان للمعركة تأثير كبير ف��ي تاريخ 
األندلس اإلسالمي، إذ أنها أوقفت زحف 
النصارى في األراض��ي اإلسالمية وقد 
أخرت سقوط مملكة غرناطة ملدة تزيد 

عن قرنن.
التسمية ُعرفت هذه املعركة مبوقعة 
الدونونّية نسبة إلى دون نونيو دي الرا 

قائد اجليش القشتالي.
لم يتبق في األندلس في سنة 646 
ه� 1248 م بالدا إسالمية غير غرناطة 
وما حولها فقط من القرى واملدن، والتي 
ال متثل أكثر من 15 % وهي تضم ثالث 
والي���ات متحدة ه��ي: والي��ة غرناطة، 
ووالي���ة ملقة، ووالي���ة أمل��ري��ة، ثالث 
واليات تقع حتت حكم ابن األحمر الذي 
ك��ان يحكمها باسم ملك قشتالة تبعاً 

ملعاهدٍة بينهما.
ك��ع��ادت��ه��م ولطبيعة متأصلة في 
كينونتهم، ومع كون املعاهدة السابقة 
بن ابن األحمر وملك قشتالة تقوم على 
أساس التعاون والتصالح والنصرة بن 
الفريقن، إال أنه بن احلن واآلخر كان 
النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو 
الثالث ومن تبعه من ملوك النصارى 
يخونون العهد مع ابن األحمر، فكانوا 

يتهجمون على بعض املدن ويحتلونها.

وقد يحاول ابن األحمر أن يسترد هذه 
البالد فال يفلح، فال يجد إال أن يعاهدهم 
من جديد على أن يترك لهم حصنا أو 
حصنن أو مدينة أو مدينتن مقابل 
أن يتركوه حاكما على ب��الد غرناطة 
��س غرناطة على  باسمهم، فلم ت��ؤَسّ
التقوى، ب��ل أسسها اب��ن األح��م��ر على 
شفا جرف هاٍر، معتمدا على صليبٍيّ ال 
عهد له وال أمان ]أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا 
َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهْم َبْل أَْكَثُرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن[ 

}البقرة:100{.
وقد ظل ابن األحمر طيلة الفترة من 
سنة 643 ه� 1245 م ومنذ أول معاهدة 
عقدها مع ملك قشتالة، وحتى سنة 671 
ه� 1273 م ظل طيلة ه��ذه الفترة في 

اتفاقيات ومعاهدات.
وفي سنة 1273 )671 ه�( بدأ ملك 
قشتالة وكان في ذلك الوقت »ألفونسو 
العاشر« باملخالفة الصريحة لبنود 
امل��ع��اه��دة امل��ب��رم��ة بينهما، وب���دأ في 
جتييش اجليوش لدخول غرناطة، ومن 
ثم إنهاء ال��وج��ود اإلس��الم��ي متاما من 

أرض األندلس.
هنا وجد محمد بن األحمر نفسه في 
مأزق، وحينها فقط علم أنه عاهد من ال 
عهد له، فماذا يفعل؟ ما كان منه إال أن 
مّيم وجه شطر بالد املغرب حيث بنو 
مرين، وحيث الدولة التي قامت على 
أنقاض دولة املوحدين، والتي كان عليها 
سلطان ُيسّمى يعقوب املنصور املريني، 

أحد أكبر القواد في تاريخ املسلمن.

إعداد:

هشام املنشاوي

ما قبل املعركة
ل��م يتبق ف��ي األن��دل��س ف��ي سنة 646 ه� 
1248 م ب��الدا إسالمية غير غرناطة وما 
حولها فقط من القرى وامل��دن، والتي ال متثل 
أك��ث��ر م��ن 15 % وه��ي تضم ث��الث والي��ات 
متحدة هي: والي��ة غرناطة، ووالي��ة مالقة ، 
ووالي��ة أملرية، ثالث والي��ات تقع حتت حكم 
اب��ن األح��م��ر ال���ذي ك��ان يحكمها ب��اس��م ملك 
قشتالة تبعاً ملعاهدٍة بينهما، وإن كان هناك 
ش��يء م��ن االستقالل داخ��ل ك��ل والي���ة. ولنا 
أوال أن نتساءل ونتعجب: ملاذا يعقد فرناندو 
الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه القوة التي 
أصبح القضاء عليها أمرا ميسورا خاصة بعد 
هذا االنهيار املرّوع لدولة املسلمن؟! ملاذا يعقد 
معاهدة مع ابن األحمر؟! وملاذا لم يقض مملكة 
غرناطة كما فعل مع غيرها من بالد املسلمن 

ودون عهود أو اتفاقيات؟!
والواقع أن ذلك كان لألمور التالية: كان 
مملكة غرناطة كثافة سكانية عالية؛ األمر 
الذي يجعل من دخول جيوش النصارى إليها 
من الصعوبة مبكان، وقد كان من أسباب هذه 
الكثافة العالية أن��ه ملا كانت تسقط مدينة 

من م��دن املسلمن في أي��دي النصارى فكان 
النصارى ينتهجون نهجا واح��دا، وه��و إما 
القتل أو التشريد والطرد من البالد. فكان 
كلما ُطرد رجل من بالده عمق واجته ناحية 
اجلنوب، فتجمع كل املسلمون الذين سقطت 
مدنهم في أيدي النصارى في منطقة غرناطة 
في اجلنوب الشرقي من ال��ب��الد، فأصبحت 
ذات كثافة سكانية ضخمة، األمر يصعب معه 

دخول قوات النصارى إليها.
كانت مملكة غرناطة ذات حصون كثيرة 
ومنيعة ج��دا، وكانت ه��ذه احلصون حتيط 

بغرناطة وأملرية ومالقة.
أنها كانت تقع في اجلنوب الشرقي وعلى 
البحر املتوسط، أي أنها قريبة من بالد املغرب، 
الذي قامت فيه نواة دولة إسالمية جديدة هي 
دولة بني مرين، وكانت دولة سنية تقوم على 
التقوى، فكانت بن احلن واآلخر تساعد بالد 
مملكة غرناطة؛ وم��ن ج��راء ذل��ك استطاعت 
غرناطة أن تصمد بعض الشيء وتقف على 
أقدامها ولو قليال أمام فرناندو الثالث ومن 

معه من النصارى في قشتالة.

الطريق إلى »الدنونية«

في سنة 671 ه بدأ ألفونسو العاشر 
ملك قشتالة بإعداد العدة إلجالء املسلمن 
عن األندلس ،ورغم املعاهدات التي كانت 
جتمعه بابن األحمر ال��ذي ك��ان يحكم 
غرناطة باسمه، فقد بادر إلى نقض عهده 
ورأى أن الفرصة مواتية لتحقيق ما 
عجز عنه أجداده من قبله، وقد فوض أمر 
احل��روب وخ��وض غمار املعارك للقائد 
دون نونيو دي الرا الذي لم تهزم له راية 
في حياته قط ، فأسقط في يد ابن األحمر 
ال��ذي أيقن حينها أن زم��ان املهادنة قد 
ولى و أن بقاء ملكه رهن مبا سيتمخض 
عنه سعيه في تنفيذ وصية والده ، الذي 
أوص��اه قبل وفاته باالستنجاد ببني 
مرين،كانت ذك��رى الزالقة ماثلة أمام 
ناظري ابن األحمر و كان مصير ابن عباد 
في منفى أغمات يلح على خياله فيكاد 
يصرفه عن املضي قدما في التحالف مع 
املرينين، غير أن طبول احل��رب التي 
يدقها دون نونيو على مشارف غرناظة 
حتثه على اإلسراع في استقدام املنصور 
املريني الذي طبقت شهرته اآلفاق، فأوفد 
إليه وجوه دولته وكبراءها، فوجدوه 

منصرفا من فتح سجلماسة آخر املعاقل 
املغربية التي كانت خ��ارج سلطانه ،و 
لم يكن أمر البث في قضية التحالف مع 
بني األحمر ضد عدوهم”دون دونيو” 
سهال هينا ، ملجموعة من االعتبارات ، 
فاملنصور املريني يواجه خطر الغارات 
التي يقودها يغمراسن صاحب تلمسان 
من جهة الشرق بن الفينة و األخرى ثم 
إن الصف اإلسالمي نفسه باألندلس لم 
يكن موحدا فابن األحمر كان في صراع 
دائم مع ابن شقيلولة صاحب مالقة، وال 
يلبث هذا بالنظر إلى اخلالف املستحكم 
بينه وبن ابن األحمر أن يكون يدا واحدة 
مع دون دونيو على املسلمن إذا جاز 
املنصور وجيشه لنصرة األندلس، غير 
أن كل هذه االعتبارات ستتهاوى أمام 

رغبة يعقوب املنصور املريني
في العبور إلى األندلس وتخليصها 
م��ن أي���ادي العابثن ف���ذاك ك��ان حلمه 
قبل أن يصبح ملكا للمغرب وقد تأجل 
احللم إلى حن بسبب االضطرابات التي 
عاشها املغرب قبيل توطيد أركان الدولة 

املرينية.

الفتوحات بعد املوقعة 
ب��ع��د م��وق��ع��ة ال��دون��ون��ي��ة ان��ق��س��م جيش 
املسلمن إلى نصفن، توجه النصف األول إلى 
جّيان وكان على رأسه ابن األحمر، ففتح جّيان 
وانتصر عليهم، وتوّجه النصف اآلخر وعلى 
رأسه املنصور املريني إلى إشبيلية، فإذا به 

يحرر إشبيلية ويصالح أهلها على اجلزية.
وإن��ه وال��ل��ه ألم��ر عجيب ه��ذا، أم��ر ه��ؤالء 
اخل��م��س��ة آالف رج���ل، وال��ذي��ن ي��ذه��ب بهم 
املنصور املريني ويحاصر إشبيلية، فيحررها 
ويصالح أهلها على اجلزية، متاما كما قال 
ْعِب َمِسيَرَة  صلى الله عليه وسلم: ُنِصْرُت ِبالُرّ
َشْهٍر. فكان هذا مثال حي على صالح الرجال 

وصالح اجليوش.
وبعد ثالث سنوات من هذه املوقعة، وفي 
سنة 677 ه� 1279 م ينتقض أهل إشبيلية 
فيذهب إليهم من جديد يعقوب املريني، ومن 
جديد وبعد حصار فترة من الزمن يصاحلونه 
على اجلزية، ثم يتجه بعد ذل��ك إل��ى قرطبة 

ويحاصرها، فترضخ له أيضا على اجلزية.
أمر والله في غاية الغرابة والعجب، يحرر 
قرطبة وج��ّي��ان وإشبيلية وق��وام جيشه ال 
يتعدى اخلمسة آالف مقاتل! وإنه ليستحق 
وقفات ووقفات، وإن كان هذا ليس بغريب في 

التاريخ اإلسالمي،
ابن حاكم أملرية وص��ورة سامية ومحمد 
بن األحمر الفقيه واخليانة العظمى في أثناء 
رجوع يعقوب املريني ميوت حاكم أملرية )من 
ضمن ال��والي��ات الثالث في منطقة غرناطة، 
واألخرىان هما والية ملقة ووالية غرناطة(، 
وم��ن بعده يتولى عليها ابنه وك��ان شابا 
فتيا، وق��د أُع��ج��ب بأفعال يعقوب املريني 
وانتصاراته املتعددة إعجابا كبيرا، فعرض 
عليه حكم أملرية بدال منه، استجاب املنصور 
املريني لطلبه، فخّلف عليها قوة صغيرة من 
املسلمن يبلغ قوامها ثالثة آالف رج��ل، ثم 
استجلب ثالثة آالف آخرين من بالد املغرب، 

ووضعهم في جزيرة طريف حتى يكونوا 
مددا قريبا لبالد األندلس إذا احتاجوا إليهم 
في حربهم ضد النصارى، ثم عاد هو إلى بالد 

املغرب.
هنا نظر محمد بن األحمر الفقيه إل��ى ما 

فعله حاكم أملرية فأوجس في نفسه خيفة 
اب��ن األح��م��ر، وق��ال: إن في التاريخ لعبرة، 
وهو يقصد بهذا أنه حينما استعان املعتمد 
على الله ابن عّباد من ملوك الطوائف بيوسف 
بن تاشفن أمير دول��ة املرابطن في املغرب، 

فما كان من األخير إال أن أخذ البالد وضمها 
كلها إلى دولة املرابطن، وها هو اآلن يعقوب 
املنصور املريني يبدأ مبدينتي طريف وأملرّية، 
إن في التاريخ لعبرة، ففكر عازما على أن يقف 
حائال وسدا منيعا حتى ال ُتضم بالد األندلس 

إلى دولة بني مارين.
وي��ا لهول ه��ذا الفكر ال��ذي ك��ان عليه ذلك 
الرجل الذي ُلقب بالفقيه الذي ما هو بفقيه، 
فماذا يفعل إذن لكي مينع ما تكرر في املاضي 
ومي��ن��ع م��ا ج��ال ب��خ��اط��ره؟ بنظرة واقعية 
وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب بن منصور 
املريني، ليست له وال لشعبه وال جليشه وال 

حلصونه طاقة به، فماذا يفعل؟!
ما كان من محمد ابن األحمر الفقيه إال أن 
أقدم على عمل لم يتخيله أحد من املسلمن، ما 
كان منه إال أن ذهب إلى ملك قشتالة واستعان 
به في ط��رد يعقوب بن منصور املريني من 
جزيرة طريف، يذهب إلى ملك قشتالة بعد أن 
كان قد انتصر عليه هو واملنصور املريني في 
موقعة الدونونية وما تالها في سنة 677 ه� 
1279 م من فتح إشبيلية وجّيان وقرطبة، 
يذهب إلى ال��ذي هو ع��دٌوّ لهما )الب��ن األحمر 
واملنصور املريني( ويستعن به على طرد 

املريني من جزيرة طريف.
وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة 
بجيشه وأس��اط��ي��ل��ه وي��ح��اص��ر ط��ري��ف من 
ناحيتن، فناحية يقف عليها اب��ن األحمر 

الفقيه، واألخرى يقف عليها ملك قشتالة.
وما إن يسمع بذلك يعقوب املنصور املريني 
حتى يعود من جديد إلى جزيرة طريف، وعلى 
الفور يجهز اجليوش ويعد العدة، ثم يدخل 
في معركة كبيرة مع النصارى هناك في سنة 
677 ه� 1279 م فينتصر يعقوب املنصور 
املريني على النصارى، وي��ف��رون من أمامه 
فّرا إلى الشمال، ويجد ابن األحمر نفسه في 

مواجهة مع يعقوب املنصور املريني.
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غرناطة وموعد
مع األجل احملتوم

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في 
كينونتهم، ومع كون املعاهدة السابقة 
بن ابن األحمر وملك قشتالة تقوم على 
أساس التعاون والتصالح والنصرة 
بن الفريقن، إال أنه بن احلن واآلخر 
ك��ان النصارى القشتاليون بقيادة 
فرناندو الثالث ومن تبعه من ملوك 
ال��ن��ص��ارى ي��خ��ون��ون العهد م��ع ابن 
األحمر، فكانوا يتهجمون على بعض 
امل���دن ويحتلونها، وق��د ي��ح��اول هو 
)اب��ن األح��م��ر( أن يسترد ه��ذه البالد 
ف��ال يفلح، ف��ال يجد إال أن يعاهدهم 
من جديد على أن يترك لهم حصنا أو 
حصنن أو مدينة أو مدينتن مقابل 
أن يتركوه حاكما على ب��الد غرناطة 
��س غرناطة على  باسمهم، فلم ت��ؤَسّ
التقوى، بل أسسها اب��ن األحمر على 
شفا جرف هاٍر، معتمدا على صليبٍيّ ال 
عهد له وال أمان ]أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا 
َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهْم َبْل أَْكَثُرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن[ 

}البقرة:100{. وقد ظل ابن األحمر 
طيلة الفترة من سنة 643 ه� 1245 
م ومنذ أول معاهدة عقدها م��ع ملك 
قشتالة، وحتى سنة 671 ه� 1273 
م ظل طيلة ه��ذه الفترة في اتفاقيات 
ومعاهدات. وف��ي سنة 1273 )671 
ه���( ب��دأ ملك قشتالة وك���ان ف��ي ذلك 
الوقت »ألفونسو العاشر« باملخالفة 
الصريحة لبنود امل��ع��اه��دة املبرمة 
بينهما، وب��دأ ف��ي جتييش اجليوش 
لدخول غرناطة، ومن ثم إنهاء الوجود 

اإلسالمي متاما من أرض األندلس.
هنا وجد ابن األحمر نفسه في مأزق، 
وحينها فقط علم أنه عاهد من ال عهد له، 
فماذا يفعل؟ ما كان منه إال أن مّيم وجه 
شطر ب��الد امل��غ��رب حيث بنو مرين، 
وحيث الدولة التي قامت على أنقاض 
دولة املوحدين، والتي كان عليها رجل 
ُيسّمى يعقوب املنصور املريني، أحد 

أكبر القاده في تاريخ املسلمن.


