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 علي دمحم مسيود. 
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب  -قسم التاريخ

a.smew@art.misuratau.edu.ly 

 :لخصامل
ة واليت تعتـ  اسـتاراراً للدولـة ادي ديـم، 1227هـ/ 625سنة  ،()مع بداية الدولة احلفصية يف أفريقية     

، فــ ن مدينــة لــرابلح واــيا يهبا ر لــل  ــيت  الدولــة الــيت ا ت  ــا اســتاراراً (50م، ص2004)محــيدة، 
، ووجد الطرابلسـيين يف الدولـة احلفصـية فرأـة أكـ  لتقـدد النإلـدة وام ا ـة عـم يف أسـر  للسلطة ادي دية

وقل ممكن  تيإلة وجيد أا ب القرار ابلقرب منهبم، ولـيح كاـا كـان يف اـو ادي ـدين  نـدما كـان ا ـاذ 
م، 2006)الســلا ،  القـرار ااـاص  ـم جتـاج قت وقـل لييـو  ــن يصـدر مـن االيفـة ادي ـدي  ـراك 

 .(288ص
و نـدما اســتقر ا مــر للــ   فــي يف أفريقيــة وا ــيتوها مركــذاً لســلطاام، أءــيتوا يرســلين ا مــرا   لــ       

م، 2007جماي ــة مــن اللــا   ، ) ، وابلتــاأ أأــلرل لــرابلح جــذ اً مــن الدولــة احلفصــية() لــرابلح

                                              

()-  احلفصية: تنسب قت أيب  في  اـر بـن جيـهل اعنتـا ، وهـي مـن ءاأـة ابـن تـيمرت، ويرجـع  سـل  قت قليلـة الدولة
هنتا   وههل قليلة بربرية  ظياة تلترق ابدصامدة اليت ههل من أك  قلائو ادغرب ا قصـ ، وكا ـل  يب  فـي مكا ـة كلـ ة 

م واـو 1175هــ/571  هبـد  واـو مرميقـاً  ـن وفاتـ  سـنة لـدى   بـن تـيمرت ز ـيم ادي ـدين، وقـد تـيت  ـدة قدارات يف
؛ لـاهر رابــب  ســ ، 28-26ص م، 1997أبنـاه  مــن بعـد  يتــداولين قمـارة ا  ــدلح وادغـرب وقفريقيــة ) ـييف ا اــو، 

 (96م، ص1974؛ أثيري روسهل، 260ص، 1994
()-  الدولة احلفصية  ل  لرابلح:  أمرا                                                      
يعقـيب بـن أيب يعقـيب اعربـهل: كنيتـ  أبــي  لـد الـرمحن، وي  ا مـ  جيـهل بـن  لــد اليا ـد  لـ  لـرابلح، وهـي أول أمــ    -أ 

 .(250، صم1962اوي، الذ ؛ 55م، ص1970، الذاويكان قيي امرادة  إلا اً )    فصهل  ليهبا،
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يف ءلـق الفياـ  واياـطراب  ، وكان عا دوٌر ابرٌز يف ا  داث السياسـية الـيت  ـهبدها  صـرهم.(64ص
 عيت  الدولة.

 الدولة ادي دية  –مدينة  –الغرب  –الدولة احلغصية  –لرابلح  -: الكلمات املفتاحية
The political situation in Territory of Tripoli the western 

625 - 916  AH/ 1227 - 1510 AD 
Ali Mohamed  Smew 

History Department - Faculty of Arts - Misurata University 

Abstract:  

With the beginning of the Hafsid state in Ifriqiya, in the year 625 AH 

/ 1227 AD, which was considered a continuation of the Almohad state,The 

city of Tripoli and its environs welcomed this state, which it considered a 

continuation of the Almohad authority,The Tripoli people found in the 

Hafsid state a greater opportunity to provide help and assistance to them as 

soon as possible as a result of the presence of the decision-maker near them,It 

is not like it was under the Almohads when it took a long time for their 

decision-making to be issued by the Almohad caliph in Marrakech, and when 

the matter settled for Banu Hafs in Ifriqiya and they took it as a center of 

                                                                                                                      

تا : لقل   نق الفضة أو الذجاجة وهي من قليلـة هنتا ـة بطـن مـن بطـين ادصـامدة الـيت هـهل مـن أكـ    بن  يس  اعن -ب 
، م1970، الــذاويمـرزوق ادســيلهل ادلقـب ابلـد هل  ) القلائـو ال بريـة ابدغـرب ا قصــ ، ويف أهمـ  اهبـر ال ــائر: أمحـد بـن

 .(56ص
يقية م، ويف أهم  ااطرب أمر أفر 1285هـ/684 ل  لرابلح سنة  ييسف بن لاهر ال بي هل، وي  ا م  بن أيب زكره  -ج 

 .   (57، صم1970وك رت فيهبا ال يرات )الذاوي، 
زكره  بن أمحد اللريا : ابن   بن جيهل بن  لد اليا د بن أيب  في اللريا  اعنتا ، أبي جيهل احلفصهل، من مليك  -د 

م وكـان جــد  ذا حليــة كلــ ة فلقــب 1326هـــ/727ومــات ســنة م 1252هـــ/650الدولـة احلفصــية، ولــد يف تــي ح سـنة 
 .(58م، ص1970الذاوي، )أبنا   وأ فاد  من بعد   ابللريا  وتيارث اللقب

  بـن أ   اـران: مــن  سـو أيب  اـران ميســ  بـن قبــراهيم بـن الملـيخ أيب  فــي ودـا سـافر اللريــا  قت مصـر ســنة  -ه 
ئلـاً  ـن اللريـا  و ـاول ايسـتقأل  ـن أمـ  تـي ح، تـاويً ايسـتيأ  م وي   ل  لرابلح وبق  فيهبـا ا1318هـ/718

 ( .59م، ص1970الذاوي، م لكن  فملو )1321هـ/721نة  ل  تي ح س
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their power,They began to send the princes to Tripoli, and thus Tripoli 

became part of the Hafsid state, and it had a prominent role in the political 

events of their era. 

It seems that the political vacuum prevailing in the Tripoli Territory from 

time to time encouraged some princes to revolt against the Hafsids, thus 

trying their independence from the central government in Tunisia, and the 

political vacuum encouraged the emergence of a number of adventurers and 

greedy rulers, in an attempt to seize them. On Tripoli and its environs. 

Through their revolutions and separatist movements, which seem to have the 

greatest impact in creating chaos and turmoil for this country. 
Keywords: Tripoli – Hafsidstate – Western – City – Almohadstate 

 

 -:الدراسة أمهية
ا  ، وتاولـة القـيف  معرفة ا واا  السياسية يف اقليم لرابلح الغرب أمهية دراسة هيتا ادياي   تتا و     

الدولــة  واســتقرارأمـن ، وابــراز دور ال ـائرين واحلركــات اي فصـالية يف ز ذ ــة الضـي   لــ  هـيت  احلقلــة الذمنيـة
، ور ا  اللأد الطرابلسية، ا مر اليتي كان ل  مردود سليب  دم استقرار أي مدى سامهل يف وقت، ةاحلفصي

، كان العامو ا ساس يف اللداية احلقيقية لنهباية  كم ا سـرة احلفصـية يف بـأد ادغـرب ا دف بصـفة  امـة
 .ولرابلح الغرب  ل  وج  ااصيص

 -يف النقاط ايتية : قمجاعان كومي -:أهداف الدراسة
 أتث هـا، ومـدى لرابلح الغرب السياسية يف اقليم اب واا الكملف  ن العديد من ا يا ب ادتعلقة  -1

 .احلياة ايجتاا ية، وايقتصادية، وال قافية، داءو اجملتاع الطرابلسهل ل  
ذمنية، ومعرفـة لليعـة الظـروف الـيت مـرت تاولة التعرف  ل  اي داث والتطيرات ءأل هيت  الفرتة ال -2

 . لسياسية اي فصالية، يف او قيام العديد من ال يرات واحلركات ايت  ادنطقة ا ه
سرة احلفصية كين ينظروا اليهبا ههل ، واليقيف مع ا يف مياجهبة ال ائرين واي فصالي ابراز دور ا هاأ  -3

ليتي ، ا مر ا  ايستقرار وايمن يف او وجيدهامن أجو احملافظة  لوذلك ، احلكيمة الملر ية لللأد
ضـــا   لـــ  كـــو تلـــك احلركـــات اـــد احلفصـــي  ومســـا د م للق اي قأبـــ  ـــتم  لـــيهبم مياجهبـــة كـــو 

 . وال يرات
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كـن امجاعـا مـن امهية ادياي  برزت العديد مـن اي ـكاليات مي وقبرازومن أجو حتقيق اهداف الدراسة     
 :ءأل هيت  ايسئلة

نـازأ لنهبايـة هـيت  ايسـرة اهبرت يف اقليم لرابلح الغرب يف بدايـة العـد الت هو سامهل ال يرات اليت/ 1س
 ؟ احلاكاة

 ؟ رين واي فصالي ئسللهبا ال ا ر اقتصادي وثقايف ربم الفيا  اليتها/ ماههل ا سلاب ورا  اهبير ازد2س
قــدد / هـو ســأل  الدولــة احلفصـية  ــافظيا  لــ  تلعيــة اقلـيم لــرابلح الغــرب لـدولتهبم مــن ءــأل ت3س

 ؟ اللأد الطرابلسية  هاأادسا دة 
/ مــاههل ايســلاب والعيامــو احلقيقيــة ات جعلــل مـــن بعــر ايمــرا  وال ــيار واي فصــالي   لــ  القيـــام 4س

 ؟ لرابلح التابع  للدولة احلفصية اد امرا  اقليمب يرا م وا قأاب م 
أن الفراغ السياسهل السائد يف ققليم لرابلح ب  فرتة وأءرى قد  إلع بعر  تتفق ادصادر التارخيية  ل     

الفراغ –ا مرا   ل  ال يرة  ل  احلفصي ، تاول  بيتلك استقأعم  ن احلكيمة ادركذية يف تي ح، كاا أن 
 ل    إلع  ل  اهبير  دد من ادغامرين والطامع  يف سدة احلكم، يف تاولة منهبم ايستيأ   –السياسهل

الــيت يلــدو أن عـا أكــ  ا ثــر يف ءلــق مــن ءـأل قيــامهبم ب ــيرات و ركــات ا فصـالية و  لـرابلح واــيا يهبا.
 الفيا  واياطراب عيت  الدولة.

 -م(:1241هـ/639ألمري يعقوب بن أيب يعقوب اهلرغي)ورة اث أوال: -
ر  ب أهاأ لرابلح بتلـك الدولـة، وأ طـيا ويئهبـم عـا  ءـأص،  يـ  لعلـيا  يف بداية الدولة احلفصية     

،  ي  سا د أهاأ لرابلح  ()دوراً مهبااً يف ا  داث اليت أدت قت وأيل ا م  أيب زكره قت سدة احلكم
وأ را ا أاب زكره جيهل، واحنازت قت جا ل  اـد أءيـ ، ودنـدت يف أـفيف  لقتـال أ   ، وقـد را ـ  ا مـ  
أبـــي زكـــره هـــيتا فعاــــ   لـــ  لـــرابلح واليــــاً مـــن مملـــينة ادي ــــدين هـــي يعقـــيب اعربــــهل وكـــان ذلـــك ســــنة 

وقد ، (288م، ص2006السلا ،  ) لرابلح م، ويعت  بيتلك أول وال للرفصي   ل 1228هـ/626
أــداقة محياـة، وكــان ا ـيهري قــد ك ـر مالـ ـ  ()ادــدير العـام للضــرائب أ ـداك ا عقـدت بينـ  وبــ  ا ـيهري

                                              

()-  م.1249-1228هـ/647-626أيب زكره جيهل: تيت قمارة تي ح ءأل الفرتة ب 
()- ا يهري: هي   بن   كان يملغو منصب اددير العام للضرائب  دينة تي ح، واليتي كلف  ب  ا م  أيب زكره زمن

 (.58ت، ص؛ ف و، د289م، ص2006؛ السلا ،  286ص 6م، ج1971قمارت  ) ابن ءلدون، 
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م، وهي ما  1241هـ/639و ساد  ، ا مر اليتي أدى قت  تف   ل  يد ا م  أيب زكره، وكان ذلك سنة 
، وهـي مـا ترتـب  ليـ   صـيل  ـهل  مـن يعقيب اعربهل أمـ  لـرابلح كان ل  ا ثر الكل   ل  أا ل  أيب

ا فا  بين  وب  ا م  أيب زكره، ويف ذلك يقيل التإلا : "... فاستي   ابن أيب يعقيب، و لم ا م  أبي 
ويصو ب ، فلاا وأو قليـ     ليؤ س زكره  ابستيرا  ، فيج  قلي  أءا  أاب  لد هللا بن أيب يعقيب ييسف، 

د  وأيل  قي فراراً، وكان قد اقتىن لنفس  أميايً  ظياة، فردثت   فس  ابممارة هنـاك وايسـتلداد ابدلـك، يذ 
 . (268م، ص1981) التإلا ،  فأمجع  ل  ذلك واستعد ماهبار ..."

بـدأ اعربـهل خيطــث لل ـيرة  لــ  أمـ  تــي ح أيب زكـره ، واتصـو يف هــيتا الملـأن  راــد بـن القااــهل أيب      
 اران بن  يس  بن  اران اليتي وافق   ل  ذلك وأ د ءطلة ليلقيهبا ييم بيعت  كان منهبا قيل : "...القائم 

 .(268م، 1981) التإلا ، ابددينة الليضا ، ذات الرمال، الفاأو  دايت  ب  احلأل واحلرام...".
للقضــا   لــ  هــيت  ال ــيرة نـدما  لــم أهــاأ لــرابلح مــا خيطـث لــ  أبــي يعقــيب اعربــهل، سـعيا  ديــة و     

واقتأ هبا من جيتورها، ويف ذلك يقيل التإلا : "... وتفاوض  قأ  لرابلح فياا بينهبم يف ذلك وتيتاكروا 
قت  فا تلسيهمما يتنيفين من  اقلت ، ورأوا أن يلادروا ابلقلر  لي  و ل  أءي  و ل  مجا ة ممن اتبعيمها، 

 -مـن أبـياب لـرابلح-()هبم، فقتلـيا وأـللل ج ـ هبم بلـاب هـيارةأن لـالعيا ممـرهم، فـيرد  لـيهبم ا مـر بقـتل
ومحلل رهوسهبم قت تي ح فنصلل  ل  سير القصلة منهبا، وذلك يف  هبر  ـيال مـن السـنة ادـيتكيرة وهـهل 
سنة تسع وثأث ، مث  ذلـل ج ـة أيب  لـد الـرمحن بعـد فـدفنل يف ا هبـة الملـاالية مـن مقـ ة لـرابلح  يـ   

وكان ممن قتو مع اعربهل و صب رأس  مع  .(267م، ص1981)التإلا ،  ة..."كان الغراب  يدفنين  اد
وتتفق جو ادصادر  ،(268م، 1981) التإلا ،  رأس  أبي  لدهللا   بن القااهل أيب  اران بن  يس 

م، 1976ة ) لــاس، التارخييـة مــع مــا ذكــر  التإلــا  يف احلــدي   ــن هـيت  ال ــيرة ومــا  لــل قليهبــا مــن اايــ
؛ 96م، ص1974؛ روسهل، 287م، 1972ال بيثهل،  ؛59، ص1، جم1988بر مليفك، ؛ 196ص

 .(250م، ص1962الذاوي، 

                                              

()- يل لرابلح، وههل بطن من ال ا ح) الذاوي، مسهل بلاب هيارة  سلة قت قليلة هيارة ال برية، وههل تسكن زمن الفتح 
 (.21م، ص1962
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، وأ ليا  ياة ()يلدو أن سكان لرابلح قد ااقيا ذر اً ابل يرات اليت  اأروهاويف او هيت  الظروف      
ايقتصـادية، وازدهـرت  ركـة ايستقرار اليت بدأت لأئعهبا تلدو مـع قيـام الدولـة احلفصـية، فنملـطل احليـاة 

م، 2007) جماي ة مـن اللـا   ،  االتإلارة اللررية، واهبر  دد من العلاا  اليتين ا تهبروا يف تي ح وليلي
 .(84ص
ومع تيفر احلااية احلفصية وايستقرار ددينة لرابلح أءيت ا هـاأ ييلـين أمهيـتهبم بترصـ  سـير اددينـة     

 ذامـاً أمنيـاً جاـهل مـدينتهبم، وتتكـين هـيت  احلاميـة يف أبللهبـا مـن ()ورودديد ، كاا جعلـيا مـن مدينـة جنـذ 
، ق ــدى قلائــو هــيارة ال بريــة، وقــد سـإلو أفــراد هــيت  احلاميــة يف ديــيان العطــا ، وكــا يا ()قليلـة جمــريح

 . (291م، ص2006)السلا ،  يقلضين رواتلهبم  ل  ءراج لرابلح
ذوو قية وا تداد وامتنـا ، ييـ    يتإلـرأ أ ـد مـن دءـيل قـريتهبم أو بابتهبـا الك يفـة وي  يعت  اجملريسيين    

، 6، جم1971؛ ابن ءلدون، 216م، ص1981) التإلا ،  يتإلاوز  إلرة وا دة منهبا قي  ذن منهبم
 ركتهبم ، وابلطلع ف ن العرابن و ييءهبم   يرات يا د و هيتا امجرا ،  ام رأوا في   داً من  رية (142ص

، هيتا ا مر جعو  يخ قليلة ادراباة من (390–389م، ص1972)ال بييت،  يف سليو النهبب والسلب
جاول التقرب قت الدولة احلفصية، وذلـك للقضـا   لـ   فـيذ قليلـة جمـريح  -وهي مربم بن أابر-ا ياري 

  يهبا.وتفرد  يكم مدينة جنذور، ومن مث السيطرة تدرجيياً  ل  مدينة لرابلح وايا

 
 
 

                                              

()-ثيرة اعربهل. –ثيرة اب  با ية  -من هيت  ال يرات: ثيرة قراقيش 
()-   جنـذور أو ز ـذور: بـذاي مفتي ـة و ـين سـاكنة بعـدها زاي مضـايمة مث واو مث را  كلاـة بربريـة أللقهبـا العـرب  لـ  مـا

 (.172-171م، ص1968لذاوي، كا ل تطلق  لي  يف زمن ال بر) ا
()-  "جمريح: فنيت من قليلة هيارة ال برية مسيا ابسم أمهبم "جمريح" واسم أبيهبم "وءيعن" ول  زوج أءرى امسهبا "اتسا

 (.251م، ص1962ينسب قليهبا "التايسين" وهم قليلة من ال بر أيضاً ) الذاوي، 
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 -م(:1284-1282هـ/681-683)() مرغم بن صابر وحتالفه مع الدعي   ورةثاثنيا:  -
بدأ مربم بن أابر ثيرت  ابلتقرب قت احلفصي  يف تي ح،  ن استطا  أن يسـتنرج مـنهبم اهبـ اً مينرـ      

 م. 1277هـ/676ملكية قرية جنذور ابتدا  من مطلع سنة 
يقيل التإلا : "... أء   أا لنا الفقي  أبي العلاس أمحد بـن  لـد السـأم ا مـيي التـاجيري قـال: دـا     

وأو مربم بن أابر قت لرابلح أرا  الظهب  وسأل  هو هي أريح فقلل ل : ق   أريح، وهي ابلعأمة 
يزهـا سـالك، فـأ رى أن ا ارية، قال: فرينئيت أيقن بتالكهبا و  يكن يصدق بيتلك وي ءطر لـ  قـث أن جي

والسعهل يف قتأفهبم، قت أن كـاد يفنـيهبم ... ومجـيعهبم  –يقصد جمريح –جييزها مالك، مث أءيت يف قاعافهبم 
منقساين ب  ادراباة من ا ياري  ل  رتلهبم لكو وا د منهبم مجا ة جيليهبا وجايهبا، ور ا ابيعيهم فيملرتي 

ا ل   ليـ ، وجيعــو أدا  يف كـو  ـام  لـ   سـب  ــإلر  أ ـدهم و سـاه  وولـد  للإللايـة  ــا يرتااـ  مـع أـ
وسعة أرا  وليح أهلهبا مأكاً يف احلقيقة لملهل  منهبا وقمنا هم أ رار اأرين واسم ادلكية عم هي النصح 

 .(218–217ه، ص1981ة، ... )التإلا ، يف اادم
هبم كـا يا منقســا   لــ  ويتضـح مــن  ـدي  التإلــا  أن أهــو ز ـذور كــا يا مجيعـاً مــن بربــر هـيارة، ولكــن    

ويضرب بعضهبم بلعر  ن يضعفهبم ويـنهبكهبم  ا قسامهبمأ فسهبم، مما أاتح الفرأة دربم بن أابر ليستغو 
م، 1981) التإلــا ،  قت  ـد مكنــ  مـن أن يفــرض  فســ  وقيمـ  أســياداً  لــيهبم، فرـيعم قت أقنــان أرض

 .(197م، ص1967؛  لاس، 390م، ص1972، ؛ ال بييت218ص
او هيت  الظروف تذايدت ألاا  مـربم بـن أـابر، وأراد أن يسـتغو هـيت  ا واـا ، وأراد أن ييسـع ويف     

منطقة  فيذ  وينفصو  ن الدولة احلفصية، ءاأة بعد أن واتت  فرأة اعف الدولة احلفصية، وذلك بسلب 

                                              

()- الد هل : هي الفضو بن ادنلي  واأطلح ادؤرءين  ل  تسايت  ابلد هل  أو ابن  اارة، وقن كان امس  احلقيقهل هي أمحد
بن مرزوق بن أيب  اارة من بيياتت مدينة  ايـة الطـارئ   ليهبـا مـن ادسـيلة،  ملـأ بلإلايـة ترتفـاً أـنا ة اايالـة وكا ـل لـ  

الر ال يف مدينة لرابلح  ي  التق  مع مربم بن أابر  يخ قليلة ا ياري ) ابن  لاي ات ابدلك فاد   رقاً  ن  ث ب 
 (.391م، ص1972؛  لد اللطيف ال بيثهل،  240ص 1الذركلهل، دت، ج ؛131أيب دينار، دت، ص
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قثر تنازل  –م1279هـ/ 678احلكم يف تي ح سنة  اليتي تيت- ()السياسة اليت اتلعهبا أبي قسراق قبراهيم
لـدون، ) ابـن ء ابن أءي  جيهل الياثق  ن احلكم بعد  روب بينهباا كا ل سا تهبا منطقـة ادغـرب ا وسـث

وذلك لإلك ار من مجع الضرائب، مما ، (293م، ص2006؛ السلا ، 298–297ص 6م، ج1971
 تي ح ويميو تدرجيياً قت جعو القلائو اللدوية اليت زاد  فيذها تفكر جدهً يف التنلهل  ن السلطة ادركذية يف

، ومن جهبة أءرى فقد سا د مربم بن (118، ص1م، ج1988) برو ملفيك،  التنلي من  كم الدولة
 نطقة  ،م1282هـ/681أابر يف تنفييت لاي   اي فصاأ اهبير اثئر اد احلفصي ، وكان ذلك يف سنة 

، وكا ل ل  (253م، ص1962ي، هل )الذاو لرابلح، يعرف ابسم "الفضو بن ادنلي " وادعروف "ابلد 
 6م، ج1971)ابن ءلدون،  لاي ات ابدلك، فتغرب  ن بلد  ودءو سإللااسة واءتلث بعرب ادعقو

، وا تهب  قت أهو الليل، وأد   أ   الفالاهل ادنتظر وأن ل  القدرة  ل  حتييو ادعادن قت ذهب (302ص
، قي أن أمـــر  ا كملـــف (131ت، ص) ابـــن ايب دينـــار، د  ــن لريـــق الصـــنا ة وبـــ  ذلـــك مـــن ا قاويـــو

فا صـرف  نــ  ا  صــار، وبــادر  ايــة قت منطقــة لـرابلح، وهنــاك  ــذل  لــ  قلائــو دابب العربيــة، والتقــ  
قت هـيت   – ص  هـيتا–، وقد فر ()بملني يد   "  ص " كان ءصياً "للفضو بن جيهل الياثق احلفصهل"

لد هل" هـيتا أ ـد النـاس  ـلهباً ابلفضـو بـن الياثـق، وداءـو  صـ  يف ا مـر ادنطقة أثر مقتو سيد ، وكان "ا
واتفق مع   ل  أن يكين هي "الفضـو" وأ ـ  سـي أر لـ  مـن قتلـة سـيد ، واقتنـع  صـ  بـيتلك، و ـر ف الـد هل  
 بلعر ا مير وأمسـا  القرابـة، وأقلـو بـ  قت أمـرا  العـرب و راـ   لـيهبم منـادهً ابلسـرور اببـن مـيي ، وأءـ هم
الد هل   راورات وقعل ب  العرب والياثق قص هبا  ليهبم، كاا أء    ا " ص "، فلاا مسعتهبا القلائو العربية 

، 6م، ج1971لــدون، ) ابــن ءأـدقت  و  تملــك فيــ  والاأ ـل قليــ  وابيعتــ ، وقـام  مــر  مــربم بـن أــابر
                                              

()- أبي قسراق قبراهيم: كنيت  أبي قسراق، بييع ل  ءارج تي ح بعـد ءلـع ابـن أءيـ  جيـهل بـن  ، ودءـو تـي ح سـنة 
 (.253م، ص1962م )الذاوي، 1284هـ/ 683م، ومت قتل  بلإلاية يف  ءر ربيع ا ول من سنة 1279هـ/ 678

()-  جيهل الياثق ابهلل بن   ادستنصر ابهلل بن جيهل بن  لد اليا د بن أيب  في من مليك الدولة احلفصية بتي ح، بييع
رج  ن ادسإلي  ، وأفاض العطا   ل  ا ند، واثر  لي   ا  يف أءر م فرفع ادظا ، وأف1276هـ/675ل  بعد وفاة أبي  سنة 

م مث ا تقل   ا  وذي  مع بني ، وهي ادعـروف بعـد ذلـك ابدنلـي  1279هـ/ 678أهم  قبراهيم بن جيهل، فنلع  فس  سنة 
 (.9/210)الذركلهل، دت، 
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ا  ادذ يم أيب ، وأ لن ال يرة حتل اسم "الفضو" اد  (294–293م، ص2006؛ السلا ، 302ص
قسراق أا ب أفريقية، ويف تاولة منهبم مجناح ال يرة أرسليا وفداً قت السلطان اداليكهل يف مصر "ادنصير 

ات و يطللين أتييد ، ويف ذلك يقيل ابن  لد هللا الظاهر: "... دا  اد مييا السلطان من بذ  ()قأوون"
ا من جهبة ا م  مربم بن أابر أمـ  لـرابلح الغـرب وبأدهـا، التتار ادلاركة وجد رسأً يف أبياب  قد  ضرو 

وقلي  دتاع أليف ا ليف من  راباا قد  ضروا قت أبياب مييا السلطان، معهبم هداه من ءيـو سـيابق، 
ومعهبم كتاب من ا م  مربم يعرض  لـ  مـييا السـلطان فتـيح بـأد ادغـرب ويسـأل ق قـاذ سـنإلق  ـريف 

 .(45–44م، ص1961... ) الظاهر، د، يفتح ل  اللأ
قــد أ ســن الســلطان قــأوون اســتقلال هــيتا اليفــد، وبعــ  قت ا مــ  مــربم ا قاملــة الفــاءرة، وأفهبــم ل    

الرســيل م ــ  منملــغو  هبــاد التتــار و  ــ   لــ  القيــام بتلــك ادهباــة، وابرك لــ  يف كــو ءطــية خيطيهــا  لـــ  
 .(52التليسهل، دت، صة )  ساب الدولة احلفصي

 ل  قثر هيت  ادسا دة من سلطان مصر قام مربم بن أابر بتررير القلائو العربية قت مسا دة ابن أيب     
" يف  ركتــ  اـــد بــ   فـــي، وادهبــيا قت مدينـــة لــرابلح ) جماي ـــة مــن اللـــا   ، دت،   اــارة "الـــد هل 

أو بعنق الفضة  بعنق الذجاجةاليت كان  ليهبا يف تلك الفرتة ا م    بن  يس  اعنتا  ادلقب "( 186ص
واربيا  ليهبا  صاراً لييأً، ولكن أهاأ اددينة وواليهبا  (،191هـ؛  لاس، دت، ص1289كملهل، ) الذر 

قـاوميا احلصـار و  يعطـيا فرأـة لل ــيار للـدءيل قليهبـا، فارتـدوا  نهبـا قت قريــة جنـذور الـيت  ـاثيا فيهبـا فســاداً، 
، ()، وزوابة()ليلة هيارة، كاا  أوا قت تغرد بعر اددن م و دايةواستيليا  ل  أميال أهاليهبا ءاأة من ق

                                              

()- م، وكـان  لياـاً،  فيفــاً يف سـفك الـدما ، مقتصــداً يف 1279هـــ/678ادنصـير قـأوون: تـيت ســلطنة ادااليـك سـنة
العقـاب، مهبيلـاً  ـإلا اً، تلــاً  اـع ادـال، لكنــ  اسـتغلهبا يف بنـا  ادنملــات ادعااريـة والـيت مــن أ ـهبرها اددرسـة واللياارســتان 

بية يف الملام، وءاض  روابً ك  ة مع الصليلي  وادغيل، كاا أ   هي اليتي أ ملأ فرقة ادنصيري، كاا أ   جدد بنا  القأ  احلر 
 (.195-194م، ص1972م )  ا ير، 1290هـ/689اداالك ال جية، تيىف سنة 

()-مدينة داية: من قلائلهبم داية وهـهل مـن ال ابـر اللـرت، وكـان مجهبـيرهم ابدغـرب ا وسـث، ودـا ا تملـر مـيتهب اماباـية يف 
قفريقية أءيتوا ب ، وداية الللد ادعروفة يف لرابلح ب  ز ذور والذاوية مساا  ابمسهبم،  ن مجا ة منهبم كا ل تسكنهبا ) الذاوي، 

 (.23م، ص1962
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، م1971) ابـن ءلــدون،  ، وقلائــو هـيارة اب نـيب التي ســهل()وأهـاأ جلـو  فيســة وزوارة، مث منطقـة  فـذة
، وبعد أن امتألت ءذائنهبم اب ميال قام هؤي  ال ـائرون ابلذ ـف  لـ  مدينـة قـابح، وكـان (302، ص6ج

الـيتي أ لـن  ()م، وكان واليهبا   يتاك  لد ادلك بـن مكـهل1282هـ/681 هبر رجب من سنة  ذلك يف
، مث واأــو مسـ   قت أفريقيـة وتفـاقم أمــر  وتيافـدت قليـ  بيعــة (254م، ص1962) الـذاوي، بيعتـ  "للـد هل  

يع ل  أهلهبا، ، مث ز ف قت تيزر فألا ي ، مث رجع قت قفصة فلا()واحلا ة وقرى  فذاوة () أهو جربة
؛ جماي ــة مــن اللــا   ، دت، 164، ص1، جتا  صـاري، د) مث دءـو تــي ح و ظــم أمـر  و ــأ أــيت 

، وا تد الا   ل  الناس  ا كان يسيئ ب  قليهبم، فأ  ى ل  ا م   ار بن أيب زكره أءي ا م  (186ص
م فضـعف أمــر 683/1284، فإلاـع لـ  والتـف النـاس  يلـ ، واثروا  ليـ  وكـان ذلـك سـنة ()قبـراهيم

) الـذاوي،  "الد  " ومت القلر  لي  ومت تعيتيل  يف ب  رمح ، مث قتو يف هيت  السنة، و  لق رأس  أمام النـاس

                                                                                                                      

()- زوابة: قليلة من ال بر اللرت، وهم أوزا  يف القلائو، ومنهبم مجا ة بنيا هل لرابلح، ومدينة زوابة مازالل تعرف  ـيتا
وههل بريب أ ات  بنري  ملرة كيلي مرتات، وقد ءربل و  يلق منهبا قي ألأعا، ويسكن بتلك ا هبة اآلن مجا ة من ايسم، 

 (.22م، ص1962العرب ) الذاوي، 
()- فذة: ابلفتح مث السكين وزاي، مدينة ابدغرب اب  دلح، قال السلفهل:  فذة بكسر النـين، قليلـة كلـ ة منهبـا بنـي  اـ ة 

 (.5/296م، 1979ادقياين بملاللة ) هقيت احلايي،  وبني سلاان
()- بني مكهل: كا يا  كام قابح، وهم من ال بر، و سلهبم يف ليات ، وجدهم مكهل بن فرح بن زهدة هللا بن أيب احلسن بن

 (.1/164ا  صاري، دت،  ؛264م، ص1962  بن زهدة هللا بن احلس  الليايت ) الذاوي، 
()- جذيرة ابدغرب من ا ية قفريقية قرب مدينة قابح، يسكنهبا ال بر، قال اللكري: و ل  مقربة من قابح جربة: ههل

لكل  جماز) هقيت احلايي، جذيرة جربة، وفيهبا بسات  ك  ة، وأهلهبا مفسدون يف ال  واللرر، وهم ءيارج، وبينهبا وب  ال  ا
 (.2/118، م1979

()-،وزاي بعد ا لف واو مفتي ة، مدينة من أ اال أفريقية، مـن القـ وان قت  فـذاوة سـتة   فذاوة: ابلكسر مث السكين
أهم حنـي ادغــرب،  ــا  يـين جاريــة، وعــا ســير وسـتة أبــياب وفيهبــا جـامع ومحــام وأســياق  افلــة وهـهل ك ــ ة الننــو ) هقــيت 

 (.5/296م، 1979احلايي، 
()-م  لــ  قثـر اايـار "الـد هل " وبييـع لــ  1284هــ/683سـنة   اـر بـن أيب زكـره: كنيتـ  أبـي  فــي دءـو تـي ح

ابممارة، ودءلل لرابلح يف  كا  بعد أن أرسو ل  أم ها   بن  يس  اعنتا  بطا ت  ل ، تيىف  ار أءر ذي احلإلة سنة 
 ( .254، صم1962، م و ار  اثنتان ومخسين سنة ومدة وييت  ق دى  ملرة سنة ومثا ية أ هبر ) الذاوي1294هـ/694
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 -الد هل   -، ويف ذلك يقيل أا ب كتاب ادؤ ح: ".... ودا يمادى يف جير (115-114م، ص1970
دـيت أ  زكـره، وكـان يتفًيـا يف اللاديـة، والتـف وكيتب  مقت  الناس ومقت  جند ، واهبر اديت أبي  في ابـن ا

 لي  الناس فإلا  قت تي ح و اأر الد هل  وا كملف سر ، فأيقن ابعأك وفر بنفس  قت دار فراان أ دلسهل 
قرب محام زرقين، فدلل  لي  امرأة، فأ يث ب  وارب أسيالاً فا رتف بتدليس  وبنسل  و هبد  لي  النـاس 

ف ب   ل  محار، مث قطـع رأسـ ، فكا ـل مدتـ  بتـي ح سـنة و صـفاً بـ  ثأثـة أهم،  رضر القااهل، مث لي
. و ـيتا تكـين (131ئة، ... )ابـن ايب دينـار، دت، صوذلك أواءر ربيع اآلءـر سـنة ثـأث ومثـا   وسـتاا

وكتب ثيرة الد هل  قد ا تهبل بنهبايت ، وكان الد هل  قد     ليف  الكل  مربم بن أابر والياً  ل  لرابلح، 
م وكنا  ميب اليفاة، ويلدو أ ـ    1282هـ/681ل  منمليراً مؤرءاً يف السابع والعملرين من ذي القعدة سنة 

، قذ أ ــ  مـن ســي  لالعـ  أن وقــع أسـ اً يف أيــدي بعــر (52 ) التليسـهل، دت، صيـنعم  ــيت  اليييـة لــييأ
يتو  واب ـي  دلـك أرابـين م، فأءـ1283هــ/682الصـقلي  يف ق ـدى بـارا م  لـ   ـيا هل لـرابلح سـنة 

، (393م، ص1972ال بــيثهل، ) ال  ـلي  الـيتي ر ــا كـان ا ــرتا  ليسـاوم  لــ  مدينتـ  يف يــيم مـن ا هم
، يي   م بعد أن  يعم اأ رقيق و ليدوهناك رواية تقيل أن أهو جنذور اجملريسي  قد ا تقايا من  دا فعل  

 (.200م، ص1967 لاس، ال  لي  )اب ي  اأ ملك أربين 
 -م(:1289هـ/688ورة أيب دبوس )ث اثلثا: -
قــد فــر قت ا  ــدلح بعــد مقتــو أبيــ  ســـنة  –وهــي  ءــر ءلفــا  ادي ــدين–كــان   اــان بــن أيب دبــيس     

وتنصر  ، وكان ابن  ا  أيب زيد قد التإلأ قت ملك أربي ة(481م، ص1998 سن،  م )1269هـ/668
 لـ  يديـ ، وكــان   اـان بـن أيب دبــيس يطاـح قت ق يــا  جمـد  ابئـ  مــن ادي ـدين، لـيتلك  قــد حتالفـاً مــع 

، تعهبد في  هيتا ا ء   د  بقية  سكرية كل ة يف مقابو دفع قاتوة سنيية، وق راك مربم بن ()بيدرو ال ال 
)ادطيي، مـربم فديـة فكـ  مـن ا سـر،  لـ  أن يـدفع ()أابر يف محلة ابن أيب دبيس اد  اـر احلفصـهل

                                              

()- (.63م، ص2007، ينظر: ) محيدة، 1274هـ/673بيدرو ال ال : ا تل   رش أربي ة سنة 

()- ار احلفصهل: هي  ار بن جيهل بن  لد اليا د احلفصهل اعنتا ، ادستنصر ال ا ، أبي في، أـا ب تـي ح مـن 
كان مع أءيـ  قبـراهيم  ـ  تغلـب الـد هل   لـ  قفريقيـة، وجنـا بعـد مقتـو قبـراهيم، فر ـو قت قلعـة سـنان   مليك الدولة احلفصية

م فقتـو  ـم الـد هل  واسـتعاد تـي ح وتلقـب ابدستنصـر 1284هــ/683بقرب تي ح، وتسامع ب  العرب، فإلـاه  ملـايع  سـنة 
 (. 5/231م ) الذركلهل، د ت، 1294هـ/694ابهلل، كا ل وفات  
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، فأأــلح ايتفــاق بـــيتلك ثأثيــاً، ووقــع ايءتيـــار  لــ  مدينــة لـــرابلح لتكــين  قطـــة (278م، ص1986
"لطلـب  قـ  يف الـد ية  - لـ   ـد قـيل ابـن ءلـدون–اللدايـة، ويلـدو أن ابـن أيب دبـيس قـد اءتـار ذلـك 

أـو ا سـطيل ا ربـي  قت لـرابلح ، وابلفعـو و (86، ص5، جم1971ة ، ... ) ابن ءلدون، ادي دي
، وا تملد مربم وقيم ، ومحلهبم  ل  لا ة ابن أيب (394م، ص1972)ال بيثهل،  م1289هـ/688سنة 

، 6م، ج1971) ابن ءلدون،  دبيس، ويف ذلك يقيل ابن ءلدون: "... وازليا الللد.. فراأروها أهماً 
   يلق لييأً، بسلب ءأف  ملب ب  قادت  ومربم بن أـابر مـن ا يـة ، قي أن ا ي  ا ربي (86ص

، واستلسال أهاأ لرابلح يف الدفا   ن بلدهم من ا يـة أءـرى، ا مـر (278م، ص1986) ادطيي، 
، لــيتلك  (64م، ص2004) محــيدة،  الـيتي جعــو ا ربــي ي  يــدركين  ــدم جـدوى مياأــلة هــيت  احلــرب

ريع، وابلتاأ  لل السفن  ن احلصار بعد أن أءيتت ادال ادتفق  لي  من كا ل  تيإلة احلالة الفملو اليت
)  ابن أيب دبيس ومربم،  ي  مت مجع  من ا هاأ، لدفع أجرة ادسيري  لقا  ادسـا دة الـيت قـدميها عـم

، وهــي مــا جعــو ا سـطيل ال  ــلي  يعــيد أدراجــ  قت بـأد  معتــ اً أن مهباتــ  قــد (145، ص امـد، دت
 .(86، ص6، جم1971ابن ءلدون، ) ل يصيل   ل  ادال ادتفق  لي ا تهب

و يتا فمللل ثيرة ابن أيب دبيس  ل  لرابلح الغرب، ويقيل ابـن ءلـدون  ـن ابـن أيب دبـيس  قـب       
قت أن استد ا  ابن ( 86، ص6، جم1971، ... ) ابن ءلدون، بفملل  م   "... أءيت يتقلب مع العر 

عا ة بـ  يف ت ليـل ملكــ ، أو اسـتإلابة للـد ية ادي ديـة الـيت ادى  ـا ابــن أيب مكـهل أـا ب قـابح، لأسـت
، وييتكر ابن ءلدون دبيس، قي أن ا ء   اد قت أ أف  النصارى وبقهل يف جذيرة جربة قت أن أدركت  ادنية

 .(86، ص6، حم1971اأ ان هلك ) ابن ءلدون،  أن أيب دبيس قد ر و اأ مصر واقام  ا
 
 م(:1354 –م 1323هـ/ 755-742)األوىل  مارة بين اثبتا رابعاً: -
دولة احلفصية يف هيت  الفرتة أتءيت يف ايايار والضـعف وسـئم الطرابلسـيين التلعيـة أرادوا  ندما بدأت ال    

 أن جكايا أ فسهبم م فسهبم، فادهبيا قثر لردهم  م  لرابلح احلفصهل أيب  لد هللا بن أيب  اران قت أسرة
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اليت كا ل دائااً تـرفر ااضـي  للسـلطة ادركذيـة وكا ـل ءصـااً عـا، وهنـا وقـع اءتيـار أهـاأ  ()ب  اثبل
لــــرابلح  لــــ  رجــــو مــــنهبم هــــي "اثبــــل بــــن   اثبـــــل بــــن  اــــار"، وولــــي   كــــم ققلــــيم لــــرابلح ســـــنة 

، ؛ الـذاوي309م، ص2006، م ) السلا 1329هـ/730م واستار  ا قت وفات  سنة 1323هـ/724
هـــ/ 750، وتـيت بعـد  ابنـ    الــيتي اسـتار  لـ   كــم لـرابلح قت سـنة (125–124م، ص1970
، ويف  هبـــد  قــــام بغـــذو جذيـــرة جربــــة (124م، ص1970؛ الـــذاوي، 264، صتم )  ـــأيب، د1346

وااهبا قت لرابلح، والل اتبعة ل  قت أن تيت السلطة احلفصية بتي ح  ار بـن أيب بكـر احلفصـهل سـنة 
، فأرسو قليهبا جيملاً بقيادة أءي  الفضو اليتي بدور   اأر اددينة، فتنل   نهبا ابن ()م1346هـ/747

 –188، ص1م، ج1988؛ بر ملـــفيك، 261، صم1962)الــذاوي،  اثبــل وقفــو راجعــاً قت لــرابلح
189). 
  ل  تي ح، فعااد ()م ا تهبذ   بن اثبل فرأة ز ف أيب احلسن ادري 1327هـ/748ويف سنة     

 .(87م، ص2007ح )جماي ة من اللا   ، احلفصي   ن استيليا  ل  تي ح، فأقرو   ل  ققليم لرابل
 
 

                                              

()-ي اثبـل: هــم  ـرب قليلـة ا ــياري مـن و ــاح بـن  ـامر بــن دهب بـن مالــك بـن سـليم اســتقروا يف لـرابلح وبعــر بنـ
م كا ل أسرة 14ايا يهبا م و اتجيرا  وزوابة وجنذور منيت وأيل القلائو اعألية قت ليليا، ويف مطلع القرن ال امن اعإلري/ 

رـازت ال ـرا  فضـأً  ـن النسـب العـريب النقـهل يسـب ا تقـادهم ) ب  اثبل قـد اسـتقرت  دينـة لـرابلح ومارسـل التإلـارة ف
ومـــا  89م، ص2004(، و ـــن بنـــي اثبـــل و كاهبـــم لطـــرابلح ينظـــر: )محـــيدة، 86م، ص2007جماي ــة مـــن اللـــا   ، 

 بعدها(.

()-  لـ   ار بن أيب بكر احلفصهل: هي ادتيكو  ل  هللا ابن جيهل ابن قبراهيم احلفصهل، أبي  في، من ملـيك احلفصـي 
م واثر  لي  قءيا   أبيالعلاس وءالد  ذوز فقتلهبم مجيعاً، و  تطو مدت ، قتل  1346هـ/747تي ح، بييع بعد وفاة أبي  سنة 

 (.5/200م ) الذركلهل، دت، 1347هـ/748ييماً، تيىف سنة  13بعر ا ند بقرب قابح، ووييت   ملرة أ هبر و

()- أيب سـعيد   اـان ادـري ، تـيت  كـم الدولـة ادرينيـة يف  ـهبر تـرم سـنة أبي احلسن ادري : هـي أبـي احلسـن  لـهل ابـن
م كان يتاتع ابليتكا  والنملاط، وبدت الدولة يف 1348هـ/749م واستار يف احلكم قت  هبر مجادى ال ا  1331هـ/732

اسـة وهـهل تعتـ  أول قا ـدة أهم  يف باية القية والكفاية، وهي اليتي أمت القضا   ل  ادي دين، كاا استيت  لـ  مدينـة مكن
 (.38/ 3، 2م، مج1992ملكهبا بني مرين من بأد ادغرب ) مؤ ح، 
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 م(:1354هـ/755ستيالء اجلنويون على طرابلس )ا خامسا: -
م، فنلف  ابن  اثبـل  يافقـة 1349هـ/750او   بن اثبل  اكااً لطرابلح  ن وفات  سنة 

، وتمل  ادصادر قت أن اثبل ال ا  كان  اابً ِبراً ()قيب بكر احلفصهلا م  احلفصهل ا ديد قبراهيم بن 
 ،ة )ابـن جرـر العســقأ ، د تأ ـاط  فسـ   ظـاهر ادلـك وتصـرف تصـرف ادلـيك، وأ ـاط  فسـ  يا ـي

، ويف  هبـد  اســتقرت ا مـير بطــرابلح و ملــطل دار ـا وازدهــرت أ ياعـا، وأــارت بــؤرة (529، ص1ج
القراأنة، وكاا هي معروف ف ن هيت  اددينـة تقـع  لـ  السـا و ا نـييب لللرـر ادتيسـث، وهدفًا للطامع  و 

ومعروفة لدى اددن اميطالية وأقلية اليت ارتلطل معهبا بعأقات دارية ليلـة، بـ  أن هـيت  العأقـات كـان 
سيا و ادغرب يملي ا احليتر والتيتر يف بعر ا  يان بسلب الغارات اليت كان يملنهبا النصارى  ل  مدن و 

 .(314–313م، ص2006السلا ، ) ا دف
و ظرًا للعأقات ادتايذة بـ  مدينـة لـرابلح وتلـك ادـدن اميطاليـة فـ ن اددينـة كـان يـرتدد  ليهبـا التإلـار     

ءاأة اليتين عم سيابق يف جمال القرأنة، هؤي  اليتين أ ر م احلالة ايقتصادية لللأد فقرروا الغدر  ا نييين
 – 140) ابـن ايب دينـار ، د ت ، ص م1354هــ/755 ا، وأءيتوا يترينـين عـا الفـرص  ـن كـان  ـام 

، فاد  تفك   ()سردينيا، وهي العام اليتي فملو في  ا م ال ا نييب فيليب دوره يف اعإليم  ل  (  141
ه قائــد  ـدث يف لـرابلح مــن فلـو فيليـب دور  ، وتــذ م ادصـادر ايجنليـة أن مــا قت اعإلـيم  لـ  لـرابلح
مع  يتناىفمن  جنية ،  ي  كان ايسطيل ميجهبا يف محلة اد سردينيا وهي ما  ايسطيل ا نييب قد ت أت

–203، ص1، جم1988؛ بر ملفيك، 119 –118م، ص1974سهل، ذكرت  ادصادر ايءرى ) رو  ما

                                              

()-بتي ح، وت  ليهبا  قبراهيم بن أيب بكر ادتيكو  ل  هللا، ابن جيهل احلفصهل أبي قسراق من مليك الدولة احلفصية
ه،ـ وهي بأم، والفيا  ااربة ألنا ا، وقام ممر  ابي   ابن اتفراج  )كان  اجلاً ليالد ( ولال  هبد  والفـ  751سنة 

 (.1/26تيطة ب ، خيرج  أهلهبا من تي ح، ويعيد ب   ءرون، قت أن تيىف فإلأة ) الذركلهل، ام أم، 

()-بفــتح أولــ ، وســكين اث يـ  مث دال مهبالــة، وبعــد ا لــف  ــين مكســيرة، وه   ءــر سـردينيا: ذكرهــا هقــيت "ســردا ية "
وأقلية وأقريط  أك  منهبا، وقد بذاها ادسلاين  احلروف مفتي ة يففة: جذيرة يف ير ادغرب كل ة ليح هناك بعد ا  دلح

عضـهبم أن سـردا ية مدينـة بصـقلية ) هـ يف  سكر ميس  بـن  صـ ، وهـهل اآلن بيـد امفـر ج، ووجـدت لل92وملكيها يف سنة 
 (.3/209م، 1979هقيت احلايي، 
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، وأير قليهبا ()، ورأى فيهبا فرأت  ادياتية دا يعلا  هي ورفاق   ن وسائلهبا الدفا ية وازدهارها النسيب(204
 .(97، ص2ج، م1983ة ) ليين ايفريقهل، سفين  أسطيل يتكين من  ملرينيف
 لـ    بـن اثبـل يف الــدءيل قت لـرابلح جـدثنا ابـن  إلــر  و ـن الظـروف الـيت ا تـال  ــا ا نييـين    

وكان  اابً ِبراً فا تال  ليـ  الفـر ج من قـدم  –اثبل بن   –العسقأ  فيقيل: "... وأ اممرة بعد أبي  
منهبم لائفة يف  دة مراكب يف أيرة التإلار وهم مقاتلة، فراسليا من  ا من الفر ج، وأللعيهم  ل  سرهم، 

ليا من  ندهم ترمجااً  يناً جمرابً، فرأى الللد بأ  لقلة احلب  ندهم، قذ ذاك فترل ل  احليلة وأ ار وأرس
 ل  اثبل أن جياع ا سلرة اليت مع جند الللد وجيعلهبا  ند  يف القلعة ليطائن قلي  التإلار الفـر ج وينذلـيا 

ي خيص  من اللضائع جيتاع من  مال ك   من مراكلهبم ويليعيا ما معهبم من اللضائع، وذكر ل  أن اااح اليت
وينتفع الناس مما معهبم من مأكييت ففعـو، فلاـا حتقـق الفـر ج ذلـك أ ذلـيا مـن مـراكلهبم بعـر اللضـائع الـيت 
معهبـم، وكـان معهبـم  ـدة أ ـدال مـن التـ ، ففـرح أهـو الللـد  ـا، وتسـار يا قت  ـرائهبا مـنهبم، فلاـا ألاــأ يا 

وهإلاـيا  لـ  الللــد دفعـة وا ـدة سـرراً وأهلهبــا بـافلين، فقتلـيا مـنهبم كيــف  قلـيهبم تسـير الفـر ج الســير لـيأً 
 ــا وا و اأـــروا القلعــة، فهبـــرب اثبـــل، وتــدت بعاامتـــ  مــن القصـــر، ففطـــن بــ  بعـــر العــرب ممـــن يعاديـــ  

م، و  1356م أو 1355هـ/ 757هـ أو 756، واستيت الفر ج  ل  الللد، وكان ذلك يف سنة ()فقتل 
 ؛529، ص1ج ،جربـة، ... ) ابـن  إلـر العسـقأ ، دت ج  ن ا ـرتاها مـنهبم أـا ب تذل يف يد الفر 

  .(80هـ، ص1289الذركملهل، 
و ندما مت مقتو اثبل بن    لهل يد قليلة ا ياري، فر أءي  أبي بكر بن   قت مصر، وملك ا  دا      

الرجال والنسـا  و قلـيا بنـائاهبم قت جنـيا  ـن القراأنة الللد، واستيليا  ل  ما فيهبا من متا  وأميال وأسروا 
 .(303، ص1، جم1988؛ بر ملفيك، 178، ص1، ج) ا  صاري، دت ا سرى

                                              

()- هـ،  ي  يـذ م 755وقعل بعر ادراجع العربية يف أءطا  اترخيية  يل حتديد هيية اليتين استيليا  ل  لرابلح سنة
ن ا سـلان ) تاـيد تايد اجهل أن اليتين هامجيا لرابلح يف تلـك السـنة هـم مـن اللندقيـة، وبيناـا يـرى    سـن، أاـم مـ

 (.1/282م، 1999؛    سن، 145م، ص1970اجهل، 
()- ( تيتكر بعر ادصادر التارخيية من اثبل بن    ندما هرب من ا نيي   أ قت أويد مربم من  رب قليلة ا ياري

 .(108م، ص1974، العامري، 1/63؛  ارل ف و، دت، 1/178؛ ا  صاري، دت، 56التليسهل، دت، ص
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وييتكر ادؤرخ اميطاأ أتيري روسهل أن تلك الغنائم كا ـل ك ـ ة، وقـد بلغـل  سـب التقـديرات احلدي ـة     
 ا تفظ ا نييين ابددينة ددة ستةف أس ، و مليي   ومثامنائة فييرين من اليتهب ب   قيد وبضائع وسلعة  ي

(، 141رابلح مخسـة ا ـهبر ) ابـن ايب دينـار، دت، ص، وييتكر ابن ايب دينار أن ا نييـين بقـيا يف لـرأ هب
م، 2007صــــأيب، ال ؛80هــــ، ص1289بقــــيا  ـــياأ أربعـــة أ ــــهبر ) الذركملـــهل، : أاـــم ويـــيتكر الذركملـــهل

 .(251ص
مهو لرابلح تسار   كـام ادسـلا  يف  لـيي لـرابلح مـن هـيت  الفئـة و تيإلة عيتا اللأ  اليتي  و     

؛ 63، ص1، ج) فــ و، دت الغـادرة، وكــان يف مقــدمتهبم أبــي العلـاس أمحــد بــن مكــهل  ـاكم مدينــة قــابح
الـــيتي ( 251م، ص2007الصــأيب،  ؛110ص، م1970؛ اجــهل، 178، ص1، جاي صــاري، دت

وااـروج منهبـا، فا ـرتليا  ليـ  فـديتهبا أاسـ  ألـف م قـال مـن تفاوض مع النصارى ا نيي  يف ترك اللأد 
، ()1اليتهب الع ، فلع  فيهبم دلـك ادغـرب "أيب  نـان بـن أيب احلسـن  لـهل بـن أيب سـعيد   اـان ادـري 

يطرقــ    يبتهبــا مث تعإللــيا  ليــ  فإلاــع مــا  نــد  واســتيهب مــا بقــهل مــن أهــو قــابح واحلامــة وبــأد ا ريــد 
ربلة يف اا  وأمكن  النصارى من لرابلح فالكهبا واستيت  ليهبا و ذل  ا وجعلهبـا دار فإلاعيها ل  تلة و 

؛ ا  صـاري، 80ـ، صهـ1289، م ) الذركملـهل1364هــ/766قمارتـ  وبقـهل أمـ اً  ليهبـا قت أن تـيىف سـنة 
ومــا أن  لـم الســلطان أبـي  نــان ادـري   ــيتا  ــن (، 264م، ص1962؛ الـذاوي، 180ص ،1، جدت

سال ادال ادطليب وللـب مـن ابـن مكـهل  رجـا  مـا أءـيت  مـن ا هـاأ مـن أمـيال، هـيت  احلادثـة سار   ر 
استيقفل ابن جـذي  مرتـب ر لـة ابـن بطيلـة، وكـان ييمئـيت يعاـو  نـد أيب  نـان، فـأثىن  لـ  السـلطان أيب 

يف فـدا    نان و ل  سداد  ظر  فقال: "... من سداد القطر للاسـلا ، ودفـا  القـيم الكـافرين، مـا فعلـ 
أن بعـ   –أيـد  هللا–مدينة لرابلح أفريقية، ف اـا دـا اسـتيت العـدو  ليهبـا ومـدت يـد العـدوان قليهبـا، ورأى 

ا ييش قت  صر ا ي يتأت  للعد ا قطار، كتب قت ءدام  بلأد أفريقية أن يفدوها ابدال، ففديل أاس  
احلاد هلل الـيتي اسـرتجعهبا مـن أيـدي الكفـار  ـيتا ألف دينار من اليتهب الع ، فلاا بلغ  ء  ذلك قال: 

النذر اليس ، وأمر للر  بلع  ذلك للعدو قت أفريقية، و ادت اددينة قت امسأم  ل  يدي ، و  خيطر يف 

                                              

()- م، واســــتار يف احلكــــم  ــــن ســـــنة 1348هـــــ/747هــــي أيب  نــــان فــــارس ادتيكــــو تــــيت  ــــرش دولـــــة ادــــرين  ســــنة
م، كا ل سن    يتاك تسع  ملرة سنة، وكان  مليطاً ذكياً  سن الصيرة، و  خيو قت ذلك من مياهب رجو 1358هـ/759

 –أفريقية  ضع قت ثأث ءأفـات قسـأمية )العلاسـية الدولة، وا يت لقب "أم  ادؤمن " ويف  هبد  أألرل منطقة مشال 
 ( .3/53، 2م، مج1992ادرينية( )مؤ ح،  –احلفصية 
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مكرمـة  –أيـد  هللا–ا وهام أن أ داً تكين  ند  مخسة قنال  من اليتهب  ذراً يس اً،  ن جا   ا مـييا 
؛ 672م، ص1987... ) ابــن بطيلـــ ،  ،فائقــة، قــو يف ادلــيك أم اعــا و ــذ  لــيهبم مناعــا ســعيدة ومــأثرة

ويـيتكر (؛ 144، ءمليم، دت، ص369، ص6م، ج1971ن، ابن ءلدو  ؛، ص؟؟ه1289، الذركملهل
صـف اد اقيـو اليتهليـة كا ـل لنا ليين ا فريقهل أن ا نيي  دـا أبرقـيا اددينـة وسـلريا ايسـرى تلـ  عـم ان  

دصـادر   اجد عا ذكرا ي يف ادصادر العربية وي ا اين ات  ليين  يت  ادعليمة واليت، وي أدري من مغملي ة
وقد وأو ادللـ  الـيتي أرسـل  أبـي  نـان ومعـ  تيأـية  ؛(97، ص2، جم1983ايجنلية ) ليين ايفريقهل، 

فسـلم ادـال يبـن مكـهل كـهل ينفقـ   من يرد للناس ما أءيت منهبم، فامتنعيا  ن اسرتداد هلا م قي قليأً منهبم،
 .(369ص ،6، جم1971د ) ابن ءلدون، يف قأأح  ؤون اللل

 
 م(:1370-1354هـ/772 -755)إمارة بين مكي  سادسا: -
بعـد أن ءـرج ا نييـين مــن لـرابلح ا ـيتها أمحـد بــن مكـهل  اأـاة لـلأد  واــو فيهبـا  ـن وفاتـ  ســنة     

فتـيت أمــر لـرابلح بعـد  ابنــ   لـد الـرمحن الــيتي ، (178، ص1، جم ) ا  صـاري، دت1364هــ/766
، (423، ص6م، ج1971) ابن ءلدون،  و أف بسي  التدب  وايستلداد، فكره  الناس وسئايا  كا 

  الفرأة ساحنة للعيدة قت لرابلح تاأراً عا مسطيل ()وأمام هيت  ا واا  وجد أبي بكر بن   بن اثبل
و ذل رجال  قت ال  واتصليا بسكان الضيا هل وأللـيهم ، (88 –87صم، 2007)جماي ة من اللا   ، 

 ل   لد الرمحن بن مكهل، مث اقترايا اددينة وقلضيا  ل  ابن مكهل وتركي  ليلترق بعاـ  يف مدينـة قـابح، 
 .(63، ص1، جم ) ف و، دت1361هـ/772وكان ذلك سنة 

 
 م(:1400-1370هـ/803-772الثانية:) مارة بين اثبتاسابعا:  -

                                              

()- كـان أبـي بكـر بـن   بـن اثبــل أ ـد ا ءـيين الـيتين فـرا قت امســكندرية  قـب دءـيل ا نـيي  قت لـرابلح ) ابــن
 (.6/423م، 1971ءلدون، 
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، ويميذت فرت م ابلصرا   ل  السلطة ()وأ  كم لرابلح يف هيت  الفرتة ثأثة أمرا  من أسرة ب  اثبل    
ااـطر لأســتعا ة  –وهـي قائـد ا ـي  قاسـم بـن ءلـف–بـ  أفرادهـا أأـراب ادناأـب،  ـن أن بعضـهبم 

بن  اران، فاستإلاب  ، ليسا د   ل  التنلي من  لهل()ابلسلطان احلفصهل أيب العلاس أمحد بن  
م اليتي  اول اقترام لرابلح، ولكن   إلذ  ن 1392هـ/794ل  وأرسو مع  جيملاً بقيادة ابن   ار سنة 

ذلك، فااطر حملاأر ا سنة كاملـة دون جـدوى  نـدها رجـع ا ـي  احلفصـهل بعـد أن مت ايتفـاق  لـ  أن 
م ) جماي ة 1393هـ/795امة سنة يدفع أهو لرابلح برامة قت قائد احلالة احلفصهل، ودفعل تلك الغر 

 .(88م، ص2007من اللا   ، 
  تستقر ا مير بطرابلح، فقد  اد النذا  من جديد قت أسرة ب  اثبل ويم و هيت  ادرة  بن أيب  اران      

واب   ا  جيهل و لد اليا د الليتين كاا ينافسا   اليييـة واللـيتين اسـتنإلدا بسـلطان تـي ح أبـي فـارس  لـد 
عذيـذ ادلقـب ابسـم " ــذوزال ) م، 1393هـــ/796، الـيتي تـيت احلكــم بعـد مـيت والــد  أيب العلـاس  ـام

م، وأءـيت  لـ   اتقـ  ق ــادة مجيـع الدولـة احلفصـية، فــأمر 1433هــ/837واسـتار يكـم تـي ح  ـن ســنة 
 م قت لرابلح، واستيت  ل  اددينة، وقلر  ل 1397هـ/800هيتين الملنص   ي  سار معهباا سنة 

وأءـي  واليهبا  لهل بن أيب  اران، و صب ا ءيين  ل  لرابلح، وأألح جىي بـن أيب بكـر  اكاـاً  ليهبـا 
، ورجع ا ي  احلفصهل قت تي ح بعد ا تهبا  (183، ص1  ) اي صاري، دت، ج لد اليا د قائداً  يمل

                                              

()- 792م(،  لهل بن  اران بن   بن اثبـل )1389-1370هـ/ 792-772)وهم: أبي بكر بن   بن اثبل-
م، 1970م(.) الطـاهر الـذاوي، 1400-1397هــ/803-800م(، جيهل بن أيب بكر بـن اثبـل )1397-1389هـ/800
 (.132ص
( )-ن أمـ اً أمحد بن  : بن أيب بكر أبي العلاس احلفصهل، من ك ا  مليك احلفصي  بتي ح، يلقـب أاب السـلا ، كـا

هـ وقاع الفـ  واسـتعاد 772 ل  قسنطينة، واثر  ل  السلطان ءالد بن قبراهيم أا ب تي ح فنلع  وتيت السلطنة سنة 
وقـابح وجربــة ولــرابلح والـذاب، وقييــل أسـاليل ، فأبذاهــا الملــيالئ  =الـلأد مــن ادتغللـ  فــدءلل يف لا تــ  بـأد ا ريــد

وكــان  ــاديً  ازمــاً  ـإلا اً، مــن مفــاءر احلفصــي  ) ءـ  الــدين الذركلــهل، ا  ــأم،  اجملـاورة، واســتار قت أن تــيىف بتـي ح،
1/217.) 

 )- هي  لد العذيذ بن أمحد بن   بن أيب بكر احلفصهل اعنتا ، أبي فارس ادعروف بعذو، من كلار مليك احلفصي  يف
ميفقـاً  ازمـاً فيـ  مس ورفـق وده ـة وجـيد،    ـو م، و سـنل سـ ت ، وكـان 1394هــ/796تي ح، بييع بعد وفـاة أبيـ  سـنة 

 عا، فتيىف فإلأة أهم  من ف  وفق قت قاعهبا، وام قت بأد  مدينيت تلاسان وفاس، وبذا مالطة، فا تقضل تلاسان، فنرج
 هبر وأهماً ) ءـ   14سنة و 40م وكا ل وييت  1433هـ/837من أ اال تلاسان وكان ذلك سنة  بقرب جلو و ملريح

 (.4/138الدين الذركلهل، ا  أم، 
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لييو، و   قائداً م واستيت  ل  اددينة بعد  صار 1400هـ/803هيت  ادهباة، مث  اد يف ءريف سنة 
و ـاد ، (58ل ) التليسـهل، دت، ص اكاًا يتيت  ؤواا ابمس  ملا رة، وبيتلك ا تهب   كم أسـرة بـ  اثبـ

أمـر لـرابلح قت احلفصـي  والـيتي اسـتار ءأعـا اتريــخ لـرابلح وواـعهبا السياسـهل بـ  مـد وجـذر وأــرا  
م، وبـيتلك تـدءو 1510هــ/916ة وا قسامات ب  ا مرا ،  ن جا  ا سلان ودءليها، وكان ذلـك سـن

 لرابلح يف مر لة جديدة من مرا و التاريخ السياسهل.

  -اخلامتة :
و اولنا تتلعهبا من ءأل  اللر ية و دي نا  ن مدينة لرابلح واروفهبا السياسية  اليرقة من ءأل هيت      

ادنتلفة  يل هيت  ايواا   را اآلوردت فيهبا الك   من  ت ، واليتادصادر التارخيية وا غرافية وكتب الر أ
اهبـير ثـيرات و ركـات  اولـل اي فصـال   ، ممـا أذى اأ زمن احلكم احلفصهلرار اللأد وكنتيإلة لعدم استق

  -:النتائج التالية، ميكن ان  ستنلي ب الك   من الفيا  واياطراابتكليا  ن الدولة مما سل
يف مدينـة لـرابلح بتعـدد ال ـيرات واحلركـات اي فصـالية ايمـر الـيتي كـان لـ   يميذ  هبد الدولة احلفصية -1

 قيقيـــة يايــار الدولـــة    واياـــطراب ممــا اســـهبم وبملــكو كلـــ  يف بدايــةاــاكــ  ايثــر يف ءلـــق الفي 
 دف بملكو  ام ولرابلح بملكو ءاص.احلفصية يف ادغرب اي

يف اي فصال  ن احلفصي  يف تي ح ويف ربلة اهبير امرا  تياليا  ل   كم لرابلح كا ل عم الربلة  -2
 وجيد فراغ سياسهل يف هيت  اللأد.. ءاأة يف او منهبم اي فراد أ ات اللأد الطرابلسية 

اهبير العديد من ال ائرين الطامع  يف سدة احلكم لكن حتالف ايهـاأ اـدهم اسـهبم يف فملـو تلـك  -3
 ل يرات.الترركات وا

، اي ان ادنطقة استقرت يف بالب واكلل وجيد احلفصي  يف لرابلحربم الفيا  واياطراابت اليت  -4
   ملـطل  ركـة التإلـارة وازدهـرت احليـاة ثر يف  ل  النملاط ايقتصـادي،  يـالفرتات مما كان ل  اي

 هبا  سيا  يف تي ح او يف لرابلح.ال قافية من ءأل اهبير العديد من العلاا  والفق

 ابدصادر وادراجعثلل                         

 -أوالً: املصادر: 
 . . مكتلة الفرجا  . لرابلحادنهبو العيتب يف اتريخ لرابلح الغرب (م1987) .أ .ا  صاري
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. ب وت . ريخ وايمصارة ادسااة حتفة النظار يف برائب التار لة ابن بطيل(  م1987. ) م . ابن بطيلة
 . دار ب وت 

  . ا . تي ح . الدار العربية للكتابالت إلا  ليلي( ر لة م1981.   )  الت إلا 
  ب وت . دار ا يو . ،رر الكامنة يف أ يان ادائة ال امنةالد. ( .   .) دتابن  إلر العسقأ 

مؤسسة  . ب وت .اتريخ ابن ءلدون ادساا  "الع  ودييان ادلتدا  واا " (  1971.   . )  ابن ءلدون
 .ا  ل  للاطلي ات 

 ..  تي ح  ادؤ ح يف أءلار قفريقية وتي ح. م . )د ت ( أ  دينار ابن
 . تي ح . اتريخ الدولت  ادي دية واحلفصيةهـ ( 1289. م . )  الذركملهل

. القاهرة هـ( 689-678تملريف ا هم والعصير يف س ة ادلك منصير )( 1961)  ابن  لد الظاهر، م 
 ر والطلا ة.الملركة العربية للنمل. 

 . القاهرة .وأف أفريقيا. ) د ت (  ح، ليين ا فريقهل
 .. ب وت . دار أادر . دار ب وت معإلم الللدان (  1979)  . ش . هقيت احلايي

  -اث يا / ادراجع :

دار ليليـا  . بنغازي . اتريخ ليليا منيت الفتح العريب  ن مطلع القرن التاسع اعإلري (1967)   لاس . أ .
 . ملر والتيزيعللن

 .ار ليليا للنملر والتيزيع د . بنغازي .ليليا يف كتب التاريخ والس   لاس . أ . ) د ت ( .
، تعريـب: ءليفـة التليسـهل . بـ وت .  م1911ليليا منـيت الفـتح العـريب  ـن سـنة  (  1974روسهل . أ . )

 دار ال قافة للنملر .
م( 1354-1323هـــــ/755-724قمــــارة بــــ  اثبــــل يف لــــرابلح الغــــرب ) ( 2004محــــيدة . أ . )  

 للنملر والتيزيع . دار ومكتلة بن محيدة زلي  .  م(1400-1370هـ/772-803)
 . ب وت .  اتريخ ادغرب و ضارت  من قليو الفتح امسأمهل قت الغذو الفر سهل (  1992مؤ ح . ح . ) 

    للنملر والتيزيع .منمليرات مطلعة العصر  احلدي
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ار الــد " . ليليــا وتـي ح . مدينــة "لـرابلح لـدى الر الــة العـرب وا جا ـب كايـة  التليسـهل . خ ) د ت ( 
 العربية للكتاب .

، ترمجــة: م15قت اايـة القـرن  13اتريـخ قفريقيـة يف العهبـد احلفصــهل مـن القـرن   ( 1988. ر ) بر ملـفيك 
 ر الغرب امسأمهل .دا محادي السا لهل . ب وت . 

 ية .دار النهبضة العرب . ب وت .  ر  ا ييبي  وادااليكمصر والملام يف  ص (  1972 ا ير .   ) 
، ترمجــة:    لـد الكــرد احليليـات الليليــة منـيت الفــتح العـريب  ـن الغــذو اميطـاأ  فـ و . ش . ) د ت (   

 ر الفرجا  )لرابلح( . دا اليايف. لرابلح . 
ادكتب  . القاهرة .  قت اليقل احلاار ادغرب العريب الكل  من الفتح امسأمهل (  1997ا او . ش ) 

 ادطلي ات . ادصري لتيزيع 
 م(16-12هـ/ 10-6ليليا أثنا  العهبد ادي دي والدولة احلفصية )من القرن  ( 2006السلا  . ص . ) 
 اسات التارخيية منمليرات مركذ جهباد الليلي  للدر  لرابلح . 
.  من الفتح امسأمهل قت  ءر القرن العا ر اعإلريالتطير السياسهل للاغرب  ( 1994 س  . ط . ) 

 . 2القاهرة . جامغة القاهرة . ط
 . مصر . دار ادعارف .  اتريخ الفتح العريب يف ليليا (  1962الذاوي . ط ) 
 مكتلة النير . . لرابلح .  معإلم الللدان الليلية (  1968الذاوي . ط ) 
دار الفتح  . ب وت .  بداية الفتح العريب قت ااية العهبد الرتكهلوية لرابلح من  (  1970الذاوي . ط ) 

 . 1طلا ة والنملر، طلل
.  اتريــخ ليليـــا امســأمهل منـــيت الفــتح امســـأمهل  ــن بدايـــة العصــر الع اـــا  (  1972.   . ) ال بــييت 

 دار أادر .منمليرات ا امعة الليلية،  لرابلح . ب وت . 
 1مكتلة الفكر، طدار . لرابلح .  ية من ثأث ر أت يف اللأد الليليةاحلاج (  1974.   . ) ءمليم 

 ز
 عربية للنملر . ، ادكتلة الدولة ادي دين . ب وت .  (  2007الصأيب ز   . ) 
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 سلسلة اترخينا "ليليا من التررير امسأمهل  ن القرن اعإلري العا ر"،  . ) د ت ( جماي ة من اللا   
 م .  دالكتاب الرابع. 
منمليرات اللإلنة اليلنية  . لرابلح .  معا  احلضارة امسأمية يف ليليا (  2007)  جماي ة من اللا    .
 ال قافة والعليم .الليلية للرتبية و 

 . تي ح . جامعة تي ح ا وت . اددينة واللادية  فريقية يف العهبد احلفصهل (  1999 سن . م . ) 
ر دا. ب وت .   السلطنة احلفصية اترخيهبا السياسهل ودورها يف ادغرب امسأمهل (  1986ادطيي . م . ) 

 الغرب امسأمهل .
اتريــخ ادغــرب العــريب يف ســلعة قــرون بــ  ايزدهــار والــيتبيل مــن القــرن الســابع   ( 1974م . )ة العــامري

 التي سية للتيزيع .، الملركة اعإلري قت ءتام القرن ال ال   ملر
  لـــد الســـأم أدهـــم،   ايســـط  . لـــرابلح . ، ترمجـــة: اتريـــخ لـــرابلح الغـــرب (  1970. م )  اجـــهل

  امعة الليلية . منمليرات ا
 .  اان . دار  اار  احلروب الصليلية يف مشال أفريقية وأثرها احلضاري م(،1998)  س ، م . 

 


