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ل  ثالت  حم متحلال  النويين  لررالس  الرر  ي  هد  اليعرض هذا البحث —خالصة

  .  هـ 577سوة 

 .محم  ل  ثالت، الرر ، جوية، طرالس : الكسمات المفلاتحنة

I. المق مة 

 تال شك أن األسباب التي حركت رغبة الجنويين فى احتالل طرابلس، ما كان

 .  تتمتع به طرابلس من الثروة وما عرفوه عن دورها في التجارة

II. المقالة ميضيع  

 
، ولقر  الساتحل اإليرالى م  طرالس  كان الرسنان جوية م  البالد اإليرالنة 

كثنرى اللردد هسى طرالس  لسلنارة، ولدذا كانيا أكثر الواس هسًما لأتحيالدا، واطالًها هسى 

، وهرييا مياضع الضعف والقية، وال شك أن األسبا  الل  تحركت رغبة (1)هيراتدا

الثروة وما هرييه ه   تلملع له طرالس  م  تالنويين  يى اتحلال  طرالس ، ما كان

.دورها ي  اللنارة  

م، لنليا غزوها، وأه وا لدا 4571/هـ 577ل  ثالت سوة  ويى هد  محم 

الننش واألسري ، وجاؤوها يى زى تنار، وق  تياطأت معدم النالنة األجوبنة الميجيدة 

الد غالء يى داخل البس ، يسما ق ميا يى السف  أرسسيا ترجمانًا شنًخا منريًا، يرأى يى الب

لقسة الحّب يندا، يأشار إلى الررالسسنن  لأن المراكب محمسة لالرعام والحاجات الالزمة، 

يحضرت الحاجة المسحة أهل البس  هسى أن يفن وا م  هذه الفرصة، وهو ئذ اشلرط 

النوييين هسى ثالت أن ينمع األسسحة م  أي ى النو  وييدهدا يى القسعة تحلى يرمئ  

م  مراكبدم ويبنعيا ما معدم م  لضائع مقالل خم  المبنع، ييايقدم اللنار، ينوزليا 

، كانت ل يدم، يفرح لدا الواس، "المنفف " هسى ذلك، وأنز  النوييين أتحماالً م  اللن  

وتسارهيا إلى شرائدا، ويى السنل تسير م  لقى م  النويين  السير، وهنميا هسى البس  

لواس سالح ي ايعين له ه  أنفسدم، يرسب كل ، دون أن يكين يى أي ى ا(2)يى السحر

واتح  الوناة لوفسه، وهر  ثالت مل لنًا لعمامله م  السير، ولنأ إلى قبنسة النيارى م  

، ولحق إخيته لاإلسكو رية، (3)لوى سسنم، يقلل ل م كان أصاله مودم دلا ، إتح ى لرين

سرى وغنره يى سفودم واسلباتحدا الوصارى، وتحمسيا جمنع ما وج وا لدا م  الملاع واأل

.(4).لبالدهم  

                                                        

(1 . 864ص  6العبر ج : ابن خلدون(   
(2 وعند ابن خلدون أن الجنويين . 656ص  1الدر الكامنة ج ( 

ات ليلة فصعدوا انتشروا بالبلد فى حاجتهم، ثم بيتوها ذ
أسوارها وملكوها عليهم، وهتف هاتفهم بالحرب، وقد لبسوا 
السالح، فارتاعوا وهبّوا من مضاجعهم، فلما رأوا باألسوار، لم 

ابن خلدون . بن عمر يكن همهم إال النجاة بأنفسهم، ونجا ثابت
بن  ، والصحيح في كالم ابن خلدون أن يقول محمد864ص  6ج 

.ثابت  
(3 .864ص  6العبر ج : ابن خلدون(   

(4 .101األدلة البينة ص: المصدر السابق؛ ابن الشماع(   

وأقاميا لدا، وق  ذكر كامسسي موفرونى أن النويين  أسروا سبعة آالف م  

الوساء واألطفا  وأن الروائم اللى تحصست هسندا هذه الحمسة لسرت أرقاًما كبنرة، ت   أن 

.(5)طرالس  كانت غونة ج ا  

ياشلرطيا هسنه ل  مكى صاتحب قال  يى ي ائدا،  وت خل أليالعباس أتحم 

خمسن  ألف ديوار م  الذهب، يقبل، وأرسل إلى مسك المرر  السسران ألى هوان 

يسلودض همله يى ديع المبسغ جزاء المثيلة، ثم تعنسيا هسنه، ينمع ما هو ه، واسليهب 

.(6)ما لقى م  أهل قال  والحامة ولالد النري  ينمعيها له تحسبة ورغبة يى الخنر  

  وسسميا له طرالس ، لع  أن مكثيا يندا تحيالى خمسة وديع المبسغ لسنويين

لوى مري ،  ، يوزلدا ال  مكى وجعسدا دار إمارته ودخست طرالس  يى طاهة(7)أشدر

ولعث السسران ألي هوان لالما  الل  مكى، وأن يردّ هسى الواس ما أهريه، ويوفرد 

ال  مكى لذلك، ولم يز  لمثيللدا، وذكرها، ياملوعيا إال قسنالً مودم، ووضع الما  هو  

.(8)م4571/هـ 577ل  مكى أمنًرا هسندا إلى أن هسك سوة  أتحم   

وتحادث ي اء طرالس  م  أي ى النويين  اسليقف ال  جزى مرتب رتحسة ال  

لريطة، وكان ييمئذ يعمل هو  ألى هوان، يأثوى هسى هذا السسران، وهسى س اد نظره، 

 يت لالما  تحم  هللا تعالى أندا اسلرجعت لالوزر وروى أن السسران تحن  لسره أن الم يوة ي

ولم يخرر يى األوهام أن أتحً ا تكين هذه خمسة قواطنر م  الذهب : النسنر، قا  ال  جزى

مكرمة لعن ة، ومأثرة يائقة قلّ يى المسيك  –أيّ ه هللا  –نزًرا يسنًرا، تحلى جاء لدا ميالنا 

.(9)"أمثالدا، وهّز هسندم مثالدا  

س  اليزان يى روايله أن النويين  وج وا لع  رتحنسدم أن نصف ويوفرد الح

، وكان غوى م يوة طرالس  وثراؤها نلننة لسلنارة سببًا (10)ال ناننر كانت مزورة 

.مباشًرا لكثرة الرزوات المسنحنة هسى سياتحسدا  

 

 والمصادر المراجع

بن عبد  بن أبى الكرم محمد عز الدين أبو الحسن على: ابن األثير  .1
 (م1616/هـ610ت )بن عبد الواحد الشيبانى  كريمال

محمد يوسف الدقاق، دار الكتب . الكامل فى التاريخ، تحقيق الدكتور
 .م1441هـ1801العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

بن إدريس  بن عبد هللا بن محمد أبو عبد هللا محمد: اإلدريسى -6 .6
 (.م1161/هـ554ت )الحمودى 

. د)ى اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نزهة المشتاق ف
 (.ت

                                                        

(5 .14إيطاليا ص (   
(6 األدلة البينة : ، ابن الشماع864ص  6العبر ج : ابن خلدون(

.105ص  
(7 الروضتين ص : ، الزركشى101األدلة البينة ص: ابن الشماع (

.184المؤنس ص: ، ابن أبى دينار40  
(8 .864ص  6عبر ج ال: ابن خلدون(   

(9 .661الرحلة ص : ابن بطوطة(   
(10 .816وصف إفريقيا ص(   



بن محمد الفارسى اإلصطخرى  أبو إسحاق إبراهيم: اإلصطخرى -1 .1
 (.العاشر الميالدى/ المتوفى فى النصف األول من القرن الرابع الهجرى)

محمد جابر عبد العال الحينى، طبعة . المسالك والممالك، تحقيق الدكتور
 .م6008مة لقصور الثقافة القاهرة، الطبعة األولى، الهيئة العا

 (.م1561/هـ410ت)بن أحمد  محمد: ابن إياس -8 .8

بدائع الزهور فى وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفـى، بوالق، القاهرة، 

 .م1461الطبعة الثالثة،

بن إبراهيم اللواتى الطنجى  بن محمد بن عبد هللا محمد: ابن بطوطة -5 .5

 (.م1111/هـ141ت )

 .م1468الرحلة، دار صادر، بيروت، 

 (م1048/هـ841ت)بن عبد العزيز األندلسى  أبو عبد هللا: البكرى -6 .6

 .م1446المسالك والممالك، الدار العربية للكتاب، تونس، 

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، 
 .م1446/هـ1811مكتبة الخانجى، القاهرة، 

 . م1451ى ذكر بالد إفريقية والمغرب، نشر دى سالن، الجزائر، المغرب ف

ت )بن جابر البالذرى بن يحى أبو الحسن أحمد: البالذرى -1 .1
 (.م446/هـ614

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، . البلدان وفتوحها وأحكامها، تحقيق د
 .م1446/هـ1816الطبعة األولى، 

يل زكار، دار الفكر، بيروت، سه. كتاب جمل من أنساب األشراف، تحقيق د

 .م1446/هـ1811الطبعة األولى، 

ت فى النصف الثانى من القرن السادس )بن بونة  بنيامين :التطيلي

 (نهاية القرن الثانى عشر الميالدى/الهجرى

بنيامين، ترجمة وتحقيق عزاز حداد، المطبعة الشرقية، بغداد،  رحلة
 .م1485الطبعة األولى، 

ت )جمال الدين يوسف أبو المحاسن : ابن تغرى بردي -4 .4
 (.م1864/هـ418

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة 
 (.ت.د)

ت )بن أحمد التيجانى  أبو محمد عبد هللا محمد: التيجانى  .4
 (.م1111/هـ111

هـ 106رحلة التيجانى، قام بها فى البالد التونسية والمغربية من سنة 
 (.ت. د)هـ، دار الفرجانى للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، 104إلى سنة 

 (.م1611/هـ618ت : )ابن جبير  .10

رحلة ابن جبير فى مصر وبالد العرب والعراق والشام وصقلية، عصر 

صار، دار مصر للطباعة، القاهرة، حسين ن. الحروب الصليبية، تحقيق دكتور
 .م1446الطبعة الثانية، 

 (. م1401/هـ1666ت )محمد أبو رواس الجربى : الجربى .11

مؤنس األحبة فى أخبار جربة، تحقيق محمد المرزوقى، طبعة المعهد 
 . م1460القومى لآلثار والفنون، تونس،

 (. م1445/هـ1111ت )بن عثمان  محمد: الحشائشى -11 .16

 .م1465عن طرابلس الغرب، تحقيق على المصرتى، بيروت، جالء الكرب 

من علماء ق )بن محمد العالم الحضيرى  أحمد الدرديرى: الحضيرى  .11
 (. م14/هـ11

المسك والريحان فيما احتواه عن بعض علماء فزان، تحقيق أبو بكر عثمان 
 . م1446أبو بكر الحضيرى، الطبعة األولى، ليبيا، 

ت )بن حماد الصنهاجى بن على و عبد هللا محمدأب: ابن حماد الصنهاجى1 .18

 (. م1611/هـ664

التهامى نقرة، دار . بنى عبيد وسيرتهم، تحقيق الدكتور أخبار ملوك
 (.ت.د)الصحوة للنشر، القاهرة، الطبعة األولى، 

ت )بن عبد هللا الحموى  شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت: الحموى .15
 (. م1664/هـ666

 (. ت.د)ة دار صادر، بيروت، معجم البلدان، طبع

 (. م15/هـ4ت ق )بن عبد المنعم  بن عبد هللا محمد: الحميرى .16

إحسان عباس، مؤسسة ناصر . الروض المعطار فى خبر األقطار، تحقيق د
 . م1440للثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 (. م440/هـ140ت )بن حوقل النصيبى  أبو القاسم: ابن حوقل .11

 .م1466كتبة الحياة، بيروت، صورة األرض، دار م

 (م416/هـ100ت حوالى )بن عبد هللا  أبو القاسم عبيد هللا: ابن خردذابة .14

 (. ت.د)كتاب المسالك والممالك، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

ت )بن خلدون الحضرمى  بن محمد عبد الرحمن: ابن خلدون .14
 (. م404/1806

يوان المبتدأ والخبر فى أيام تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر ود
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان األكبر، دار الكتب 

 .م1446/هـ1811العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1446/هـ1811الطبعة األولى، 

 .م6008/ هـ1868كر، بيروت، الطبعة األولى، المقدمة، دار الف

ت )بن أبى القاسم القيروانى  أبو عبد هللا محمد: ابن أبى دينار  .60
 (م1641/هـ1046

المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس، تحقيق محمد شمام، المكتبة العتيقة، 
 . م1441تونس، الطبعة الثالثة، 

ت النصف األول من ) بن القاسم القيروانى إبراهيم: الرقيق القيروانى .61
 (. الحادى عشر الميالدى/ القرن الخامس الهجرى

محمد زينهم محمد عزب، دار . اريخ إفريقية والمغرب، تحقيق الدكتور
 .م1448/هـ1818الفرجانى، القاهرة، الطبعة األولى، 

ت )بن أبى زرع الفاسى  بن عبد هللا أبو الحسن على: ابن أبى زرع .66
 (.م1165/هـ166

مطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة األنيس ال
 م1416فاس، دار المنصور للطباعة، الرباط، الطبعة األولى، 

ت )بن إبراهيم المعروف بالزركشى  أبو عبد هللا محمد: الزركشى  .61
 ( م1844/هـ448

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة 

 . م1456لطبعة الثانية، العتيقة، تونس، ا

بن سعود السيابى، طبعة وزارة التراث القومى  كتاب السير، تحقيق أحمد

 .م1441/هـ1801والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة األولى، 

ألف كتابه سنة )بن الشماع  بن أحمد أبو عبد هللا محمد: ابن الشماع .68
 (.م1851/هـ461

الحفصية، تحقيق الدكتور األدلة البينة النورانية فى مفاخر الدولة 
 .م1448بن محمد المعمورى، الدار العربية للكتاب، طرابلس،  الطاهر

قام برحلته سنة )بن محمد العبدرى الحيحى  أبو عبد هللا محمد: العبدرى .65
 (.م1640/هـ644

رحلة العبدرى المسماه الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسى، طبعة 
 .م1464جامعة محمد الخامس، الرباط، 

ألف كتابه سنة )بن عذارى المراكشى  محمد: ابن عذارى .66
 (.م1116/هـ116

البيان المغرب فى أخبار االندلس والمغرب، تحقيق ليفى بروفنسال، 
 .م1441الطبعة الثالثة، الدار العربية للكتاب، بيروت، 

 (.م1106/هـ1040ت )بن أبى بكر  بن محمد أبو سالم عبد هللا: العياشى .61

 .هـ1116اشية أو ماء الموائد، طبعة فاس، الرحلة العي

من علماء القرن )بن غلبون  بن خليل أبو عبد هللا محمد: ابن غلبون .64
 (.م14/هـ16

التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من األخبار، تحقيق الطاهر أحمد 
 (.ت. د)الزاوى، مطبعة الفجالة، القاهرة، 

ت )ائب األنصارى الطرابلسى بن الحسين الن أحمد بك: النائب األنصارى .64
 (.م1416/هـ1115

المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب، مطبعة جمال أفندى بدار الخالفة 

 .هـ1111العلية، القاهرة، 

نفحات النسرين والريحان فيمن ملك طرابلس من األعيان، تحقيق على 

مصطفى المصراتى، منشورات المكتب التجارى للطباعة، بيروت، الطبعة 
 . م1461ألولى، ا

 (.م1140/هـ1141ت )بن محمد  الحسين: الورثيالنى  .10

رحلة الورثيالنى التى تسمى نزهة األنظار فى فضل علم التاريخ واألخبار، 
 .م1418الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، 

 وليد على محمد السيد الطنطاويالطنطاوي،   -11

قة وطرابلس منذ منتصف القرن الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في بر
السادس وحتى منتصف القرن الثامن الهجري، رسالة دكتوراه غير 

 .م6004منشورة، كلية دارالعلوم، جامعة الفيوم، 

 


