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  .  نطرانلس الغرب تسقلال  ححد  ن  بن  مدرا  اليعرض هذا البحث —خالصة

 .بن  مدرا  ، اتسقلال  ححد  ن  ، الغرب، طرانلس: الكلدات الدفقاحية

I. الدل حة 

دعت محمد بن أبي عمران لالستقالل بطرابلس هو ال شك أن األسباب التي 

 . .الفراغ السياسي 

II. الدلالة حوضوع  

 
:ن  بنى مدرا  نطرانلس اتسقلال  ححد    

ن  إنراهيم ان  الشيخ بنى  مدرا  حوتسىن  بنى مدرا  ح  نسل بنى  ححد 

ن  اللحيانى ق  رمى له ذّحة قرانقه، ووصله  حفص، وكا  السلطا  بنو يحيى زكرياء

نصهر مل ه الننه ححد  ملى اننقه، واتسقخلفه ملى تونس من  خروجه منها، ثم اتسقخلفه 

ير تونس ، فاتسقلل نطرانلس م  بح(1)ملى طرانلس من  ركونه السفينة إلى اإلتسكن رية

.ن  بنى زكرياء الذى بخرج بنا ضرنة ح  تونس بنى نكر  

ن  مدر فى تسبيل الخالف ملى السلطا ، ونزع إليه الكثير ح   وبقام حدزة

ن  بنى مدرا  ح  حكا  واليقه نثغر طرانلس،  األمراب وكثرت جدومه، فاتسقل م ححد 

بنى مدرا  ح   ن  وبغراه نالهجوم ملى تونس، وق  اتسقجاب ل موتهم، وجدع ححد 

م فى غيبة 7227/هـ 127بتباع حدزة جيشا، وبغار نه ملى تونس، فاتسقولى مليها تسنة 

السلطا ، وبقام نها نلية تسنقه، وص راً ح  األخرى، وكا  السلطا  ق  لحق نلسطنطينة، 

فجدع مساكره، واحقش  جدومه، واتسقكدل القعبئة، وزحف حنها فى صفر تسنة اثنقي  

ن  مدر فى جدوع العرب، فلليهم،  بنى مدرا  لللائه حع حدزة ومشري ، وخرج ان 

، ودخل الحضرة فى جدادى ح  تسنقه، فلدا ققل بصحاب حدزة ونعث (2)وبوقع نهم

نأشالئهم إليه، فعظم ذلك من ه، وصرخ فى قوحه، فكّروا إلى تونس وحعهم ان  بنى 

م  تونس ألرنعي   مدرا  ملى حي  افقراق العساكر وإراحة السلطا ، فخرج السلطا 

يوًحا ح  دخوله، ولحق نلسطنطينة، ودخل ان  بنى مدرا  إلى تونس فأقام نها تسقة 

بشهر، وخاللها احقش  السلطا  جدومه، واتسقكدل تعبئه، ونهض ح  قسطنطينة، وزحف 

ن  مدر فى جدومهم، فأوقع السلطا  نهم، وبثخ  فيهم  إليه ان  بنى مدرا  وحدزة

وماد إلى تونس، ف خلها فى صفر تسنة ثالث ومشري   وشّردهم فى النواحى،

.(3)(وتسبعدائة)  

ن  مدر ب  ان  بنى مدرا  غير ُحغ  منه،  ونع  هذه الهزيدة بدرك حدزة

، غير ب  ان  بنى مدرا  لم يج  ح  بهل طرانلس (4)فصرفه إلى حكا  مدله نطرانلس

برحهم نه ب  ثاروا مليه اإلقبا  الذى كا  يج ه حنهم قبل هجوحه ملى تونس، ونلغ ح  ت

م، وبخرجوه ح  الد ينة، فلحق نالعرب خارجها، وبغار نهم ملى 7222/هـ 127تسنة 

                                                        

(1 تاريخ : ، الزركشى624 – 626ص  6العبر ج : ابن خلدون( 
.66الدولتين ص   

(2 .624المصدر السابق ص : ابن خلدون(   
(3 .624المصدر السابق ص : ابن خلدون(   

(4 .المصدر السابق:ابن خلدون(   

ونز  ملى بنى تاشفي  فبلى  (5)تونس حراًرا، فكانوا يهزحو  فى كل حرة، فلحق نقلدسا 

.ضيفًا من ه  

 المراجع والمصادر
بن عبد  بن أبى الكرم محمد عز الدين أبو الحسن على: ابن األثير  .1

 (م1232/هـ636ت )بن عبد الواحد الشيبانى  الكريم

محمد يوسف الدقاق، دار الكتب . الكامل فى التاريخ، تحقيق الدكتور
 .م1844هـ1664العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

بن إدريس  بن عبد هللا بن محمد أبو عبد هللا محمد: اإلدريسى -2 .2

 (.م1163/هـ664ت )الحمودى 

. د)المشتاق فى اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  نزهة

 (.ت

بن محمد الفارسى اإلصطخرى  أبو إسحاق إبراهيم: اإلصطخرى -3 .3
 (.العاشر الميالدى/ المتوفى فى النصف األول من القرن الرابع الهجرى)

محمد جابر عبد العال الحينى، طبعة . المسالك والممالك، تحقيق الدكتور
 .م2666لهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة، الطبعة األولى، ا

 (.م1623/هـ836ت)بن أحمد  محمد: ابن إياس -6 .6

بدائع الزهور فى وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفـى، بوالق، القاهرة، 
 .م1861الطبعة الثالثة،

بن إبراهيم اللواتى الطنجى  بن محمد بن عبد هللا محمد: ابن بطوطة -6 .6

 (.م1344/هـ484ت )

 .م1866الرحلة، دار صادر، بيروت، 

 (م1686/هـ644ت)بن عبد العزيز األندلسى  أبو عبد هللا: البكرى -6 .6

 .م1882المسالك والممالك، الدار العربية للكتاب، تونس، 

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، 

 .م1886/هـ1614مكتبة الخانجى، القاهرة، 

 . م1464المغرب فى ذكر بالد إفريقية والمغرب، نشر دى سالن، الجزائر، 

ت )بن جابر البالذرى بن يحى أبو الحسن أحمد: البالذرى -4 .4
 (.م482/هـ248

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، . البلدان وفتوحها وأحكامها، تحقيق د

 .م1882/هـ1612الطبعة األولى، 

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، . حقيق دكتاب جمل من أنساب األشراف، ت
 .م1886/هـ1614الطبعة 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

 .م1866الطبعة األولى، 

ت )جمال الدين يوسف أبو المحاسن : تغرى بردي ابن -8 .4

 (.م1668/هـ446

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

                                                        

(5 .633ص  6العبر ج : دونابن خل(   



ت )بن أحمد التيجانى  أبو محمد عبد هللا محمد: التيجانى  .8
 (.م1314/هـ414

هـ 466رحلة التيجانى، قام بها فى البالد التونسية والمغربية من سنة 
 (.ت. د)هـ، دار الفرجانى للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، 464إلى سنة 

 (.م1214/هـ616ت : )ابن جبير  .16

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

حسين نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة، . الحروب الصليبية، تحقيق دكتور

 .م1882الطبعة الثانية، 

 (. م1464/هـ1222ت )محمد أبو رواس الجربى : الجربى .11

مؤنس األحبة فى أخبار جربة، تحقيق محمد المرزوقى، طبعة المعهد 
 . م1866القومى لآلثار والفنون، تونس،

 (. م1486/هـ1313ت )بن عثمان  محمد: الحشائشى -13 .12

 .م1866جالء الكرب عن طرابلس الغرب، تحقيق على المصرتى، بيروت، 

من علماء ق )بن محمد العالم الحضيرى  أحمد الدرديرى: ضيرىالح  .13

 (. م18/هـ13

المسك والريحان فيما احتواه عن بعض علماء فزان، تحقيق أبو بكر عثمان 

 . م1886أبو بكر الحضيرى، الطبعة األولى، ليبيا، 

ت )بن حماد الصنهاجى بن على أبو عبد هللا محمد: ابن حماد الصنهاجى1 .16
 . (م1231/هـ624

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 .16
 (. م1224/هـ626

 (. ت.د)معجم البلدان، طبعة دار صادر، بيروت، 

 (. م16/هـ8ت ق )ن عبد المنعم ب بن عبد هللا محمد: الحميرى .16

إحسان عباس، مؤسسة ناصر . الروض المعطار فى خبر األقطار، تحقيق د
 . م1846للثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 (. م886/هـ346ت )بن حوقل النصيبى  أبو القاسم: ابن حوقل .14

 .م1862صورة األرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، 

 (م812/هـ366ت حوالى )بن عبد هللا  د هللاأبو القاسم عبي: ابن خردذابة .14

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

ت )بن خلدون الحضرمى  بن محمد عبد الرحمن: ابن خلدون .18
 (. م464/1666

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام 

اصرهم من ذوى السلطان األكبر، دار الكتب العرب والعجم والبربر ومن ع
 .م1882/هـ1613العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .م1882/هـ1613الطبعة األولى، 

 .م2666/ هـ1626المقدمة، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 

ت )بن أبى القاسم القيروانى  أبو عبد هللا محمد: رابن أبى دينا  .26
 (م1641/هـ1682

المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس، تحقيق محمد شمام، المكتبة العتيقة، 
 . م1883تونس، الطبعة الثالثة، 

ت النصف األول من )بن القاسم القيروانى  إبراهيم: الرقيق القيروانى .21
 (. يالدىالحادى عشر الم/ القرن الخامس الهجرى

محمد زينهم محمد عزب، دار . اريخ إفريقية والمغرب، تحقيق الدكتور
 .م1886/هـ1616الفرجانى، القاهرة، الطبعة األولى، 

ت )بن أبى زرع الفاسى  بن عبد هللا أبو الحسن على: ابن أبى زرع .22
 (.م1326/هـ426

األنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
 م1842س، دار المنصور للطباعة، الرباط، الطبعة األولى، فا

ت )بن إبراهيم المعروف بالزركشى  أبو عبد هللا محمد: الزركشى  .23

 ( م1648/هـ486

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة 

 . م1866العتيقة، تونس، الطبعة الثانية، 

السيابى، طبعة وزارة التراث القومى بن سعود  كتاب السير، تحقيق أحمد
 .م1844/هـ1664والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة األولى، 

ألف كتابه سنة )بن الشماع  بن أحمد أبو عبد هللا محمد: ابن الشماع .26
 (.م1664/هـ461

األدلة البينة النورانية فى مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق الدكتور 
 .م1846العربية للكتاب، طرابلس، بن محمد المعمورى، الدار  الطاهر

قام برحلته سنة )بن محمد العبدرى الحيحى  أبو عبد هللا محمد: العبدرى .26
 (.م1286/هـ644

رحلة العبدرى المسماه الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسى، طبعة 
 .م1864جامعة محمد الخامس، الرباط، 

ألف كتابه سنة )بن عذارى المراكشى  محمد: ابن عذارى .26

 (.م1312/هـ412

البيان المغرب فى أخبار االندلس والمغرب، تحقيق ليفى بروفنسال، 
 .م1843الطبعة الثالثة، الدار العربية للكتاب، بيروت، 

 (.م1462/هـ1686ت )بن أبى بكر  بن محمد أبو سالم عبد هللا: العياشى .24

 .هـ1316الرحلة العياشية أو ماء الموائد، طبعة فاس، 

من علماء القرن )بن غلبون  بن خليل عبد هللا محمدأبو : ابن غلبون .24
 (.م14/هـ12

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

ت )بن الحسين النائب األنصارى الطرابلسى  أحمد بك: النائب األنصارى .28
 (.م1816/هـ1336

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

 .هـ1314العلية، القاهرة، 

نفحات النسرين والريحان فيمن ملك طرابلس من األعيان، تحقيق على 

مصطفى المصراتى، منشورات المكتب التجارى للطباعة، بيروت، الطبعة 
 . م1863األولى، 

 (.م1446/هـ1183ت )بن محمد  الحسين: الورثيالنى  .36

رحلة الورثيالنى التى تسمى نزهة األنظار فى فضل علم التاريخ واألخبار، 
 .م1846الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، 

 وليد على محمد السيد الطنطاويالطنطاوي،   -31

الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في برقة وطرابلس منذ منتصف القرن 
امن الهجري، رسالة دكتوراه غير السادس وحتى منتصف القرن الث

 .م2664منشورة، كلية دارالعلوم، جامعة الفيوم، 

 

 


