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  ادلسخخلص    
قػصخة بسػقعيا الجغخافي بيغ أوروبا وببلد أفخيؿية السغخبية كػنيا امتازت جديخة 

تتػسط البحخ الستػسط ، كانت ىحه الجديخة قج خزعت لديصخة العخب السدمسيغ مشح القخن 
الثاني اليجخؼ ، وضمت إسبلمية الجيغ وعخبية الثقافة الى القخن الدابع اليجخؼ ، وكانت حمقة 

يغ العخب ، فانتقمت العمػم والسعارف العخبية اإلسبلمية الى الػصل الحزارؼ بيغ أوروبا وب
ببلد اوروبا عغ شخيق ىحه الجديخة شأنيا شأن صقمية وقبخص وببلد األنجلذ ، فزبًل عغ أن 
العخب السدمسيغ قج نقمػا مختمف أنػاع السحاصيل الدراعية كالقصغ والحسزيات وغيخىا ، مسا 

تجارؼ مع ببلد أيصاليا األخخػ كجشػة وبيدا وصقمية جعميا مرجر ميع لمدكان والتبادل ال
وغيخىا ، ورغع خزػعيا لحكع الشػرمان اال ان روجخ الثاني وأعقابو عاممػا السدمسيغ 
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ABSTRACT 

The island of Qusara distinguished by its geographical site 

between Europe and Moroccan Africa cause it lay in the middle of the 

Mediterranean sea. This island was suppressed under the Arab Muslims 

since the second century A.H., and remained of Islamic religion, 

Arabic culture till the fourth century A.H. It as the connection ring 

between Europe and the Arab land; from it transformed the Islamic 

Arabic knowledge and sciences to Europe, so as the matter with Sicilia, 

Kibris and Andalusia; add to that the Arab Muslims transferred 
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different kinds of corps like cotton and citrus fruits, etc., therefore it 

became an important source for the population and the commercial 

exchange with Italy, Genoa, Pizza, Sicilia and etc. Although its 

subduing to the Norman's role, but Muslims treated as local natives by 

Rodger II and his successors; this state continued until the fall of 

Andalusia by the king of Castile (897A.H.), when he dismissed them 

from there, by that event the curtain closed on the last Islamic Arabic 

existence in this land.  

Keywords: QUSARA THE ARABIC, Islamic civilization, 

EFFECT , EUROPE       

  
 : ادلقذهت

أن دراسة تاريخ العخب السدمسيغ ودورىع الحزارؼ يتصمب البحث الجائع في السرادر 
لكي يرل الباحث الى حؿيقة غامزة ، يشقميا لمقخاء ، وخبلل بحثي عغ جديخة قػصخة التي 

الستػسط بيغ صقمية  وبيغ أفخيؿية مغ الببلد السغخبية ، كانت قج خزعت تقع في البحخ 
لديصخة العخب السدمسيغ لسجة شػيمة مغ الدمغ أدت ىحه الجديخة دورًا ميسًا في التبادل 
الحزارؼ بيغ العخب واألوربييغ السيسا االيصالييغ واإلسبان بحكع مػقعيع في الجشػب 

 األوربي .
إلسبلمي مشارًا في مجال العمع والسعخفة وكحلظ كانت غشية كانت قػصخة في العرخ ا

مغ الشاحية االقترادية مسا جعميا محط أنطار الصامعيغ بعج وصػل العخب السدمسيغ الى 
ىحه الجديخة نقمػا الييا محاصيل زراعي ذات مغدػ اقترادؼ كالقصغ وأشجار الفاكية 

خت دون الجدر السجاورة ، وبعج كالحسزيات والديتػن وبعس السحاصيل األخخػ ، وازدى
انتياء الحكع العخبي اإلسبلمي ليا بعج أكثخ مغ قخنيغ ونرف خزعتا لحكع الشػرمان الحيغ 
ابقػا السدمسيغ عمى ما ىع عمييع مغ عادات وتقميج وديغ فخررػا ليع قاضيًا خاصًا 

اإلسبلمية كانت ندبق بالسدمسيغ وتثقفػا بالثقافة العخبية وتكمسػا لغتيا كػن الحزارة العخبية 
الحزارات األوربية في جسيع مجاالت الحياة السعخؼية السختمفة ، فزبًل عغ ذلظ كانت 
معاممتيع لمسدمسيغ معاممة مػاششيغ وليدػا أغخاب ، فذاركػىع في التجارة والجير ، وبحلظ 

م( ، 2174ىـ/668حطيت جديخة قػصخة بػضعيا اإلسبلمي حتى نياية الجولة السػحجية )
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ىـ ، وبحلظ اسجل 897ولكغ تع تيجيخ السدمسيغ بعج سقػط غخناشة عمى يج القذتالييغ سشة 
 الدتار عغ أىع مكان ازدىخت ؼيو الحزارة العخبية .

  يف الخارٌخ القذٌن قىصرة
جديختي مالصة واستيصانيع مع غخبي البحخ الستػسط  غالفيشيقييبعج أتداع تجارة 

 ، وبزاعتيعيا محصات لخسػ مخاكبيع ئاتخحوا مغ مػانفأنيع وغػزو قبل القخن الثامغ ق. م.، 
مكانة مخمػقة وال بج أن جديخة قػصخة ىي األخخػ  بحكع مػقعيا قج احتمت في نفذ الػقت ، 

شبيعي جيج عمى ساحميا الذسالي الغخبي  فان مغ السحتسل أن ىحا السخسي كان أول  ىمخسو 
اسع الجديخة في العرػر الكبلسيكية وىػ  نقصة لشدوليع واستقخارىع في الجديخة  ولعل

Cossyra . مذتق مغ اصل فشيتي 
يبجو أن القخشاجشييغ سيصخوا عمى جديختي مالصة وغػزو مشح القخن الدادس ق.م.، 

خة لع تخزع لديصختيع ، إذ إن الخوايات التاريخية الخومانية في القخن صاال ان جديخة قػ 
، مسا "غ والقخشاجشييغييعمى القػسخ " اً ى تحكخ انترار الثالث ق. م. عغ الحخب البػنية األول

لذسال أفخيؿيا، فان ىػ ما حجث خة كانت تتستع بشػع مغ االستقبلل الحاتي صيػحي بأن قػ 
 مغ البحخ الستػسط. الثقافة البػنية لع تختف مغ ىحه الجدر 

وججت عسبلت ، عمى الجديخة في القخنيغ األول والثانيٌ ق.م استيبلء الخومان  ومشح
معجنية تحسل مشقػشات بػنية ضخب في مالصة وقػصخة وكانت الجديخة بالشدبة لمخومان 

 . (2)تدتخجم مشفى لمخارجيغ عغ القانػن 
 جزٌرة قىصرة العربٍت

التابعة إليصاليا ، تذغل  ،الجبمية البخكانية الرغيخة  ذات الصبيعة إن جديخة قػصخة )
في وسط البحخ الستػسط ، فيي تتحكع في السبلحة بيغ شخقي البحخ الستػسط  اً ميس اً مػقع

، ولحلظ فإن الجول التي تعاقبت في  "تػنذ" وغخبيو ، وبيغ جديخة صقمية وساحل افخيؿية 
وىحا ما سيسا في وسصو  حخصت عمى احتبلليا ،  بدط نفػذىا في حػض البحخ الستػسط 

والخومان ، والبيدنصيػن ، والعخب ، والشػرمان ، والقصبلنيػن الفشيقيػن ، والقخشاجشيػن ،  فعمو
 اإلسبان ، وأخيخا اإليصاليػن . 

إذ انتدعػىا مغ أيجؼ الخوم  م(696ىـ/82) سيصخ العخب عمى جديخة قػصخة مشح سشة
البيدنصييغ الحيغ دأبػا عمى شغ الغارات البحخية مشيا ومغ مالصة وصقمية عمى سػاحل افخيؿية 
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م(،  ۷۲۸/  ـى۲۱۲واتخح األغالبة جديخة قرخة قاعجة ومعبخ الفتتاح صقمية ) ،ة اإلسبلمي
ومحصة لخسػ مخاكبيع في غجوىا ورواحيا بيغ إفخيؿية وصقمية ، كسا اتخحوا فييا محصة لحسام 

والجديخة تبعج ، ی نقل األخبار عمى وجو الدخعة بيغ والة صقمية وأمخاء إفخيؿية شتديالداجل ل
 "يقػل الحسيخؼ  ، عغ ساحل تػنذ ( فخسخ 27و)عغ ساحل صقمية  فخسخ( 14)نحػ 

وجديخة قػصخة ثخؼ مغ مجيشة مازر ، وتخػ أيزا مغ إقميبية مغ بخ إفخيؿية ، ألن ىحه الجديخة 
 .(1) "جبل مذخف عال ججا ... وىي مكسغ لمغداة مغ السدمسيغ والخوم

ي تديصخ عمى صقمية  وعمى ذلظ خة عبخ التاريخ كانت تتبع الجولة التصإن جديخة قػ 
فان الشػرمان بعج استيبلئيع عمى صقمية العخبية في أواخخ القخن الخامذ اليجخؼ / الحادؼ 
 عذخ السيبلدؼ استػلػا أيزا عمى قػصخة ومالصة ، واتخحوىسا قاعجتيغ لئلغارة عمى ساحل

خن الدادس قريخة مغ الدمغ في مشترف الق مجةإفخيؿية ثع الديصخة عمى ىحا الداحل 
 اليجخؼ / الثاني عذخ السيبلدؼ .

خة السدمسيغ مغ الداحل التػندي وبعس الشرارػ مغ صوقج أسكغ األغالبة جديخة قػ 
الديادة العخبية  مجةب ىؤالء تجريجيا لغة وزيا وعادات ، حتى إذا ما انتيت خ أىل صقمية ، وتع

مع ذلظ األثخ اإلسبلمية بارزة في قػصخة إلى عيج  بقىعمى صقمية والجدر التابعة ليا ، 
ب . كان لمسدمسيغ في قػصخة في القخن التاسع / الخامذ عذخ قاض يشتخبػنو مغ بيشيع يقخ 

، ولعل انتياء اإلسبلم في الجديخة حجث في القخن العاشخ / الدادس عذخ السيبلدؼ أيام حكع 
السدمسيغ في األنجلذ ، وىػ  السػرسكيغباإلسبان ، الحيغ فعمػا بسدمسي قػصخة ما فعمػه 

خة القخيبة مغ صومع ذلظ فإن ليجة قػ  ،خ او الشدوح عغ الجديخة رعمى التش قدخاً حسميع 
 الميجة الرقمية غشية بالسفخدات العخبية ، كسا أن كثيخا مغ أسساء األماكغ في الجديخة عخبية

 . (6)األصل
 حسوٍت اجلزٌرة وهىاردها

خة وىػ االسع الحؼ عخفت بو الجديخة في العرػر صػ قاسع الجديخة    (0)البكخؼ  ذكخ
بسعشى الدمة او القخشل ، ولعل الجديخة اكتدبت ىحه التدسية لمتذابو بيغ  Cossyraالقجيسة 

. ويػرد  (5)خة لغة ىي وعاء صشكميا وشكل الدمة أو القخشل  ويقػل ياقػت الحسػؼ إن القػ 
 الذعخ يشدب إلى عمي بغ ابي شالب كخم هللا وجيو وىػ .حدغ حدشي عبج الػىاب بيتا مغ 

 .  (6)ة خ يأكل كل يػم مشيا م           أفمح مغ كانت لو قػصخة       
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إلى السياه العحبة ، فان الجغخافييغ  تفتقخخة جديخة جبمية ، صوبالخغع مغ كػن قػ 
فييا اشجار  إنو تكثخ :"فاإلدريدي يقػل ،العخب القجامى تحجثػا عغ وفخة غبلتيا الدراعية 

خة تجمب شخيحة صإن مغ جديخة قػ  : "أبػ الفجاء  ، ويقػل (7) "الديتػن ، وفييا معد كثيخة بخية
 وبيا  التيغ والقصغ

مقصع لمخذب : "أما صاحب )الخوض السعصار( ؼيقػل إنيا  ،(8)أو السدتكي  السرصکی
ب مشح أيام األغالبة أدخمػا إلى وكسا ىػ معخوف فإن العخ ."الجيج ، ويحسل مشو إلى صقمية 

صقمية والجدر السجاورة ليا عجة محاصيل زراعية ججيجة مشيا القصغ والحسزيات ، وما زالت 
صقمية . وانتيت زراعة القصغ في جديخة صقمية مشح القخن قػصخة و اد اقتراد سالحسزيات ع

خة فسا ص، أما في قػ   (9)الخابع عذخ السيبلدؼ أؼ مشح آن ندح عغ الجديخة مدارعػىا السدمسػن 
مغ  جزالت زراعة القصغ إلى يػمشا ىحا ، ذلظ ألن الدكان السدمسيغ بقػا في الجديخة تحت عي

خة يداولػن صيج األسساك ويخبػن نػعا مستازة صكسا كان أىل قػ  ، أصحاب صقمية الشرارؽ 
 . (24)مغ البغال  

 :رةصالسٍادة العربٍت على قى
البحخؼ بعج فتح ببلد السغخب وانذاء السدمسيغ في البحخ الستػسط ازداد نذاط العخب 

دار صشاعة الدفغ في تػنذ عمى يج الػالي حدان بغ الشعسان الغداني في حجود سشة 
 صقميةوببلد السغخب و فقجانيع إلفخيؿية و الخوم البيدنصيػن ،  بعج ىديسة م(696ىـ/82)

ولجرء مشيا عمى سػاحل إفخيؿية وبخقة ، تغيخ لقػاعج لدفشيع التي كانت خة ومالصة صوقػ 
أقام العخب السحارس والخباشات عمى شػل ساحل إفخيؿية ، واىتسػا ببشاء الخصخ الخومي 

نتداع الجدر مغ وافي دار الرشاعة بتػنذ ، ولع يمبثػا أن اخحوا بدمام السبادرة بحخؼ أسصػل 
سشة حيا في عيج األغالبة أيجؼ الخوم ، فأغدوا صقمية وقػصخة أكثخ مغ مخة قبل افتتا

بغ قصغ ىـ( 80-ىـ65)أغدػ عبج السمظ بغ مخوان عبج السمظ  ". يقػل البكخؼ : ه126
ففتح مغ الجدائخ ، خ في البحخ  يفي والية مػسی بغ نر (م ۸۷۷/ ىـ۷۱)الفيخؼ سشة
خة كان قبل ذلظ في أيام صػ قإال أن ياقػت الحسػؼ يحكخ أن فتح . (22) " ....والقرػر 

معاوية بغ أبي سؽيان ، وبقيت الجديخة في ايجييع إلى أيام عبج السمظ بغ مخوان ، ثع خخبت 
ويعتقج حدغ حدشي عبج الػىاب أن استيبلء السدمسيغ الشيائي عمى قػصخة كان حػالي . (21)

قج استقل ، عمى يج األميخ عبج الخحسغ بغ حبيب الفيخؼ ، الحؼ كان م708/  ھ ۱۳۷سشة 
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. وميسا يكغ مغ أمخ، فإن العخب كالخوم أدركػا (26)بأمخ إفخيؿية في أواخخ أيام الجولة األمػية 
 "مكسغ لمغداة مغ السدمسيغ والخوم " ، ولحلظ قال عشيا الحسيخؼ بأنيا العدكخية أىسية الجديخة 

(20). 
البيدنصيػن مشيا إلى  ىخب م(696ىـ/82) خة سشة صولسا استػلى العخب عمى قػ 

استفاد العخب مغ سيصختيع عمى قػصخة حيغ جيدوا حسمتيع الفتتاح صقمية في و صقمية ، 
ومع أنو ال يعخف عمى وجو التحجيج تاريخ استيبلء األغالبة الشيائي عمى  ،عيج األغالبة 

. وبعج  (م 860/ ـى ۲۷۷ )خة ، إال أنو يبجو أن الجديخة كانت بأيجييع حػالي سشةصجديخة قػ 
ىحا التاريخ تعخبت الجديخة تساما ، وسادىا اإلسبلم ، وضمت تذكل جدء مغ إفخيؿية إلى أيام 

 . (25) ىـ(668-ىـ510)السػحجيغ
  وقج أسكغ األغالبة جديخة قػصخة بعس نرارؽ صقمية ، كسا انتقل إلى الجديخة

، وتع بحلظ امتداج الدكان ، أؼ عشاصخ عخبية مدمسة  السقابل االفخيقيفبلحػن مغ الداحل 
األغالبة عمى  عيغ(26)، وانتذخت في الجديخة المغة والتقاليج العخبية مع الشرارػ  السدمسيغ
.  (27) عاصسة صقمية مدتقبل وقاضيا ، فمع تكغ تابعة لمػالي في بمخم عامبًل قػصخة 

يخة الى يػمشا ىحا الجد  سكاناألغالبة ىع الحيغ أدخمػا إلى الجديخة زراعة القصغ ، واحتفع و 
( ، ruddana( وردانة )mulugiuالقصغ وندجو مثل محمػج )بمج باألسساء العخبية السترمة 

 . (28)وىي الخذبة السدتعسمة لغدل القصغ 
 لتخبية الحسامواتخح األغالبة جديخة قػصخة محصة ألساشيميع ، كسا أقامػا فييا مخكدا 

الداجل أو حسام البصاقة ، كسا يدسيو ابغ خمجون ، تدييبل لػصػل الخسائل بدخعة إلى 
وبعج السعادية نحػ سػاحل افخيؿية وشخابمذ ، يتعمق بتحخکات سفغ الخوم ما القيخوان ، سيسا 

م( ندح بعس ۹۷۹/  ـى 196في إفخيؿية ، وانتياء حكع بشي األغمب ) الفاشسيةجولة الؾيام 
، واستقخوا في جديخة قػصخة . يقػل  صخاعيع مع الفاشسييغباضية ، بدبب اإلالخػارج 

قيل إن في أيامشا ىحه وأوائل القخن الدابع اليجخؼ / الثالث عذخ السيبلدؼ فييا " :  (29)ياقػت
 . "قػم مغ الخػارج الػىبية 

 افخيؿيةفي الرخاع البحخؼ بيغ دولة بشي زيخؼ في  اً جديخة قػصخة دور  أدتوقج 
)ت بغ باديذ  دأن أميخ القيخوان ، السع (14)شػرمان الصامعيغ في صقمية . يحكخ ابغ األثيخوال

 "م  ۱۷5۲/  ـى 000، جيد أسصػال كبيخا لشججة مدمسي صقمية في سشة م( 2462ىـ/056
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وذكخ .  "فداروا إلى قػصخة ، فياج عمييع البحخ فغخق اكثخىع ، ولع يشج مشو إال القميل 
، آخخ  (11)خة لمسدمسيغ عمى الخوم أيام صسرام الجولةصكانت في جديخة قػ  أنو"  (12)الحسيخؼ 

 .  "والة الكمبييغ في صقمية ، وؾيعة مجحفة ومقتمة عطيسة 
ويبجو أن الشػرمان قبل أن يفخغػا مغ اإلستيبلء عمى صقمية احتمػا جديخة قػصخة لجرء 

رمان وحمفاءىع مغ البيذانييغ يحكخ ابغ األثيخ أن الشػ  ،غارات السدمسيغ عغ سػاحل صقمية 
 -بدبب غارات السدمسيغ عمى سػاحل صقمية  -م ۱۷۷۸/ھ 084والجشػييغ أعجوا سشة 

أسصػال مغ أربعسائة قصعة، واجتسعػا بجديخة قػصخة. فكتب أىل قػصخة كتابة إلى األميخ 
تسيع بغ السعد بغ باديذ صاحب السيجية عمى جشاح شائخ يحكخون وصػليع وعجدىع  الديخؼ 

وحكسيع عمى الجديخة . وقج مجج البيذيػن احتبلليع لمسيجية وزويمة في قريجة بعشػان 
(Carmen in victoriam Pisanonum وفييا أربعة أبيات تذيخ إلى احتبلليع لجديخة )

 .(16)في شخيق الغداة إلى السيجية  قػصخة وفتكيع بدكانيا السدمسيغ ،
 جزٌرة قىصرة بعذ اًخهاء السٍادة العربٍت علٍها

 فرتة حكن الٌىرهاى -أ 
قخنيغ ونرف القخن ألكثخ مغ عمى جديخة صقمية االسبلمية لقج دامت الديادة العخبية 

خة فقج استػششيا العخب وحكسػىا زىاء اربعسائة سشة . صوأما جديخة قػ  ،م(۱۷۹۱ - ۷۲۸)
ولسا شغل الشػرمان في إتسام فتح صقمية وتػشيج حكسيع فييا ، فإنو يبجو أنيع لع يديصخوا 

في شخيقيع لغدو ساحل إفخيؿية  يقػل ابغ و م،  ۱۱۲۳/ھ5۱۸عمى قػصخة نيائيا إال في سشة 
سار األسصػل الفخنجي في ثبلثسائة قصعة ... فخمتيع الخيح  إن في تمظ الدشة  (10)األثيخ

ىا وقتل مغ بيا وسبا ػ وغخق مشيع مخاكب كثيخة ، ونازل مغ سمع مشيع جديخة قػصخة ، ففتح
ولكغ ىؤالء .  "وغشع ، وساروا عشيا فػصمػا إلى إفخيؿية ونازلػا الحرغ السعخوف بالجيساس...

خبية اسبلمية كانت مخابصة بالقخب مغ مجيشة السيجية عمى يج قػة بحخية عىديسة  قج حمت بيع
 خ شعخاء صقمية عبج الجبار ابغ حسجيذيخ کبيذوي، التػندية في مػقع يدسى رأس الجيساس 

 في السيجية : وقتحاك، وكان  م(2266-2456ىـ/517-007بغ ابي بكخ بغ دمحم االزدؼ )ت
 قائبًل :

 اليػم مآلن بأفبلقيا العفخإلى       وقػصخة فييا رؤوس ججودىع        
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/ ھ506ولسا قخر صاحب صقمية الشػرماني رجار الثاني احتبلل السيجية سشة 
خة وصادف بيا مخكبة صفقرج قػ  ". عيج بحلظ الى مقجم أسصػلو جػرج األنصاكي م2208

ام البصاقة  ؼبعث الخبخ لمسيجية في أجشحتيا بأن أسصػل سمغ السيجية فغشسو  ووجج عشجىع ح
 .(15) "ج أقمع إلى القدصشصيشية الفخن

ويبجو مغ ذلظ أن صاحب السيجية كان يخسل السخاكب مدودة بحسام الداجل إلى مياه  
ػصخة ، لسػافاتو بأخبار تحخكات أساشيل الخوم في اتجاه سػاحل إفخيؿية عمى وجو الدخعة  ق

، كسا أن السقجم جػرج األنصاكي استعسل نفذ الحسام  لمتسػيو عمى صاحب  لمتأىب السبلقاتيا
ديصخ الشػرمان عمى معطع مجن ساحل إفخيؿية مغ شخابمذ الغخب ف ،السيجية ومباغتة السجيشة 

بزع عذخة سشة ، إلى أن حخرىا السػحجون ، وكان آخخ ما في السغخب االوسط إلى عشابة 
م. ويبجو أن السػحجيغ استخدوا كحلظ جديخة  ۱۱۸۷/  ىـ555سشة  حخروه مغ السجن السيجية

يجم شػيبًل نتيجة تػجييع نحػ ببلد االنجلذ االىع واألكثخ قػصخة ، إال أن حكسيع لمجديخة لع 
 .(16)الحاحًا لجفع خصخ الشرارػ عغ السدمسيغ 

ان ليا إن الدكان السدمسيغ في صقمية والجدر السجاورة بقػا فييا أثشاء فتخة حكع الشػرم
، ونطخا العتسادىع عمى السدمسيغ في الجير والدراعة والرشاعة واإلدارة، فإن ممػكيع انتيجػا 

سياسة الميغ والسجاراة  وقاومػا سياسة التشريخ التي كانت  الً اسنحػ السدمسيغ مغ رعاياىع إج
المسبارد تدعى الييا الكشيدة. ومع أن ممػك الشػرمان شجعػا استيصان صقمية مغ قبل 

صقمية، ولع يبج السدتػششػن والشػرمان ، إال أن ىحا االستيصان يبجو أنو اقترخ عمى 
استيبلء الشػرمان عمى  ، وبعج خةصالصة وقػ سالشرارػ الججد رغبة في سكشي الجدر الشائية ك

جار الثاني أن يبشي قخية لؤلسخػ مغ الشرارػ الحيغ اشمق سخاحيع في و مالصة عخض ر 
نتيجة سيصخة السدمسيغ بذكل كبيخ عمى مقجرات الزخائب  وخفسقجم ليع السال يو الجديخة، 

 . (17)، إال أن العخض مع ذلظ لع يغخىع عمى البقاء في الجديخة السجيشة االقترادية
 هىهٌشخاوفي أسرة هي األدلاى حكن فرتة –ب 

 بعج قخن مغ الحكع الشػرماني ، آلت صقمية والجدر التابعة ليا إلى 
م(. وقج  ۱۲5۷ - ۱۲۲۷حكع أسخة ىػىشذتاوفغ األلسانية ، وأشيخ ممػكيا فخدريظ الثاني )

دامت ثػرات السدمسيغ في مدتيل حكسو نحػ عذخيغ عاما ، بدعامة دمحم بغ عباد العبدي، 
ولسا تسكغ فخدريظ مغ قسع حخكة الثائخيغ بسشتيى العشف ، لجأ إلى سياسة تخحيل السدمسيغ 
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إلى مدتػششة خرريا ليع في جشػب إيصاليا ىي  م(2114ىـ/628)عام عغ صقمية 
، ثع لسا تججدت ثػرات مغ بقي مغ السدمسيغ في صقمية بعج ذلظ (18)مدتػششة لػشيخة 

م( ومع ذلظ  ۱۲06بعذخيغ عاما ، نقل كل مغ بقي مغ السدمسيغ في صقمية إلى لػشيخة )
بفخدريظ الثاني صبلت ودية .  فإن سبلشيغ السدمسيغ في السذخق والسغخب كانت تخبصيع

ويبخر بعس السؤرخيغ السحجثيغ سياسة فخدريظ الثاني جاه مدمسي صقمية بدخصو عمى أية 
 . (19)، ال لتعربو ضج العخب والسدمسيغ  وثػرة في مسمكت

أما بالشدبة لجديخة قػصخة ، فقج أبخم فخدريظ الثاني معاىجة مع الدمصان الحفري  
م، وىي تذتسل عمى  ۱۲۳۱سشة  -مجتيا عذخ سشػات  – م(2109ىـ/607ى)أبي زكخيا يحي

عمييع مدمع مغ أىل  يػلىال يػلى عمى مدمسي قػصخة نرخاني ، بل " بشج يشز عمى أن 
خة شيئا مغ االستقبلل الجاخمي صويبجو أن السعاىجة أبقت لسدمسي قػ  ،السػالييغ لمسمظ صقمية

إداريا وقزائيا . وتشز السعاىجة كحلظ عمى أن يتقاسع صاحب صقمية وصاحب تػنذ خخاج 
خة بأنو حكع صوصف مؤرخ معاصخ ىحا الحكع الحؼ ساد في قػ و الجديخة مشاصفة بيشيسا. 

. (64) م(2109ىـ/607ابػ زكخيا يحيى )ت ثشائي مغ قبل فخدريظ الثاني والدمصان الحفري
ويقػل مؤرخ معاصخ آخخ إن السرالح التجارية لمجول السديحية في حػض البحخ الستػسط 

وخيخ مثل عمى " أممت عمييا إتباع سياسة سمسية في الغالب تجاه سبلشيغ شسال إفخيؿيا  
 .(62) "ذلظ نطام الحكع الثشائي اإلقصاعي الرقمي التػندي الغخيب والجائع في جديخة بشصبلرية 

يقػل ابغ ؼأحػال السدمسيغ في جديخة قػصخة بعج وفاة الدمصان أبي زكخيا  وقج ساءت
فخدريظ ]السمظ سيمظ األميخ أبي زكخيا ... إلى صقمية ... تعجػ بولسا بمغ الخبخ  "خمجون : 
خة ، فأخخج السدمسيغ الحيغ كانػا بيا ، وألحقيع بإخػتيع ]في صمى جديخة مالصة وقػ عالثاني [ 

 "[ واستػلى الصاغية عمى صقمية وجدائخىا ، ومحا مشيا كمسة االسبلم بكمسة كفخه .. لػشيخة
(61)  . 

مغ الجديخة ، ومسا يجل عمى ذلظ  اً خة لع يتع إبعادىع جسيعصوالػاقع أن مدمسي قػ 
بقاء عجد مشيع فييا شػال القخنيغ التالييغ . ثع إن قخار صاحب صقمية الخاص بتخحيل 

ال بج وأنو اخح في نفذ الػقت الحؼ اتخح ؼيو قخار تخحيل اخػانيع خة صالسدمسيغ عغ قػ 
مدمسي صقمية إلى مدتػششة لػشيخة ، دون أن تكػن لمقخار عبلقة مباشخة بػفاة الدمصان 



 خبيتخليل جليل  د.           

 

 جزورة قوصرة اإلسالمية وأثرها احلضاري
 

)09 ) 
 

وانسا ىي سياسة تبعيا السمظ فجريظ لكي ال تقػػ كمسة السدمسيغ وشػكتيع الحفري أبي زكخيا 
 .في تمظ الجدر السيسة

 اإلسباًٍت األراجىًٍت الفرتة –ج 
خزعت صقمية والجدر السجاورة ليا إلى حكع صاحب أراجػن)قصالػنيا( ثع إلى حكع 

. وفي م 2081اإلسبان بعج إتحاد قذتالة وأراجػن في أواخخ القخن الخامذ عذخ السيبلدؼ 
خة  ولعل ذلظ حجث في أواخخ القخن ص، انتيى الػجػد اإلسبلمي في جديخة قػ  السجةىحه 

خة ما حل باخػانيع مجني األنجلذ  السعخوفيغ صالدادس عذخ السيبلدؼ  فحل بسدمسي قػ 
وكان ىحا  ،، والحيغ شخدوا مغ إسبانيا فشدحػا إلى أقصار السغخب واستقخوا فييا ييغبالسػريدك

مشيع إلى الداحل  رخخة الحيغ ندح مغ لع يقبل التشصالسريخ أيزا مغ نريب مدمسي قػ 
خة صحدغ حدشي عبج الػىاب أنو تػجج في مشصقة قميبية جالية وفجت مغ قػ ويحكخ  ،التػندي 

بت ىحه خ واشتغمػا بالدراعة  وقج تع -ويقخب عجدىع مغ السائة نفخ  -مشح مائة عام تقخيبا 
ويدسي أىالي مجيشة ،  (66)مع تسدكيع بالجيغ السديحيعخبية اسبلمية لغة وعادات  ةاليجال

إلى اآلن الخيح الذسالية الذخؾية التي تيب عمى بمجىع بالخيح القػصخؼ ىبػبيا مغ جية  قميبية
 .(60)خة صجديخة قػ 

وقج عخفت الجديخة عشج الشرارػ مشح القخن الحادؼ عذخ السيبلدؼ باسع  بشصبلرية 
(Pantelaria وىػ االسع الحؼ تخسخ وذاع مشح أيام حكع القصبلنييغ لمجديخة في أواخخ القخن ) 

ويحكخ ، خة صقػ  الثالث عذخ ، وحمت ىحه التدسية في العرػر الحجيثة محل التدسية القجيسة
أن بقػصخة جساعة مغ " ) مشترف القخن الثامغ اليجخؼ / الخابع عذخ السيبلدؼ(  (65)العسخؼ 

السدمسيغ تحت الحمة عمى مقخر ليع ، ومثل ىؤالء إذا كانػا تحت أيجؼ الفخنج يعخفػن في 
 ."السغخب بالسججشيغببلد 

دبلشيغ الحفرييغ نيائيا عغ فكخة استخداد جديخة قػصخة ، فقج نز ال ىولع يتخم
م عمى سيصخة صاحب أراجػن ، الحؼ كانت صقمية تابعة لو عمى جديخة  2046اتفاق عام 

جخبة في مقابل حرػل سمصان تػنذ الحفري عمى جديخة قػصخة ، إال أن االتفاق لع يػضع 
بدبب االضصخابات التي حمت بالجولة الحفرية مغ الشاحية الدياسية  حمػضع التشفي

 . (66)والعدكخية
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واحتفطت جديخة قػصخة بأىسية مػقعيا في وسط البحخ الستػسط ، واستغل ىحا السػقع 
القخصان استػلى اذ م، 2645سشة غداة البحخ والقخصان مغ السدمسيغ والشرارؽ . ففي 

شخابمذ عمى سفيشة محسمة بالبزائع ، وتحػل  ء مجيشةاشفي مي شػيالقذتالي جاسبيخدؼ کاستم
تػلى القائج البحخؼ م، وبعج أن   2556سشة وفي شيخ أغدصذ ،  صخةػ ستة إلى جديخة قيبغش

 غدا األسصػلفي البحخ الستػسط درغػت محل سشان باشا في ؾيادة األسصػل العثساني  
يا ، ثع تػجو إلى ميشاء ليكاتا ب، ونيصخة ػ سػاحل صقمية وإيصاليا ، جديخة قالعثساني 

(Licata وىػ ميشاء ترجيخ القسح في صقمية ، )(67) فاستػلى عميو . 
 سكاى جزٌرة قىصرة وحأثرهن بالعرب

يحكخ ياقػت الحسػؼ و ضل سكان جديخة قػصخة مدمسيغ فتخة شػيمة مغ الدمغ . 
لثالث عذخ السيبلدؼ مغ أنيع كانػا في مدتيل القخن الدابع اليجخؼ / ام( " 2118ىـ/616)

وحخص الحكام الشرارػ عمى وىع فخقة مغ الخػارج االباضية ، . (68)" الخػارج الػىبية 
شكا صاحب أراجػن إلى و م ،  2068إبقائيع في الجديخة لبلستفادة مشيع إقتراديا . ففي سشة 

كانػا يذجعػن مدمسي قػصخة  سمصان تػنذ الحفري مغ أن بعس رجال الجولة الحفرية
عمى اليجخة مغ الجديخة ، وشالب بعػدة الشازحيغ ، ال بل واستيصان آخخيغ مغ إفخيؿية في 

 . (69)الجديخة 
وفي مصمع القخن العاشخ اليجخؼ / الدادس عذخ السيبلدؼ ، كان الشرارػ  

القخيبة مغ ليجة صخة يختجون زيا واحجا ويتكمسػن لغة واحجة ىي العخبية ، ػ والسدمسػن في ق
شعة اولسا فخ مغ األسخ في مجيشة تػنذ التاجخ البخوفشدالي )مغ مق ،أىل جديخة مالصة

ووصل إلى جديخة قػصخة ،  م(2674عام )( Bonnet) بخوفانذ بجشػب فخندا( جان بػنيو
استغخب وضغ أنو أؼ أنيا ليجة عخبية  -الحع أن لغة أىل الجديخة شبيية بالمغة السالصية 

 . (04)جػ لكغ اىل قػصخة أووه وامشػهلغ يش
م( أن جديخة  2066/  ـى۷۳۹ويدتفاد مسا أورده الفؿيو ابغ ناجي القيخواني )ت سشة 

ما  اً قػصخة كان يقصشيا آنحاك السدمسػن والشرارػ ، وأنو كان لمسدمسيغ بيا قاض ، وأنيع كثيخ 
وجخػ لي، وانا قاض بجخبة ]حػالي " كانػا يتخددون عمى السػانئ التػندية. يقػل ابغ ناجي 

م( أن قجم لي رسع ؼيو شيادة قاضي قػصخة، يحكخ حق شيػد مغ  ۱۳۹۷ىـ/۷۷۷)سشة 
ألنيع مدمسي  صاحبو مغ ذلظ، امكغعمسو، فصمب مشي العارض أن أوقع عمى خصو، فمع 
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ىع قػصخة قادرون عمى التحميل في الخخوج مشيا ، وربسا يخخج بعس مغ فييا ويعػد الييا ، و 
 . (02) "الكفار تحت حكع

حدغ حدشي عبج الػىاب إلى ذلظ فتػؽ صادرة عغ اإلمام البخزلي  السؤرخويزيف 
ومثمو عشجنا بإفخيؿية أىل قػصخة ، فإنيا تحت إيالة أىل " م( يقػل فييا :  2068/ ھ۷۷۱)ت 

 الكفخ ، وقج اختار بعزيع اإلقامة بيا ، فسغ غمب عمى أمخه مشيع فمو مشجوحة ، وليذ
بجخحة في حقو ، ألنو كالسكخه ، ومغ كان باختياره فيػ جخحة وحكع ما لو يجخؼ عمى ما 

، فزبًل عغ ذلظ  (01) "سبق ؛ وىع ]مدمسػ قػصخة[ ونحػىع مغ أىل األنجلذ يدسػن بالججغ
قػصخة كانت إلى عيج قخيب عادات عخبية ، فكانػا يمبدػن الذاشية ان مغ عادات سكان 
ء لمخأس ، والقذابية الرػؼية ، كسا أن الشداء كغ إلى أمج قخيب التػندية الحسخاء غصا

 .  (06)يتحجبغ عشج الخخوج مغ مشازليغ بحيث ال تبجو سػػ عيػنيغ
حدغ حدشي عبج الػىاب إن السفخدات مغ أصل عخبي في ليجة أىل  ويحكخ السؤرخ

ارة ك( وسZebiboب )بيقػصخة مغ الكثخة بحيث تكفي إلعجاد معجع بيا. ومغ ىحه السفخدات ز 
( . وأما Giufaواسسو العخبي )الفكاـية )قفل( وحؽيان ، ال بل إنيع احتفطػا بذخرية جحا 

% ، ومشيا عمى سبيل السثال : الحسة ، بػيخة ، 84أسساء األماكغ بقػصخة فيي عخبية بشدبة 
ندي . ال بل إن السؤرخ الفخ (00)سجارؼ ، السخسي ، الكجية )أؼ الخبػة ( ، جبل ، اليسشية 

احتفطتا بدكانيا يقرج )قػصخة( وبشصبلرية  -جديخة الفخسان  -إن مالصة " بخوديل يقػل 
 (05)"ىحا  العخب وليجتييا العخبيتيغ إلى يػمشا

 واسخعواله يف ادلراسالث وًقل االخبار : محام الزاجل

الحسام  الجاجغ السجرب عمى التػشغ في أعسجة أو بخوج خاصة. وإلى ىحا الشػع وىػ 
ا ، وىػ السعخوف سونط اً األخيخ كثيخا ما أشار السرشفػن العخب في القخون الػسصى نثخ 

( ، وىػ أغمى الحسام  ؾيسة ، ويعخف بالحسام  carrier - pigeonsبالداجل أو اليجؼ ) 
الخسائمي ، وىػ الحؼ كان السمػك يتخحونو لحسل الخسائل السدتعجمة . وكان مغ نتيجة 

لخوم البيدنصييغ في إقميع الثغػر عمى حجود الذام الذسالية أن انتذخت االترال بيغ العخب وا
حتى إنيا اجتحبت عجدا  انتذخت، وىي ىػاية سخعان ما «المعب بالحسام » بيغ العخب ىػاية 

 .  (06)سا بالبرخة يمغ الخمفاء العباسييغ ، وتشافذ فييا الشاس بالعخاق س
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يقػل : زجل الحسام يدجميا زجبل ،  (07)أما عغ معشى كمسة )الداجل( فإن ابغ سيجه
الشقازات وىغ الدساويات " ويزيف بأن مغ ىحا الحسام  ،أرسميا عمى بعج، وىي حسام الداجل 

خدن الدساء مغ السػاضع التي يختفعغ مشيا حتى يغبغ عغ يكأنيغ  صعجاً يحىبغ في اليػاء 
غ ويخفعغ مغ مخحل إلى مخحل اء ، الػاحج اليادؼ ، وىغ البلئي يجربجالعيػن .... ومشيغ الي

ر مرخ... وال يكػن ذلظ إال بالتجريج والتػشئة مغ يغ مغ البعج مغ ببلد الخوم وعخ ئيج حتى
سػا خ اء مشيا العمساء والقجماء ذوو الفخاسات كسا تفجمػضع إلى مػضع .... وقج تفخس في الي

 . (08) "في الخيل والشاس 
 محام الزاجل يف حارٌخ ادلغرب :

حخص ببلد السغخب بعيجة عغ دور حسام الداجل في نقل الخسائل واالخبار  فولع تكع 
ال حسام سعمى استع م(949-844ىـ/196-280السجة امخاء األغالبة في إفخيؿية )حكسػا في 

ام مجرجة عمى شػل ساحل افخيؿية  سلمح دالداجل لشقل الخسائل ، وكانت ثسة محصات أو مخاک
ت أو السحارس عمى شػل الداحل ، وكان يقرج بيا تأميغ شخق السغخب ، محاذية لمخباشاو 

ؼيسا يتعمق بغارة قج  السيساوصػل الخسائل السدتعجمة مغ أمخاء األغالبة في القيخوان والييع ، 
ل عمى وجػد مثل تمظ السخاكد عمى يولعل اسع بمجة الحسامات ، دل ،يذشيا الخوم عمى الداحل 

لتي قادىا القاضي أسج بغ الفخات مغ سػسة لغدو جديخة الداحل وفي أثشاء الحسمة السطفخة ا
اتخح األغالبة مغ فم( ، ۲۱۲/۷۲۸صقمية وانتداعيا مغ أيجؼ الخوم البيدنصييغ )صيف سشة 

الدخيعة االتراالت ام الخسائل في سلح اً ىام اً جديخة قػصخة محصة لسخاكبيع ونربػا بيا مخكد 
نطخا لتػسط والفاشسييغ واحتفطت جديخة قػصخة بسخكدىا الحخبي في عيجؼ األغالبة  ، (09)

لشقل السعمػمات الدخيعة بيغ و ام الخسائل سمػقعيا بيغ إفخيؿية وصقمية ، وكان بيا محصة لح
 . (54)الحخبية وقادتيا الى حكام افخيؿيةالبخ اإلفخيقي واألساشيل 

الحيغ خمفػا األغالبة عمى  الفاشسييغفتخة حكع وؼيسا يتعمق باستعسال حسام الداجل في 
م أن عبيج هللا السيجؼ كتب  ۹۱۱/  ۲۹۷ضسغ حػادث سشة  (52)أفخيؿية ، يحكخ ابغ عحارؼ 

 ؼبعث ،إلى عاممو بصخابمذ يأمخه بقتل ابغ زاكي تسام بغ مبارك األجابي الشتباىو في والئو 
 غأب ه قخأ  ساكتاب عبيج هللا . فمعامل شخابمذ في ابغ زاكي ، وكان عسو ، ثع عخض عميو 

وكتب إلي عبيج هللا بخبخ قتمو  "ما أمخت بو . فقجمو وضخب عشقو  زاكي قال لو : ياعع ، نفح
 .   "ام وصل إلى رقادة ) قخب القيخوان( مغ ساعتو سمع ح
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 ، يحكخ ابغ عحارؼ أن عبيج هللا الذيعيم( 920-926ىـ/642) ومغ حػادث سشة
، فكان كمسا دخل  شخق ببلد السغخببغ يػسف بالجيػش في حسمة تأديبية إلى  اسةبأخخج ح

ومثل ذلظ فعل بجساعة بسجيشة بخقة )يعشي السخج( وججىع  ،مجيشة فتظ بأىميا وصادر أمػاليع
، فأمخ « ان ىحه الحسام كانت تأتييع باألخبار مغ قبل بشي العباس»يمعبػن بالحسام ، فقال : 

 . (51)حلظ بقتميع ك
ي القخن الخامذ لميجخة / فاستعسال حسام الداجل ف ولع تكغ ببلد االنجلذ بعيجة عغ

احتفاظ ذلظ الى يعػد الفزل في بشقل االخبار و ستعسل الحسام االحادؼ عذخ السيبلدؼ . 
ذ بغ حبػس صاحب غخناشة بسجيشة مالقة بعج أن انتدعيا السعتسج بغ ياألميخ الديخؼ باد

عمى السجيشة بالتػاشؤ مع  ششوأيجؼ بشي زيخؼ إثخ ىجػم مباغت  قريخة ، مغ لسجةعباد ، 
 . م2467ىـ/059م أىميا عا

فان مالقة سقصت في يج السعتسج اال قربتيا فانيا " (56)يقػل الفتح بغ خاقان و 
امتشعت بصائفة مغ الدػدان السغاربة ... وفي أثشاء امتشاعيع شيخوا إلى باديذ مغ ذلظ خبخا 

ية الحؼ باغت جشػد بشي عباد وأوقع بيع ، ونجا اكتيبة عمييا قائجه ابغ الشفأرسل في الحال » 
 ."نجه السجاورر السعتسج بغ عباد برعػبة والذ معترسا بحرغ 

 وبعج أن عدم الدمصان السخابصي يػسف بغ تاشفيغ 
الشرارػ ، ألح عمى السعتسج بغ عباد  ضجعمى نججة أىل األنجلذ م( 2421ىـ/544) ت

خة الخزخاء ليتخحىا قاعجة لقػات السخابصيغ القادمة مغ عجوة السغخب ، فاعتحر باخبلء الجدي
فمع يكغ إال كمسح البرخ وإذا بسائة شخاع قج أشمت " األمخ عغ تمبية الصمب .  غالسعتسج باد

 .(50) "ام اليو ، فأمخه بإخبلئيا حسصيخ ابشو )يديج الخاضي( الفعمى الجديخة ، 
 رجب ۱۲وعمى أثخ انترار السدمسيغ في وقعة الدالقة الذييخة )يػم الجسعة 

ضفارة كاغج عمى عخض اإلصبع " م(، تشاول السعتسج بغ عباد  2486خ اکتػب 16ىـ/079
وكتب فييا سصخيغ إلى ابشو الخشيج : اعمع انو التقت جسػع السدمسيغ بالصاغية ادفشر المعيغ 

أيجييع السذخكيغ  والحسج هلل رب العالسيغ . فأعمع بحلظ مغ قبمظ ففتح هللا لمسدمسيغ وىدم عمى 
مغ إخػانشا السدمسيغ والدبلم . وكان عشج الدوال مغ يػم الجسعة ، وعمق الطفارة مغ جشاح 

كان في ذلظ اليػم ، فػصل  فكان الشاس باشبيمية اقشط ما ،ام كان احتسمو معو ليحا الحال سح
 . (55) "شاس بسدجج اشبيمية ، فعع الدخور وكثخ الجعاء الحسام مغ يػمو وقخئت عمى ال
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 080)ت  يةادح صاحب السخ صساد األصفياني الكاتب أن السعترع بغ سويخوؼ الع
ه الذػق الييا فكتب عمى جشاح شائخ د م( تحكخ في بعس مشتدىاتو حطية ، في ۱۷۹۱/ ھ

 تحية :
 .(56)سخا مجتكػن عمى أفق السشية        وحسمت ذات الصػق مشي تحية      

انو بدبب غارات  م(۱۷۷۷/ھ082)ويحكخ ابغ األثيخ في جسمة حػادث سشة 
)أؼ أىل بيدة (  السدمسيغ عمى سػاحل جديخة صقمية أعج الخوم  وحمفاؤىع مغ البيذانييغ

والجشػبييغ وىع مغ الفخنج اسصػال مغ أربعسائة قصعة واجتسعػا بجديخة قػصخة فكتب أىل 
جشاح شائخ ،  قػصخة كتابا إلى األميخ الديخؼ تسيع بغ السعد بغ باديذ صاحب السيجية  عمى

 .  (57)يحكخون وصػليع وعجدىع وحكسيع عمى الجديخة  
 :رسائل محام الزاجل وهذارجه 

ومغ ببلد السدمسيغ أنتقمت تخبية حسام الداجل الى ببلد اوروبا ، السيسا في الجدر 
االيصالية والببلد االنجلدية وذلظ لتأثخىع بالعخب السدمسيغ في نقل األخبار الدياسية او 

كتب عمى ورق رقيق ججا يعخف باسع تكانت الخسائل التي يحسميا حسام الداجل العدكخية ، و 
انت الخسائل عصخ إذا كانت تتزسغ أنباء سارة ، أما الخسائل التي تحػؼ ورق الصيخ ، وك

كان اإليجاز الذجيج مغ أىع مسيدات  ،خام دذو باليأنباء سيئة فكان الحسام الحؼ يشقميا يدػد ر 
الخسائل التي يشقميا حسام الداجل ، فيتغشى فييا عغ اليػامر وعغ عبارات البدسمة أو التقجيع 

وكانت الخسائل تكتب  ، يخد فييا ذكخ الدشة بل يكتفي بحكخ اليػم والذيخ وال ،أو األلقاب 
 . (58) خف بالػبار ألنو يذبو ذرات الػبار ، وتختتع بعبارة )كفى باهلل ىاديا(عق يبخط دق

ال حسام الداجل لشقل البخيج السدتعجل خبلل القخن التاسع سوقج انتيى تجريجيا استع
وقج " يقػل :  م(2028ىـ/812سشة )ؼ ، فالقمقذشجؼ الستػفي لميجخة / الخامذ عذخ السيبلد

 . (59) "ج الحسام اآلنيتعصل تجر 
وىكحا فان الجور اليام الحؼ كان يزصمع بو حسام الداجل في نقل األنباء والسعمػمات 
عمى وجو الدخعة في الببلد اإلسبلمية شػال القخون الػسصى ىػ أشبو ما يكػن بجور البخيج 

 ولعل عبارة )شيخ بخؾية( ، شا ىحا الجػؼ في يػم
و) عمى الصائخ السيسػن( ىسا مسا وصمشا مغ عبارات تخجع إلى أيام استخجام حسام الداجل في 
نقل الخسائل السدتعجمة . وقج كان حسام الداجل عػنا لراحب البخيج في الجولة اإلسبلمية 
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وىػ )صاحب البخيج واألخبار( ، لمؿيام بػاجباتو الخصيخة التي يدتجل عمييا مغ لؿبو الكامل 
فيػ فزبل عغ كػنو مدؤوال عغ السخاسبلت البخيجية الخسسية بيغ العاصسة واألقاليع كان عيغ 

ال ، سلمخميفة أو األميخ في الجية التي يعسل فييا ، يدوده مشيا بانتطام بأخبار الػالة والع
 .   (64)ويػاؼيو بتقاريخ عغ أحػال اإلقميع االقترادية

جديخة قػصخة دورًا ىامًا وحزاريًا في نقل العمػم والسعارف واألداب األسبلمية وأدت 
الى الببلد األوروبية كثميا مثل صقمية وقبخص وغيخىا مغ جدر البحخ الستػسط ، فزبًل عغ 
نقميا شخق الدراعة والرشاعة والحخف ، مسا جعل التصػر الحؼ شيجتو اوروبا ؼيسا بعج ىػ 

سعارف العخبية االسبلمية التي تخجست مشيا اآلف الكتب العخبية االسبلمية نتاج تمظ العمػم وال
 .(62)الى المغات االوروبية السختمفة

 :اخلامتت 
مغ نتائج ما تػصمت اليو أن جديخة قػصخة كانت محصة لمتبادل الثقافي والحزارؼ 
بيغ ضفتي البحخ الستػسط ، ونالت مغ االستقخار لسجة قخنيغ ، إذ كانت تحت الحكع العخبي 
اإلسبلمي سػاء لمػالة أو لؤلغالبة أو الفاشسييغ  وازدىخت الجديخة في جسيع الشػاحي الحياتية 

ية أو االقترادية  فتأثخ سكانيا األصميػن بالعخب السدمسيغ ومشيع مغ أسمع سػاء االجتساع
وتكمسػا المغة العخبية  وكانت ىي المغة الدائجة ، وبعج انتياء الحكع العخبي سشة 

م وسيصخت الشػرمان عمى الجديخة لع يغيخوا مغ واقع الجديخة بذيء وذلظ 2165ىـ/666
 جال الدراعي والعسخاني والعدكخؼ . لحاجتيع الى العخب السدمسيغ في الس

وأستسخ الػجػد والثقافة العخبية اإلسبلمية الى أن تع تخحيل السدمسيغ عمى يج ممظ 
قذتالة ، كسا ىجخ السدمسيغ مغ اسبانيا الحيغ أشمق عمييع السػرسكيغ وبحلظ أنتيى الػجػد 

بية في تمظ الجديخة وبقيت اإلسبلمي العخبي في تمظ الجديخة ولكغ بقيت الثقافة والحزارة العخ 
الكمسات العخبية باؾية في مفخدات لغة أىل الجديخة وعادات أىميا تذبو الى حج كبيخ عادات 
أىل تػنذ مغ شبخ الصعام ولبذ الثياب الخسسية والذعبية ، وقام أىل الجديخة بتخبية الحسام 

قػصخة محصة لشقل كتب الداجل لشقل الخسائل ونقمػا تمظ الصخيقة الى أوربا ، وكحلظ كانت 
عمساء العخب السدمسيغ الى أوربا ، ولكغ الحقج الرميبي لجػ ممػك الشرارػ ضج السدمسيغ 
أدػ الى قصع التػاصل الحزارؼ الحؼ تػج بقتل وتيجيخ العخب السدمسيغ مغ جسيع االراضي 
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مغ األوربية سػاء في األنجلذ أو جدر البحخ الستػسط ، وبحلظ أسجل الدتار عمى محصة 
 محصات التػاصل الحزارؼ بيغ ضفتي البحخ الستػسط اال وىي جديخة قػصخة االسبلمية . 

 ادلصادر وادلراجعقائوت 
دار ،  8ج: الكامل في التاريخ ، ىـ(664)ت ابغ األثيخ ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم  -2

 . ۱۹۸۷ ،خوتيبالكتاب العخبي 
 قبلئج العؿيان ىـ( ،519ابي نرخ الفتح بغ دمحم بغ عبج هللا )ت ابغ خاقان :  -1

 ومحاسغ االعيان ، تح: حدغ يػسف خخبػش ، مكتبة السشار ، د.ت .
ويػان السبتجأ والخبخ ، دار  كتاب العبخىـ( 848بغ دمحم ) تابغ خمجون، عبج الخحسغ  -6

 . 2988الفكخ بيخوت ، 
يج السغخبي : كتاب الجغخاؼيا ، تحقيق ابغ سعيج ، أبػ الحدغ عمي بغ مػسى بغ سع -0

 . ۱۹۸۷إسساعيل العخبي ، بيخوت 
في المغة ، دار السخرز ىـ( 058، ابػ الحدغ عمي بغ أسساعيل ) تابغ سيجه   -5

 .1444احياء التخاث العخبي ، بيخوت ، 
في اخبار االنجلذ : البيان السغخب ىـ(721، ابػ عبج السمظ بغ دمحم ) ت ابغ عحارؼ  -6

 .  2985والسغخب ، فرل السػحجيغ ، دار الثقافة ، الجار البيزاء ، 
: السخترخ في أخبار البذخ )قصعة ىـ(771) تأبػ الفجاء ، عساد الجيغ إسساعيل   -7

 .۱۷۷۸م. أمارؼ ، ليبدظ  :قيفي السكتبة العخبية الرقمية ، تحق
: ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق ، )قصعة  ىـ(504تاإلدريدي ، أبػ عبج هللا دمحم )  -8

 .۱۷۷۸ق م. أمارؼ ، ليبدظ يفي السكتبة العخبية الرقمية ، تحق
: السغخب في ذكخ ببلد السغخب )قصعة ىـ(054) ت البكخؼ ، أبػ عبيج عبج هللا  -9

 . ۱۹۹۷ذ يق دؼ سبلن ، بار يمدتخخجة مغ كتاب السدالظ والسالظ ( ، تحق
يع حدغ : تا  -24  .2985، دار التخاث ، القاىخة ، ريخ االسبلم الدياسي حدغ إبخـا
، ورقات عغ الحزارة « قرة جديخة قػصخة العخبية »حدغ حدشي عبج الػىاب :  -22

 .۱۹۹۹العخبية بإفخيؿية التػندية ، القدع الثاني ، تػنذ 
: الخوض السعصار ، تحقيق إحدان عباس ىـ(084)تالحسيخؼ ، دمحم بغ عبج السشعع  -21

 . ۱۹۸۷، بيخوت 
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ب خميفة دمحم التميدي ي، تعخ  ۱۹۱۱روسي ، إتػرؼ : ليبيا مشح الفتح العخبي حتى سشة  -26
 . ۱۹۸۹خوت ي، ب
خخيجة  ىـ( ،597، ابػ عبج هللا دمحم بغ حامج صفي الجيغ )تالعساد األصفياني -20

قدع شعخاء السغخب واالنجلذ ، تح : دمحم الخوس السصػؼ ، الجار القرخ وجخيجة العرخ، 
 . 2972ية لمشذخ ، التػند

العسخؼ ، أبػ العباس أحسج : مدالظ األبرار في مالظ األمرار )قصعة في السكتبة  -25
 .۱۷۷۸ق م. أمارؼ ، ليبدظ يالعخبية الرقمية ، تحق

ليفي ، بخوفشدال ، حزارة العخب في األنجلذ ، تخجسة ذوقان فخفػط ، مشذػرات  -26
 مكتبة الحياة ، بيخوت )د.ت( . 

 .2985دولة االسبلم بشغازؼ ، ليبيا ، مشقخيػس ، تاريخ  -27
في غرغ ب ي: نفح الص(2401، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم التخمداني ) تالسقخؼ  -28

  .2977االنجلذ الخشيب ، دار صادر ، بيخوت ، 
ىـ( الحمل السػشية في ذكخ االخبار 721ابغ الدساك ، ابػ القاسع دمحم العاممي )ت -29

 . 1424بيخوت ، السخاكذية ، دار الكتب العمسية ، 
،  0ج: معجع البمجان ، ىـ(616)تياقػت الحسػؼ ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا  -14

 ) د.ت(.بيخوت
 
1- Braudel, F., The Mediterranean and the Mediterranean World in 
(11) the Age of Philip II, London 1978,  
2- Collins English Dictionary, London 1979, 
3- Lewis, B., The Arabs in History, London 1950,   
4-   Luttrell, A., “The Crusade in the Fourteenth Century”, Europe 
in (rupu) the Late Middle Ages, London 1970, 
 

 االحاالت
                                                 

)1) Collins English Dictionary, London 1979, p. 1061. 
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، تحقيـق فـي خبـخ االقصـار الـخوض السعصـار  ىــ(،944)تعبـج السـشعع عبج هللا بغ الحسيخؼ ، دمحم بغ (  1)
 .086، ص  ۱۹۸۷بيخوت مؤسدة ناصخ لمثقافة ، إحدان عباس ، 

البــاروني ، دمحم عســخ ، األســبان وفخســان القــجيذ يػحشــا فــي شــخابمذ ، مصبعــة مــاجي ، شــخابمذ ، (  6)
  . 6، ص 2951

دار الغــخب ، : السغــخب فــي ذكــخ بــبلد السغــخب  ىـــ( 087العديــد بــغ دمحم )ت البكــخؼ ، عبيــج عبــج (  0)
 . 05ص 2994،  األسبلمي ، بيخوت

، ص  دار صادر ، بيخوت: معجع البمجان ، ىـ(616) ت ياقػت الحسػؼ ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا (  5)
0۱۳ . 

، ورقــات عــغ الحزــارة العخبيــة بإفخيؿيــة « قرــة جديــخة قػصــخة العخبيــة »حدــغ حدــشي عبــج الػىــاب : (  6)
 .2، الحاشية رقع  ۲۷۲، ص ۱۹۹۹التػندية ، القدع الثاني ، تػنذ 

: ندىـة السذـتاق فـي اختـخاق اآلفـاق   ىــ(564)ت الذخيف بغ ادريذ عبج هللا دمحم بغ اإلدريدي ، (  7)
 . 15-10، ص2989د.م ، نذخ عالع الكتب ، ، 
: كتـاب الجغخاؼيـا ، تحقيـق  ىــ(680)تابغ سعيج ، أبػ الحدغ عمي بـغ مػسـى بـغ سـعيج السغخبـي(  8)

ـــــي ، بيـــــخوت  ـــــجيغ إســـــساعيل 200ص  ۱۹۸۷إســـــساعيل العخب ـــــجاء ، عســـــاد ال ـــــػ الف : ىــــــ(761)ت. أب
 . 209صىـ ، ۱۳۲5، شبع السصبعة الحديشية ، مرخ ، السخترخ في أخبار البذخ 

 .086الحسيخؼ : الخوض السعصار ص (  9)
(10(Braudel, F., The Mediterranean and the Mediterranean World in (11) the 
Age of Philip II, London 1978, p. 144. 

 .05البكخؼ : السغخب في ذكخ ببلد السغخب ص (  22)
 .026قػت الحسػؼ : معجع البمجان ، الجدء الخابع ، ص يا(  21)
 .۲۷۹حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات ، القدع الثاني ، ص (  26)
 .086الحسيخؼ : الخوض السعصار ص (  20)

)15 (Lewis, B., The Arabs in History, London 1950, p. 116.  
 .۲۹۷حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات ، القدع الثاني ، ص (  26)
 .۳۷۲ص  نفدوالسرجر (  27)
 .۲۹۱ص  نفدوالسرجر (  28)
 .026قػت الحسػؼ : معجع البمجان ، الجدء الخابع ، ص يا(  29)
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،  8ج، ۱۹۸۷خوت يـالكامـل فـي التـاريخ ، ب ، ىــ(664) تابغ األثيخ ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم(  14)
 .۱۷۷ص 

 .086الحسيخؼ : الخوض السعصار ص (  12)
ىػ الحدغ الثاني بغ أبي الفتػح الكمبي الرقمي ، عاشخ األمخاء الكمبييغ في صـقمية لقـب برسرـام (  11)

؛ مشقخيــػس ، تــاريخ دولــة االســبلم  248-247، ص 2الجولــة ســيف الجولــة ، زمبــاو ، معجــع االندــاب ، ج
 . 690، ص 2، ج 2985بشغازؼ ، ليبيا ، 

 . 207، ص  8جابغ األثيخ : الكامل في التاريخ ، (  16)

Cowdrey, H. E. J., “The Mahdia Campaign of 1087,” English Historical Revue, 
No. 362-January 1977, p. 25 (lines 15–18). 

 .  621، ص 8ج،ابغ األثيخ : الكامل في التاريخ (  10)
تـاريخ العـخب والبخبـخ وديـػان السبتـجأ والخبـخ فـي : العبـخ ىـ(848بغ دمحم )تابغ خمجون، عبج الخحسغ (  15)

 5، ج2988، بيـخوت ،  1ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصان االكبـخ ، تـح : خميـل شـحاذة ، دار الفكـخ ، ط
 . 065- 066 ، ص

 . 667، ص 5، جابغ خمجون، العبخ (  16)
 . 668، ص 5، ج السرجر نفدو(  17)
لثـػرة أىـل صـقمية بعـج أن ىي مدتػششة في وسط ايصاليـا خررـيا السمـظ فخيـجريظ الثـاني بعـج قسعـو (  18)

تــع قتــل االف مــغ السدــمسيغ والتشرــيخ االف اخــخػ مــشيع أال أن السدــمسيغ تسكشــػا مــغ احيــاء روحيــع الجيشيــة 
واعـــادة نذـــاشيع الدراعـــي والتجـــارؼ فأصـــبحت لػشـــيخة مـــغ اىـــل السخاكـــد االنتاجيـــة التـــي تســـػل مجيشـــة نـــابمي 

م ، تخجســــة احســـــج 2644-2114ة وســــقػشيا ، بــــالحبػب . بتــــخو ايجيــــجؼ ، مدــــتػششة لػشـــــيخة االســــبلمي
 .  66، ص 1421الرسعي ، دار السجػ االسبلمي ، 

 .۱۷ - ۹ص ، ابغ خمجون، العبخ (  19)

ىـــ( الســؤنذ فــي اخبــار افخيؿيــا وتــػنذ ، دار 2224ابــغ ابــي ديشــار ، دمحم بــغ ابــي قاســع الخعيشــي )ت(  64)
 .257، ص 2996،  6السديخة ، بيخوت ، ط

)31)  Luttrell, A., “The Crusade in the Fourteenth Century”, Europe in (rupu) the 
Late Middle Ages, London 1970, p. 138. 

 .۱۲۹، ص  7جابغ خمجون : كتاب العبخ ، (  61)
 .۲۸۹حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات ، القدع الثاني ، ص (  66)
 . ۲۸۷ص  نفدو،السرجر (  60)
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ىـــ( ، مدــالظ االبرــار فــي مسالــظ االمرــار ، دار 709شــياب الــجيغ احســج )تفزــل هللا العســخؼ ، (  65)
 .251، ص 2982الفكخ ، بيخوت ، 

 . 185، صحدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات  (66)
خوت يــب خميفــة دمحم التميدــي ، بيــ، تعخ  ۱۹۱۱روســي ، إتــػرؼ : ليبيــا مشــح الفــتح العخبــي حتــى ســشة (  67)

 .260، ص ۱۹۸۹
 .026، ص  0جقػت الحسػؼ : معجع البمجان ، يا(  68)
 .020، ص  0السرجر نفدو ، ج(  69)
 .265ص، ليبيا ، روسي (  04)
 .۳۷۷حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات ، القدع الثاني ، ص (  02)
 .۳۷۱ص ،  نفدوالسرجر (  01)
 .۳۱۳ص ،  نفدوالسرجر (  06)
 . ۳۱۲ - ۳۷۷حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات ص (  00)

(45 ( Braudel  ،p . 150 , n. 182. 

فــي صـشاعة االنذــا ، دار الكتــب العمسيــة  صــبح األعذــىىــ( ، 812أحســج بــغ عمــي )ت القمقذـشجؼ : (  06)
 . 209،  89، ص 1بيخوت ، ج

، تـح  السخرـزىـ( 058ابي عبج هللا الحدغ عمي بغ اسساعيل بغ سيجه االنجلدي ) تابغ سيجه : (  07)
 . ۱۸۱-۱۸۷، ص : عبج الحسيج احسج بغ يػسف ، دار الكتب العمسية ، بيخوت  د.ت 

 ۱۸۷ابغ سيجه : السخرز (  08)
 . ۲۷۹ ، ص1ق حدغ حدشي عبج الػىاب : ورقات (09)
 .۲۹۱ ،ص1قنفذ السرجر،  (54)
فــي اخبــار االنــجلذ البيــان السغــخب ىـــ( ، 695ابــػ اعبــاس أحســج بــغ دمحم السخاكذــي )تابــغ عــحارؼ :  (52)

يع الكتاني وأخـخون ، دار الغـخب االسـبلمي ، بيـخوت  -260، ص 2، ج 2995والسغخب ، تح : دمحم ابخـا
265 . 

 ۱۸۷ابغ عحارؼ : البيان السغخب  (51)

ومحاسـغ االعيـان ، تـح:  قبلئج العؿيـان ىـ( ،519ابي نرخ الفتح بغ دمحم بغ عبج هللا )ت ابغ خاقان :(56)
 . ۱۷ 29-28، ص 2، مكتبة السشار ، د.ت ، جحدغ يػسف خخبػش 

ىـــ( نفــح الصيــب فــي غرــغ االنــجلذ الخشــب وذكــخ وزيخىــا 2402، احســج بــع دمحم بــغ أحســج )تالسقــخؼ (50)
  .679-678، ص 5، ج 2968لدان الجيغ بغ الخصيب ، تح: احدان عباس بيخوت ، 
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السػشــية فـي ذكــخ االخبــار السخاكذــية ، دار ىـــ( الحمــل 721ابـغ الدــساك ، ابــػ القاســع دمحم العـاممي )ت (55)
 . 57، ص 1424الكتب العمسية ، بيخوت ، 

خخيــــجة القرــــخ وجخيــــجة  ىـــــ( ،597، ابــــػ عبــــج هللا دمحم بــــغ حامــــج صــــفي الــــجيغ )تالعســــاد األصــــفياني(56)
ص ،  2972قدع شعخاء السغخب واالنجلذ ، تح : دمحم الخوس السصػؼ ، الـجار التػندـية لمشذـخ ، العرخ، 

۷۷ -۷۹. 
تـح: عسـخ عبـج الدـبلم ،  الكامـل فـي التـاريخ ،ىــ( ، 664عمي بغ ابي الكخم الجدرؼ )تابغ األثيخ :  (57)

 .  208-207، ص 8، ج2997دار الكتاب العخبي ، بيخوت ، 
 . 252، ص 8ج،  السرجر نفدو (58)
 . 252، ص8ج،  السرجر نفدو  (59)
 .690، ص 20القمقذشجؼ ، صبح االعذا ، ج (64)

ليفي ، بخوفشدال ، حزارة العخب في األنجلذ ، تخجسة ذوقان فخفػط ، مشذػرات مكتبة الحياة ،  (61)
 .  15-14بيخوت ، ص


