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 في القرن السادس الهجري الغزو النورماني لمساحل اإلفريقي )تونس وليبيا(
 فراس سميم حياوي .أ.م.د

 قسم التاريخ/األساسية ةكمية التربيجامعة بابل/
 المقدمة

في مطمع القرن السادس اليجري/الثاني عشر الميالدي كان حكم النورمان قد توطد في جزيرة صقمية بعدد نن انتزعوىدا 
م، وننيوا بذلك الوجود العربي اإلسالمي في ىذه المنطقة والدذي اسدتمر ثكثدر مدن 1991ىد/484لعرب المسممين عام من يد ا

سدتراتجية واقتصدادية، فاداًل عدن اثطمداع  قرنين من الزمان، ونخدذوا يككدرون فدي السديطرة عمدي نفريقيدة تحدركيم دوافدع دينيدة وا 
وتقمددص مندداطو نكوذىددا بسددبب انشددراليا بالصددراع مددع القبايدد  اليالليددة التددي  التوسددعية منتيددزين فرصددة تذبددذب يمددارة بنددي زيددري

م بددرمر مددن الخميكددة الكدداطمي المستنصددر بدداض، الددي جانددب اددع  الدولددة الكاطميددة 1951ىددد/443غددزت المرددرب بحدددود عددام 
تيان بيا عمي مسرح اإلحداث وانشراليا بالحروب الصميبية، وانشرا  المرابطين في مواجية الموحدين الذين ظيروا كقوة ال يس

السياسددية فددي المرددرب اثقصددي، وفددي ظدد  ىددذه الظددرو  القدداىرة وجددد النورمددان الكرصددة مواتيددة لتنكيددذ مشددروعيم التوسددعي فددي 
م ومددن ثددم بقيددة السدداح  1135ىددد/529االنطددالو مددن صددقمية نحددو السدداح  المرربددي، فبدددوا باالسددتيال  عمددي جزيددرة خربددة عددام 

 حوا بتماس مباشر مع مدن ذلك الساح . اإلفريقي، وبذلك نصب
تعرض ساح  نفريقية لرارات النورمان المدمرة، مما جع  نىميا يمزمون مدنيم نو ينتقمدون يلدي المنداطو الداخميدة مدن 
الددبالد، مددع اددع  وااددا لمركددز المسددممين البحددري المتمثدد  بتمددارة بنددي زيددري وتنددامي ممحددوظ فددي النشدداط البحددري لممدددن 

 وه والبندقية وبيزا( بعد قيام الحروب الصميبية.اإليطالية )جن
تبددرز نىميددة المواددوع فددي دراسددة تدداريب امتنددا العربيددة فددي جيددة المرددرب ودورىددا فددي مقاومددة الرددزو النورمدداني، والتددي 

 تمت فقدان المسممين لجزيرة صقمية ووصو  القباي  الياللية وقيام دولة الموحدين.
صادي ثفريقية والنورمان عمي حدد سدوا  قبد  الردزو، ثدم دوافدع الردزو النورمداني تناو  البحث الواع السياسي واالقت

لمدن الساح  اثفريقدي، وبدايدة احدتال  مددن السداح  )صدكاقس والميديدة وسوسدة وغيرىدا( والجدزر المقابمدة لدو )ومنيدا جربدة 
نورمداني وىدم يطسدطرون نروع صدور مقاومدة نىدالي تمدك المددن لالحدتال  ال ىوقرقنة(، فاال عن مدينة طرابمس الررب، ومد

فدي صدقمية فوليدام اثو    المقاومة اد الرزاة، وحكزىم عمي ذلك قيام دولة الموحدين وامتدادىا شرقا، كما ساعدتيم الظرو 
خطددددارًا كثيدددرة داخدددد  صدددقمية وجنددددوب 1161-1154ىدددد/549-561) م( الدددذي خمدددد  والدددده رجددددار الثددداني يواجددددو مشددداك  وا 

فعدد  المدددن اثفريقيددة متخددذا شددك  ثددورات تحرريددة منيددا ثددورة صددكاقس بزعامددة عمددر الكريدداني عددام ينطاكيددة، وىكددذا كددان رد 
م مددرورا بتحريددر الميديددة عمددي يددد عبددد المددومن بددن عمددي نو  11158ىددد/553م واسددترداد طددرابمس فددي عددام 1156ىددد/551

 م وبذلك انتيي االحتال  النورماني لمدن الساح .1169ىد/555سالطين الموحدين عام 
اعتمد البحث عمي المنيج التحميمي المعتمد عمي االستنتاج والتحمي  في استقرا  الروايات، كما اعتمد عمي مجموعة 
من المصادر والمراجع العربية واثجنبية بعايا ذا فايدة كبيرة ال يمكن االسترنا  عنيا، وبعايا ذوات فايدة ثانوية، ويتقددم 

ىد(، ثندو حافد  بمعمومدات كثيدرة عدن نحدداث صدقمية، وفتحيدا وحدروب 639اثثير)ت تمك المصادر الكام  في التاريب البن
في الجزيرة، ونشار يلي اثحداث السياسية اثخرى الخاصة برمرا  الجزيرة وكذلك تكاصدي  عدن الردزو  نالعرب مع البيزنطيي

ىدد(، وىدو 712)كدان حيدًا عدام ن عدذارى النورماني يلي الساح  اثفريقي، ويميو كتاب البيدان المردرب فدي يخبدار المردرب البد
مدن الكتدب الميمدة التدي زودت البحدث بمعمومدات قيمدة عدن اثحدداث السياسدية واالقتصدادية، السديما ونن يخبداره منقولدة مدن 

ىدد(، الدذي يطدابو ابدن اثثيدر فدي 898، كمدا ىدو يصدرح بدذلك، وكتداب العبدر البدن خمددون)تمصادر لم يصد  بعاديا نليندا
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مع بعض الترير في التعبير، ومعني ىذا ينيما استقوا معموماتيم من نحدى الكتدب المكقدودة التدي كتبدت  كثير من النصوص
عددن تدداريب صددقمية ومنيددا )تدداريب صددقمية( ثبددي عمددي الحسددن بددن يحيددي الصددقمي المعددرو  بددابن الخددزاز والتددي ذكددره يدداقوت 

س لمقيرواندددي وكدددذلك كتددداب رحمدددة التجددداني، ىدددد(، فدددي معجمدددو مدددرات عددددة. كمدددا اعتمددددنا عمدددي كتددداب المدددون626الحمدددوي)ت
ىدددد(، ومصدددادر كثيدددرة نخدددرى ال يسدددما المجدددا  لدددذكرىا، نمدددا بالنسدددبة لممراجدددع الحديثدددة فقدددد 798لمتجاني)كدددان حيددد  فدددي عدددام

اعتمدددت الدراسددة عمددي بعددض المصددادر اثجنبيددة ياددافة يلددي كتدداب )تدداريب صددقمية اإلسددالمية( ثحمددد عزيددز، والددذي نفدداد 
مة السيما ما يتعمو بتاريب صقمية في المدة التي نحن بصددىا يذ اعتمد عمي جممة مدن المصدادر اثجنبيدة البحث فايدة مي

 التي لم نستطع الحصو  عمييا، وربما ذلك من الصعوبات التي واجيت الدراسة.
 أواًل: الوضع السياسي واالقتصادي ألفريقية قبل الغزو النورماني:

عمي ما تبقدي ليدم مدن  (2)، في حين اقتصر سمطان بني زيري(1)القبمية والمذىبية ظيرت في المررب العربي الثورات
ثبندا  عمدومتيم كدان مسدتمرًا، وكدان فدي  (3)محاطين باثعدا  من الررب والشرو، ذلك ين عدا  بني حمداد انفريقية، يذ كانو 

، فدددي حدددين كدددان )بندددو (4)كبيدددر( )نكوسددديم مدددن الادددراين واثحقددداد مدددن بددداديس ومدددن بعدددده مدددن نوالدىدددم مدددا يرثدددو صدددرير عدددن
( يقاون ماجعيم من الشرو، واثر ذلك في استنزا  قوى المررب العربدي بصدكتو عامدة ونفريقيدة الزيريدة بصدكة (5)خزرون

خاصددة، ممددا جعميددا فددي حاجددة ماسددة يلددي طاقددة نشددطة ودم جديددد تجدددد بيددا قواىددا فددي صددراعيا المقبدد  مددع النورمددان، الددذين 
معددون قددواىم فددي جزيددرة صددقمية، وذلددك اسددتعدادا لشددن ىجددوم كبيددر عمددي المسددممين فددي مدددن شددما  كددانوا فددي تمددك اجونددة يج

 يفريقيا.
، وىدي (7)م1951ىدد/443يلييدا عدام  (6)حصمت نفريقية عمي ىذه الطاقدة البشدرية مدن ىجدرة القبايد  العربيدة اليالليدة 

م والتددي لعبددت دورا ايجابيددا فددي تدداريب 194ىددد/439اليجددرة التددي تمددت انكصددا  المعددز بددن بدداديس عددن الدولددة الكاطميددة عددام 
( اجتاحت تمك القباي  ساح  نفريقية ونقام روسداوىا يمدارات مسدتقمة ليدم (8)نفريقية، فبعد انتصارىا الكبير في معركة )حيدران

 .(9)في قابس وصكاقس والقيروان وباجة وقرطاج وبنزرت
حدددث فددي اثندددلس عقددب سددقوط الدولددة اثمويددة فددي  ىكددذا انقسددمت بددالد المرددرب يلددي دويددالت طوايدد  عمددي نحددو مددا

قرطبة، فاستولي )بنو ىال ( عمي المناطو في الداخ  مدن قدابس يلدي المردرب، وظد  بندو زيدري يحتكظدون بالميديدة بعدد ين 
 انتقمددوا يلييددا مددن القيددروان، ولددم تعتددد سددمطتيم تتجدداوز الشددريط السدداحمي الددذي يشددم  الميديددة وصددكاقس وقددابس وجزيددرة جربددة،
ووجد بنو حماد الذين انتقموا من القمعة يلي بجاية في مدة  قدوم بني ىال  الكرصة لارب بني زيري، فتمكن اليالليون من 

، مدا ندتج عدن ىجدرة بندي ىدال  يلدي نفريقيدة (11)، بينمدا اسدتعان بندو حمداد بيدم وسدمحوا ليدم بددخو  بالدىدم(19)اإلمارة الزيرية
قتصدادي فدي نفريقيدة والمردرب اثوسدط، ونخدذ بعدض نمدرا  الطوايد  المتجداورين فدي قيام حقبة من االاطراب السياسي واال

، فاددداًل عدددن مددددن (12)المددددن اثفريقيدددة مثددد  صدددكاقس وقدددابس وقكصدددو وطدددرابمس، يادددربون الددددنانير برسدددماييم فدددي مددددنيم
 .(13)نخرى

لصددحرا  يلددي المرددرب بعددد تحددو  طددرو القوافدد  عبددر ا يولكددن ومددع انقطدداع مددوارد نفريقيددة مددن ذىددب السددودان الرربدد
متددنيا لدنقص نسدبة الدذىب فيدو وكدان ذلدك فدي  (14)اثقصي بعد قيام دولة الموحدين، نصبا الددينار المادروب فدي الميديدة

نواخر القرن الخامس اليجري/الحدادي عشدر المديالدي، وليدذا نصدبا التجدار يبيعدون سدمعيم بالددنانير الميدويدة، ثدم يشدترون 
ة الددددنانير نو المثاقيددد  المرابطيدددة يذ نخدددذت تحددد  محددد  الددددنانير الكاطميدددة فدددي تجدددارة البحدددر عممدددة متداولدددة دوليدددًا وبخاصددد

 .(15)المتوسط

نما العالقة بدين الدولدة النورمانديدة والدولدة الزيريدة فقدد اتسدمت باليددو  نتيجدة انشدرا  الددولتين بحد  مشداكميما الداخميدة 
، نمدا بالنسدبة لمدولدة الزيريدة فقدد نصدابيا الادع  كمدا ذكرندا (16)بيزنطيدةفالنورمان كان عمييم التصدي ثطماع اإلمبراطورية ال

نتيجة صراعيا المحتدم مع جيرانيا الحماديين والكاطميين فاال عدن ذلدك، فقدد اسدتطاع بندو جدامع الياللدين االسدتقال  بمديندة 
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، وبقيدت العالقدة مدا بدين (17)جداورةقابس بمعز  عن سمطة الزيرين ونصبا نكوذ ي  زيري اليتعدى الميديدة وبعدض المنداطو الم
م وىي العام التي تولي بيا عمي بن يحيي حكم الدولدة الزيريدة، وفدي 1115ىد/599الطرفين عمي ما ىي عميو يلي حدود عام 

يلدي نيددي النورمدان بعدد نن  ت السديادةغدرب البحدر المتوسدط وانتقمدعيد اثمير المدذكور حددث اخدتال  فدي مدوازين القدوى  فدي 
يلي معظم نواحي الحياة في دولة بني زيدري ووصدمت غداراتيم لمسدواح  المرربيدة ليعرقمدوا حركدة الجيداد اإلسدالمي ذىم نكو امتد 

زيري تمك الرارات بتعداد اثسداطي ، ولكدن غدزو بندي زيدري لسدواح  صدقمية وجندوب ييطاليدا كدان عدديم  وقاب  بن. اد بالدىم
ر المتوسدددط بحيدددرة نورمانيدددة وصدددارت السددديادة لمقدددوى البحريدددة اثوربيدددة كدددان البحدددم 1113/ىدددد597 عددداماثثدددر، ذلدددك ثندددو مندددذ 

وتدددخموا فددي الصددراع الددداير بددين نمددرا  نفريقيددة وسدداعدوا بعددض حكددام تمددك المدددن اددد الددبعض  وتجولددت فيددو نسدداطي  صددقمية،
إلحددراز مددوط   (م1126-1117/ىددد529-511)عددامي مددا بددين  (19)، يال نن محدداوالتيم اثولددي بقيددادة رجددار الثدداني(18)اجخددر

 .(29)قدم عمي ساح  الشما  اإلفريقي با ت بالكش 
ممددا تقدددم يتاددا نن الكواددي السياسددية واالجتماعيددة كانددت مددن نىددم اثسددباب التددي جعمددت النورمددان يتطمعددون يلددي 

 امتالك نفريقية والقاا  عمي اإلمارة الزيرية. 
 ثانيًا: أوضاع النورمان في صقمية:

م( 1191-1991ىدد/494-484عشدر سدنوات ) ةسداد الجزيدرة اليددو  لمدد ةجزيدرة صدقمي بعد استيال  النورمدان عمدي
ويمكدن ))( تسامحا مع مسدممي صدقمية، ويدذكر احدد البداحثين المختصدين قدي ىدذا المعندي نحدو قولدو  (21)ونبدى )رجار اثو 

 .(22(()سالمي في جيشو بارزاً إللو، وكان العنصر ا نالقو  يجمااًل بان المسممين الذين عامميم رجار بتساما ظموا مطيعي
كدددان النورمدددان نقميدددة بالنسدددبة لمعدددرب الموجدددودين فدددي الجزيدددرة، وليدددذا السدددبب اسدددتعم  رجدددار اثو  القدددوات العسدددكرية 

حيدددث عمددد  الميندسدددون العسدددكريون المسدددممون فدددي خدمدددة النورمدددان ))  اإلسدددالمية لالسدددتكادة منيدددا فدددي فندددون الحدددرب والقتدددا
، وعمددي نيددة حددا  سددرعان مددا نناددجت سياسددة (23(()يو متحركددة ليسددتعمموىا فددي عمميددات الحصدداروصددنعوا ليددم نبراجددا ومجددان

النورمددان فددي ييجدداد مندداخ مددن التسدداما والتواجددد لممسددممين فددي ظدد  الحكددم النورمدداني، فقددد حددرص رجددار اثو  عمددي كسددب 
مين ليسدددانده ادددد الندددبال  مدددن فكدددان مدددن مصددمحة رجدددار اثو  نن يسدددتمي  المسدددم))مشدداعر المسدددممين السددديما نىدددالي المددددن 

النورمان يذا ىم حداولوا الخدروج عدن الطاعدة، كمدا كدان يحددث كثيدرًا لمممدوك فدي بعدض مماليدك نوربدا التدي تكشتدي فييدا نظدام 
اإلقطاع آنذاك وكان نفراد البيت النورماني الحاكم انتيازيين يلي نبعد حد، فقد نحسنوا معاممة المسممين طالما كدان ذلدك فدي 

يلددي كنيسددة وكددذلك فعدد  بددبعض  (25)، ومددع ذلددك فددتن رجددار اثو  بددادر يلددي تحويدد  مسددجد بمددرم(24(()م الشخصدديةمصددمحتي
عمي دينيم وفي عدزليم   وىذا موجز لمرحمة التي كانت نوربا تقدميا دايما لمعرب، فيي مشروطة بالقاا))المساجد بالمدينة 

مييددا لطدرد المسدممين مدن الجزيدرة مدن خدال  تحديدد ممارسدتيم ، ويبدو ين ذلك كان ت(26(()ليكونوا جماعة ذات كيان منكص 
 لطقوسيم الدينية نو تمييدا لتحويميم يلي المسيحية.

نما من الناحية االقتصادية فقد كان ثسدتيال  النورمدان عمدي صدقمية نثدره السدي  عمدي نواداع المسدممين االقتصدادية 
الجزيرة نثنا  القتا ، وفرض عمي المسممين دفع الجزية مرتين فدي  والمعيشية، يذ دمرت القرى والمزارع عمي نطاو واسع في

رجدار اثو   االعام مث  الييود، مما ندى يلي ىجرة يعداد كبيرة منيم يلي نفريقيدة، وندخد  النورمدان النظدام اإلقطداعي يذ مدن
ي نرااييم، نما نى  المددن فكدانوا اإلقطاعيون المسممين عبيدًا ليم ف ذالكرسان والكنيسة نرااي واسعة كانت لممسممين ونتخ

 .(27)نحسن حاال من يخوانيم في اثريا  وذلك بموجب اتكاقيات حكظت ليم حقوقيم المدنية والدينية ولو يلي حين
وعمددي الددرغم مددن نن نكثريددة السددكان فددي الجزيددرة مددن المسددممين، فددتن الرومددان حدداولوا تريددر التركيبددة السددكانية عمددي 

ىجرتيم يلي نفريقية الزيرية والي اثندلس والمشرو اإلسالمي، يذ جا ت جماعدات مدن النورمدان  حساب المسممين وذلك بعد
مد  مدنيم المسدممون االادطياد  من شدما  غدرب فرنسدا، فادال عدن جماعدة مدن جندوب ييطاليدا ونثدر ىدوال  فدي الحيداة يذ تحت
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شدعور العدرب المسدممين واسدتياييم مدن وادع ، ويمثد  (28)والعذاب طوا  الحكم وذلك لتعصبيم الشديد لدينيم اد المسدممين
  (29)صقمية قو  احد الشعرا 

 وكانت كبعض جنان الخمود    عشقت صقمية يافعدددددا
در الوص  حتي اكتيمت ًً   وصارت جيُّنم ذات الوقود    فما وًّ

لعربيدة ويتاا من قو  الشاعر ين صقمية تحولت يلي خدراب واختد  اثمدن فييدا بعدد ين كاندت تمثد  قمدة الحادارة ا
اإلسددالمية، وبدددنت الحددروب بددين المسددممين وجنددود االحددتال  النورمدداني يذ كانددت ال تددزا  حصددون فددي نيدددي المسددممين ومنيددا 

، وكان ىذان الحصنان مصدر قمو بالنسبة لرجار اثو ، يذ كدان ىدوال  المسدممون (31)وحصن اطرابنش (39)طبرمينة نحص
فددي الميديددة، وكددان جنددود بنددي زيددري يريددرون مددن وقددت جخددر عمددي سددواح  ( 32)يتمقددون الدددعم والتشددجيع مددن اإلمددارة الزيريددة

، ويتاا ين (34)م1975ىد/468، وكذلك عام (33)م1974ىد/467ييطاليا الجنوبية، وسواح  صقمية وىذا ما حدث في عام 
كر شدييًا عدن ىداتين الدافع من ورا  ىذه الحمالت ىو استرجاع الجزيرة من نيدي النورمان، غير ين المصدادر العربيدة لدم تدذ

الرزوتين في حين تذكرىا المصادر اثوربية، وتذىب يلي ابعد مدن ذلدك بدذكرىا لمعاىددة صدداقة بدين رجدار اثو  وتمديم بدن 
، ويبدددو ين عقدد ىددذه المعاىدددة جددا ت بعددد ين (35)المعدز والتددي عمددي نثرىددا نرسد  رجددار شددحنة مددن قمددا صدقمية يلددي الميديددة

الجزيرة يذ عدت ىذه االتكاقية نوعدًا مدن اليدندة لتدامين جدانبيم يلدي حدد مدا بسدبب عددم اسدتقرار كثت  بنو زيري غاراتيم عمي 
الواع في الجزيرة واع  المقاومة النورمانية، ويظير ين االتكاقية كانت محترمدة مدن كدال الطدرفين بددلي  ين رجدار اثو  

من صقمية نرس  يلي قايدد ىدذه السدكن رسدالة يسدرلو فييدا نثنا  حصار طبرمينة نربع عشرة سكينة نفريقية تقترب ))عندما رنى 
، وليدذا اقتندع ولدم (36(()عن الررض الذي يرمي يليو من ورا  ىذا الرزو، فكان الجواب انو ليست لديو نية يغراض حربيدة...

عمميددة  يبددد ني تحددرك تجدداه تمددك الحممددة مددا دامددت ال تعكددر جددو الصددكا  بددين الطددرفين وال تددودي يلددي خددرو امددن بددالده وىددي
 .(37)م1178ىد/489عتبارية، وكذلك لم يشترك رجار في ني حركة اد بني زيري ومنيا عام 

لم يشترك رجار اثو  في الحمالت الصميبية في المشرو ثسدباب اقتصدادية مدن ناحيدة و نسدباب داخميدة مدن ناحيدة 
يلدي بدالد الشدام وكدان سدبب خدروجيم نن فمما كاندت عدام تسدعين ونربعمايدة خرجدوا ))نخرى، ويتاا ذلك في قو  ابن اثثير 

جمع جمعا من اإلفرنج ... فررسد  يلدي رجدار يقدو  لدو  قدد جمعدت جمعدا كثيدرا، ونندر واصد  يليدك، وسداير  (38)ممكيم بردوي 
يذا وصدموا يلديا احتداج يلدي ))، ولكدن رجدار لدم يقبد  وقدا  لمستشداريو  (39(() ، ونكدون مجداورًا لدكامن عندك يلي نفريقية افتحي

كة كثيرة، ومراكب تحمميم يلي نفريقية، وعساكر من عنددي نيادا، فدتن فتحدوا الدبالد كاندت ليدم، وصدارت الميوندة ليدم مدن كم
بيددم ...  تصددقمية، وينقطددع عنتددي مددا يصدد  مددن المددا  مددن ثمددن الرددالت كدد  عددام، ونن لددم يكمحددوا رجعددوا يلددي بددالدي وترذيدد

ن، فرفا  ذلك فتا بيت المقدس، تخمتصونو من نيدييم ويكدون لكدم ونحار رسولو، وقا  لو  يذا عزمتم عمي جياد المسممي
، ويتاا من كالم ابن اثثير ين رجدار اثو  لدم يريدد التعدرض ثي خطدر نو مجازفدة، كمدا لدم تكدن لديدو السدكن (49(()الكخر

تتبا، ومدع ىدذا فدتن الكافية ثنيا كانت ارورية لمواجية ني خطر محتم ، السيما ونن الواع العام في الجزيرة لم يكن مسد
رجار اثو  كدان يككدر بواقعيدة ويقددم مصدمحتو ومصدمحة بدالده عمدي كد  شدي ، ثندو فكدر لدو نجدا اإلفدرنج فدي مشدروعيم، 
فددتن صددقمية قددد تكقددد االحتكددار الددذي تمتعددت بددو فددي نفريقيددة، الن فددي حالددة انتصددار اإلفددرنج سددتنتق  التجددارة يلددييم لكددونيم 

التي يحتمونيا ىذا من ناحية، كذلك كان يكا  االحتكاظ بعالقتو مع بني زيدري ويظيدر برندو  المنتصرين والمتحكمين بالبالد
يذا لم يكمحوا رجعوا يلي بالدي، وترذيدت بيدم ويقدو  ))ناحية نخرى، وليذا قا  ثصحابو   نالمحترم لمعيود في ىذه الحقبة م

فاداًل عددن خططددو المسدتقبمية فددي احددتال  نفريقيددة  ،(41(()تمديم غدددرت بددي، ونقادت عيدددي، وتنقطددع الوصدمة واإلسددكار بيننددا
 .(42(()وبالد نفريقية باقية لنا متي وجدنا قوة نخذناىا))ويبدو ذلك وااحًا من قولو  
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 ثالثًا: دوافع الغزو النورماني:
سددتراتجية، فادداًل عددن اثطمدداع  كددان ورا  احددتال  النورمددان لمدددن سدداح  الشددما  اإلفريقددي دوافددع دينيددة واقتصددادية وا 
التوسعية، وساعدىم عمي ذلدك ادع  الدولدة الكاطميدة فدي مصدر وقيدام الحدروب الصدميبية فدي المشدرو وانشدرا  المدرابطين 
بحددروبيم مددع الموحدددين يلددي جانددب اددع  اإلمددارة الزيريددة وانشددراليا ىددي اثخددرى بمشدداك  مددع جيرانيددا، وفيمددا يمددي الدددوافع 

  لمرزو  ةالرييس
 ـ الدافع الديني:1

كان ابتدا  ))ثير ين قيام الحروب الصميبية في نواخر القرن الخامس اليجري/الحادي عشر الميالدي  يوجز ابن اث 
ظيددور دولددة اإلفددرنج واشددتداد نمددرىم وخددروجيم عمددي بددالد اإلسددالم واسددتيالييم عمددي بعادديا، عددام ثمددان وسددبعين ونربعمايددة 

عددام نربددع وثمددانين ونربعمايددة جزيددرة صددقمية وممكوىددا ... وغيرىددا مددن بددالد اثندددلس ... ثددم قصدددوا  (43)فممكددوا مدينددة طميطمددة
فوا يلي يطرا  نفريقيدة، فممكوىدا منيدا شديياخ ونخدذ مدنيم مالنورمدانل، ثدم ممكدوا غيدره عمدي مدا ندراه، فممدا كدان عدام تسدعين  وتطرا

ميبية منظمددة عمددي ، وممددا يتقدددم يتاددا مددا ذكددره ابددن اثثيددر نن ىجمددات مسدديحية صدد(44(()ونربعمايددة خرجددوا يلددي بددالد الشددام
نرض اإلسدددالم مدددن بدددالد الشدددام شدددرقا يلدددي بدددالد اثنددددلس غربدددًا مدددرورًا بجزيدددرة صدددقمية وشدددما  نفريقيدددة غراددديا االسدددتيطان 

 والسيطرة.
لم يشترك رجار الثداني فدي الحدروب الصدميبية فدي المشدرو ثندو وجدد فدي احتكاظدو بعالقاتدو مدع مددن وجدزر السداح  

، ولكنددو وجددد (45)تجاريددة مددع نمددرا  تمددك المدددن تتمددك الحددروب السدديما وننددو مدرتبط باتكاقيددااإلفريقدي نفادد  مددن مشدداركتو فددي 
عمددي السدداح  سدديجعمو مسدديطر عمددي الطددرو التجاريددة يلددي الجنددوب فاددالعن  ةفيمددا بعددد باحتاللددو لممراكددز التجاريددة الرييسدد

ىددذا مددا غيتددر وجيددة نظددر البابويددة عميددو تخمصددو مددن الددوكال  وغيددرىم، وعميددو فقددد نحددا منحددي السدديطرة المباشددرة واالحددتال ، و 
ثنيا كانت ترى في تمك التحركات االستعمارية في مددن وجدزر السداح  اإلفريقدي مدا يتكدو مدع غايدات ونىددا  الكنيسدة مدن 

، حددداو  رجدددار ربدددط جبيدددة المسدددممين فدددي اثندددلس وشدددما  نفريقيدددة بجبيدددة واحددددة، وليدددذا وجدددب عميدددو (46)الحددروب الصدددميبية
 ، وحص  رجار عمي كسب راا الكنيسة واثمرا  المجاورين في آن واحد.(47)نمرا  اثندلس التحال  مع بعض

 الدافع االقتصادي : ـ2
ازدىدددرت الحيددداة التجاريدددة فدددي صدددقمية نتيجدددة صدددالتيا التجاريدددة مدددع مددددن السددداح  اإلفريقدددي والتدددي اسدددتمرت مددددة  

لدي كدون نفريقيدة المنكدذ الطبيعدي لقمدا صدقمية، فقدد كدان ، بالرغم من وجود الخال  الديني والسياسي الذي يرجع ي(48)طويمة
( ثانيددا لدرجددة ين واردات صددقمية مددن الددذىب كانددت مصدددرا ال يسددتيان بددو لحصددو  (59)( نوال ثددم )الرقيددو(49)يبدداد  بددد)الذىب

سدكن ، يلدي جاندب ازديداد عددد ال(52)، فاال عن دعم النقد في صقمية نكسيا(51)نوربا عمي كميات من الذىب لارب نقودىا
، ومددع ىددذا فدتن التجددارة لددم تكددن كافيددة (53)التجاريدة ومددا كانددت تدددره مددن ادريبة العشددر عمددي تمددك السددكن المبحدرة بددين البمدددين

لرجدددار، وعميدددو نخدددذ ينظدددر يلدددي الردددزو إلثبدددات جدارتدددو فدددي السددديطرة المباشدددرة فدددي ني فرصدددة وقدددد تحقدددو لدددو ذلدددك فدددي عدددام 
 م.1118ىد/511

 
 : يـ الدافع االستراتيج3

-511  النورمان السيطرة عمي موان  شما  نفريقية المقابمة لصقمية عمي ساح  تونس وطرابمس وذلدك عدام )حاو  
م( مددن نجدد  اددمان السدديادة البحريددة ثسددطوليم فددي وسددط البحددر المتوسددط مددن جيددة تحكميددم فددي 1127-1118ىددد/529

فدي صددقمية مدن يمكانيدة ثدرر المسددممين  وبددذلك نراد ين يدومن حكمدو، (54)المالحدة بدين شدرو المتوسدط وغربددو مدن جيدة نخدرى
اسدددترداد صدددقمية، وجدددد رجدددار ين سددديادة اثسدددطو  النورمددداني فدددي البحدددر المتوسدددط سددديومن المنطقدددة فاددداًل عدددن  مومحددداوالتي

، نجدده يبددن بداحتال  مددن (55)تخمصو من نسطو  بني زيري الذي كان نقوى اثساطي  اإلسالمية في البحر المتوسط آندذاك
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بينو وبين الدولة الكاطمية فدي مصدر مدن ناحيدة وانشدراليا بدالحروب  ةة مسترال العالقات التجارية والدبموماسيالمنطقة العربي
حتدي تحريدر  الالحدتال  النورمداني بد  جاىددو  االصميبية في المشرو من ناحية نخرى، فتن نىالي المدن المحتمدة لدم يستسدممو 

 المنطقة بشك  كام . 
 اني:بدايات الغزو النورم رابعًا:

، (56)م1113ىدد/596سبو الرزو النورماني لمساح  اإلفريقي حمالت بحرية ادد عددد مدن مددن السداح  ومنيدا عدام 
( بنشاط بحري اد مراكب (57)والذي ندى يلي احتالليا في آخر اثمر، فقد قام اثسطو  النورماني بقيادة )جورج اإلنطاكي

، والددذي (58)ثددرة المنازعددات القايمددة بددين نمددرا  بنددي زيددري وجيددرانيمالمسددممين فددي البحددر المتوسددط والددذي شددجعيم عمددي ذلددك ك
 . (59)م1991ىد/484يتكو مع تطمعات النورمان نحو شما  نفريقية منذ نن تم ليم االستيال  عمي صقمية عام 

كانددت الظددرو  قددد نرغمددت بنددي بدداديس عمددي ينشددا  نسددطو  قددوي لمحكدداظ عمددي سددواح  بالدىددم ونمددواليم فددي الددداخ ، 
سقوط صقمية عمي نزوح كثير من سكانيا يلي دولة بني زيري واالنامام يلي نسطوليا الذي كدان يريدر عمدي السدواح   وساعد

اإليطاليددة وعمددي جددزر سددردينية وصددقمية، ممددا دفددع ىددذه الدددو  لمقيددام بحمددالت بحريددة اددد بنددي زيددري نصددحاب الميديددة، فقددد 
، ومعيدم ثمانيدة وعشدرون (69)م مدن مياجمدة الميديدة1194ىد/498ام ع اتحال  نى  ك  من جنوه وبيزا اإليطاليتين واستطاعو 

سكينة، ولكن اثسطو  الزيري كدان ليدم بالمرصداد يذ خدرج يلدييم وىدزميم وقتد  كثيدرًا مدنيم والذ البداقون بدالكرار وربمدا كدان ىدذا 
سددطو  واإلكثددار مددن بنددا  م( ليقددوم بتجديددد سددكن اث1116-1197ىددد/599-591( )(61)اليجددوم حددافزًا ميمددًا لددد)يحيي بددن تمدديم

البحريددة  تم واسددتمرت تمددك الرددارا1199ىددد/593السددكن واالسددتعداد لرددزوة جياديددة وترديبيددة، يذ ىدداجم السددواح  اإليطاليددة عددام 
، ولكدن (63)مدن تمدك الردارات (62)والتي من خالليا اجبر نى  جنوه وبيزا وصقمية عمي دفدع الجزيدة سدنويا، ولدم تسدمم بدالد الدروم

، وكاندت واليدة العيدد سدببًا مباشدرًا فدي (64)لم يحكم سوى ثمانية نعوام وذلك لسو  حظدو، يذ قتد  مدن قبد  يخوتدو السمطان يحيي
نيايددة حكمددو، وفددي عيددده تحسددنت العالقددة مددع الكدداطميين فددي مصددر والميديددة وحدد  الويددام محدد  القطيعددة، وقبدد  يحيددي الصددما 

م رسددو  1112ىددد/595، واسددتقب  عددام (65)المعددز بددن بدداديس والددوال  حتددي ال تتعددرض دولتددو لمثدد  مددا تعراددت لددو نيددام جددده
 .(66)صاحب مصر وىو يحم  ىدية قيتمة يليو
م( ونخدذ يددير شدوون الدبالد فدي الميديدة، وفدي 1121-1116ىدد/515-599( )(67)تولي الحكم ابنو )عمي بن يحيي

نن امتدد يلدي معظدم ندواحي الحيداة فدي  عيده اخت  التوازن العسكري في غرب البحر المتوسط وانتق  يلي نيدي النورمان بعد
دولددة بنددي زيددري ووصددمت غدداراتيم لمسددواح  المرربيددة ليعرقمددوا حركددة الجيدداد اإلسددالمي اددد بالدىددم ،وقابدد  بنددو زيددري تمددك 
الرددارات بتعددداد اثسدداطي ، ولكددن غددزو بنددي زيددري لسددواح  صددقمية وجنددوب ييطاليددا كددان عددديم اثثددر، ذلددك ثنددو منددذ عددام 

ن البحددر المتوسددط بحيددرة نورمانيددة وصددارت السدديادة فيددو لمقددوى البحريددة اثوربيددة وتجولددت فيددو نسدداطي  م كددا1113ىددد/597
، يال نن (68)صددقمية، وتدددخموا فددي الصددراع الددداير بددين نمددرا  نفريقيددة وسدداعدوا بعددض حكددام تمددك المدددن اددد الددبعض اجخددر

م( إلحددراز مددوط  قدددم عمددي سدداح  1127-1118ىددد/529 -511محدداوالتيم اثولددي بقيددادة رجددار الثدداني مددا بددين عددامي )
 .(69)الشما  اإلفريقي با ت بالكش 

عددددام  (71)( عمددددي قددددابس(79)الميديددددة و)رافددددع بددددن مكددددي المترمددددب بسددددا ت العالقددددات بددددين عمددددي بددددن يحيددددي صدددداح
، وىدذا (72)م بسبب رغبة عمي بن يحيي في احتكار التجارة البحرية وليذا وقد  ادد رافدع وطموحاتدو البحريدة1196ىد/599

وعمددم رافددع ))ثمددر اغاددب رافعددًا وجعمددو يمجددا يلددي رجددار الثدداني طالبدداخ منددو المسدداعدة فوعددده بددذلك، وياددي  التجدداني قدداياًل  ا
بددذلك فكتددب يلددي رجددار صدداحب صددقمية يسددرلو االعانددو عمددي عمددي ويخبددره انددو ينمددا انشددر تمددك السددكينة لبعددث ىديددة يحددب انددو 

لنصرة رافع ... وكان ذلك من اشد اثسباب في الوحشة التي وقعت بين  ييدييا يليو، فبعث رجار يلي قابس نسطوال اخماً 
، ويبددو ين رافعدًا كدان مدن الدذين ال (73(()رجار وعمي وابنو الحسن بعده حتي ندت يلي ترمب الدروم) النورمدان( عمدي الميديدة
ت يقدامو عمي سدواحميا الشدمالية، وبالكعد  يممكون وازعًا وطنيًا وال دينيا وذلك باستنجاده برجار الثاني المتربص برفريقية لتثب
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وص  نسطولو يلي قابس واستقب  من قب  رافع بالكرح والسرور، ولكن الكرح لم يكمد  يذ وصد  نسدطو  الميديدة عمدي الكدور 
وىددزميم وممتددك قطعددًا مددن نسددطو  رجددار وقتدد  عددددًا مددن رجالددو، وىكددذا فشددمت الحممددة النورمانيددة اثولددي والتددي كانددت بدايددة 

  (74)ا  بين النورمان ونمرا  نفريقية من بني زيري، وصور لنا احد الشعرا  وىو يمدح الحسن بن عمي قايالً العد
نخ المعالي ين تمددًمك رقديا               عمًي بن يحيي بالحدجا والتكًرم    ً ليوخ  ً 
 جرى وجرى صيدط المموك فبذخىم               يلي غاية في المدجد لم تتقددم  

 تصميم الحسام مبددادرًا              إلطكا  ندار نذنت بالتاددرم  وًصمخم 
 تعدى عمي االعالج في بحر فابس              وسا  يلييم في الخميس العرمرم  

 قولوا عمي اإلدبار كاًل واجعمدوا                بناب نبا عنطيم وظطدك ر مقمددم  
نظيددره النورمدداني سددببًا ميمددا فددي اىتمددام عمددي برسددطولو وتقويتددو كددان االنتصددار الددذي نحددرزه نسددطو  الميديددة عمددي 

( فددي ىجومددو (76)، ونسددتخدم )الددنكط( 75)اسددتعدادًا لمحددرب، فعمددر عشددرة مراكددب حربيددة وثالثددين غرابددًا وشددحنيا بالرجددا  والعدددة
 رافع منيا.عمي قابس وطرد رافع منيا، ويبدو انو نراد ين يحسم الدا  قب  استكحالو وذلك باحتال  قابس وطرد 

فررس  جماعة من وجدوه ))م والذي لم يجد ناصرًا 1118ىد/ 511نعد عمي بن يحيي نسطولو لمياجمة رافع في عام 
 ا، ويبددو ممد(78((()77)قومو راغبًا في المصالحة فمم يجبو عمدي يلييدا، فدرنى اندو لديس قبد خ لدو بقتدا  عمدي فقصدد يلدي القيدروان

ونن اثخيددر فددر ىاربددًا خوفددًا مددن عمددي، فددي حددين يددذكر ابددن اثثيددر ين رافعددًا ىدداجم  تقدددم ين الحددرب لددم تقددع بددين عمددي ورافددع،
ندز  مرافدعل عمدي الميديدة ببيوتدة، ومدن ))، ويدذكر ابدن عدذارى فدي ىدذا المعندي فقدا   (79)الميدية فانكسر وانيزم يلي القيروان

، وميمددا (89(()ي رافعددًا قاصددًا يلدي القيدروانسداعدتو مدن عشديرتو ... ووقعددت الحدرب بدين الكدريقين ... والتقددي الجمعدان ثدم ولد
، ولكدن عمدي بدن يحيدي الحقدو بقبايد  بندي ىدال  بعدد نن (81)يكن من نمدر فدتن رافعدًا فدر يلدي القيدروان، وسدمموه يمدارة المديندة

، بالصمددددا بدددين عمدددي ورافدددع (82)وزع ليدددم اثمدددوا  فبدددد وا القتدددا  ادددد رافدددع واقمقدددوا راحتدددو، فتددددخ  اثميدددر ميمدددون الصدددخري
، ولم تذكر المصادر عن مصير رافع بعد تممكو القيروان عدا ابن اثثير الذي ذكدر ين (83(()فانصما وارتكعت بينيما الكتنة))

رافعددًا دخدد  القيددروان بعددد قتددا  نشددب بينددو وبددين نىميددا ونن عمددي بددن يحيددي قددد طددرده منيددا، وبعددد ذلددك حدددث الصددما والددذي 
 .(84)بموجبو رجع رافع يلي قابس

م وذلددك بسددبب رافددع بددن مكددي، 1118ىددد/511قددة سددا ت بددين عمددي بددن يحيددي والنورمددان فددي صددقمية عددام ولكددن العال
( فددي نراددو وصددادر نمددواليم، ثددم نفددرج عددنيم، يال نن رجددار (85)والتددي عمددي نثرىددا قددام بسددجن )الددوكال  التجدداريين الصددقميين

فع  رجار بالتيديد والوعيد بشن حرب بحرية اد الثاني طاتلب بالكثير من المطالب الثقيمة التي رفايا عمي وليذا كان رد 
الميديددة، نمددا عمددي فقددد نجابددو بددرد مماثدد  وتوتعددد بدداليجوم عمددي صددقمية، وبالكعدد  تددم االسددتعداد لمحددرب المرتقبددة التددي ال مكددر 

ن عدذارى فدي منيا، ولكن اثمور تبدلت لكال الطرفين، فقد وجد رجار في كالم اثمير عمي شييًا من القوة والجرنة، ويوكد ابد
يمددتمس تجديددد العقددود وتركيددد العيددود ))م رسددواًل يلددي عمددي بددن يحيددي 1119ىددد/512ىددذا المعنددي ين رجددار الثدداني نرسدد  عددام 

، وليدذا قدام بمياجمدة جندوب (86(()ويطمب نموااًل كانت لدو موقكدو بالميديدة وذلدك بعند  وغمطدة، فدردت عمدي رسدولو دون جدواب
 .(87)ييطالية كتعويض عن شما  نفريقية

يبدو نن العالقة بين رجار وعمي كانت متذبذبدة، وبقدي الحدا  بينيمدا قمقدًا حتدي وفداة اثميدر عمدي ويتادا مدن خدال  
استقرا  اثحداث ين عميًا لو نمتد بو العمر لقاد حممة كبيرة عمي صقمية ولكن موتو قطع ذلك كمو ، وتدولي ابندو الحسدن بدن 

م( غددزوة بحريددة 1122ىددد/516م( وحدددثت فددي عيدده عددام )1148-1121ىددد/543-515عمدي مقاليددد اثمددور فددي الميديدة )
، والتي تعد ردًا عمي تدخ  رجار الثاني في شوون العرب الداخمية من جية وتيديدات بشن حرب (88)مرابطية باتجاه صقمية

سدن بدن عمدي جية نخرى، ومع ىذا فقد صارت ىذه الحممة سببًا ميما فدي تجييدز رجدار لحممدة رد كبيدرة ادد الح نبحرية م
واسددددتقدم العددددرب ممددددن بنددددي ىددددال ل فجددددا ت الحشددددود مددددن كدددد  جيددددة ))ثنددددو المحددددرك لرددددزوة صددددقمية، وليددددذا اسددددتعد الحسددددن 
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، (99)، ونعد عدتو وترىدب لمقدا  اثسدطو  النورمداني ومدن جدا  معدو وجمدع مايدة نلد  راجداًل وعشدرة اإللد  فارسداً (89(()نومكا
 ني ىجوم محتم . دمي استعداد الحسن الكبير لصورغم المبالرة في العدد ولكنو يعطي موشرًا ع

م كمشاركة منو فدي الحمدالت الصدميبية ولكدن مدن 1148ىد/543نعد رجار الثاني عدتو لرزو الساح  اإلفريقي عام 
فرجابدو ومدده برسدطولو المتكدون مدن  (91)وموقع آخر، وليذا طمب المساعدة من بعض اإلمدارات المسديحية ومدنيم ممدك قشدتال

 . (92)ركب عمي متنو ثالثون يل  مقات  وزىا  يل  فارس يقودىم جورج اإلنطاكيم ةثالثماي
حاو  رجار يحاطة نسطولو المتوجو يلي الميدية بنوع من الحيطدة والحدذر لكدي يكداج  خصدومو فدي الميديدة، ولكدن 

نجددت مددن الرددرو فقددد  تددرتي الريدداح بمددا ال تشدديي السددكن يذ ىبددت عاصددكة نلحقددت خسددايرًا فادحددًة برسددطولو، يمددا السددكن التددي
، اتجدو اثسدطو  النورمداني بعدد ذلدك يلدي (94)واسدتولت عمييدا فنيبتيدا وقتمدت الكثيدر مدن نىميدا (93)اتجيت يلي جزيرة قوصدرة

عميددو بعددد حصددار دام سددتة عشددر يومددًا، وبعدددىا  ا( فددي السدداح  واسددتولو (96)، ومنيددا يلددي )قصددر الددديماس(95)جزيددرة االحاسددي
، وخرجدوا مدن المديندة كدالموج مقداومين المحتمدين مقاومدة (97)لي الميدية، وعنديذ نجتمع المسدممونزحكوا برا بالرجا  والخي  ي

عنيكة انيزم النورمان عمي نثرىا يلي البحر وركبوا سكنيم، ولم يكتكوا بذلك ب  تبعوىم يلي جزيدرة االحاسدي، فاادطر عسدكر 
ن اشتركوا معدو فدي القتدا  رفادوا ذلدك فخدرج النورمدان مدن النورمان يلي طمب اثمان من الحسن، ولكن العرب الياللية الذي

منتص  جمادي اثخر، فرخذتيم سيو  قباي  بني ىال  وقتد  عددد كبيدر مدنيم، نمدا الدذين فدروا مدن الجزيدرة فقدد اقمعدوا بمدا 
 .(98)تبقي من السكن متوجيين يلي صقمية

اليجوميدة عمدي الميديدة قبد  وصدوليم يلييدا، وتماشيًا عمي ما تقدم يتاا ين الحسن كان عمدي عمدم بخطدة النورمدان 
وىددذا وااددا مددن الخسددارة الكادحددة التددي نلحقددت برسددطوليم رغددم اددخامتو، فادداًل عددن المقاومددة الشددعبية المتمثمددة فددي القبايدد  
 العربية البارزة في القتا ، ونذاع الحسن في المدينة نبر ىذا النصر الذي ترني بو الشدعرا ، ومدنيم ابدن حمدديس الدذي صدور

  (99)انتصار العرب في وقعة الديماس بقولو وىو يمدح الحسن بن عمدي
ع حديثطيم                  فيم بالمواض في جزيرتو جزرط   فسر  عنيم الديماس  تسم 
ر عن نيميا قصرط  وما غنموا يال مطنخي كذبت  ليددم                  وكان ليم بالقخص 

 

ذ نن رغبددة النورمددان فدي االنتقددام وحددب السدديطرة بقيددت فددي تنددامي مسددتمر، نصدبا الخطددر الددذي ييدددد الددبالد وااددحا ي
وكددان فددي يمكددان الحسددن بددن عمددي نن يكددون ندددًا عنيدددًا لرجددار الثدداني لددوال ننددو اصددطدم وقتددذاك برطمدداع ابددن عمددو يحيددي بددن 

عمي الميدية، فررجر ذلك  ، وفي الوقت نكسو ندرك رجار الثاني بعد ىذه اليزيمة ين الوقت لم يحن بعد لالستيال (199)المعز
 اإلسالمية التي تواصمت في السنوات التالية.  -يلي فرصة مواتية، ونخذ يعد العدة لمحرب الصقمية 

م وننزلدوا جندودًا 1127ىدد/522توالت اإلحداث بعد ىزيمة الميدية يذ غزا المرابطون نرض النورمان لممرة الثانية عام 
يسداعدونو فدي حربدو مدع ( 191)ولمواجية المرابطين كان عمدي رجدار الثداني ين يجدد حمكدا ً يلي البر وظكروا بالرنايم واثسرى، 

العرب، اثمر الذي شدجعو عمدي التككيدر فدي غدزو الميديدة مدن جديدد، لمحدو عدار ىزيمتدو فدي حصدن الدديماس، وليدذا كممدا 
 .(192)وص  نسطو  مرربي يلي صقمية نتسبو يلي الحسن بن عمي

)ال صديو دايم وال عدو دايم ب  مصمحة دايمة( قد حان وقتيا، فقد جا ت الكرصدة لرجدار يبدو ين العبارة المشيورة 
مسدداعدة بنددي زيددري  نعندددما طمددب الحسددن منددو المسدداعدة بعددد سددا ت نحددوا  يمارتددو، فددي الوقددت نكسددو لددم يتددرخر رجددار عدد

وننشدر مرجدار ))ة يقدو  التجداني  صدما بدين الطدرفين بشدروط قاسدي اإلخااع الثايرين عمييم ولكدن مقابد  صدكقة كبيدرة نتيجتيد
، ولكن شروط ذلدك (193(()الثانيل في ظاىر اثمر بينو وبين الحسن صمحًا وفي نكسو ما فييا لتتم خديعتو ويتمكن من مراده

الصما لم ترض نى  الميدية، يذ وجدوا  وفييا مذلة ليم، وليذا اتصموا باثمير يحيي بن المعز صاحب بجايدة طدالبين مندو 
من الحسن لقبولو ىدذا الوادع الميدين، وبالكعد  اسدتجاب يحيدي يلدي طمدب نىد  الميديدة ونغدار عمدي المديندة عدام تخميصيم 

م وحاصرىا بقواتدو مدن البدر والبحدر، نمدا رد فعد  الحسدن بدن عمدي فقدد طمدب المسداعدة مدن قبايد  عدرب بندي 1135ىد/539
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، (194)ت لمحسدن الدذي صدارت بدالده شدبو محميدة نورمانيدةىال ، كما استعان بالنورمان نعددا  اثمدس، ويبددو ين الرمبدة كاند
وفي نيام الحسن قصد صاحب بجاية نخدذ الميديدة ثندو سدمع بداثمير الحسدن اندو صدالا الممدك ))وفي ذلك يذكر القيرواني  

 رجار الثاني صاحب صقمية ووقعت بينيما اليدنة، وكان ذلك ين الحسن نرس  بيدية وصالحو مخافة من شدره، فدتم الصدما
، ويبدو من خال  النص ين الحسن بن عمي قد تخمدي عدن واجبدو الدوطني (195(()وشرط المعين  مرجار الثانيل شروطًا فقبميا

في مقاومة النورمان العدو اثو  لبالده وتحال  معيم اد نبنا  عمومتدو فدي بجايدة، وكدان اثجددر بدو ين يتحدال  مدع ابدن 
شددترك المتمثدد  فددي النورمددان، ومنددذ ذلددك الحددين نصددبا رجددار الثدداني بددن المعددز صدداحب بجايددة اددد عدددوىم الم يعمددو يحيدد

يتحكم في نمور اإلمارة الزيرية من الناحيدة السياسدية واالقتصدادية، السديما ونن صدقمية تمدد نفريقيدة بمدا تحتاجدو مدن الحبدوب 
اثبدت ذلدك بموجدب معاىددة السيما القما، ومنذ ذلك الحين، اعتر  الحسدن بدن عمدي مدن تمقدا  نكسدو بتبعيتدو لرجدار الثداني و 

، والتددي صددارت مددن نىددم اثسددباب التددي جعمددت رجددار الثدداني يتدددخ  تدددخاًل (196)بددين الطددرفين يتاددا ينيددا لصددالا النورمددان
 مباشرًا في الشوون الداخمية لممنطقة وكرنيا تابعة لو.
 خامسًا: االنتفاضات ضد المحتمين النورمان 
لدي يي، فحددثت انتكاادات تحريريدة، حتدي قبد  وصدو  قدوات الموحددين ىي مرحمدة الصددام بقدوات االحدتال  النورمدان

 نفريقية منيا  
 أوال: انتفاضة صفاقس : 

م، ولكدن اثسدطو  واجدو مقاومدة كبيدرة 1148ىدد/543وجو القايد جورج اإلنطاكي نسطوال لرزو مدينة صكاقس عام  
ينة، اثمر الذي حدا بالنورمان يلي يتبداع نسدموب فدرض من نى  المدينة وما جاورىا من القباي  التي تييرت لمدفاع عن المد

الحصار عمي المدينة، ورغم ذلك لم يتمكنوا من دخوليا، فتظاىروا بالكرار، فخرج نى  صدكاقس يلدييم، ولكدنيم انقمبدوا عمدييم 
النورمدان المديندة وحالوا بينيم وبين دخو  المدينة فتكرو الناس بين من رجع يلي المدينة ومن فر يلي مناطو نخرى، ودخد  

تمدوز 22ىدد/543 مصدكر عدا 23بعد قتا  شديد سقط خاللو عدد كبير من القتمي، ونسر عدد من الرجا  والنسا  وذلك في 
دع يلدييم نوالدىددم ونسدا ىم، ورفددو بيدم وذلدك بعددد وصدو  خطدداب 1148 م، ثدم ندودي بعددد ذلدك باثمدان فعدداد نىميدا يلييددا وارجت

نمددا نىدد  صددكاقس فدددافعوا عددن ))، وفددي ىددذا المعنددي يددذكر القيروانددي  (197)ان ثىدد  نفريقيددةرجددار الثدداني الددذي يددرمر بددو باثمدد
، ودخد  النورمددان صددكاقس بعددد ين (198(()ونخدذ مددا فييددا، ورد نىميدا ونحسددن يلددييم ةننكسديم بقدددر طدداعتيم، ونخدذىا العدددو عنددو 

 .(199)جيادًا في سبي  اض المدينة عدد من نبطاليا وعمماييا تفقد
ينددة يلددي الدددمار والخددراب والنيددب والسددمب بعدددان كانددت مدينددة عددامرة شددامخة ذات نسددواو مزدىددرة وعبددر تعراددت المد

م وليسددت مثممددا كانددت عميددو مددن العمددارة 1148ىددد/543وافتتحيددا مصددكاقسل رجددار الثدداني عددام ))عددن ذلددك اإلدريسددي بقولددو  
ريدر ىويدة المديندة بتسدكان جماعدة مدن النورمدان ، ولديس ىدذا فحسدب بد  حداولوا ت(119)واثسواو والمتاجر فدي الزمدان القدديم(

، الدذي نوصدي ثبندو (111)بقصد االستيطان فااًل عن نخذىم رىاين من نىد  المديندة ومدنيم شديب البمدد نبدو الحسدن الكريداني
يا بني يني قد كبرت ونشرفت عمدي المدوت، وصددقت نكسدي عمدي المسدممين، فدتن ))عمر يدارة شوون البالد، يذ ودعو قاياًل  

، ومما تقدم يتاا ين صكاقس كانت غير مستقرة لمنورمان، (112(()مكنتك الكرصة في ىوال  النصارى فانتيزىا ودعني اقت ن
وليذا حاولوا نخذ رىاين لامان وال  المدينة ليم وعدم القيام بري تحرك ادىم، ومع ىذا فقد قام عمدي بدن الحسدن الكريداني 

  الشدددعبي الدددرافض لالحدددتال  النورمددداني والمتمثددد  بدددرروع مظددداىر الكددددا  م، والتدددي مثمدددت الموقددد1156ىدددد/551عدددام  ةبثدددور 
والتاحية من والده نبي الحسن، يذ جدا  بوصديتو اندو تصددو بنكسدو عمدي المسدممين، وعمدي الدرغم مدن تمدويا النورمدان بقتد  

 م وتحرير صكاقس.نبي الحسن، فتن االبن ترمب عمي عاطكة االبوه ليد  نسمي ونعمي وىو الجياد اد النورمان وطردى
، ولكدن (113)في نواي  تمك العام نمر عمر الكرياني نى  صكاقس بالثورة فقالوا لو يننا نخا  عمي سيدنا الشديب والددك

ن قتدد  والددده ىددين يذا ثددار لددو نىدد  صددكاقس اددد  عمددر بددرر موقكددو المنطددوي عمددي خطددر حيدداة نبيددو ثنددو نوصدداه بددالثورة، وا 
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قسمين قسم يتجو لالستيال  عمي اثسوار وقسم آخر يتجدو لمياجمدو مسداكن النورمدان، النورمان، فرتب الثوار وقسميم عمي 
، وبيدذا (114)المديندة يونكذت تمك الخطة بك  حماس وصدو وكانت النتيجة قت  عدد كبير من النورمدان وسديطر الثدوار عمد

 حقو نى  صكاقس ما كانوا يتمنون بتحرير مدينتيم من النورمان.
، (115)كد  مدن طدرابمس وقدابس وزويمدة ... الدب تاني صددى وتدرثير فدي منداطو نخدرى، فثدار صار لحركدة عمدر الكريد

( صدداحب صددقمية غاددب غاددبًا شددديدًا مددن الثددورة مددن ناحيددة ومددن ترثيرىددا عمددي (116)ولمددا وصدد  الخبددر يلددي )وليددام اثو 
مددا عمدد  ابنددو، ونمددره ين المندداطو المجدداورة مددن ناحيددة نخددرى وليددذا نراد القاددا  عمييددا، فددرمر بحاددور نبددي الحسددن وعرفددو 

مدن قددم عمدي ىدذا ال ))يكتب لو كتابًا ينياه عمدا عممدو ويدرمره بدالعودة عمدا قدام بدو ويخوفدو عاقبدة فعمدو، فرجابدو نبدو الحسدن  
وىو دلي  وااا عمي موافقة الوالد لولده ثنو اتكاو سابو يذ فدى بنكسو نى  بمده، ونن الثورة التي بدنت البد  ((يرجع بكتاب

ن تستمر وتتوج بالنصر ثى  صكاقس والشيادة لو، وليدذا نمدر بتقيدده وسدجنو، ولمدا يدرس وليدام اثو  مدن نبدي الحسدن ليا ي
، (117)بتدرك مدا ارتكبدو هاتخذ طريقًا آخر اعتقد انو سينكع وىو طريو التيديد والوعيدد يذ بعدث ذلدك مدع رسدو  يلدي عمدر يدرمر 

يددام اثو  لددم تسددتطيع ين تقتددرب مددن السدداح  بسددبب ىيدداج البحددر، لكددن وبددالرغم مددن ين السددكينة التددي كانددت تحمدد  رسددو  ول
اإلخبددار تسددربت بوصددو  ذلددك الرسددو  يلددي عمددر ليبمرددو قددرار قتدد  والددده يذا لددم يعددد يلددي الطاعددة، وليددذا اسددتعد عمددر لجددواب 

فصدمي عميدو ودفندو  خرج الناس يكبرون وييممون ومعيم نعش قد رفعوه عمي رووسيم فحطدوه فتقددم عمدر))الرسو  معنويًا نذ 
 .(118(()وعزاه الناس وانكصموا

كان حام  اإلنذار الصقمي ينظر مندىشا ليذا الموكب الذي شداىده، فدرراد ين يعدر  حقيقدة الخبدر، فبعدث مدن يرتيدو 
-543بصددددحة مددددا رنى، وجددددا  الجددددواب يقددددو  لددددو  ين الشدددديب عمددددر مشددددرو  اليددددوم بعددددزا  والددددده الددددذي بقددددي لممدددددة مددددن )

رىينة بصقمية، ونن النعش الذي شاىده ينما ىدو نعدش نبدي الحسدن الكريداني الن عمدر عدزم عمدي  م(1156-1148ىد/551
مدوت والددده، وليددذا فددتن رسدالتك تعددد منتييددة، ونن جددواب يندذارك ىددو مددا رنيددت مدن موقدد  الشدديب عمددر فدي شددرن والددده، وعدداد 

وصد  مدا شداىده، وليدذا اشدتد غادب وليدام الرسو  يحم  الجواب يلي سيده ولم يكن الجواب رسالة نو نتيجة محادثدة، بد  
اثو ، وعزم ىو اجخر عمي تنكيذ اإلنذار فدرمر بسدحب الشديب نبدي الحسدن الكريداني يلدي المشدنقة بدوادي عبداس قدرب مديندة 

، وىكذا تنتيي ىذه النادرة العجيبة في (119)بمرم حيث نكذ فيو حكم اإلعدام شنقًا وىو يتمو كتاب اض يلي آخر رمو في حياتو
عمي تحرير مدينة صكاقس ب  شممت اغمب المدن الساحمية التي حذت  االبطولة والتاحية والكدا ، والتي لم تقتصر نتيجتي

 حذوىا في التحرير من االحتال  النورماني.
( نولدي المددن اسددتجابة (129)نصدبا لحركدة عمدر الكريداني صددى وتدرثير واادا فدي المنداطو اثخدرى، وكاندت )زويمدة

عمددر الكريدداني فقدداموا بدالثورة وشدداركيم بنددو ىددال  وبنددو سددميم، وكدان رد فعدد  وليددام اثو  تجدداه الثددورة سددريعًا يذ  وتدرثيرا لحركددة
نرس  عشرين مركبًا مزودة بالطعام والسالح لارب الحصار عمي زويمة مدن جيدة، كمدا اسدتخدموا طريقدة خمدو التكرقدة بدين 

سددتطاعوا ين ينجحددوا بددذلك يذ انسددحب بنددو ىددال  تدداركين سددكان سددكان المدينددة وبنددي ىددال  وبنددي سددميم مددن جيددة نخددرى، وا
المدينة لمواجيدة قددرىم مدع النورمدان الدذين قتمدوا مدنيم الكثيدر واسدتباحوا وقتمدوا النسدا  واثطكدا  وبيدذا نصدبحت زويمدة مدالذًا 

النورمددان بحدددود عددام  ، ولكددن ذلددك لددم يدددم طددوياًل اذ اسددتطاع الموحدددون اسددترجاع المدينددة مددن يددد(121)لمنورمددان فددي نفريقيددة
 .  (122)م1159ىد/ 554

 ثانيًا: انتفاضة المهدية:
نمددا االنتكااددة الثانيددة فقددد كانددت فددي مدينددة الميديددة عندددما اغتددنم رجددار الثدداني فرصددة اشددتداد المجاعددة برفريقيددة عددام 

يعمدد  لتنكيددذ ، فرخددذ فددي تمددك الظددرو  القاسددية (123)وغيرىددا م ومددا نجددم مددن ىجددرة بعددض سددكانيا يلددي صددقمية1148ىددد/543
 .(124)مشروعو التوسعي في نفريقية والتي من خالليا يسيطر عمي المالحة في شرقي البحر المتوسط وغربو
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، يذ تحولددت (125)م1146ىددد/541جددا ت نىميددة الميديددة بالنسددبة لممشددروع النورمدداني بعددد احددتالليم مدينددة طددرابمس عددام 
رات منظمة استمرت لسنوات نسكرت بالسيطرة عمدي السداح  ولدم يبدو الرارات النورمانية يلي نفريقية من غارات قرصنو يلي غا

بعيدددًا عددن الحكددم النورمدداني، ومددع ىددذا فتنددو ارتددبط بمعاىدددة عدددم اعتدددا  مددع  (126)سددوى حدداكم مدينددة الميديددة الحسددن بددن عمددي
دينتدو يلدي م حين عرض صاحب مدينة قابس رشيد بن كام  م1147ىد/542رجار الثاني، واستمر الواع كما ىو حتي عام 

، ومدع ىدذا اسددتمر (128)، فقبد  رجدار ذلدك العدرض فدي حدين عارادو بشددة الحسدن بدن عمدي(127)رجدار شدريطة ين يكدون والييدا
ثندو سدمم تصدري   ام ويبددو اندو كدان ادعيك1147ىدد/542محمد بن رشيد صاحب قابس سياسدة نبيدو نكسديا الدذي تدوفي عدام 

طدداو  عمددي الندداس، ممددا ندى يلددي ىددروب معمددر االبددن اثكبددر لرشدديد يلددي نمددور اإلمددارة لمددواله يوسدد ، الددذي اسددتبد بدداثمر وت
نخوالو بني قرة، كمدا اعتددى عمدي حرمدة سديدة مدن قدرة وامتندع مدن تسدميميا، وليدذا اتجدو بندو قدرة ومعمدر بدن رشديد يلدي الحسدن 

يلددي رجدار وليدذا جيددز صداحب الميديدة واسدتنجدوا بددو، فخاطدب الحسدن يوسد  فددي تسدميم المدرنة فدامتنع، بدد  ىددد بتسدمم قدابس 
الحسن حممة عسكرية لمواجية يوس ، الذي نرس  بدوره يلي رجار يطمب منو خمعة وعيددًا لواليدة قدابس مقابد  ين يكدون نايبدًا 

 .(129)عنو، ولكن رسو  يوس  تم القبض عميو وطي  بو في الميدية
عدام  (139)ب لخادوعو لمنورمدانقام الحسدن بدن عمدي بتجييدز حممدة عسدكرية ىداجم بيدا قدابس التدي ثدارت ادد المرتصد

م ونسدددر يوسددد  وعدددذب ومثددد  بدددو حتدددي مدددات تحدددت التعدددذيب، وولدددي معمدددر قدددابس مكدددان نخيدددو ونخدددذ بندددي قدددرة 1148ىدددد/543
، عمي العمدوم يسدكت المورخدون الثالثدة، ابدن اثثيدر والتجداني وابدن خمددون عدن مصدير محمدد بدن رشديد، واثرجدا (131)امرنتيم

و خمع مدن اإلمدارة بسدبب ادعكو نو صدرره، وظيدر معمدر فدي الددفاع عدن كيدان الدبالد ادد عندنا انو مات في ىذه اإلحداث ن
ال كيدد  ))رجدار وصدنيعتو يوسد ، واسدتيجن القيرواندي ىددذا المسدمك الدذي سدمكو يوسد  فقدا    قمددت نعدوذ بداض مدن الخدذالن، وا 

نما ىي من حزب الشيطان، لكن حب الش  يطع م  . (132(()ي ويطصمتعد ىذه الطايكة من حزب المسممين، وا 
م وتدولي معمدر نمدر قدابس ىدرب ولدده ونخدوه عيسدي واتجيدا يلدي رجدار الثداني 1148ىدد/543بعد ىزيمة يوسد  عدام 

مدددعين نن مددا حدددث ليوسدد  بسددبب واليددو لددو ودخولددو فددي طاعتددو، وليددذا غاددب رجددار العتدددا  الحسددن عمددي يوسدد  كددون 
 .(133)اثمير الحسن االثنين يخاعان لو  فرستر  الموق  لصالحو وخرو صمحو مع

م نتيجدددة تددوتر العالقدددات بدددين الطددرفين بقيدددادة جدددورج اإلنطدداكي لمياجمدددة الميديدددة 1148ىدددد/543جددا ت حممدددة عددام 
( سكينة، ويبدو ين الحسن كان يدرك ين استحالة المقاومدة لمددة طويمدة اثمدد، ثن الدبالد كاندت 259برسطولو الذي يقدر بد)

، ومع ىذا كان الحسن بن عمي يرس  المراكدب يلدي (134)دية ين تصمد نكثر من شيرتعاني من مجاعة ولم يكن بوسع المي
( المتوسددطة الموقددع بددين الميديددة وجزيددرة صددقمية والتددي كانددت مددزودة بالحمددام الزاجدد ، لموافاتددو برخبددار (135))جزيددرة قوصددرة

اتدو، ورغدم حالدة الحدذر واليقظدة تحركات اثسطو  النورماني في اتجاه الساح  اإلفريقي عمي وجو السرعة كدي يترىدب لمالق
فقد تزامن وصو  اثسطو  النورماني مع وجود مركب مراقبة تابع لمحسن بن عمدي، وكدان عمدي ظيدر المركدب قكدص حمدام 
زاج  يستخدم لنق  الرساي  بسرعة، فسر  قايد اثسطو  صداحب الحمدام ىد  نرسد  شدييًا يلدي الحسدن فرجابدو برندو لدم يرسد  

يننا لما وصمنا جزيرة قوصرة وجدنا بيا مراكب من صقمية، فسرلناىم عدن اثسدطو  المخدذو ، ))بخطو  شييًا فرمره ين يكتب 
فذكروا انو اقمع يلي جزاير قسنطينة، ونطمدو الحمدام يلدي المديندة فسدر اثميدر الحسدن والنداس، ونراد جرجي)جدورج( بدذلك ين 

 .  (136(()يص  برتة
نن نرسد  عمديم ريحدًا ىايمدة عكسدتيم، فمدم ))بدن عمدي فقددتر اض تعدالي رغم نن تمك الخطة كاندت لمتمويدو عمدي الحسدن 

صدكر فدي ىدذه العدام قبد  وصدوليم، فدرآىم النداس، فممدا رنى  ييقدروا عمي السير يال بالمقاذي  مالمجادي ل فطمع النيار ثدان
  طالبددا بثددار محمددد بددن جرجددي )جددورج( ذلددك ونن الخديعددة فاتتددو، نرسدد  يلددي اثميددر الحسددن يقددو   ينمددا جيددت بيددذا اثسددطو 

 .(137(()رشيد صاحب قابس ورده يلييا، ونما ننت فبيننا وبينك عيود وميثاو يلي مدة، ونريد منك عسكرًا يكون معنا
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ااطربت نحوا  الحسن فجمع كبار اثعيان والعمما  فدي طدرابمس الستشدارتيم فدي اثمدر، فنصدحو بعاديم بالددفاع 
نجمدو نخدذ ينتيدي، ونندو مدن العبدث نن يمجدر يلدي القدوة، الن عسداكره كاندت  قميمدة  عن المدينة، ولكن الحسن كان يشعر بدان

العدد والمون ال تككييا نكثر من شير، ليذا لدم يرخدذ بدرني ىدوال  الدذين نشداروا عميدو بالددفاع ونعتبرىدا مجازفدة ال فايددة منيدا 
نادمام يليدو لمحاربدة يخواندو المسدممين، ونبددى في رنيدو، فدي الوقدت نكسدو لدم يقبد  بداقتراح جدورج اإلنطداكي الدذي يقادي باال

وننا نرى سالمة المسممين من اثسر والقت  خيرًا من الممك، وطمب مني عسكرًا يلي ))رنيو ىذا لكبار الكقيا  واثعيان قاياًل  
يال نن يثبطنا  قابس فتن فعمت فما يح  لي معونة الككار، ونن امتنعت يقو  مرجارل انتقض ما بيننا من الصما، وليس يريد

حتددي يحددو  بيننددا وبددين البددر، ولدديس لنددا بقتالددو طاقددة، والددرني نن نخددرج باثىدد  والولددد وننددز  البمددد، فمددن نراد ين يكعدد  ككعمنددا 
، وىكذا لم يجد الحسدن اختيدارًا سدوى اليدرب لبسدباب التدي مدر ذكرىدا، ولكدن كدان مدن اثجددر بدو الددفاع (138(()فميبادر معنا

ايدة، وبدذلك يكدون االستشدياد فدي سدبي  اض والدوطن خيدرًا مدن اليدرب واالستسدالم لمنورمدان الدذين دخمدوا عن مدينتو حتدي الني
فوجدددوه كمددا ىددو بكدد  مددا فيددو مددن ذخدداير، ووجددد الخددزاين مممددو ة  نالمدينددة دون مقاومددة ودخدد  جددورج اإلنطدداكي مقددر الحسدد

باثمان لمناس، وخدرج مدن كدان متخكيدا ورجدع مدن كدان  بالذخاير النكسية، وتعرات المدينة لمنيب مدة ساعتين نودي بعدىا
يسدتنجدون بدو  (141)( بمراكش(149)، ومع ىذا فقد ىرب جماعة من نى  المدينة يلي )عبد المومن بن عمي(139)خارج المدينة

اددد النورمددان، واخبددروه بمددا جددرى لممسددممين عمددي نيدددي النورمددان فددي مدددينتيم، فاسددتجاب يلددي طمددبيم السدديما بعددد ين عددر  
ابشروا ث نصرنكم ولو بعد حين، ونمر بتنزاليم ونطمو ليم نلكخي ))  المدينة في مواجيو ىذا الطاغوت الكبير وقا  ليم اع

، ونعدد حممدة عسدكرية كبدرى ادمت (142(()دينار، ثم نمر بعم  الروايا )الحبا ( وال قدرب ومدا يحتداج اليدو العسداكر فدي السدكر
، بينمدا كدان اثسدطو  المتكدون مدن سدبعين قطعدة بحريدة يتجدو (143)ن طريدو البدرماية يل  مقات  وتوجو بيا يلي الميديدة عد

، وفددي الوقددت نكسددو نمددر عبددد المددومن بحكددر اجبددار وواددع نكددوام مددن الحبددوب لتمددوين الجدديش عمددي (144)نحددو الميديددة نياددا
يحكددروا اجبددار فددي  ونن يطتددرك فددي سددنبمو ويخددزن فددي موااددعو، ونن))طددو  الطريددو، كمددا كتددب لعمالددو يددرمرىم بحكددظ الرددالتت 

الطدددرو، فكعمدددوا جميدددع مدددا نمدددرىم بدددو، وجمعدددوا الردددالتت ثدددالث سدددنين، ونقموىدددا يلدددي المنددداز ، وطتيندددوا عمييدددا، فصدددارت كرنيدددا 
 .  (145(()تال 

خطددة التدددبير التددي اتخددذىا عبدد المددومن مددن نجدد  تدرمين وصددو  الجيددوش الكبيددرة، التددي  ريتادا ممددا تقدددم مدددى تدرثي
، ثددم اتجددو يلددي حصددار (146)م ومكددث بيددا ثالثددة نيددام1159ىددد/554شددير جمددادي اثو  عددام وصددمت يلددي مدينددة تددونس فددي

م وكددان بصددحبتو الحسددن بددن عمددي ودام حصددار الموحدددين ليددا سددبعة 1159تمددوز  39ىددد/554رجددب عددام  12الميديددة فددي 
حصددار الطويد  اثمددد، ، يذ تكقدد عبددد المدومن نمدور المدينددة عدن طريددو البحدر وتركدد لددو ين فتحيدا ال يمكدن يال بال(147)نشدير

وليذا قام باجرا ت سريعة منيا  بنا  جدار بينو وبين نسواو المدينة ليمنع الكرسان النورمان من مياجمدة جيشدو واالنسدحاب 
دون خساير، كما نمر باثسطو  الموحدي بتطباو الحصار عمي الميدية، ثم نمر نن تجمع المدون، وبالمقابد  قدام النورمدان 

 .(148)ن المدينة لكي ال يكون عبيًا عمييم بالطعامبتخراج المسممين م
يتادددا نن عبدددد المدددومن نراد محاصدددرة المديندددة وقطدددع اإلمددددادات العسدددكرية عنيدددا، حتدددي تنكدددذ المدددون مدددن الحاميدددة 
العسكرية وتاطر يلي االستسالم دون الدخو  معيا في معركة، واستمر النورمدان محتمدين داخد  سدورىا سدبعة نشدير حتدي 

صددابتيم عمييدا شدددة ))يقددو  المراكشدي  نكدذت مدونيم،  فبيددذا قددر الددروم عمدي الصددبر عمدي الحصددار سدبعة نشددير يال نيامدًا، وا 
شديدة من غال  السعر بمرني عن غير واحد ننيم اشتروا الباقال  في المعسكر، سبع باقالت بددرىم مدومني منسدبة يلدي عبدد 

 .(149(()المومنل وىو نص  النصاب
الميدية وحكظ ما  الوجو فاستدعي نسطولو الذي كان يياجم سواح  اثندلس، ونرسمو  حاو  وليام اثو  فك حصار

، وكدان ىدذا اثسدطو  ادع  اثسدطو  اإلسدالمي، ومدع ىدذا فقدد كاندت الريداح (159)يلي الميدية بقيادة قايدده المميدز بطدرس



  م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسية كلية التربية مجلة             3/ العدد

 102 

م الن الريداح ستادطر النورمدان لصدالا المسدممين وليدذا كتدب قايدد اثسدطو  اإلسدالمي يلدي عبدد المدومن يطمدب مندو اليجدو 
 .(151)يلي ين يتقدموا في غير نظام، وبالكع  تم اسر سبع نو ثمانية من السكن المياجمة والذت الباقي بالكرار

يرس النورمان من وصو  النجدات يلييم من صقمية، وليذا طمب وفد منيم يتكون عدد من الكرسان من عبد المومن 
، ويادي  ابدن اثثيدر  (152)يم عمدي ذلدك، غيدر ين الوقدت كدان شدتا  فررقدت اغمدب السدكنمراكب تدنقميم يلدي صدقمية، فرجداب

وكددان صدداحب صددقمية قددد قددا   ين قتدد  عبددد المددومن نصددحابنا بالميديددة قتمنددا المسددممين الددذين ىددم بجزيددرة صددقمية ونخددذنا ))
 دون نذى. ، وليذا نجد عبد المومن يطمو سراح الحامية البالرة ثالث نال  (153(()حرميم ونمواليم

ىكدذا تددم النصددر لعبددد المددومن بددن عمددي الددذي خدرخ سدداجدًا حمدددًا ض ،عمددي نصددره وبيددذه المناسددبة وزع عمددي اثسددطو  
عشددرة نال  دينددار مددومني، ودخدد  الميديددة منتصددرًا يددوم عاشددورا  مددن المحددرم وسددماىا عبددد المددومن )سددنة اثخمدداس( لكثددرة 

فرتدب نحواليدا، ونصدما مدا ))م، ونقام عبد المومن بالميديدة عشدرين يومدًا 1169ىد/555الرنايم واثخماس منيا نو ثنيا عام 
، وجعد  معدو الحسدن (154)انثمم من سورىا، ونق  يلييا الذخاير من اثقوات والرجدا  والعددد، واسدتعم  عمييدا بعدض نصدحابو

نعطدداه دطورًا نكيسددًة مواسددعة نو بدن عمددي الددذي كدان صدداحبيا، ونمددره نن يقتددي برنيددو فددي نفعالددو، ونقطدع الحسددن بيددا يقطاعدا، و 
 .(155(()فخمةل يسكنيا، وكذلك فع  بروالده
 ثالثًا: انتفاضة مدينة سوسة:

ىخدبا نىد  سوسدة لمددفاع عدن الميديدة عنددما سدمعوا بسددقوطيا عمدي يدد النورمدان، بقيدادة عمدي بدن الحسدن الدذي توجددو 
يوليدو  11ىد/543صكر عام 12( في (156)ودخموا )سوسةلمالقاة نبيو خارج المدينة، في حين استر  النورمان ذلك الموق  

 .(157)م1148
يبدو ين لقدوم عبد المومن بن عمي يلي الميديدة نثدرًا كبيدرًا فدي شدحذ اليمدم لمدتخمص مدن النورمدان فاداًل عدن انيدزام 

ينة غكمة ونيبوىا ، غير ين النورمان نغاروا عمي المد(158)اثسطو  النورماني وليذا عين عبد المومن احد يتباعو حافظًا ليا
، وكاندت غدارة النورمدان سدريعة (159)وخربوىا وسبوا النسا  واثطكا  ونخذوا صاحبيا من امن اثسرى ثدم افتددوىم فيمدا بعدد

 غرايا النيب والسمب.
 رابعًا: انتفاضة جزيرة جربة:

ي عشددددر مندددذ منتصدددد  القدددرن الخددددامس اليجري/الحددداد (169)كاندددت جزيدددرة جربددددة تتمدددع بشدددد  مدددن االسددددتقال  الدددذاتي
اد النورمان الذين انتزعدوا صدقمية مدن المسدممين، وذلدك بالتصددي لمدراكبيم فدي البحدر المتوسدط  دالميالدي، نذ كانت تجاى

من جية وردًا عمي ممارساتيم المتجية نحو الحصو  عمي موطن قدم فدي نفريقيدة مدن جيدة نخدرى، ومدع ىدذا نجدد صداحب 
خاداعيا لسدمط (161)الميديدة تدراد  عميدو مدن قطدع نىميدا فددي ))م متدذرعًا بمدا 1116ىدد/519انو عدام يقددم عمدي مياجمتيدا وا 

خافتيم المسافرين فيو  .(162(()البحر وا 
م واسدتخدم رجدا  اثسدطو  العند  والنيدب والقتد  1135ىدد/529غزا نسطو  النورمدان جزيدرة جربدة فدي خريد  عدام 

فخدرج يلييدا ميلدي جربدةل جمدع مدن الكدرنج ))اثثيدر   مع نىالي الجزيرة بعد ين نبدى نىميا مقاومة عنيكة، وعن ذلك يقدو  ابدن
جماعدة ... فوقدع بدين الكدريقين حدرب شدديدة،  جمالنورمانل ... في نسدطو  كثيدر وجدم غكيدر، فيدو مدن مشديوري فرسدان الكدرن

مدك نكثدر فثبت نىد  جربدة، فقتد  مدنيم بشدر كثيدر، فدانيزموا وممدك الكدرنج الجزيدرة وغنمدوا نمواليدا وسدبوا نسدا ىا ونطكاليدا، وى
 .  (163(()رجاليا

م والتدي 1153ىدد/548لم يستسمم نى  جربة لمنورمان وكانت مقداومتيم عنيكدة وتوجدت تمدك المقاومدة  بانتكاادة عدام 
خدراج المحتمدين منيدا وقتدد  مدن بقدي مدنيم، وليدذا جيددز النورمدان نسدطواًل كبيدرًا فددي  اسدتطاعوا مدن خالليدا  تحريدر جزيددرتيم وا 

نكسيا تمكن من احتال  الجزيرة مرة ثانية قامعًا انتكااتيم دون رحمة بعد مذابا رىيبة، ومن نجا من سكانيا من ذلك  العام
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، ويادي  القيرواندي (164(()ولم يبقدي فدي الجزيدرة يال مدن ال بدا  لدو))القت  والسبي، نقت  يلي صقمية فبيعوا في اثسواو عبيدًا 
، ومدا قيمدة اثمدان بعددد ين (165(()مدن قبمدو وكتدب ليدم نماندا مدن عندده وجعميدم خدواًل ليدم رجدار الثداني ولدي عمدييم عدامالً ))نن 

تعرات الجزيرة ونىميا يلي نشد ننواع القت  والتعذيب والنيب والتشريد، ومع ىذا لدم يتحدرك الحسدن بدن عمدي بدالرغم مدن ين 
 و وتورطو معيم.الجزيرة كانت من ممتمكاتو، ويعم  ىذا يما لاعكو يمام النورمان نو خيانت

ين غزو النورمان لجزيرة جربة لم يكن بقصدد وادع حدد ثعمدا  القرصدنة، بد  ثندو صداحب صدقمية كدان يطمدع فدي 
نفريقيدة بعدد ين انتدزع صدقمية مدن المسدممين، ونراد نن يتخدذ مدن جربدة قاعددة لدو فدي خمديج قدابس لتحقيدو غرادو، وندى نخدذ 

، فادداًل عددن اسددتيراد التوابدد  والعطددور مددن مصددر، ثن (166)فددي مصددر ونفريقيددةالنورمددان لجربددة يلددي عرقمددة التجددارة البحريددة 
، ومنذ منتص  القرن الحادي (167)الشييرة وتصدرىا يلي المشرو تنفريقية كانت تستورد الكتان لصناعة اثقمشة والسويسيا

القوافددد  قبددد  الردددزوة  عشدددر كدددان نقددد  البادددايع بدددين نفريقيدددة ومصدددر يدددتم فدددي معظمدددو بحدددرًا بعدددد نن كدددان يدددتم بدددرًا عدددن طريدددو
 .(168)الياللية

م خطابدًا يلدي الخميكدة الكداطمي الحدافظ 1135ىدد/529يبدو نن صاحب صقمية بعث يثر استياليو عمي جزيرة جربة عام
بدداض فددي القدداىرة يبددررخ فيددو نخددذه لجربددة متيمددًا نىميددا باالعتدددا  عمددي مراكبددو، وبانتيدداك االتكاقيددات المبرمددة بينددو وبددين صدداحب 

، ونورد القمقشددندي اددمن نمدداذج المراسددالت السددمطانية نددص الخطدداب الددذي رد فيددو الحددافظ بدداض عمددي صدداحب صددقمية الميديددة
فتمدا مدا ذكرتدو مدن افتتاحدك الجزيدرة المعروفدة بجربدة لمدا شدرحتو مدن ))وفيو يتناو  ادمن المسداي  المثدارة قادية جربدة فيقدو   
تراييم في الطريان عمي نسباب اليجدوز الترافد  عمدي مثميدا، واسدتعماليم عدوان نىميا وعدوليم عن طرو الخيرات وسمبيا، واج

دا اسدتبطاوه، فدتن كاندت ىدذه حالتدو حقيدو نن تكدون الرحمدة  الظمم تمدردًا فدي الردي تباىيدًا فدي الباطد  وغمدوا، يرسدًا مدن الجدزا  لمت
ًا، ولممر  نن يتسا   عما كدان صدادقًا فيمدا ، نن رد الحافظ غريب حق(169(()عنو نايبو، وخميو نن يرخذ اض من نمنو نخذة رابية

ذكره، ويشك )كنار( نن يكون الحافظ يعني ما قالو بشرن استيال  رجار الثاني عمي جربة، السيما ونن عالقة الحسن وولده قد 
يقامدة  تعززت مع العبيديين، ولع  ما ذكره راجع يلدي رغبدة الحدافظ بحكدم ادعكو وانشدرالو بدالحروب الصدميبية فدي المشدرو فدي

م نبددرم رجددار الثدداني مددع مصددر معاىدددة تجاريددة ومددع ذلددك فددتن 1143ىددد/538عالقددات طيبددة مددع صدداحب صددقمية، فكددي عددام 
، ين صداحب صدقمية ىدو اجخدر لدم يكدن (179)نسطو  رجار ما انككا يعترض سدب  المراكدب المصدرية بعدد اسدتياليو عمدي جربدة

اسدتيد  مدن احدتال  الجزيدرة بسدط نكدوذه عمدي نفريقيدة، وىدو مدا حددث  صادقا في ما ذكره ثخدذه جزيدرة جربدة، كمدا تقددم، ينمدا
 بالكع  خال  الثالث عشرة عام التالية الحتال  الجزيرة.

م مشاك  في الداخ  والخارج، وحدثت ااطرابات فدي نفريقيدة، 1154ىد/548واجيت صقمية بعد موت رجار الثاني عام 
خراجيم 1156ىد/551جربة عام  ندت يلي قيام ثورات ادىم في مناطو نخرى ومنيا م تكممت بالنجاح قبي  وصو  الموحدين وا 

 .(171)م منيين بذلك مرامرة النورمان ووجودىم في نفريقية1169ىد/555لمنورمان من الميدية  سنو 
  :(172)خامسًا: انتفاضة طرابمس الغرب

يابدًا، كمدا تتمتع طرابمس بموقع مميز بين مشرو الوطن العربي ومرربو، حين كانت تمر بيا  الجيوش العربية ذىابًا وا 
تمدددر بيدددا القوافددد  التدددي تحمددد  السدددمع والحجددداج ورجدددا  العمدددم واثدب، ونثدددر ذلدددك كمدددو عمدددي المديندددة مدددن الناحيدددة السياسدددية 

تحددو  اثنظددار يلييددا واالىتمددام بيددا ومددنيم نصددحاب الميديددة مددن  زواالقتصددادية والككريددة والدينيددة، كمددا منحيددا موقعيددا المتميدد
، فاداًل عدن اتخداذىم (173)الحيدوي اليدام مدن جيدة نخدرى ازيدري الدذين اىتمدوا بيدا لقربيدا مدن يمدارتيم مدن جيدة ولموقعيدبني 

، وكددان فددي عددام ( 174)بدددياًل عمددا فقدددوه فددي المرددربين اثوسددط واثقصددي وذلددك لخددوفيم مددن سدديطرة قددوة معاديددة عمددي المدينددة
( محددداذاة سدددواح  الشدددما  اإلفريقدددي، يعبددددون فييدددا اض (175)الربددداطالمسدددممين مندددذ بدايدددة حدددروب التحريدددر اإلسدددالمية نقامدددة )

ويقيمون شعاير الدين ثم يحممون السي  لحراسة الوطن مدن العددو المتدربص بدو مدن ورا  البحدر، ونصدبحت الدربط )الربداط( 
قاربدة جددًا فدتذا ظيدر فدي ما بين اإلسكندرية وطرابمس الررب حصون مت))مراكزًا لقواف  التجارة ودورا لمعمم .ويذكر المراكشي 
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البحدر عددو ندوخر كد  حصدن لمحصددن الدذي يميدو
، وبكاد  ىدذا الممارسددة ازدىدرت الحيداة التجاريدة والزراعيدة، وظيددرت (176(()

، ( 177)بعض المدن الكبيرة ومنيا طرابمس التي نصبحت مطمعًا لمنورمان، الذين بعثوا العيون لمتعر  عن يخبارىا بالتكصي 
جدورج اإلنطداكي الدذي كدان عمدي معرفدة بدالبالد وجررافيتيدا، وليدذا قدرر رجدار الثداني غدزو طدرابمس  فااًل عن قايد نسطولو

، ونبحدر (179)عدن اثميدر الحسدن بدن عمدي فدي الميديدة(178)نبدي يحيدي رافدع بدن مطدروح  السيما بعدد نن وصدمو خبدر اسدتقال
فنددازلوا البمددد وقدداتموه، ))ابددن اثثيددر   م، وعددن ذلددك حدددثنا1143ىددد/537اثسددطو  النورمدداني فددي التاسددع مددن ذي الحجددة عددام

وعمقوا الكالليب في سدوره ونقبدوه، فممدا كدان الردد وصد  جماعدة مدن العدرب معدرب بندي ىدال ل نجدده ثىد  البمدد، فقدوي نىد  
طرابمس بيم، فخرجوا يلي اثسطولية فحمموا عميو حممة منكرة، فانيزموا ىزيمة فاحشة وقت  منيم خمو كثير، ولحو البداقون 

  .(189(()اثسطو ، وتركوا اثسمحة واإلثقا  والدواب واجالت فنيبيا العرب ونى  البمد، ورجع الكرنج يلي صقميةب
لمددفاع  (181)وىكذا فشمت الحممة النورمانية في الدخو  يلي طرابمس وذلك لحصانتيا من جية واسدتعداد بندي مطدروح

دددر الردددزاة ورجدددع اثسدددطو  عدددن ننكسددديم فاددداًل عدددن دور القبايددد  العربيدددة مدددن بندددي ىدددال  وسددد ميم مدددن جيدددة نخدددرى، وليدددذا دحخ
نذيا  الخيبة واليزيمة، ويبدو نن رد فع  رجار الثاني كان قويًا ثنو نراد من محو العدار الدذي الحدو بدو  رالنورماني وىو يج

خاطكدة فدي ، وبصدورة مكاجيدة و (182)م ولكدن بقدوة صدريرة غراديا التمويدو1144ىدد/539ولذلك قام بالعودة يلي طدرابمس عدام
عمميدة لجدس ندبض مددن ناحيدة ولمتركيدد عمددي نن رجدار ال يدزا  موجدود وباسددتطاعتو الوصدو  يلدي طددرابمس مدن ناحيدة نخددرى 

كان صاحب صقمية قد نرس  سرية قي البحدر يلدي طدرابمس الرربدي وتمدك اإلعمدا  فنيبدوا ))وذكر ابن اثثير في ىذا المعني 
   .(183(()وقتموا ... وغنموا

م مجاعة ميمكدة قادت عمدي الكثيدر مدن نىميدا وحممدت كثيدرًا مدنيم عمدي 1145ىد/549رابمس عام اجتاحت مدينة ط
، كمددا ثددار نىدد  المدينددة قبيدد  وصددو  النورمددان بمدددة اددد بنددي مطددروح ونخرجددوىم مددن الددبالد، وولددوا (184)النددزوح عددن المدينددة

ين يكون  درابمس، في الوقت نكسو نستبعغريب نمر ط  ، ويستررب من تولية رج(185)عمييم رجاًل من المرابطين )الممثمين(
بدين نىدالي المديندة حددًا فدي توليدة رجد  عدابر سدبي  يسدعي ثدا  فريادة الحدج، وال يدذكر ابدن اثثيدر تكاصدي  عددن   الخدال

اسم الشخص نو عممو ويكتكي برنو كان من امن رىاين المدينة الذين حمموىم النورمان يلي صدقمية، واسدتر  رجدار الثداني 
 3رو  فددي تنكيددذ خطتددو لالسددتيال  عمددي طددرابمس فددرمر نسددطولو بالتوجددو يلددي المدينددة بقيددادة جددورج اإلنطدداكي فددي ىددذه الظدد

م فرحدداطوا المدينددة مددن جيددة البددر والبحددر، ولكددن نىدد  طددرابمس ىبددوا لمدددفاع عددن مدينددة ومقاومددة 1146ىددد/541محددرم عددام 
مدر عنددما اجتمعدت جماعدة مدن مويددي مطدروح ونعدادوا تنظديميم المحتمين فاعتموا اثسوار لمددة ثالثدة نيدام متتاليدة ولكدن اث

ودخموا المدينة، وليذا تصدى ليم نىميا ووقعت بيدنيم معركدة جعمدت نىد  اثسدوار بددون حمايدة تدذكر، وليدذا بدادر النورمدان 
ب، ولجدر كثيدر يلي واع الساللم عمي اثسوار واستطاعوا من دخدو  المديندة عندوة، وندا  نىد  طدرابمس القتد  والنيدب والسدم

ونقددام اإلفددرنج سددتة نشددير حتددي ))، (186)مددنيم يلددي المندداطو المجدداورة، ثددم نددادوا بعددد ذلددك باثمددان فرجددع اثىددالي يلددي منددازليم
نوا نسورىا وحكرو  خندقيا، ولما عادوا ميلي صقميةل نخذوا رىاين نىميا، ومعيم بنو مطروح والممدثتم، ثدم نعدادوا رىداينيم،  احصت

مددن بنددي مطدروح، وتركددوا رىايندو وحددده، واسددتقامت نمدور المدينددة، ونلدزم نىدد  صددقمية والدروم بالسددكر يلييددا،  وولدوا عمييددا رجدالً 
، ومما تقدم يبدو نن المدينة كانت محصنة بشك  جيد لدرجة ين العدو لدم يسدتطيع مدن دخدو  المديندة (187(()فانعمرت سريعاً 

دى يلي تعثر وااا في الدفاع عنيا فستي  دخو  النورمان، والذي يال بعد انشرا  نىميا بخالفات انتشرت فيما بينيما مما ن
م، وىكدذا 1144ىدد/539م وكدذلك عدام 1143ىدد/537يثبت حصانة المديندة ىدو فشد  النورمدان فدي دخدو  المديندة فدي عدام 

ا وقعددت طددرابمس بيددد النورمددان نتيجددة الخالفددات والصددراعات عمددي السددمطة ولددو كددان ذلددك عمددي حسدداب الددوطن والدددين، كمدد
يتاددا نن المدينددة قددد تعراددت يلددي الخددراب والدددمار الشددام  بدددلي  ين النورمددان اسددتررقوا سددتة نشددير فددي نصددالح نسددوارىا 
وخنادقيا، ويبدو كذلك ين واع طرابمس لم يكن مسدتقرًا وليدذا نقددم النورمدان عمدي نخدذ رىداين مدن نىميدا، ولدم يدتم يرجداعيم 

 يال بعد استقرار المدينة. 
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ترييددر ىويددة المدينددة وذلددك بتشددجيع اليجددرة يلييددا، فيدداجر يلددي طددرابمس عدددد مددن المسددتثمرين لرددرض حدداو  النورمددان 
عمدددي اليجدددرة  ناالسدددتيطان، كمدددا مدددنا رجدددار الثددداني مسددداكن ونراادددي زراعيدددة وقروادددًا ماليدددة، وذلدددك تشدددجيعًا مندددو لمصدددقميي

ايددة الطريددو لدددى رجددار لترسدديس يمبراطوريددة واالسددتيطان فددي طددرابمس وىددي نزعددة اسددتيطانية اسددتعمارية مبكددرة، وربمددا ىددي بد
 نورمانية تشم  صقمية وشما  نفريقية.

المدا  تقدوم المديندة بدددفعيا  نرتدب جدورج اإلنطداكي نمدور الدبالد اإلداريددة فرصدما سدورىا وحكدر خنددقيا وحددد نسددبة مد
، كمدا (188)تميمدي واليدًا عمييداكجرية لحكومة صقمية فااًل عن وجود حامية نورمانية، ثدم عدين نبدا يحيدي رافدع بدن مطدروح ال

، ويبددو ين لمحاميدة الموجدودة فدي (189)واا نبا الحجاج يوس  بن زيدري عمدي قاداييا وكدان ىدوال  يدديرون شدوون المديندة
الكبير في حكظ حقوو النورمان في المدينة فاال عن حمايتيا لمجالية النورمانية التدي نقميدا رجدار الثداني يلدي  رالمدينة الدو 

يددر ين اختيددار وا   مددن نىددالي المدينددة والمتمثدد  ببنددي مطددروح يعطيددو نوعددًا مددن الشددرعية، وتسددكت الكثيددر مددن طددرابمس، ويظ
المصددادر عددن ذكددر حقبددة السدديطرة النورمانيددة عمددي طددرابمس الرددرب ومددا حوليددا، ولكددن يتاددا ين ابددن مطددروح لددم يكددن قددادرًا 

نخدرى فدي المددن المجداورة  تفييدا فاداًل عدن وجدود حاميدا عمي تيديد المصالا النورمانية في طرابمس نظرا لوجدود حداميتيم
ىذا من ناحية وننو لم ينسخ فاميم في واعو  واليًا عمي المدينة من ناحية نخرى، ولم تكن ىناك قوة يسالمية قريبة يستعين 

معيشدة النداس  بيا عمي تخميص المدينة من النورمان وعمي نية حا  حاو  ابدن مطدروح االتجداه يلدي الدداخ  لتحسدين نحدوا 
في المدينة لحين توفر الكرصة المناسبة لتحرير المدينة نياييًا، وليذا شدجعوا النشداط االقتصدادي فدي المديندة السديما التجدارة 
البحريددة مسددتراًل الظددرو  العامددة التددي تمددر بيددا المنطقددة حيددث كانددت تشددكو حالددة مددن القحددط والرددال ، فددازدىرت طددرابمس 

 ما.ونصبحت مركزًا تجاريًا مي
مددع تتحسددن الحالددة االقتصددادية ظيددر الشددعور فددي الددتخمص مددن النورمددان نواًل والجزيددة ثانيددًا، نخددذوا يككددرون بالمقاومددة 

عمدي المردربيين اثقصدي واثوسدط وصداروا يتجيدون نحدو نفريقيدة، (199)والثورة اد النورمان، وصاد  ذلك سيطرة الموحدين
 منيا  (191)عمي المحتمين متخذين مدفوعين بعوام  متعددة ونعطي دافعًا معنويًا ثى  طرابمس يلي الثورة

 يقظة الشعور القومي والديني بكا  قوة الموحدين في المررب. -1
 اثم  في الحصو  عمي العون المالي والمعنوي من الموحدين . -2

تعزيددزات مددن  مبددادرة بنددي مطددروح واعيددان المدينددة بددالثورة عمددي الحاميددة قبدد  نن تعمددد الحكومددة النورمانيددة يلددي يرسددا  -3
 الجيش واثسطو  لكرض سياستيا بالقوة.

 االطمينان يلي قمو الحامية النورمانية. -4

 عودة رىاين المدينة يلي طرابمس بعد ين اطمرن النورمان يلي وال  نىميا. -5

 كرىيم الخاوع لحكومة غير مسممة واستمرارىم دفع الجزية ليا . -6
رط وااددداط فدددي ثددورة نىددد  طدددرابمس ولكدددن التجددداني يدددذكر لندددا نن ( دو (193)( و)الدددديني(192)وىكددذا كدددان لمعامددد  )القدددومي

السددبب المباشدددر لمثدددورة ىدددو ين النورمدددان لمدددا رنوا بدددد  ترمدددب الموحددددين عمدددي نقطدددار المردددرب طمبدددوا مدددن نيمدددة المسددداجد فدددي 
يوسددد  طدددرابمس نن يدددذموا الموحددددين عمدددي المندددابر ويسدددتثيروا كدددراىيتيم لمنددداس، فددداجتمع النددداس يلدددي قاادددييم نبدددي الحجددداج 

ونواحوا نن ىذا اثمر خطيدر وال يسدتطيعون تحممدو، فدذىب القاادي يلدي قايدد الحاميدة ونوصدمو رسدالة نىميدا وننيدي حديثدو 
بان موق  نى  البمد في ذم الموحدين نمر يخال  الدين اإلسالمي الن الجميع مسممون وعمي النورمان يما ين يتوقكوا عمدي 

ال سيرحمون ىم عن مدينتيم  .(194)الذم وا 
يبدو مما تقدم نن نى  طرابمس بد وا ييددون النورمان بالموحدين، وربما ىدذا الشد  توادا لمنورمدان ثنيدم اسدتجابوا 

 لما نراد نى  المدينة وتراجعوا عن طمبيم.
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مدع ىددذا كانددت رغبدة نىدد  طددرابمس بدالحرب والددتخمص مددن الرددزو اثجنبدي ىدددفيم اثكبددر، ولدم يعتولددوا عمددي اسددتجابت 
م وفدي نثندا  الميد  قدام نىد  1158ىدد/553ذا استمروا فدي ترتيدب صدكوفيم، وتحدددت سداعة الصدكر وذلدك عدام طمباتيم، ولي

طرابمس بواع الحبا  والخشب فدي الطرقدات لعرقمدة خيد  العددو مدن الجدري، ولمدا سدمعت الحاميدة بدالثورة تحركدت لمعالجدة 
لي وقتمدددوىم، ونحرقدددت بيدددوتيم بالندددار، وبقدددي ابدددن الموقدد  ولكدددن خيدددوليم تعثدددرت بالحبدددا  والخشدددب فميدددذا قدددبض عمدددييم اثىدددا

مطروح سيد الموق  بطدرابمس، واسدتطاع اسدتمالة عدرب بندي ىدال  وبندي سدميم المحيطدين بالمديندة، فاسدتطاع نىد  طدرابمس 
 .(195)تحرير مدينتيم وبقي ابن مطروح حتي وصو  عبد المومن بن عمي يلي الميدية

المتمركدزة فدي نفريقيدة، كمدا ين الحاميدات لدم تبدد مقاومدة كبيدرة، ولعد   ىكذا نخكقت حكومدة صدقمية فدي نجددة حاميتيدا
لددي اإلخطددار الخارجيددة التددي كانددت تيددددىا فددي جنددوب ييطاليددا مددن جيددة  ذلددك يرجددع يلددي الظددرو  الداخميددة فددي صددقمية، وا 

كافيدة لمواجيدة ىدذه اإلخطدار اإلمبراطورية اثلمانية وكذلك البيزنطيون وقوات البابا، فمدم يعدد بمقددور صدقمية تدوفير القدوات ال
معددا، ونن تحددتكظ فددي الوقددت نكسددو فددي نفريقيددة بقددوات تككددي إلخادداع شددعب برسددره ولمواجيددة دولددة فتيددة كبددرى، ىددي دولددة 

، (197)، والمبدددن القايدد  بددان الحمددالت يمكنيددا تحقددو فتوحددات، ولكنيددا ال تسددتطيع االحتكدداظ بيددا ظدد  صددحيحا(196)الموحدددين
ستحالة مجابية الموحدين برا وبحرا، ولذلك تناسي فقدانو لممتمكاتو فدي نفريقيدة، ولعد  ذلدك راجدع بدلي  ين وليام اثو  رنى ا

يلدددي نصددديحة وزيدددره )مدددايو( وسياسدددتو، نظدددرا لمصدددراع القدددايم مدددع اإلمبراطوريدددة اثلمانيدددة، فصدددقمية نصدددبحت ميدددددة وليدددذا ال 
 .(198)حمالت وفي ذلك مخاطر ال نياية ليا تستطيع من يرسا  حممة يلي الساح  اإلفريقي ثنيا ستحتاج يلي عدة

( ردًا مناسدددددبًا لكقدددددانيم شدددددما  نفريقيدددددة، فعندددددما قامدددددت ثدددددورة (199)يبدددددو نن النورمدددددان وجدددددوا ورقدددددة )مسدددددممي صددددقمية
، بعدد ين ىجمدوا (299)م في عيد وليام اثو  اد وزيره مايو، وكان نتيجتيا قتد  عددد كبيدر مدن المسدممين1161ىد/556عام

ثدم قتمدوا المسدممين الدذين كدانوا فدي الددواوين نو فدي الكندادو نو فدي الحوانيدت، ))، (291)يم قتال في شوارع بمرمعمييم ونثخنوا في
ونزعدوا اثككددان مددن جثددث المدوتي، ولددم يكددن عدددد مددن ىمدك مددن المسددممين قمددياًل ... ولعدد  اإلدريسدي كددان مددن بددين الاددحايا 

 .(292(()نيااً 
ن فدي مديندة بمدرم، يذ انتزعدت مدنيم نسدمحتيم التدي يددافعون بيدا عدن من ىذا يتادا ننيدا حممدة صدميبية ادد المسدممي

ننكسيم، ولو بقيت لدييم لما حدث ليم ما حدث، والروح الصميبية ىي التي شجعت ىدوال  النصدارى عمدي اإلقددام عمدي مثد  
 ىذا العم ، وىي وكما نوىنا كرد فع  لميزايم التي حمت بالنورمان عمي ساح  نفريقية. 

م( مددن يبددرام معاىدددة سددالم مددع 1189-1166ىددد/585-562) (293)ور فيمددا بعددد يذ تمكددن وليددام الثددانيتريددرت اثمدد
الموحدددين، وعددززت تمددك المعاىدددة بتبدداد  اليدددايا يذ نرسدد  وليددام الثدداني يلددي اثميددر الموحدددي ياقوتددة نكيسددة فددي حجددم حددذا  

مندو موليدام الثدانيل ذخداير، ... لدم يكدن عندد ممدك وبمرندي اندو اتصدمت يليدو منبدو يعقدوبل ))الكرس، عمي حدد قدو  المراكشدي  
 .(294(()مثميا، مما اشتير حجر ياقوت يسمي الحافز ... عمي قدر استدارة حافز الكرس ... مع نحجار نكيسة

وىكددذا بسددط عبددد المددومن بددن عمددي سددمطانو عمددي شددما  نفريقيددة، ووحددد يدارتددو وننيددي االحددتال  النورمدداني فددي شددما  
ايدددًا حربيددًا بارعددًا وسياسدديًا مدداىرًا، فاسددتطاع نن يقددود الموحدددين مددن نصددر يلددي نصددر، يذ اسددتطاع توحيددد نفريقيددة، فقددد كددان ق

المررب العربي تحت راية واحدة بعد نن كان يسيطر النورمان عمي جز  منو وكان البداقي مقسدمًا يلدي يمدارات صدريرة كاندت 
 دايما محط نطماع الطامعين. 

 ضد االحتالل: (295)يرة قرقنةسادسًا: ضعف مقاومة أهالي جز 
ىاجم النورمان جزيرة قرقنة بعد مياجمتيم مدينة طرابمس، اثمدر الدذي اغادب الحسدن بدن عمدي مدن تمدك التحركدات 
النورمانيدة، ولكددن رجددار الثدداني نقنعددو  بكتدداب بعثددو لددو مواددحا بددان اثسددطو  النورمدداني يريددد مياجمددة المدددن المتمددردة عمددي 

م فدي 1145ىدد/549نع الحسن بكالم رجار دون نن يحرك ساكنا، ويدذكر ابدن اثثيدر اندو فدي عدام حكم بني زيري، وليذا اقت
صقمية يذكره بدالعيود التدي بيدنيم،  كفقتموا رجاليا وسبوا حريميم، فررس  الحسن صاحب نفريقية يلي رجار مم))المعني نكسو 



  م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسية كلية التربية مجلة             3/ العدد

 107 

الثاني القيام بحمالت ترديبية ادد الخدارجين عميدو ويبدو نن الحسن قد طمب من رجار  (296(()فاعتذر برنيم غير مطيعين لو
والدددلي  عمددي ذلددك ىددو اقتناعددو بمددا قددا  رجددار، وبيددذه الحالددة يعددد الحسددن متواطيددًا مددع النورمددان اددد نبنددا  وطنددو مددن نجدد  

صدقمية انو لمدا اسدتولي النورمدان عمدي جزيدرة قرقندة سدبوا نىميدا وبداعوىم فدي نسدواو ))  يالحكاظ عمي عرشو، ويشير القيروان
 .(297(()كما يباع العبيد، ومن سمم منيم رجع ليا ودخ  تحت حماية النورمان

يتادا ين الجزيددرة كانددت ميممدة مددن قبدد  نمدرا  بنددي زيددري رغدم قربيددا مددن الميديدة مددن ناحيددة وكدذلك موقعيددا الحيددوي 
سدًا فدي ادع  مقاومدة نىد  الجزيدرة، الميم من ناحية نخرى، ويبدو نن الركمدة والمراوغدة التدي اتبعيدا النورمدان كانتدا سدببًا ريي

السيما ونن نىميا كما تشير اثحداث كانوا متمدردين ادد السدمطة الزيريدة، اذ كاندت مدن مراكدز القمدو والتمدرد، وربمدا ىدذا مدا 
يكسددر عدددم تدددخ  الحسددن لمددا حدددث فييددا دون نن يحددرك سدداكنا لمددد يددد العددون ليددا، وسددي  ىددذا اثمددر عمددي الرددزاة احددتال  

 الجزيرة.
التدرثير الواادا عمدي نفريقيدة  (298)نت لظرو  صدقمية ومدا نصدابيا مدن مشداك  عمدي المسدتوى الدداخمي والخدارجيكا

م، 1158ىدد/551التي شممتيا االاطرابات فحدثت بيا ثورات اد النورمان وعمي طو  الساح  التونسي ومنيا قرقندو عدام 
خددراج م منيددين بددذلك وجددود 1158ىددد/555يم مددن الددبالد عددام ونبدددى نىميددا مقاومددة تكممددت بالنجدداح قبيدد  وصددو  الموحدددين وا 

 .(299)النورمان عمي اثرض العربية في نفريقية
 

 :النتائـــج
 توص  البحث يلي جممة من النتايج التالية 

كشددكت الدراسددة عددن حالددة الاددع  واالنقسددام التددي كانددت يعيشدديا المسددممون فددي جزيددرة صددقمية والتددي سدديمت عمددي  .1
م ، فاسترموا انصرا  تميم بن المعدز عدنيم بمشداك  بدالده الداخميدة، فرخدذوا 1991ىد/484النورمان احتالليا عام 

يترمبددون تدددريجيا عمددي مدددن صدددقمية الواحدددة تمددو اثخددرى حتدددي تددم االسددتيال  عمددي كافدددة مدددن الجزيددرة مددن نيددددي 
كيذ خطدتيم بداحتالليم المسممين بعد صمودىم في وجو المريرين ثالثين عامًا، وبعدىا جا ت المرحمة الثانية من تن

 مدن الساح  اثفريقي.
بينت الدراسة عن اع  جبية المررب العربي بسبب صراع نمراييا فيما بينيم، اثمر الدذي سدي  عمدي النورمدان   .2

احددتال  اغمددب مدددن السدداح  اإلفريقددي مددن طددرابمس شددرقا حتددي نيايددة السدداح  التونسددي غربددا، ودامددت تبعيددة تمددك 
 م( وخالليا تم دفع الجزية لرجار الثاني.1169-1146ىد/555-541المدن نربعة عشر عاما )

نبدى النورمان تسامحا مع مسممي صقمية واعتمد عمييم رجار اثو  في جيشو واستمر ذلك في عيد رجار الثاني  .3
الذي عين العرب المسممين في المناصدب السدامية فدي دولتدو، لدذلك وصد  برندو سدمطان عربدي يحمد  تداج لممدوك 

  اإلفرنج.
التابعدددة  تتددولي والة وقاددداة المددددن يدارة شددوونيا اإلداريدددة فدددي حددين صدددات الميديدددة المركددز اثو  إلدارة الممتمكدددا .4

 نم، وفييا تدم ادرب عممدة عربيدة جديددة وىدي تقميدد لعممدة الكداطميي1148ىد/543لمنورمان في نفريقية وذلك عام 
 .(211)ن المسممينوشاراتو متبعا بذلك سن (219)ولكنو واع عمييا اسم رجار ولقبو

شددجع رجددار الثدداني اليجددرة يلددي المدددن المحتمددة فيدداجر يلييددا عدددد مددن المسددتثمرين وذلددك لرددرض االسددتيطان، وىددي  .5
نزعة استعمارية مبكدرة وامتدداد لنزعدة الحدروب الصدميبية فدي المشدرو والتدي قامدت بقصدد اسدتعمار المشدرو العربدي 

وامتيازات ،فقد مدنحيم مسداكن ونراادي زراعيدة وقدروض ماليدة،  استعمارا استيطانيا ، وكان ليوال  المياجرين منا
 كما حاو  النورمان طرد نىالي المدن المحتمة يلي الصحرا .
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البددد مددن اإلشددارة ين مددن نتددايج االحددتال  ظيددور طبقددة حاكمددة تتمثدد  بالنورمددان وعمالييددم، وطبقددة محكومددة تتمثدد   .6
عن الددفاع واثمدن الدداخمي، كمدا ندتج عدن االحدتال  ربدط تمدك  برىالي المدن المحتمة، يذ كان قايد الحامية مسووالً 

المدن باالقتصاد النورماني، فقدد فرادوا عمدي اثىدالي الجزيدة كمدا نخدذوا الخدراج عمدي اثراادي وفدي ىدذا المعندي 
حسددان واسددتما  الندداس وسددار فددييم سدديرة))يددذكر ابددن دينددار قدداياًل    وجبددي مرجددار الثددانيل خددراج رعايدداه برفددو منددو وا 

 .(212)حعام(
 سسددددددكان المدددددددن المحتمددددددة قددددددد تصدددددددوا  لالحددددددتال  النورمدددددداني بدددددد  قدددددداوموه بانتكااددددددات منيددددددا انتكااددددددة صددددددكاق .7

م وغيرىدددا وشدددجعيم عمدددي ذلدددك االنتصدددارات الموحديدددة فدددي 1158ىدددد/553م وانتكاادددة جربدددة عدددام 1156ىدددد/551
سدتمدين مدنيم قدوة الدروح المعنويدة المررب، يذ كان ليم دافع ميم بعثت في ننكسيم نمال بدرنيم يسدتطيعون الثبدات م

فاال عن ظمم النورمان وتدخميم في شوونيم الداخمية والدينية ، وىكذا جا  تحرير الميدية ومن ثدم مددن السداح  
 اإلفريقي عمي يد عبد المومن بن عمي وتم توحيد المررب العربي.

قددي بدد  سددعوا بددد  ذلددك يلددي ترييددد ىددذا لددم يحددرك الكدداطميون فددي مصددر سدداكنا تجدداه الرددزو النورمدداني لمسدداح  اإلفري .8
الرددزو، ويتاددا ذلددك جميددا مددن خددال  موافقددة الخميكددة الكدداطمي الحددافظ بدداض لالحددتال  النورمدداني لجزيددرة جربددة عددام 

ىد وربما السبب في ذلدك يعدود يلدي انشدرا  الكداطميين بدالحروب الصدميبية فدي جيدة الشدرو مدن ناحيدة فادال 529
االحتكاظ بعالقات جيدة مع النورمان لامان حريدة المالحدة فدي البحدر المتوسدط  يعن حرص الدولة الكاطمية عم

 من ناحية نخرى، وبذلك سمت المصالا الخاصة عمي رابطة الدم والدين.
ونخيددرا تمقددي النورمددان اددربة موجعددة عمددي يددد زعدديم الدولددة الموحديددة عبددد المددومن بددن عمددي الددذي اسددتطاع تحريددر  .9

حددتال  النورمدداني الددذي انسددحب يلددي صددقمية، واحكددم عبددد المددومن بددن عمددي قباددتو كامدد  السدداح  اثفريقددي مددن اال
م، ولم يكت  بذلك ب  نجبدر زعديم النورمدان عمدي 1169ىد/555عمي جميع بالد المررب العربي بدون منازع عام 

 دفع الجزية لمموحدين.
 
 
 

 المصادر والهوامش

                                                 
يددي يمددارتيم فددي تممسددان واسددترثر الحمدداديون ببدداقي المرددرب اثوسددط فددي حددين انكددرد بنددي خددزرون الزنتددايون نقددام بنددي يح -1

، دار الكتاب العربدي، 3ىد(، الكام  في التاريب، ط639بطرابمس ونواحييا. ابن اثثير، نبو الحسن عمي بن نبي الكرم)
  .8/191م، 1989بيروت، 

وس بددن صددنياج وىددم نىددم ممثمددوا صددنياجة فددي نفريقيددة فددي نواخددر القددرن الثالددث بنددي زيددري  يعددودن الددي مندداد بددن منكدد  -2
اليجددري ونوايدد  القددرن الرابددع اليجددري وعمددي يدددىم ظيددرت الشدديرة الصددنياجية حيددث ناصددر بكددين بددن زيددري المنصددور 

خصددية الكدداطمي فددي حربددو مددع نبددي يزيددد، ثددم تعددين بكددين )يوسدد ( بددن زيددري بددن مندداد حاكمددا عمددي نفريقيددة، وىددو نو  ش
، دار 3ىددد(، العبددر وديددوان المبتدددن والخبددر، ط898مرربيددة تولددت الحكددم بصددورة شددرعية. ابددن خمدددون، عبددد الددرحمن)ت

؛عبدددد الحميدددد، عبدددد الحميدددد، تددداريب المردددرب العربدددي، دار المعدددار ، 183/ص6م، ج2996الكتدددب العمميدددة، بيدددروت،
  .3/292م، 1999اإلسكندرية، 
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مندذ الكدتا العربدي حتدي المررب اثوسط )الجزاير وتونس(  ينظدر  نتدوري، روسدي، ليبيدا بني حماد  نسرة مرربية تقطن   -3

؛ يدريدس، اليدادي روجدي، الدولدة الصدنياجية، 84، صم1974م، ترجمدة  خميكدة محمدد التميسدي، بيدروت، 1911عام 
  .2/98م، ج1992ترجمة  حمادي الساحمي، دار الررب اإلسالمي، بيروت، 

  .8/191 ، ابن اثثير، الكام -4
اسددتر  فمكدد  بددن سددعيد بددن خددزرون الصددراع الددداير بددين الزيددريين والكدداطميين لصددالحو وتمكددن مددن االسددتيال  عمددي حكددم  -5

، واسدددتي  فمكددد  عيدددده بددداالعترا  بالسدددمطة الكاطميدددة فدددي خطدددوة إلعطدددا  م1999ىدددد/391طدددرابمس عدددام 
طاعدة يعنددي اعتددرا  الدولددة الكاطميددة الشدرعية لحكمددو فقبدد  الخميكددة الحداكم بددرمر اض طاعتددو، وقبددو  ال

  .3/329؛ عبد الحميد، تاريب المررب ، 77. روسي، ليبيا ، صبشرعية حكمو عمي طرابمس

بعدد واليدة البداروري الدوزارة بالقداىرة، وسدو  العالقدات مدع المعدز بدن بداديس، وتوليدو  1945ىدد/ 437بدنت اليجرة الياللية سنو  د6
م وتقدميم يلدي القمعدة، ثدم دخدوليم الحدرب مدع الزنانيدة 1951ىد/ 443ة التي وصموا يلييا عام زعما  الياللية إلعما  نفريقي

بقيادة الوزير نبي سعده خميكة اليكرني، وذلك في الوقت الذي كان فيو الصنياجيون من الممثمين من لمتونو وحسونة ودكالة 
قامتيم لدولتيم المرابطية. عبد الحميد، تاريب ميقومون بنياتي  .3/12المررب،  وا 

، دار الثقافدة، 2ىدد(، البيدان المردرب فدي يخبدار اثنددلس والمردرب، ط712 مابن عذارى، نبو العباس نحمد )كان حيًا عا -7
  .128م، ص1989بيروت، 

م قددرب 1952ىددد/444ىددي الواقعددة التددي وقعددت بددين قبايدد  بنددي ىددال  والمعددز بددن بدداديس وسددميت وقعددة جبدد  حيدددران  عددام -8
صدنياجة. نصدر  ك، بعدد ين خانتدو كد  مدن زناتدو إلعمالدو السدابقة معيدا فدي برقدة وكدذلنمالدت الككدة لميالليدي قابس وفييدا

  .235م، ص2993اض، سعدون، تاريب العرب السياسي في المررب، دار النياة العربية، بيروت، 

، مركددز 1لبحددوث التاريخيددة، العدددد الطيبددي، نمددين توفيددو، بنددو ىددال  ودورىددم فددي الجيدداد فددي نفريقيددة واثندددلس، مجمددة ا -9
  .9م، ص1981الجياد الميبي، 

سددالم، السدديد عبددد العزيددز، المرددرب الكبيددر، دار النياددة العربيددة، ومددا بعدددىا؛  1/219ابددن عددذارى، البيددان المرددرب،  -19
  .2/673م، 1981بيروت، 

العربددددي، مكتبددددة مدددددبولي، القدددداىرة، ؛ الرينمددددي، عبددددد الكتدددداح مقمددددد، موسددددوعة المرددددرب 2/673سددددالم، المرددددرب الكبيددددر،  -11
  .4/117م، 1994

  .2/416م، 1981، مكتبة المنار، تونس، 2عبد الوىاب، حسن حسني، ورقات عن الحاارة برفريقية التونسية، ط -12

م وكالىمدا يحمد  اسدم 1959ىدد/499ارب حموين فمي  المترمب عمي صكاقس في مدة المعدز بدن بداديس ديندارا عدام  -13
نمددا بنددو خراسددان المسددتبدون بمدينددة تددونس وىددم مددن اكبددر الطوايدد  المختميددين فانددو ال يعمددم شددي  عددن  مدينددة صددكاقس،

  .2/415مسكوكاتيم. عبد الوىاب، ورقات، 

ك  بزند، وىي منسوبة الدي الميددي، وبيندو وبدين القيدروان مرحمتدان، وتنسدب  ةمدينة نفريقية، وىي جزيرة متصمة بالبر كييي -14
  .229/ 5سية الميدوية. لممزيد ينظر  الحموي، معجم، جالييا الثياب السو 

15-Goitein, S.D.A., Mediterranean Socity, California, UAS ,1978, Vol.1, p.235.  

  .145 /11ابن اثثير، الكام  ،  -16

 .673/ 2د سالم، المررب الكبير، 17
   .1/77الرنيمي، موسوعة المررب،  -18
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م( نشير حكام صقمية فدي عيدد النورمدان ونبدرزىم، تميدزت سياسدتو بالتسداما 1154-1118/ىد548-549رجار الثاني ) -19

ىدددددد(، واسدددددتمم الحكدددددم مدددددن نمدددددو سدددددنو 494)ت  نسدددددبيا مدددددع مسدددددممي صدددددقمية وىدددددي اسدددددتمرار لسياسدددددة نبيدددددو رجدددددار اثو 
  .Simith, Medieval Sicily, p.24؛ 64م التي كانت وصية عنو. نحمد، تاريب صقمية، ص1111ىد/594

 .65نحمد، عزيز، تاريب صقمية اإلسالمية، ترجمة  نمين توفيو الطيبي، الدار العربية لمكتاب، طرابمس، ص -29

فدي نوربدا، وبعدد وفداة نخيدو جيسدكارد قستدم   وىو من الشخصيات البارزة في نوربا حاو  اجرا  بعض التحالكات التحدال -21
م وقد بمغ السبعين من عمره. نحمد، 1191ىد/495، توفي عام ممتمكاتو في صقمية وايطاليا بين يفراد نسرتو ونصحابو 

م، ص 1989لمكتددداب، تدددونس، ليبيدددا،  ةعزيدددز، تددداريب صدددقمية اإلسدددالمية، ترجمدددة  نمدددين توفيدددو الطيبدددي، الددددار العربيددد
  .64-63ص

  . 64-63نحمد، تاريب صقمية، ص ص -22

 .1192م، ص1984، الكويت، 4، العدد 14لم الككر، مجمدتوفيو، عمر كما ، المجتمع العربي اإلسالمي في بمرم، مجمة عا -23
24-Daniel, N., The Arabs and Mediaeval Europe, London, 1975, p.153 .  
، ... وىدي نعظددم مديندة فدي جزيددرة صدقمية فدي بحددر ميقدو  عنيددا الحمدوي  )بكدتا نولددو وثانيدو، وسدكون الددرا  ومدي بمدرم  -25

  . 484-1/483دان، المررب عمي شاط  البحر(. معجم البم

26- Ibid, p.148 . 
  .47م، ص1984الطيبي، نمين توفيو، دراسات وبحوث في تاريب المررب واثندلس، الدار العربية لمكتاب، طرابمس،  -27

 .48-47المصدر نكسو، ص ص -28

ص فددي التدداريب وىددو عبددد الحمدديم بددن عبددد الواحددد نفريقددي اثصدد  صددقمي الدددار. نمدداري، ميشددي ، المكتبددة العربيددة نصددو  -29
  .582والبمدان والتراجم، جمعيا وحققيا  ميشي  نماري، د.م، د.ت، ص

طبرمينددة  حصددن ومدينددة عمددي سدداح  صددقمية شددما  قطانيددة، وكددان ىددذا الحصددن مصدددر قمددو لمنورمددان ثنيددم يتمقددون  -39
اح  ايطاليددا الجنوبيددة. الدددعم والتشددجيع مددن اإلمددارة الزيريددة فددي الميديددة، وبالمقابدد  كددان جنددود زيددري يريددرون عمددي سددو 
-1961ىدد/548-453ريتستيانو، نمبرتو، النورمدان وبندو زيدري مدن الكدتا النورمداني لصدقمية حتدي وفداة رجدار الثداني )

 .179-178م، ص ص1949م(، مجمة اجداب، جامعة القاىرة، السنة الثانية، 1154
ريقيددة، وكانددت مشدديورة باسددترال  المرجددان. اطددرابنش  حصددن ومدينددة عمددي سدداح  صددقمية الرربددي، ومنيددا يقمددع الددي نف -31

 Smith, D. M., Medieval Sicily, London, 1969, p.24, p.133؛ 218/ص1الحموي، معجم البمدان، ج

تنسب يلي بكين بن زيري الذي اختاره الخميكة الكاطمي المعز ليخمكو في المررب، وكان موفقا في ذلدك الن بكدين كدان  -32
ن الولد والقبيمة، وسماه اسمًا يسالميًا )يوس ( وكنيتو العسكرية نبدو الكتدوح ولقبدو مددنيا ناصدر رج  الساعة لما يممكو م

ىددد(، العبددر، بيددروت، 898خمدددون، عبددد الددرحمن) نالدولددة، واسددتطاع مددن تكددوين نسددرة ممكيددة توارثددت الحكددم. ينظددر  ابدد
 . 293-3/292؛ عبد الحميد، تاريب المررب، 6/155م، 1979

تميم بن المعز من جزيرة صقمية ولكنيم لم يريروا عمييا ب  انقاوا عمي مدينة نيقوطره فدي قموريدة واخدذوا اقترب جنود  -33
بعض اثسرى ورجعوا يلي قواعددىم فدي نفريقيدة، ريتسدتيانو، امبرتدو، النورمدان وبندي زيدري مدن الكدتا النورمداني لصدقمية 

م، ص 1949داب، جامعدة القداىرة، السدنة الثانيدة، م(. مجمة اج1154-1961ىد/548-453حتي وفاة رجار الثاني )
 .189-178ص

حيدث حاصدروا مدازر ولكدن ىدذا الحصدار لدم يددم سدوى نربدع وعشدرين  1975ىدد/468نعاد تميم بن المعز الكدرخة فدي عدام  -34
 .189-178يلي نفريقية. ريتستيانو، النورمان، ص ص اساعة غادر بعده جنود المسممين الجزيرة وعادو 
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35-.Smith, Medieval Sicily ,p.15.  
 .189-179ريتستيانو، النورمان، ص ص -36
اشترك في حركة ينزا  الجنود في زويمة ك  من بيزا وجنوه والتي كانت تيد  يلي ينزا  اربة بسكن العرب المسدممين  -37

 .9/13اىرة، د.ت، في البحر المتوسط. ابن اثثير، الكام  في التاريب، تحقيو  خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، الق

كان بردوي  نسيب رجار اثو ، وليذا نراد مشاركتو في نفريقية ولكن يبدو ين المصالا االقتصادية فوو ك  شي . ابن -38
  .9/13اثثير، الكام ، 

 .9/13المصدر نكسو، طبعة القاىرة،  -39
 .9/13المصدر نكسو، طبعة القاىرة،  -49

 .9/13المصدر نكسو، طبعة القاىرة،  -41

 .9/13المصدر نكسو، طبعة القاىرة،  -42

طميطمدددة  مديندددة كبيدددرة ذات خصدددايص محمدددودة باثنددددلس يتصددد  عمميدددا بعمددد  وادي الحجدددارة مدددن اعمدددا  اثنددددلس.  -43
 .49-4/39الحموي، معجم البمدان، 

لجامعدة المبنانيدة، ا ت؛ مورينو، مدارينو مداريو، المسدممون فدي صدقمية، منشدورا9/13ابن اثثير، الكام ، طبعة القاىرة،  -44
 .29م، ص1989بيروت، 

45- Norwich, J. J., The Kingdom in the Sun, London, 1976, p.154.   

 .47م، ص1974العربية لمكتاب، طرابمس،  رخميكة محمد، حكاية مدينة، الدا التميسي، -46

الة وىددم يشددنون حربددا صددميبية عمددي تحددال  رجددار الثدداني مددع ريمونددد الثالددث كونددت برشددمونة والكددونس السددابع ممددك قشددت  -47
المسددممين فددي اثندددلس وبالكعدد  اخددذ ممددك قشددتالة رجددار برسددطو  كبيددر تددولي جددورج اإلنطدداكي قيادتددو. لممزيددد ينظددر  

 Norwich, J.J., Theومددا بعددددىا؛  372م، ص1982مدونس، حسددين، معددالم تدداريب المردرب واثندددلس، القدداىرة، 

Kingdom in the Sun , p.297.   
 .29روسي، ليبيا، ص -48
ىدد(، 346ظ  الذىب السمعة السودانية الميمة لدى سمع الساح  اثفريقدي وغيدرىم لقدرون عديددة، ويدذكر المسدعودي)ت -49

ىذه التجارة تم تبادليا بالسمع المجموبة مدن الشدما . يخبدار الزمدان ومدن نبداده الحددثان وعجايدب البمددان والردامر بالمدا  
   .65م، ص1938ميد نحمد حنكي، القاىرة، والعمان، مطبعة عبد الح

وىي التجارة الثانية بعد الذىب من حيث اثىمية، وكان تجارىدا يكسدبون اإلربداح الطايمدة مدن ىدذه التجدارة لتكداوت اثسدعار مدا  -59
  .169، ص1983، بيروت، 2بين الشرا  والبيع في المررب. الوزان، الحسن بن معرو ، وص  نفريقيا، ط

51- Smith, Medieval Sicily, pp.133-134   ؛ الدوزان، الحسدن بدن محمدد، وصد  نفريقيدا، تعريدب  محمدد حجدي
 وما بعدىا. 2/291م، 1982، الرباط، 2ومحمد اثخار، ط

كان ذىب نفريقية يدعم النقد في صقمية، وثجمو ظيرت العممة المعروفة بد)دوقة( نسبة يلي )دوو( ني نمير وىو لقب رجار  -52
 ..Smith, Medieval Sicily, pp.29-30تسميتو بالممك. الثاني قب  

 .Smith, Medieval Sicily, pp.29-30 ؛ 29مورينو، المسممون، ص -53
البرغدوثي، عبدد المطيد  محمدد، تداريب ليبيدا اإلسدالمي مدن الكدتا اإلسدالمي حتدي بدايدة العصدر العثمداني، دار صددادر،  -54

   .173م، ص1967بيروت، 

  .173م، ص1967ريب ليبيا منذ الكتا حتي مطمع القرن التاسع اليجري، دار صادر، بيروت، يحسان، تاعباس،  -55
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  .65كانت ىذه الحممة موجية اد مراكب المسممين الرايرة عمي نابمي وسالرنو. نحمد، تاريب صقمية، ص -56

ة العربيدة ويدرع فدي الحسداب فدي جورج اإلنطاكي رجاًل نصدرانيا مدن نصد  يونداني يتبدع الكنيسدة اثرثوذكسدية، تعمدم المرد -57
الشام، ثم ىاجر مع نبيو يلي نفريقيدة والتحدو بخدمدة اثميدر الزيدري تمديم بدن المعدر وصدار مسدوو  الشدوون الماليدة فدي 

م خدا  جدورج مدن ابندو يحيدي بدن تمديم فاتصد  بصداحب صدقمية سدرًا 1197ىدد/591عيد تميم، وبعد وفاة اثخير عدام 
    .Smith, Medieval  Sicily, p.25ومقدمًا لبسطو . وفر من الميدية وعم  سكيرًا 

؛ سدالم، السديد 1/275؛ ابدن عدذارى، البيدان، 356، 348، 8/221لممزيد من المعمومات ينظر  ابن اثثيدر، الكامد ،  -58
 .284، 2/651م، 1966عبد العزيز، المررب الكبير، الدار القومية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

لنورمان عمي صقمية ينظر  الدوري، تقي الدين عدار ، صدقمية عالقاتيدا بددو  البحدر المتوسدط اإلسدالمية عن سيطرة ا -59
م، 1989م(، دار الرشددددديد لمنشدددددر، بردددددداد،1991-827ىدددددد/484-212مدددددن الكدددددتا العربدددددي حتدددددي الردددددزو النورمنددددددي )

 وما بعدىا. 57م، ص1989؛ نحمد، تاريب صقمية ،272-269ص

م وتدم احتالليدا واالسدتقرار بيدا بعدض الوقدت، وبدارك رجدا  198ىدد/489جندوه وبيدزا فدي عدام  قبد  نىوجمت الميدية م -69
الدين المسحيين وعمي رنسيم البابا فكتور الثالث الذي شجع عمي تكوين فريو من السكن الجنوية والبيزية لإلغارة عمدي 

لد  ديندار. الرنيمدي، موسدوعة المردرب، سواح  نفريقية وكانت نتيجدة الردزوة توقيدع صدما يتادمن دفدع تمديم ليدم مايدة ي
4/77. 

 .4/77ىو السمطان يحيي بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن بكين بن زيري. الرنيمي، موسوعة،  -61

م بعدد نن عداد بسدبي 1111ىدد/594غدار اثسدطو  الزيدري عمدي بدالد الدروم، وتكدرر ذلدك عدام 1199ىدد/593في عام  -62
 .4/77ررب، كثير. الرنيمي، موسوعة الم

 .4/77الرنيمي، موسوعة،  -63

الذي كان السدمطان يحيدي مولعدا بدو   احتالوا عميو يخوتو ودخموا البالد بصكة غربا  عن البمد وان ليم معرفة بعمم الكيميا -64
ما ثدم وشروفا يلي معرفة ك  جديد في ىذا العمم، ودخموا عميو متنكرين بزي المراربة فيجموا عمي الوزير والحاجب وقتموى

 .4/78م. الرنيمي، موسوعة الررب، 1115ىد/599ىجموا عميو ونثخنوا فيو الجراح حتي مات عام 

الرنيمددي،  م(.1962-1915ىددد/454-496المعددز بددن بدداديس بددن منصددور بددن بكددين بددن منددادين منكددوش الصددنياجي )-65
 .4/49موسوعة الررب، 

 .4/79الرنيمي، موسوعة الررب،  -66

م وكان نبوه قد قمده صكاقس، تولي حكم اإلمدارة فدي الميديدة يلدي وفاتدو. عندو ينظدر  ابدن 1195ىد/499ولد عمي عام  -67
نبدا  نبنددا  الزمددان، دار التدراث العربددي، بيددروت، 626خمكدان، شددمس الدددين نبدو العبدداس نحمددد)ت ىدد(، وفيددات اثعيددان وا 

 .319-3/399م، 1997

 .4/89الرنيمي، موسوعة،  -68

 .65نحمد، تاريب صقمية، ص -69
ىو رافع بن مكي بن كام  بن جامع الرياحي، استمم الحكم بعد نبيو مكدي. التجداني، عبدد اض ، رحمدة التجداني، تحقيدو  -79

 .98-97م، ص ص1981، الدار العربية لمكتاب، طرابمس، 2حسن حسني عبد الوىاب، ط

غربدي طدرابمس الردرب وىدي ذات  قابس  مدينة بين طرابمس وسكاقس ثم الميدية عمدي سداح  لبحدر فييدا نخد  وبسداتين -71
 .299-4/289مياه جارية من اعما  نفريقية. الحموي، معجم البمدان، 
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تمكدن رافدع بددن مكدي مدن بنددا  ندواة ثسددطو  بحري،وحدرص عمدي بنددا  سدكينة اددخمة بسداح  قدابس، وكانددت ىدذه السددكينة  -72

نسدطو  رافدع خطدرًا عميدو حيدث سيشدداركو سدببًا فدي يشدعا  ندار الكتندة بدين عمدي بدن يحيدي وبدين رافددع حتدي وجدد عمدي فدي 
 .95البحر فقا  )ال يكون ثحد من نى  نفريقية ين يناويني في نجزا  المراكب في البحر(. التجاني، رحمة، ص

 .98رحمة، ص -73

 .99المصدر نكسو، ص -74

النياة العربية لمطباعة  سالم، السيد عبد العزيز، نحمد مختار العبادي، البحرية اإلسالمية في المررب واثندلس، دار -75
 .221م، ص1969والنشر، بيروت، 

)ننيا نبار ثالث يخرج منيا  يكان النكط قد اكتش  في جزيرة صقمية في بمدة لياج عمي ساح  صقمية الشرقي ويقو  القز وين -76
؛ كتدب ليدو 216، د.ت، ص، زكريا بن محمد ، آثدار الدبالد ونخبدار العبداد، د.ميمن نو  ربيع يلي نخره زيت النكط(. القز وين

)عن النار اإلغريقية( ومنيا كانت تستخدم فقا   )وىي مزيج من كبريت وبعض الدىان في شك  سداي  يصدبونو فدي نسدطوانة 
نحاسددية ... ويطمقونددو بشددك  كددرات مسددتقمة نو قطددع مددن الكتددان المعجددون بددالنكط فيقددع عمددي السددكن فيحرقيددا(. مدداىر، سددعاد، 

 .232ة، دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، القاىرة، د.ت، صالبحرية في مصر اإلسالمي

القيدروان  يقدو  عنيدا الحمدوي برنيدا )مديندة عظيمدة برفريقيدة ... ولديس بدالررب مديندة اجد  منيدا ... وىدي مصدرت فددي  -77
 .4/429اإلسالم في نيام مالخميكةل معاوية(. معجم البمدان، 

 .99التجاني، رحمة، ص -78

 .177 -9/176الكام ،  -79

 .1/397البيان،  -89

اجتمع شيوخ دىمان وقروا اقتسام البالد وتسميم اإلمارة في القيروان يلي رافع، ينظدر  ابدن خمددون، عبدد الدرحمن، العبدر  -81
 .6/197م، 2996وديوان المبتدن والخبر،دار الكتب العممية، بيروت، 

عمددي بصددداقو قويددة. ابددن خمدددون، العبددر، طبعددة دار  اثميددر ميمددون بددن زيدداد الصددخري مددن نمددرا  العددرب، ويددرتبط مددع -82
 .6/199،197الكتب العممية، 

 ، ورجعت قابس يلي بني جامع.6/197ابن خمدون، العبر،  -83

 .9/177الكام ،  -84

م، حين قامت سكن الطرفين برحالت 1116ىد/599استقر في الميدية بعثة تجارية وذلك قب  وفاة يحيي بن تميم عام  -85
 ,Norwich, J. J., The Normans in the South, London, 1981ض تجاريدة عبدر البحدر.وديدة إلغدرا

p.294.   
 .1/397البيان،  -86

87- Norwich, The Normans, p.296.       
م وافتتا مديندة 112ىد/516قام نبو عبد اض ميمون قايد نسطو  عمي بن يوس  بن تاشكين باإلغارة عمي صقمية عام  -88

 .1/398يعما  رجار وسبي نسا ىا ونطكاليا وسمب جميع ما وجده فييا. ابن عذارى، البيان، نقوطرة من 

 .1/398ابن عذارى، البيان،  -89

القيروانددي، محمددد بددن نبددو دينددار، المددونس فددي يخبددار نفريقيددة وتددونس، تحقيددو  محمددد شددمام، المكتبددة العتيقددة، تددونس،  -99
 .92م، ص1967

 .Norwich, The Normans , p.297الة، وكان رجار الثاني قد تزوج من ابنتو جمويرة.وىو الكونس السابع ممك قشت -91
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ويبددددو ين جدددورج اإلنطددداكي كدددان القايدددد العدددام لبسدددطو  ويسددداعده عبدددد الدددرحمن بدددن عبدددد المعدددرو  بدددد)كريستوولوس(.  -92

Norwich, The Normans, p.297.                
ن الميدية وجزيرة صقمية، مكتحيا المسممون نيام الخميكة معاوية. الحموي، معجدم قوصرة  وىي جزيرة في بحر الروم بي -93

 .4/413البمدان، 
94-    Norwich, The Normans, p.292.     
  .336-335( نميا  من الميدية. التجاني، رحمة، ص ص19وىي جزيرة عمي بعد ) -95

 .1/399بعد حصار دام ستة عشر يومًا. ابن عذارى، البيان، ( جمادي اجخرة عمي قصر الديماس 2استولي النورمان في ) -96

استعان الحسن بن عمي بالقباي  العرب الياللية فقدموا افواجًا بنية خالصة في الجياد، يذ اربوا خياميم قرب المدينة،  -97
حاو يبددراىيم ونخددذت كدد  االحتياطددات لمواجيددة ىددذا اليجددوم الراشددم، ويددذكر لنددا شدداعره ابددن حمددديس اسددم قايددده نبددي يسدد

 فيقو  
 وقايدك الشيم الذي كان بينيم                     صبيحة القاىم عمي يده النصر  

 روا بربي يسحاو سحقًا لجمعيم                     فايرا ميم نقص ونظميم نثر
 .254م، ص1969ابن حمديس، عبد الجبار، ديوان ابن حمديس، تحقيو  يحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 .1/399؛ ابن عذارى، البيان، 336التجاني، رحمة، ص -98

 .254ابن حمديس، ديوان ابن حمديس، ص -99

 .339باديس بن المنصور بن الناصر بن عمًناس بن حماد صاحب بجاية. التجاني، رحمة، ص نيحيي بن المعز ب -199

 .66ب صقمية، صتحال  رجار الثاني مع ريموند الثالث كونت برشمونة وغيرىم. نحمد، تاري -191

 .339التجاني، رحمة، ص -192

 .339المصدر نكسو، ص -193
 .66نحمد، تاريب صقمية، ص -194

 .92المونس، ص -195
196- Norwich, The Kindom in the Sun, p.154.   

 .5/249؛ ابن خمدون، العبر، 75؛ التجاني، رحمة، ص9/362ابن اثثير، الكام ،  -197

 .95المونس، ص - 198

مدع نوالده السدبعة الدذي ثدار مدن مسدجده بدنيج الدريبدة وعبداس الجديدد المرربدي  ية بدن حمدود الصكاقسدومن ىدوال  جبمد د 199
مددن مسددجده فددي اتجدداه الشددما  وغيددر ىددوال  مددن شدديوخ العمددم، لمقاومددة الرددزاة النورمدداني. الكددافي، نبددو بكددر عبددد، تدداريب 

 .   199، 1/39م، 1966صكاقس، صكاقس، 
ثندددلس، مسددتخرج مددن كتدداب نزىددة المشددتاو فددي اختددراو اثفدداو، تددا يسددماعي  العربددي، ودار ددد القددارة اثفريقيددة وجزيددرة ا 119

 .182–181م، ص ص1981المطبوعات الجامعية، الجزاير، 

 .5/241د وىو من نى  العمم والدين في المدينة. ابن خمدون، العبر،  111

 .مع شي من االختال  5/241؛ ابن خمدون، العبر، 75د التجاني، رحمة، ص 112

 .9/419د ابن اثثير، الكام ،  113

 .257؛ التجاني، الرحمة، ص9/419د ابن اثثير، الكام ،  114

 .411-9/419د ابن اثثير، الكام ،  115
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م( كدان نشدطًا ولكندو سدمم نمدوره يلدي 1166-1154ىدد/562-549خم  رجدار لثداني ابندو وليدام )عميدالم( اثو  لممددة )د 116

 .68اريب صقمية، صوزيره ليدير نمور دولتو. نحمد، ت

 .75التجاني، الرحمة، ص د117

 .76-75، التجاني، الرحمة ، ص ص9/411ابن اثثير، الكام ،  د118

 .9/411ابن اثثير، الكام ،  د119
وىي مدينة برفريقية بناىا الميدي عبيد اض وىي بجوار الميدية، يذ سكن ىو وحاشيتو الميديدة ونسدكن العامدة فدي زويمدة. عنيدا  د129

 .3/169م، 1995، دار صادر، بيروت، 2حموي، شياب الدين نبي عبد اض ياقوت، معجم البمدان، طينظر  ال
 .9/411؛ ابن اثثير، الكام ، 94القيرواني، المونس، ص د121

السدددالوي، نبدددو العبددداس نحمدددد بدددن خالدددد، االستقصدددا ثخبدددار دو  المردددرب اثقصدددي، تحقيدددو  جعكدددر الناصدددري ومحمدددد  دددد122
 .2/137، 1954، الدار البياا ، الناصري، دار الكتب

 . Norwich, The  King dom in the Sun , p.125 د123
م( وكدان يتدولي شدوونيا نبدو يحيدي 1158-1146ىدد/553-541دامت تبعة طرابمس لمنورمان حوالي اثني عشر عامًا) د124

 .48بن رافع بن مطروح التميمي. التميسي، حكاية مدينة، ص

 .9/356ر، الكام ، تكاصي  ينظر  ابن اثثيلم د125

 .9/369الحسن بن عمي بن يحيي بن تميم بن معز بن باديس الصياجي. ابن اثثير، الكام ،  د126

  .Norwich, Kingdom in the Sun, pp.153-154 د127
عدين ولدده )محمدد( مدن بعدده فدي حكدم صدكاقس وقدد اسدتبد مدواله يوسد   ييذكر التجاني ين رشيد صاحب فاس ىوا لدذ د128

عندددما خدرج محمددد بدن رشدديد يومددًا لمحاربدة عدددو لدو بعددد ين تدرك ولددده الصددرير نايبدًا عنددو، ثدار عميددو يوسدد  بداثمور، و 
وطددرد ولددده واتصدد  برجددار اثو  فددي صددقمية وطمددب منددو اإلمامددة والخمددع فررسدد  رجددار الخمددع والعيددد مرحبددًا بطاعتددو 

  .199واحتما ه. رحمة، ص

 .9/356ابن اثثير، الكام ،  د129

 .94ي، المونس، صالقيروان د139

 .9/357ابن اثثير، الكام ،  د131

 .94المونس، ص د132

 .369، 9/357ابن اثثير، الكام ،  د133

  Sun, p .154.  Norwich, The Kingdom In Theد   134

جزيددرة فددي بحددر الددروم بددين الميديددة وصددقمية فتحيددا المسددممون فددي نيددام معاويددة وبقيددت فددي نيدددىم يلددي نيددام الخميكددة عبددد  ددد135
 .4/413ك بن مروان. الحموي، معجم البمدان، المم

 .9/369ابن اثثير، الكام ،  د136

 .9/369المصدر نكسو ،  د137

 .9/361المصدر نكسو،  د138

 .34التجاني، رحمة، ص د139

عبدد المددومن بدن عمدي بددن عمدوي سدمطان المرددرب يمقدب بدرمير المددومنين الكدومي القيسدي المرربددي، ولدد بتعمدا  تممسددان  دد149
نع الكخار ولد عام سدبع وثمدانين ونربعمايدة. الدذىبي، شدمس الددين محمدد بدن نحمدد، سدير نعدالم الندبال ، وكان نبوه يص
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؛ ابن كثيدر، نبدو الكددا  يسدماعي ، 367-29/366م، 1981، موسسة الرسالة، بيروت، 2تحقيو  شعيب االتاووط، ط
 .12/632، د.ت، البداية والنياية، تحقيو  محمد بيومي وآخرون، مكتبة اإليمان، المنصورة

مراكش  يذكرىا الحمدوي )نعظدم مديندة بدالمررب واجميدا وبيدا سدرير ممدك بندي عبدد المدومن، وىدي فدي البدر اثعظدم ...  د141
ىدد(. معجدم البمددان، 489حددود سدنة يوكان نو  من اختصيا يوس  بن تاشكين من الممثمين الممقب برمير المومنين فد

5/94.                               . 

 .9/433ابن اثثير، الكام ،   د142

  .345د التجاني، رحمة، ص143

 .347المصدر نكسو، ص د144

 .9/433ابن اثثير، الكام ،  د145

مكث عبد المعرض بن عمي في مدينة تونس ثالث نيام قاي خالليا عمي نسرة بني خراسان التي كانت تحكميا نكثر  د146
بدن عبدد السددالمي الكدومي وفيدو نشددياخ مدن الموحددين. التجدداني،  مدن ربدع قدرن ثددم رتدب نمورىدا وواددع عمييدا نبدا محمددد

؛ المراكشدددي، عبدددد الواحدددد، المعجدددب فدددي تمخددديص يخبدددار المردددرب، تحقيدددو  محمدددد سدددعيد 347-345رحمدددة، ص ص
 .334-333م، ص ص1978، دار الكتاب، الدار البياا ، 7العربان ومحمد العربي، ط

م، 1966، المكتبدة العتيقدة، تدونس، 2والحكصية، تحقيو  محمد مااور، ط الزركشي، محمد، تاريب الدولتين الموحدية د147
 .11ص

 .348-347؛ التيجاني، الرحمة، ص ص9/434ابن اثثير، الكام ،  د148

 .334المعجب، ص د149

وىو من نى  جربة نسدره النورمدان، واعتقدو الممدك وشدر  منصدبًا سداميًا، عدر  بطدرس) بيتدرو( وتدولي قيدادة اثسدطو ، ولمدا  د159
نحكو في ينقاذ الميدية وعاد يلي بمرم اتيمو خصوم من حزب النبال  بالخيانة،وعنو يقو  المورخ ىوجر فمقندو  )ين بطرس 
نصدددراني اسدددمًا وزيدددًا ولكندددو مسدددمم باطندددًا( يال نن وليدددام اثو  لدددم يكتدددرث ليدددذه االتيامدددات ولدددم يتخدددذ ادددد قايدددده ني يجدددرا  

؛ الطيبدي، نمدين، سديرة قايدد بحدري مسدمم مدن جزيدرة  Norwich, the Kingdom in the Sun, pp.291-292تدرديبي.
 .47-46م، ص ص1982، العام السادسة، طرابمس، 29جربة، مجمو الكصو  اثربعة، العدد 

 .349-348التجاني، رحمة، ص ص د151

 .349المصدر نكسو، ص د152

 .9/436ابن اثثير، الكام ،  د153

م. التجدداني، حمددة، ص 1169ىددد/555لكددرج الكددومي عمددي الميديددة عددام ولددي عبددد المددومن بددن عبددد اض محمددد بددن ا ددد154
 . 349-348ص

 .9/346ابن اثثير، الكام ،  د155

بكرمدة. رحمدة،  ريذكر التجاني ين النورمان اخذوا سوسة من اثمير جبارة بن كام  بن سرحان الكدادعي الياللدي الشديي د156
 كذ في المدينة ىو جبارة الياللي.. ويبدو ين الوالي االسمي ىو عمي بن الحسن والمتن39ص

 .9/362ابن اثثير، الكام ،  د157

 . 39عين عبد المومن عبد الحو بن عمناس الكومي حافظًا ليا. لممزيد ينظر  التيجاني، رحمة، ص د158

خمدص  . ولم يذكر التيجاني تاريب ثورة سوسة وال تاريب غزو النورمدان ليدا لممدرة الثانيدة نو متدي39التجاني، رحمة، ص د159
 عبد الحو بن عمناس من اثسر ومن ىو الذي خمصو نو افتداه من اثسر.
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 .9/297(. ابن اثثير، الكام ، ننحو قولو  )فال يدخمون تحت طاعة سمطا  د169

 .125وىو عمي بن يحيي، التجاني، رحمة، ص د161
 .126-125التجاني، رحمة، ص ص د162

 .9/297الكام ،  د163

 .126-125التيجاني، رحمة، ص ص د164

 .93المونس، ص د165
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