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 :الممخص
كان لوالة المغرب الفضل الكبير  في عمميات الفتح االسالمي        

لممدن وخاصة عن طريق المالحة  لنشر الدين االسالمي، واعالء كممة 
االسالمي في المغرب الدين في أرجاء المعمورة. حيث ساىم االسطول 

بعمميات الفتح في جبيات متعددة وخصوصا عمى جزر البحر المتوسط 
م( عمى يد 812ه /212ومنيا ،  جزيرة صقمية ،وتم فتح الجزيرة عام )

القاضي اسد بن الفرات لما ليذه الجزر من اىمية في سيادة االسطول 
لمتوسط االسالمي والقضاء عمى جبروت االسطول البيزنطي في البحر ا

،وان ما قام بو اإلسالم والمسممين خالل القرنين األول والثاني لميجرة 
يعادل قرونًا الى االمام، فحكم الرومان في افريقية واسبانيا لم يوفق في 
احتواء تمك الشعوب في ىذه البالد، كما فعل اإلسالم وان كان حكميم 

مال العسكرية قرونًا عديدة، وأن فتح المسممين لممغرب  كان من االع
العظيمة التي تحسب لمقادة المسممين والخالفة االموية في المشرق وبيذا 

 فقد كرم اهلل سبحانو وتعالى شعوب ىذه المناطق باإلسالم.
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Abstract: 

The governors of Morocco had great credit for the 

Islamic conquest of cities, especially through navigation, 

to spread religion, and to raise the word of religion 

around the world.  Where the Islamic fleet in Morocco 

contributed to the conquest in common fronts on the 

islands of the Mediterranean, the island of Sicily, and the 

island was opened in (212 AH / 812 AD) on the islands 

of the Mediterranean (212 AH / 812 AD) on the islands 

for the rule of the fleet  Islam and the elimination of the 

might of the Byzantine fleet in the Mediterranean, and 

that what Islam and Muslims did in the first and second 

centuries of university migration centuries ahead, the 

rule of the Romans in Africa and Spain was not 

successful in containing those peoples in this country, as 

Islam, even if their rule was for many centuries  And that 

the Muslims’ conquest of the Maghreb was one of the 

great militarism that counts for the Muslim leaders and 

the Umayyad caliphate in the East. Thus, God Almighty 

has honored the peoples of these regions with Islam. 
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 المقدمة
المستقيم الحمد هلل الذي خمق االنسان فأحسن خمقو، ثم ىداه بالمرسمين الى الصراط 

وختم الرسل جميعًا بخير الخمق سيدنا محمد )صمى اهلل عميو والو الطيبين الطاىرين واصحابو 
 الغر الميامين(، أما بعد....

تتضح لنا أىمية تاريخ المالحة في المغرب، ذلك ان الحضارة اإلسالمية التي 
ية اإلسالمية في ازدىرت في المشرق انتقمت الى المغرب، وانتشرت العموم والفنون العرب

 المغرب، وبذلك أدت المالحة دورًا كبيرًا في ازدىار الحضارة اإلنسانية .
ان حجم الدوافع واالىداف التي حفزت المسممين عمى تحرير بالد المغرب كبيرة جدًا 
ومتنوعة، فقد كان الجياد في نشر راية اإلسالم في المغرب عمى رأس الدوافع واالىداف التي 
حفزت المسممين لالندفاع من مصر باتجاه بالد المغرب والقضاء عمى البيزنطيين ووضع حد 

المالحة ، وان بقاء الروم في ىذا الجزء من افريقيا كان يضايق وجود  لجبروتيم عن طريق
-660ىـ/ 132-40العرب في مصر، فضاًل عن قرب دمشق عاصمة الخالفة االموية )

م( من البحر المتوسط، واىتمام االمويين ببناء االسطول العربي، والسيما بعد معركة 749
وغيرىا شمر العرب المسممين عن سواعدىم  م(، وبيذه الدوافع635ه/34ذات الصواري سنة )

لتحرير بالد المغرب حينما تحقق ليم ذلك عمى يد نخبة كبيرة من قادة الفتح العربي اإلسالمي 
 أمثال عمرو بن العاص، وحسان بن النعمان، وموسى بن نصير وغيرىم.       
ية اإلسالمية وما ان تمكن العرب المسممين من فتح بالد المغرب وبسط السيادة العرب

عميو حتى أخذوا يفكرون جديًا في استكمال فتح البالد األخرى السيما بالد االندلس، بعد ان 
توفرت لموالي موسى بن نصير إمكانات كبيرة تمثمت في القوات البرية والبحرية التي كانت 

ان عميو تحت أمرتو، فكان البد لو من االنتفاع من ىذه الطاقة في فتوحات جديدة أسوة بما ك
فجاء ىذا البحث  االمر في جبية المشرق اإلسالمي، إذ أن التوقف عن الفتح يعد ىدرًا ليا.

بعنوان : نشاط االسطول االسالمي في المغرب ، اواًل: الحمالت البحرية االسالمية عمى 
جزيرة صقمية ، ثانيًا:  الحمالت البحرية عمى جزيرة قوصرة، ثالثًا :الحمالت عمى جزيرة 

انية ،رابعًا : الحمالت البحرية االسالمية عمى شبو الجزيرة االيبيرية، خامسًا : الحمالت سرد
 البحرية عمى  قصريانة  ومسيني ، سادسًا :الحمالت البحرية عمى جزيرة سرقوسة ،

 الحمالت البحرية االسالمية عمى صقمية: -أوالا 
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 ولعل من ابرز الحمالت عمى صقمية :
 م(708هـ/ 89 )م . الحممة األولى عا 1

كانت أولى ىذه الحمالت ىي حممة موسى بن نصير عندما أمر بالتأىب لركوب 
البحر وَأعمم المسممين بأنو راكب بنفسو فرغب الناس وتسارعوا فمم يبقى شريف ممن كان معو 
من المسممين إال وقد ركب الفمك لممشاركة في ىذه الحممة فعقد موسى بن نصير لواء ىذه 

بنو عبداهلل بن موسى بن نصير وواّله عمييم، وأمره بالتوجو الى ىدفو، وقد أراد موسى الغزوة ال
بن نصير بما أشار اليو من أنو راكب بنفسو ليركب معو أىل الجمد، والنكاية، والشرف، لذلك 

. وتوجو عبداهلل بن موسى بن نصير في مراكبو التي (1)ُسمَيت ىذه الغزوة بغزوة األشراف
ين الذين يبمغ عددىم ما بين التسعمائة الى األلف في البحر األبيض المتوسط تحمل المسمم

فوصل الى جزيرة صقمية وافتتح مدنًا بيا ودمر قرى الروم وغنم غنائم طيبة ثم انصرف 
 .(2)عنيا

 م(720هـ/ 102. الحممة الثانية عام ) 2
نيفة في إرسال عمى المغرب طبق سياسة اإللحاح الع (3)في والية يزيد بن ابي مسمم

الحمالت البحرية عمى الروم َفَسيَّر حممة بحريو بقيادة محمد بن اوس االنصاري من بالد 
 .(4)المغرب الى صقمية وأغزى معو الناس فغنم وسمم

 م(725هـ/ 107. الحممة الثالثة عام ) 3 
م( بغزو جزيرة صقميو 727- 721ه /109-103) (5)قام الوالي بشر بن صفوان

م( بعد أن وصمتو أنباء عن استشياد واليو وابن 725ىـ/ 107حيث قام بغزوتو ىذه في سنة )
، فسار بنفسو في البحر بعد أن استخمف عمى (6)عصبتو في االندلس عنبسو بن سحيم الكمبي

ت بنياية تعيسة وذلك بسبب القيروان العباس ابن باضعة الكمبي إال إن ىذه الحممة انتي
الظروف الجوية التي واجيتيا الحممة في أثناء عودتيا حيث ىمك الكثير من الجيش إال إن 

 .(7)بشر عاد من جزيرة صقمية الى القيروان ومعو الكثير من المغانم والسبي
م(، إثر مرض 728ىـ/ 109بعد ىذه الغزوة توفي بشر بن صفوان بالقيروان عام )

وبعد وفاة الوالي بشر بن صفوان عيد  (8)لدبيمة وذلك بعد والية استمرت سبع سنواتُيقال لو ا
م( بوالية افريقيا والمغرب الى 743 - 691ىـ/ 125 - 71الخميفة ىشام بن عبد الممك )

 م(.732-728ىـ/114-110) (9)عبيده بن عبدالرحمن
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 م(730هـ/ 112. الحممة الرابعة عام ) 4
ي عبيدة بن عبدالرحمن من افريقية وكان االسطول بقيادة ثابت وىي التي أرسميا الوال

بن خيثم من أىل االردن الى جزيرة صقمية فأصاب في حممتو ىذه سبايا ومغانم كثيرة وعاد 
 .(10)الى افريقية
 م(732هـ/ 114. الحممة الخامسة عام ) 5
ة بقيادة بكر ىذه الحممة ايضا أرسميا الوالي عبيدة بن عبدالرحمن  عمى جزيرة صقميو

بن سويد فمما وصل الى صقميو ىجم عميو الروم ورموا مراكبو بالنار وال ُيعَرف الى أي حد 
 .(11)أثرت النار في تمك المراكب فعادت الحممة الى افريقية

 م(734هـ/ 116. الحممة السادسة عام ) 6
 – 105)بعد عزل الوالي عبيدة بن عبدالرحمن من ِقَبل الخميفة ىشام بن عبدالممك 

 – 116) (.12)م( عيد بوالية افريقية الى عبيد اهلل بن الحبحاب 743 – 724ىـ /  125
م( فانتيج عبيد اهلل سياسو قويو من أجل تحقيق أىدافو وكان اول  741 – 734ىـ /  124

ىذه األىداف تقوية سمطان العرب بشكل أكبر في المغرب القريب واليدف الثاني االستمرار 
مالت البحرية المنظمة ولكن بصورة أكثر ترتيبًا وامكانيات أعظم واليدف الثالث في إرسال الح

االجتياد في جمع األموال الالزمة من أجل تحقيق ىذا العمل فعمل الوالي عبيد اهلل بن 
الحبحاب عمى إرسال الحمالت البحرية الى جزيرة صقميو وغيرىا من الجزر الخاضعة 

عبيد اهلل بن الحبحاب حممة عمى جزيرة صقمية في عام . فأرسل الوالي (13)لمبيزنطيين
م( بقيادة عثمان بن أبي عبيده ابن عقبة بن نافع الفيري وقد نجحت الحممة 734ىـ/ 116)

في النزول في بعض نواحي الجزيرة وعادوا بعد ذلك بما اعتادوا الحصول عميو من المغانم 
واجيت عثمان بن أبي عبيده مراكب وفي طريق العودة من جزيرة صقمية،  .(14)واألسالب

الروم في البحر فيزميم ولكن أصابوا بعضًا من المسممين وأسروا أبني عثمان وىما عمرًا 
وسميمان أبا الربيع وكذلك عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم وأخاه المغيرة بن زياد فمم يزالوا أسارى 

بني عمو وأناسًا من أسارى بين أيدي الروم حتى تمكن عبدالرحمن بن حبيب من افتداء ا
 .(15)م(738ىـ/ 121المسممين وخمصيم من الروم وذلك في عام )

 م(737هـ/ 118. الحممة السابعة ) 7
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في ىذا العام أرسل الوالي عبيد اهلل بن الحبحاب حممة أخرى عمى جزيرة صقميو تحت 
لم تحقق أىدافيا إن قيادة قثم بن عوانة الكمبي فوصمت الحممة الى صقمية إال أن ىذه الحممة 

لم تكن باءت بالفشل وذلك إن الروم  أحاطوا بقثم بن عوانة في البحر ثم أخموا عنو بعد 
 .(16)ذلك

 م(739هـ/ 122. الحممة الثامنة ) 8
ىـ(، بقيادة حبيب بن 122أرسل الوالي أبن الحبحاب حممة عمى جزيرة صقمية عام ) 

الرحمن بن حبيب فمما وصل حبيب الى جزيرة أبي عبيده وكان معو في ىذه الحممة أبنو عبد
صقميو ونزل بأرضيا وجو أبنو عبد الرحمن عمى الخيل فمم يبقى أحد إال ىزمو عبدالرحمن 
وأظفر ظفرًا لم ُيَر مثمو وتقدم عبدالرحمن حتى نزل عمى مدينة سرقوسة وىي أعظم مدن 

ر فيو فيابو النصارى ورضوا جزيرة صقمية فقاتمو أىميا فيزميم حتى َضرب بابيا بالسيف فأثَّ 
 .(17)بالجزية

 م(754هـ/ 135. الحممة التاسعة عام ) 9
قام عبدالرحمن بن حبيب بن ابي عبيده الفيري بإعداد حممة الى جزيرة صقمية عام   

ىـ( وقادىا بنفسو بعد ان استقل بوالية افريقية وقد وسَّع عبدالرحمن بن حبيب مممكتو  125)
حيث كانت تراوده ذكريات نجاحاتو الالمعة  (18)عمى تممسان غربًا بعد ان استولى

ىـ/ 135واالنتصارات التي حققيا في تمك الجزيرة وعاد عبدالرحمن من جزيرة صقميو عام )
م( بما حصل عميو من السبي والغنائم وذلك بعد ان صالح أىميا عمى أن يدفعوا 754
 .(19)الجزية

اإلسالمية لمدة دامت ما يقارب نصف  م( توقفت الحمالت754ىـ/ 135ومنذ حممة )
لذلك فإن ىذه الغزوات عمى صقمية  (20)قرن بسبب انشغال الوالة في المغرب بالفتن مع البربر

قد لقنت درسًا قاسيًا لمروم وألىل الجزيرة حيث تعمموا منو كيف يحمون بالدىم، فقام الروم بعد 
ييا من الحصون وأكثر من ىذا بدأ ذلك بإعمار الجزيرة من جميع جياتيا وجددوا ما كان ف

الروم في عيد قسطنطين الخامس باتخاذ االحتياطات العسكرية البحرية فصاروا يخرجون في 
الصيف عندما تتحسن األحوال الجوية في مراكبيم ويطوفون حول الجزيرة من أجل حمايتيا 

جمع أسطوليم بين  فإذا صادفتيم مراكب المسممين يقومون باالستيالء عمييا وعن ىذا الطريق
 .(21)أمرين وىما الدفاع عن الجزيرة وقطع خطوط المالحة العربية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2235 ) 
 

واستمر الروم يواصمون توجيو غاراتيم البحرية عمى الساحل التونسي حتى قامت دولة 
 - 184الذي تولى حكم والية افريقية عام ) (22)األغالبة واضطر األمير ابراىيم بن األغمب

عقد ىدنة مع حاكم صقمية البيزنطي وىو البطريق قسطنطين  م( الى812 - 800ىـ/ 197
لمدة عشر سنوات ولكن ىذه المعاىدة لم تستمر إال لفترة قصيرة من الوقت وذلك بسبب 

 .(23)الغزوات المتبادلة بين المسممين والبيزنطيين
م( إن ىاجم المسممون بعض الجزر التابعة لجزيرة 812ىـ/ 197فحدث في عام )

م( اسطواًل بحريًا بقيادة 813-811االمبراطور البيزنطي ميخائيل االول ) صقميو فأرسل
، غير أن المسممين تمكنوا من االستيالء عمى (24)جريجوري وساعدتو في ذلك المدن اإليطالية

، وقتموا بّحارتيا فعاود البيزنطيون (25)بعض سفن األسطول البيزنطي بالقرب من جزيرة لنبدوشة
. وأدت ىذه االعتداءات المتبادلة بين (26)نتصروا فييا عمى المسممينالحممة مره ثانيو وا

م( في إمارة 813ىـ/ 198الطرفين الى تجديد اليدنة لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من عام )
م(، وقد اتفق الطرفان 817 – 812ىـ/  201 – 196أبي العباس بن ابراىيم بن األغمب )

 .(27)مين في صقميو ولمروم في افريقيةفي ىذه المعاىدة عمى ضمان األمن لممسم
 م(827هـ/ 212. الحممة العاشرة: فتح جزيرة صقمية عام ) 10

جيز الوالي زيادة اهلل األسطول وأسند قيادتو الى أسد بن الفرات فخرج أسد في جيش 
م( وكان وصولو الى 827ىـ/ 212عظيم وجمع كثير وعّده كاممو في شير ربيع االول عام )

في سبعين مركبًا باإلضافة الى مراكب فيمي وتقدمت األساطيل الى مرسى مدينة سوسة 
، وأقام فيو ثالث أيام ثم تقدم بعد ذلك الى مكان المعركة الذي ُسّمي باسم بالطو (28)مازر

( الف مقاتل فخطب أسد بن 150نسبًة الى صاحب صقمية وأقبل بالطو في جيش عّدتو )
قال ليم: ىؤالء عجم الساحل ىؤالء عبيدكم ال تيابوىم، الفرات في الناس وىو يحمل المواء و 

َفَكبَّر المسممون وتمادت عزائميم حتى تمكنوا من ىزيمة بالطو وأصحابو َوَقَتموا منيم ُخمقًا 
ثم غمبو خوفو من المسممين ففر من  (29)كثيرًا وغنموا ما معيم وانيزم بالطو الى قصريانو

 .(31)ىناك َفُقِتلَ  (30)جزيرة صقمية الى قمورية
 م( 900 -هـ  287. الحممة الحادية عشر ) 11

في ىذه السنة بعث ابراىيم بن أحمد بن األغمب ابنو ابا العباس عبداهلل إلى صقمية 
 .(32)عمى رأس مائة وستين مركبًا وجرت بينيم عدة معارك كان النصر فييا لممسممين
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 (33)ثانياا: الحمالت البحرية االسالمية عمى جزيرة قوصرة
 م(707هـ/ 88الحممة االولى عام ) .1

م( َوجَّو موسى بن نصير نضره الى السيطرة عمى جزيرة قوصرة 707ىـ/ 88في عام )
التي تشتير باسم بنطالوية بسبب قربيا من البالد التونسية حيث تمتعت ىذه الجزيرة بموقع 

قاعده من أجل ممتاز يساعد عمى الدفاع عن شمال أفريقيا ويمكن اتخاذىا في نفس الوقت 
القيام بعممية التوسع البحري حيث تقترب جزيرة قوصرة من صقمية التي تمثل القاعدة الكبرى 
ألسطول الروم في غرب البحر األبيض المتوسط وكذلك تمثل مركز المقاومة لنشاط العرب 

. وبسبب ما تمتاز بو ىذه الجزيرة أصر موسى بن نصير عمى االستيالء عمييا (34)البحري
خاذىا قاعده أماميو ألسطول المسممين في صد ىجمات األسطول الرومي وقد انتدب وات

الذي  (35)موسى بن نصير ليذه الميمة أحد القادة األبطال وىو عبد الممك بن قطن الفيري
خرج عمى رأس أسطول قوى من القاعدة البحرية الجديدة في تونس وتمكن من االستيالء عمى 

 .(36)الية إفريقيةجزيرة قوصرة وضّميا إلى و 
 م(748هـ/ 130. الحممة الثانية عام )2

في ىذه الحممة جّيز الوالي عبدالرحمن بن حبيب الفيري اسطواًل الى جزيرة قوصرة 
وتولى قيادتو بنفسو وتمكن من السيطرة بالكامل عمى جزيرة قوصرة وجعميا قاعده دائمو 

وسرعان ما ظير نشاط األسطول  .(37)لألسطول العربي في غرب البحر األبيض المتوسط
العربي من القاعدة الجديدة في جزيرة قوصرة حيث خرجت السفن والمراكب تباعًا من ىذه 
الجزيرة وأغارت عمى صقمية وأنزلت التخريب بأسطول الروم الراسي في موانييا حيث ساعدت 

بقواعدىا وما تمك الحمالت البحرية عمى دراسة شواطئ صقمية وجعمت العرب عمى خبره كبيره 
ىي الطرق التي تؤدي الى االستيالء عمييا بالكامل وقد ظيرت نتائج حمالت العرب البحرية 
التي خرجت من جزيرة قوصرة حين قامت أسرة األغالبة في تونس حيث اتخذت من تمك 
الجزيرة قاعدة ليا من أجل تحقيق سياستيا في االستيالء عمى جزيرة صقمية وبعث نشاط 

 .(38)في غرب البحر األبيض المتوسطعربي حافل 
 ثالثاا: الحمالت البحرية اإلسالمية عمى سردانية:

 م(706هـ/ 87الحممة األولى عام ) -1
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في ىذه الحممة أرسل الوالي موسى بن نصير ابنو عبداهلل بن موسى بن نصير من 
 .(39)بالد المغرب الى سردانية، فغنم وأصاب سبيًا وغنائم وعاد الى المغرب

 م(711هـ/ 92الحممة الثانية عام ) -2
في ىذه الحممة أرسل الوالي موسى بن نصير طائفة من العساكر في البحر الى   

جزيرة سردانية فدخموىا فمما سيطروا عمييا عمد النصارى الى ما ليم من آنية ذىب وفضو 
ذه الحممة فالقوه في الميناء الذي ليم حتى ال يحصل عميو المسممون إال إن المسممون في ى

غنموا ما ال يحد وال يوَصف حتى ازداد المسممون غمواًل فكان بعضيم يذبح اليرة ويمقي ما في 
جوفيا ويمأله بالدنانير ويخيط عمييا ويمقييا في الطريق فإذا خرج أخذىا وكان البعض اآلخر 

: الميم أغرقيم، يضُع قائم سيفو عمى الجفن ويمأله ذىبًا فمما ركبوا في البحر سمعوا قائاًل يقول
 .(40)فغرقوا عن آخرىم في البحر فوجدوا أكثر الغرقى والدنانير عمى أوساطيم

 م(718/ هـ 103الحممة الثالثة عام ) -3
في ىذه الحممة أرسل الوالي بشر بن صفوان أسطواًل بقيادة يزيد بن مسروق اليحصبي 

 .(41)الى سردانية فغنم غنائم كثيرة وعاد الى افريقية
 م( 724هـ /  106مة الرابعة عام ). الحم4

في ىذه الحممة ارسل الوالي ُبشر بن صفوان محمد بن أبي بكر، فأصاب قرسقة 
 .(42))جزيرة كورسيكا اآلن(

 م(728هـ/ 109. الحممة الخامسة عام )5
في ىذه الحممة أرسل الوالي بشر بن صفوان أسطواًل من افريقية تحت قيادة حسان بن 

 .(43)مولى بني جمح الى جزيرة سردانية فغنم وسمممحمد بن ابي بكر 
 م(732هـ/ 114الحممة السادسة عام ) -6

في ىذه الحممة أرسل الوالي عبيده بن عبدالرحمن السممي طائفة الى جزيرة سردانية 
 (44)وكانت قيادتيا الى عبداهلل بن زياد االنصاري فغنم وَسِمم 

 م(736هـ/ 117. الحممة السابعة عام )7
ذه الحممة أرسل الوالي عبيد اهلل ابن الحبحاب القائد حبيب بن ابي عبيدة ابن في ى

عقبة بن نافع الفيري الى جزيرة )سردانية( وقد نجح القائد حبيب في مفاجأة بعض القرى في 
 .(45)جزيرة سردانية وأنزل بأىميا ىزيمو ساحقو وعاد منيم بالكثير من المغانم والسبي
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 م(738هـ/ 119عام ). الحممة الثامنة في 8
في ىذا العام صدرت أوامر الوالي ابن الحبحاب بغزو سردانية فأرسل الييا حممة 
بقيادة قثم بن عوانة الكالبي فياجميا قثم وأصاب قمعة منيا إال إن ىذه الحممة لم ُيَقدَّر ليا 

منيا  النجاح إذ تعرضت مراكب المسممين لمغرق وغرق قثم في مراكب المسممين وسمَّم بعضاً 
أثناء عودتيا في ظروف غير معروفة وال ُيعَرف إن كان األسطول البيزنطي قد اعترض 

 .(46)مراكب المسممين أم إن ظروف جوية سيئة ىي التي تسببت في غرق ىذا األسطول
 م(754هـ/ 135. الحممة التاسعة عام )9

منيا وصالح في ىذا العام غزا عبدالرحمن بن حبيب الفيري، جزيرة سردانية وغنم 
 .(47)أىميا عمى الجزية

 م( 816هـ /  201. الحممة العاشرة )10
في ىذه الحممة أرسل زيادة اهلل بن ابراىيم اسطواًل فيو مراكب كثيرة إلى جزيرة سردانية 

 .(48)فغنموا فييا وقتموا كثيرًا من الروم وعاد من َسِمم منيم فأكرميم زيادة اهلل وأحسن إلييم
 م( 821هـ /  206ية عشر عام ). الحممة الحاد11

 .(49)في ىذه الحممة غزا المسممون من أفريقية جزيرة سردانية فغنموا، ثم عادوا
 م( 934هـ /  323. الحممة الثانية عشر عام )12

في ىذه الحممة أرسل المنصور بن القائم الفاطمي أسطواًل من الميدية إلى مدينة 
 .(50)وأحرقوا مراكب كثيرةسردانية وأوقعوا بأىميا وسبوا منيا 

 رابعاا: الحمالت البحرية اإلسالمية عمى شبه الجزيرة األيبيرية:
 م(710هـ/ 91. الحممة االستطالعية )حممة طريف بن مالك المعافري( عام ) 1

بعد أن أتم المسممون تحرير المغرب العربي ونشر اإلسالم فيو بدأ تطمعيم الى 
الوالي موسى بن نصير يتطمع الى تحقيق ىذا اليدف فجاءتو الجانب اآلخر وىو األندلس، بدأ 

يدعوه الى غزو األندلس وذلك  (51)الفرصة عندما جاء اليو )يوليان النصراني( حاكم سبتو
بسبب حقده عمى لذريق صاحب االندلس بسبب ما فعمو بأبنة يوليان، فقرر ان ينتقم من 

ر عن األندلس ووصف لُو حسنيا لذريق فوصل يوليان الى افريقية وكمم موسى بن نصي
 .(52)وفضميا وما جمعت من أسباب المنافع وأنواع المرافق
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فاستجاب موسى بن نصير لدعوة يوليان وأرسل الى الخميفة الوليد بن عبدالممك 
م( يخبره بيذا األمر فكتب اليو الوليد بأن يرسل الييا السرايا حتى ال يغرر 705-715)

صير رجاًل من البربر يسمى طريفًا في مائة فارس وأربعمائة بالمسممين فأرسل موسى بن ن
 (53)رجل فجاز في اربعة مراكب حتى نزل ساحل البحر في األندلس فيما يحاذي مدينة طنجة

وىي المعروفة اليوم باسم جزيرة طريف وقد ُسمَيت بيذا االسم لنزولو ىناك فأغار منيا عمى 
وقد أصاب سبيًا ومااًل كثيرًا ورجع سالمًا، وكانت ىذه .  (54)ما يمييا الى جية الجزيرة الخضراء

 .(55)م(710ىـ/ 91الحممة في رمضان عام )
 م(711هـ/ 92الثانية فتح األندلس بقيادة طارق بن زياد في عام ) لحممة.  ا2

في ىذا العام جّيز موسى بن نصير جيشًا من العرب والبربر يتكون من سبعة آالف 
اد الميثي فعبر طارق البحر من سبتو بجيشو تباعًا في سفن يوليان مقاتل بقيادة طارق بن زي

ونزل بالبقعة الصخرية المقابمة التي ال تزال تحمل اسمو حتى اليوم وىي جبل طارق وتوالت 
، ثم تقدم باتجاه الغرب (57)، ففتح مدينة قرطاجنة(56)انتصارات طارق بن زياد في األندلس

طاجنة، وأقام قاعده حربيو فييا في موضع يقابل الجزيرة واستولى عمى المنطقة المحيطة بقر 
الخضراء وبعد معارك محميو تمكن المسممون من استكمال فتح الجزيرة الخضراء وسيطروا 
عمى المجاز الى األندلس فمما بمغ ذلك الى مموك األندلس نفروا الى لذريق، فزحف لصد 

ن لذريق زحف اليو بما ال قبل لو بو المسممين فأرسل طارق بن زياد الى موسى بن نصير بأ
فأرسل اليو موسى بن نصير مددًا من خمسة آالف من المسممين بقيادة طريف بن مالك 
فأرسميم في السفن والمراكب التي انشأت وكان عددىا كبير فأصبح عدد المسممين بما تقدم 

ويجمبون ليم  اثني عشر الفًا ومعيم يوليان صاحب سبتة واتباعو  الذين كانوا يتجسسون
م 711تموز عام  19ىـ/ 92رمضان عام  28. والتقى الجيشان في يوم االحد (58)األخبار

واستمرت  (61)بالقرب من شذونة (60)او وادي لكة (59)عمى مكان ُيعَرف باسم وادي برباط
ساحقة لمقوط وكانت ىذه المعركة ىي  ةالمعركة ما ُيقاِرب من ثمانية ايام انتيت بيزيم

 . (62)الحاسمة التي فتحت أبواب األندلس لممسممين
أما قصة استعانة طارق بن زياد بسفن يوليان صاحب سبتة او سفن التّجار التي 
كانت بين ساحل طنجة وجبل طارق حتى ال يشعر الناس بحركة الغزو فذلك بعيدًا عن 

اعة في تونس كانت تنتج سفنًا اشتركت في الكثير من الحقيقة فمن المعروف إن دار الصن
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الغزوات البحرية ضد الروم كذلك في نفس الوقت ال يمكن أن يغامر الوالي موسى بن نصير 
بجيشو لينقمو الى األندلس بأربعة سفن فقط أو ينقميم في مراكب التّجار التي تختمف الى 

 .(63)يا مراكب تختمف بالتّجاراألندلس حتى ال يشعر أىل األندلس بذلك ويظنون إن
فإذا كانت ىذه السفن حقًا ممكًا لـ)يوليان( فكيف يمكن أن يحرقيا القائد طارق بن زياد 
بقصد أن يحث رجالو عمى االستبسال في القتال وال يفكر أحدىم في الفرار اعتمادًا عمى وجود 

ي يدل عمى جيل القيادة ألنو السفن وال ُيعَقل أن طارق بن زياد َيقِدم عمى مثل ىذا العمل الذ
بذلك يقطع عمى نفسو خط الرجعة واذا افترضنا أنو أحرق السفن األربعة فما الفارق في تركيا 

 . (64)راسيو أو حرقيا في حال انيزام المسممين
ليس من المعقول أن يتدافع الجند في تمك الحالة ان يركبوا في السفن األربعة التي  إذ

يش اذا اعتبر ان كل مركب منيا كانت تتسع لما ُيقارب من مائتي ال تتسع لحمل ُعشر الج
سفينة باإلضافة الى مراكب أخرى  35رجل إال إنو كانت ىناك سفنًا عديده ال يقل عددىا عن 

لنقل المعدات واألقوات في عممية النزول باألندلس ويبدو ان طارق بن زياد أخَرق بعض ىذه 
طِّنوا أنفسيم عمى االستشياد او النصر فحذف الُنّساخ السفن ليدفع الحماس في الجيش فيو 

النقطة من الخاء وخرق السفن يختمف عن الحرق ألن الخرق يمكن مداواتو وعالجو إذا تطمب 
 .(65)األمر وقد يكون ذلك ىو المقصود

ن الوالي موسى بن نصير عندما أرسل طارق بن زياد الى األندلس أمر بصناعة  وا 
مراكب فمما أرسل اليو طارق بن زياد يطمب الَمَدد أرسل لو خمسة آالف المزيد من السفن وال

 .(66)جندي عمى ىذه المراكب
 الحمالت البحرية اإلسالمية عمى قصريانة ومسيني: -خامساا 

م( َوِلَي عمى صقمية ابو فير محمد بن عبداهلل بن األغمب 832ىـ/ 217في عام )
من  (67)البحري بأفريقية من جية وِلُقربيا من مسيني واتخذ من مدينة بمرم مقرًا لسيولة اتصاليا

 .(68)جية أخرى حيث يتييأ لممسممين توجيو الغارات البحرية منيا عمى البيزنطيين
ه/ 220لذلك جيز الوالي ابو فير محمد بن عبداهلل حممة عمى قصريانة في عام )

ن الروم ومنيم امرأة لبطريق م( وقادىا بنفسو فقاتل الروم فانيزموا أمامو وُأسَِّر عددًا م835
 .(69)وأبنو وغنموا غنائم كثيره وعادوا الى معسكرىم في بمرم
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يبدو ان زيادة اهلل األغمبي احتاج الى مساعدة ابي فير محمد بن عبداهلل في المغرب 
من أجل قمع بعض الثورات فأمره أن يتوجو الى المغرب وأرسل مكانو أخاه أبو األغمب 

ده زيادة اهلل بن ابراىيم بأسطول حربي كبير فالتقى  ابراىيم بن عبداهلل واليًا عمى صقمية وقد زوَّ
وىو في الطريق بأسطول رومي فتمكن ابو األغمب من ىزيمتو وغنم الكثير من مراكبو وأمر 

 .(70)ابو األغمب بضرب ركاب كل من ُوِجَد من الروم في ىذه المراكب
الشرقي لجزيرة صقميو فافتتحوا بقيادة  واصل المسممون انتصاراتيم في أقصى الشمال

الفضل بن جعفر اليمداني مدينة مسيني وقد ساعد المسممين في فتح ىذه المدينة أىل 
التي فتحيا المسممين وطمبت األمان نظير دفع الجزية فاشترط عمييم المسممين أن  (71)نابل

ك جربًا عمى سياسة يسير بعض أىل نابل مع العرب لمساعدتيم في السيطرة عمى مسيني وذل
الحمف التي مارسيا العرب في فتوحاتيم والتي قضت بالتحالف مع البمد المفتوح من أجل 
المعاونة عمى فتح ما وراءه من بالد وفعاًل بينما كان أىل نابل مشغولين في قتال الفضل بن 
 جعفر استدارت طائفو من العسكر وحمفاؤىم من أىل نابل من خمف الجبل الُمِطل عمى
المدينة ودخموا المدينة عن طريق ىذا الجبل فمما رأى أىل المدينة إن المسممين دخموا عمييم 

. وبفتح مسيني سيطر العرب عمى المضيق وأصبح أسطوليم (72)من الخمف انيزموا وُفِتَح البمد
 .(73)في موقف استراتيجي ممتاز بالنسبة لألسطول البيزنطي في وسط البحر المتوسط

و األغمب ابراىيم بن عبداهلل والي صقميو اجتمع المسممون عمى والية ولما توفي اب
م( وآخرىم األمير األغمبي ابو 850ىـ/ 238العباس بن الفضل بن يعقوب في رجب عام )

العباس محمد بن األغمب بن ابراىيم عمى ذلك وُتعتََبر والية العباس بن الفضل فاتحة عيد 
زيرة صقميو حيث تعد فترة واليتو من أعظم الفترات التي جديد في تاريخ الفتح اإلسالمي في ج

 .(74)وضحت فييا السيطرة اإلسالمية عمى البحر المتوسط
 م(859هـ/ 244فتح قصريانة عام )

عندما أصبحت الظروف مواتية لفتح قصريانة وتحسنت األحوال الجوية بعد فصل 
قصريانة حيث نشر الرعب الشتاء سار العباس بن الفضل في جيوشو من بمرم قاصدًا 

والخوف في إقميميا وقد سّير اسطواًل بحريًا بقيادة أخيو ليتم حصار المدينة من جيتي البر 
والبحر جميعًا والتقى أسطولو بأسطول رومي يتكون من اربعين مركبًا فاقتتموا أشد قتال فأنيزم 
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ك الى القاعدة في بالد الروم وأخذ منيم المسممين عشر مراكب برجاليا وعاد العباس بعد ذل
 .(75)بمرم بما أخذه من المغانم والسبي واألسالب

وكان العباس يردد الغزو الى قصريانة  شاتية وصائفة فيصيب منيم، ويرجع بالغنائم 
واألسرى وفي إحدى الغزوات أرسل شاتيو وأصاب الكثير من المغانم واألسرى وأمر بقتميم 

ستبقني وأنا أممكك قصريانة ودليم عمى عورة البمد الذي فقال لو بعضيم وكان لو قدر وىيبو ا
 . (76)يمكنيم من خاللو الدخول الى قصريانة واالستيالء عمييا ليالً 

فأنتخب العباس حوالي الفي فارس من أبطال رجالو وسار بيم مع الرجل الى أن قرب 
فساروا مستخفين من قصريانة وكمن ىناك مستترًا وسير عمو رباحًا في شجعان ىؤالء الرجال 

في الميل والرومي معيم ُمقيَّد بين َيَدي رباح ودّليم الرجل عمى المكان الذي يمكنيم عن طريقو 
الدخول الى قصريانة وكانت تمك الثغرة في أسوار البمدة حيث يخرج منيا ماء نيرىا وكانت 

من الجبل  في منطقو وعرة من الجبل فتطمب األمر استخدام الساللم الرتفاع ذلك الموضع
والوصول الى الثغرة وقبل الفجر أثناء استغراق الحرس في النوم تسممت جماعة االستطالع 
الى داخل المدينة ووضعت السيف عمى رقاب الحّراس ففتحوا األبواب لكي يدخل العباس الى 

. فدخموا المدينة وصموا الصبح يوم الخميس منتصف شوال وبنى فييا في الحال (77)المدينة
ًا ونصب منبرًا وخطب فيو يوم الجمعة وأصاب فييا ما يعجز الوصف عنو وُذلَّ الروم مسجد

 . (78)في عموم جزيرة صقميو من ذلك اليوم وعمر العباس قصريانو وحصنيا وشحنيا بالعساكر
ولّما سمع الروم بذلك أرسل ممكيم بطريقًا من القسطنطينية وجيزه بثالث مائة مركب 

صموا الى سرقوسة فخرج الييم العباس من المدينة والتقى مع الروم والكثير من العساكر فو 
فقاتميم وىزميم فركبوا في مراكبيم ىاربين بعد إن غنم المسممون منيم مائة مركب وقتموا 

 .(79)الكثير منيم
  (80)الحمالت البحرية االسالمية عمى سرقوسة -سادساا 

 م(705هـ/ 86. الحممة االولى عام ) 1
كانت أولى ىذه الحمالت اإلسالمية عندما بعث موسى بن نصير عياش بن اخيل 
 عمى مراكب أىل أفريقية في البحر الى صقمية فأصاب عياش مدينة سرقوسة وغنم منيا وعاد 

 .(81)سالمًا غانماً 
 م(728هـ/ 110. الحممة الثانية في عام )2
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دينة سرقوسة عثمان بن ابي في ىذه الحممة أرسل الوالي عبيده بن عبدالرحمن الى م
عبيدة الفيري في مراكب كثيره تحمل سبعمائة مقاتل لغزو مدينة سرقوسة وعمى الرغم من تنّبو 
الروم ليذه الحممة وحّشدوا جموعيم لمقاء العرب فقد انتيت ىذه الحممة بنجاح مرموق ويؤكد 

الرومي أسيرًا بين أيدي ىذا االنتصار الذي حققو عثمان بن ابي عبيدة ىو وقوع قائد العسكر 
 .(82)رجال عثمان

 م(729هـ/ 111. الحممة الثالثة في عام )3
في ىذه السنو أرسل الوالي عبيده بن عبدالرحمن حممو عمى مدينة سرقوسة تحت 
قيادة المستنير بن الحارث الحريثي وقد جّيزه بمائة وثمانين مركب فوصل المستنير الى مدينة 

ر وىجم عميو الشتاء أثناء ىذه الحممة وفوجئ بريح عاصف سرقوسة وضرب عمييا الحصا
 .(83)أغرقت مراكبيم ولم يسمم منيا إال سبعة عشر مركباً 

وال نعرف ىل إن المستنير قد اخطأ في تقدير زمن الحممة أم إن المغانم استيوتو الى 
عبيدة بن  أن ىجم عميو الشتاء فأىمك الجيش بسببو وعندما وصل نبأ تمك الفاجعة الى الوالي

عبدالرحمن أمر أن يشد وثاق )المستنير( ويرسموه اليو وعندما وصل ىذا القائد البحري الى 
 (84)عبيدة أمر أن ُيجَمد جمدًا موِجَعًا وأن ُيطاف بو في القيروان وأن ُيضَرب في كل جمعة

في عام وبقي المستنير محبوسًا لدى عبيدةالى أن تولى عبيد اهلل بن الحبحاب والية افريقية 
 .(85)م( فأفرج عنو و واله عمى تونس732ىـ/ 114)

 م(828هـ/ 213. الحممة الرابعة عام )4
بعد االنتصار الحاسم الذي حققو القاضي أسد بن الفرات في جزيرة صقميو أقبل عميو 
بطارقة سرقوسة يسألونو أن يمنحيم األمان وبذلوا لو الجزية وسألوه أن ال يقرب منيم وأن يبقى 

 .(86)ضعو فوافقيم وأقام في موضعو أيامًا لتنظيم صفوفو قبل المعركة المقبمةفي مو 
وفي ىذه األثناء تجمع أىل جزيرة سرقوسة في قمعو ُتعَرف بأسم قمعة الكراث عمى بعد 
ثالثة أميال منيا حيث جمعوا في ىذه القمعة كل أموال الجزيرة وبعد أن تبين ألسد بن الفرات 

من الُمكر والحيمة من أجل إصالح حصنيم تقدم الييم وناصبيم ما قام بو أىل سرقوسة 
. وفي نفس الوقت انقمب )فيمي( عميو وانضم الى بني جمدتو وبعث الى أىل (87)القتال

 .(88)سرقوسة يحثيم عمى القتال والثبات ضد المسممين
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بعد أن استكمل أسد بن الفرات تنظيم صفوفو وجاءه األسطول من مازر واصل زحفو 
سرقوسة وناصب أىميا القتال فتحصنوا داخل أسوار مدينتيم َفَبثَّ السرايا في كل ناحيو نحو 

وغنم غنائم ىائمة وافتتح الكثير حول سرقوسة ثم حاصرىا من البر والبحر ولحقتو اإلمدادات 
من افريقية وكذلك وصمت لمروم اإلمدادات في سرقوسة وقد حفر المسممون خندقًا عظيمًا لمنع 

مية الروم وحفروا خارج الخندق حفر كثيرة فحمل الروم عمييم فسقط في تمك الحفر خروج حا
 .(89)الكثير منيم َفُقِتموا

ضّيق القاضي أسد بن الفرات الحصار عمى سرقوسة وأحرق أسطول البيزنطيين 
. وفي ىذه (90)فسألوه األمان ولكن المسممين رفضوا أن يجيبوىم بسبب غدرىم بالمسممين

بالمسممين وباء شديد ىمك فيو كثير منيم وىمك فيو أميرىم أسد بن الفرات وتوفي  األثناء َحلَّ 
 .(91)م( وىو محاِصر سرقوسة828ىـ/ 213في عام )

بسبب الوباء الذي أصاب المسممين رجحت كفة البيزنطيين ففي الوقت الذي كان 
ن فيما بينيا لمقضاء المسممون يعانون مما َحلَّ بيم كانت سفن القسطنطينية والبندقية تتعاو 

عمى المسممين الذين نفذت عندىم المَؤن واألقوات التي كادت أن تكون معدومة في المعسكر 
،إال إن عزائم المسممين كانت أكبر من ذلك فقرروا مواجية ىذه األخطار  (92)اإلسالمي

إلمارة والتغمب عمييا فاجتمع رؤساء الجند واختاروا واحد منيم ليخمف أسد بن الفرات في ا
فاختاروا محمد بن ابي الجواري الذي وضعوا فيو كل آماليم من أجل معالجة الموقف المتحرج 
الذي وصموا اليو تمييدًا لمعودة الى بالدىم لذلك رفع المسممين الحصار عن سرقوسة وأصمحوا 

 .(93)سفنيم وشرعوا في اإلقالع
الرومي القادم من وما كاد المسممين يتوسطون عرض البحر حتى لقييم األسطول 

القسطنطينية َفَسدَّ عمى المسممين طريق الرجوع الى افريقيا ولم يترك ليم إال إحدى الطريقتين 
أما البقاء في الجزيرة او الموت وأغمب الظن إنيم فضموا الموت إذ فضموا بحر السيوف عمى 

 .(94)برد الغرق في لجة البحر
الجياد والرجوع الى البر عازمين عمى لذلك عزموا وىم عمى متن سفنيم عمى مواصمة 

. (95)الفوز او االستشياد ولكي يقطعوا كل أمل ليم بالرجوع الى افريقية قاموا بحرق أسطوليم
وحرق المراكب في ىذه الحالة لُو مدلول ىام إذ يعني أنيم وطَّنوا أنفسيم عمى القتال معتمدين 

ثالث أيام من محاصرة المسممين لُو وبعد  (96)في ذلك عمى سيوفيم فتوجيوا الى حصن ميناو
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استولوا عميو فسارت بعد ذلك طائفة من المسممين الى حصن جرجنت الواقع عمى ساحل 
 .(97)البحر جنوب غربي صقميو وقاتموا أىمو ونجحوا في االستيالء عميو

ُرِفَعت معنويات المسممين بيذا النصر وبدأوا يتطمعون الى المزيد من االنتصارات 
الوقت أرسمت الحكومة البيزنطية مددًا جديدًا الى الجزيرة بقيادة البطريق )تودط( الذي وفي ىذا 

زحف في جموع كثيفة من األرمن وغيرىم واصطدم مع المسممين فتمكن المسممين من 
االنتصار عمييم وقتل الكثير منيم إال إن )تودط( استطاع أن يقود حممة ثانية وتمكن فييا من 

سممين وقتل منيم نحو الف رجل فعاد المسممون الى معسكرىم في ميناو االنتصار عمى الم
وحاصرىم البيزنطيون من جميع الجيات فأدرك المسممون تحرِّج موقفيم فعزموا عمى التسمل 
الى معسكرىم وكان البيزنطيون يتوقعون ذلك عن طريق جواسيسيم فكانت مفاجأة غير ساّرة 

مييم من كل ناحية فأنسحب المسممون الى حصن ميناو لمعرب عندما وجدوا الروم يقبمون ع
. بسبب الحصار انقطعت عنيم المَؤن ونفذت األقوات حتى (98)بعد إن فقدوا الكثير من القتمى

. فحاول أىل مدينة جرجنت أن يساعدوا اخوانيم في (99)اضطروا الى أكل الدواب والكالب
ى مأزر وحاولوا من ىناك نصرة اخوانيم ميناو فيدموا جرجنت قبل أن يتخموا عنيا وسارعوا ال

. وفي تمك (100)المحاصرين في ميناو فتعذر عمييم األمر وأشرف المسممون عمى اليالك
المحظات الحرجة التي يتوقف عمييا مصير ىؤالء المسممين حدث أمر لم يكن في الحسبان 

طع كثيرة م( الى مياه صقمية أسطول أندلسي يتألف من ق829ىـ/ 214حيث وصل في عام )
العدد تحمل الكثير من غزاة البحر األندلسيين قدموا بقصد الغزو البحري والجياد فكانت أعداد 
تمك المراكب األندلسية نحو ثالثمائة مركب فييا القائد اصبغ بن وكيل المعروف بـ)فرغموش( 

 .(101)فمما عمم المسممين المحاصرين بوصول ىذا األسطول استغاثوا بيم
األندلسيون الذين كرَّسوا حياتيم لمجياد البحري في انجادىم تضامنًا مع لم يتردد 

اخوانيم ففي ذلك تحقيق ألىدافيم ومبادئيم ولكنيم اشترطوا عمييم أن تكون القيادة لفرغموش 
فوافقوا عمى ىذا الشرط فأقَبل األندلسيون لفك الحصار عنيم واستولوا في طريقيم الى ميناو 

الع وحصون حتى انتيوا الى ميناو واشتبكوا مع )تودط( في جمادي عمى ما قابميم من قِ 
م( فأنيزم ىزيمة نكراء ، وتراجع الى قصريانة وبذلك رفع حصار 830ىـ/ 215اآلخر عام )

وضربوا حوليا  (103)ثم أحرقوا المدينة وخرَّبوىا وزحفوا عمى بمرم (102)البيزنطيين عن المسممين
عمى األمان لنفسِو وألىمِو ولمالِو فُأجيب الى ذلك فغادر الحصار فاستسمم صاحبيا البيزنطي 
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ىـ/ 216المدينة عن طريق البحر متوجيًا الى بالد الروم ودخميا العرب في رجب عام )
 .(104)م(831

 م(877هـ/ 264. الحممة الخامسة عام )5
في والية األمير ابراىيم بن احمد عمى القيروان استعمل عمى جزيرة صقمية جعفر بن 

وغيرىا من بالد الروم في جزيرة  (107)وقطانية (106)وطبرمين (105)مد الذي غزا نواحي رمطةمح
صقمية وحاصر مدينة سرقوسة برًا وبحرًا وسيطر عمى بعض أراضييا وذلك بعد أن أخذ عدد 
سكانيا يتناقص نتيجة الحروب واألوبئة واليجرة الى ممتمكات بيزنطية أكثر أمنًا وأثناء ىذا 

 .(108)الفاقو بأىل سرقوسة حتى إنيم أكموا لحوم الموتى من البشرالحصار اشتدت 
أرسل اإلمبراطور باسيل تعزيزات بقيادة مقدم األسطول ادريان فاضطر القائد جعفر 

 .(109)بن محمد الى رفع الحصار عن مدينة سرقوسة لفترة من الوقت والعودة الى بمرم
ين الفريقين نار حرب عنيفة استمر الحصار من جديد عمى مدينة سرقوسة واشتعمت ب

َل ليم صفحة من الِعزة والمجد حيث كانت الوقائع عنيفة  استبسل فييا المدافعون استبسااًل َسجَّ
داميو منيا قصة األلف فارس الشييرة وىي إن األمير محمد بن جعفر ىاجم المدينة بعنف ثم 

عقبون الجند اإلسالمي الذي اظير االرتداد ليخدع الروم بأنو انسحب منيا فمما خرج الروم يت
اظير االنيزام كان الكمين اإلسالمي يكشف الطريق وبإشارة من القيادة انقضَّ المسممون عمى 
األعداء فأطبقوا عمييم فقتموا منيم نحو الف رجاًل من الروم وىكذا فت في عضد الدفاع 

 .(110)السرقوسي وأصبحت المدينة ال تستطيع الثبات أمام القوات اإلسالمية
م( يوم 877ىـ/ 264بعد حصار طويل تمكن المسممين من فتح مدينة سرقوسة عام )

االربعاء الرابع عشر من شير رمضان وقتل فييا أكثر من أربعة آالف شخص من الروم 
 .(111)وُأصيب فييا من الغنائم ما لم يصب في مدينو أخرى من مدائن الشرك

  هوامش البحث

  
 

                                                 

م(، تاريخ خميفة بن خياط، 854ىـ 240( خميفو بن خياط، ابو عمرو الشيباني العصفري البصري )ت: 1)
؛ سعد 302/ 1م(، 1397/1976، )دار القمم مؤسسة الرسالة ـ دمشقـ بيروت ـ 2تح: أكرم ضياء العمري، ط

رار واألدارسة حتى قيام زغمول عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي، تاريخ دولة األغالبة والرستميين وبني مذ
 . 190/ 2الفاطميين، )منشأة المعارف اإلسكندرية ، د.ت(.
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تونس، د.  –( المدني ،احمد توفيق ، المسممون في جزيرة صقمية وجنوب ايطالية، )مكتبة االستقامة 2)
 .238/ 1ت(.

ية يزيد بن عبدالممك فثارت ىو يزيد بن ابي مسمم ابو العالء بن دينار الثقفي أمير المغرب أمره عمى افريق( 3)
م( الذىبي، شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن 721ىـ/ 102عميو الخوارج ففتكوا بو لظممو وقتموه في سنة )

م(، سير أعالم النبالء، تح: شعيب االرناؤوط وآخرون، 1347ىـ/748احمد بن عثمان بن قايماز )ت: 
 .594-593/ 4م(.1985ىـ/ 1405)مؤسسة الرسالة، 

 .267/ 2؛ سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، 326/ 1خميفة بن خياط، تاريخ خميفة، ( 4)
ىو بشر بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظمو بن عمقمو بن شراحبل الكمبي كان واليًا عمى مصر ( 5)

خيو حنظمو حينما قتل يزيد بن ابي مسمم والي افريقية فأمره الخميفة يزيد بن عبدالممك بأن يترك والية مصر أل
ىـ واستمرت واليتو عمى المغرب الى أن توفي في سنة 103وأن يتجو فورًا نحو المغرب وولي عمييا عام 

م( ، البيان المغرب في 1312ىـ/712م( ابن عذاري، ابو العباس احمد بن محمد )ت بعد 727ىـ/ 109)
 .49/ 1فة، بيروت: د. ت(.اخبار االندلس والمغرب، تح: كوالن وليفي بروفنسال،) مطبعة دار الثقا

م( من قبل بشر بن صفوان 724ىـ /106عنبسو بن سحيم الكمبي: كان أمير عمى األندلس في سنة )( 6)
ىـ/ الحميدي، محمد بن فتوح بن 109ىـ وقيل 107الكمبي والي افريقية أيام ىشام بن عبدالممك ومات في سنة 

م(، جذوة المقتبس في ذكر والة 1095ىـ488اهلل )ت: عبداهلل بن فتوح بن حميد االزدي الميورفي ابو عبد
 .319/ 1م(، 1966ىـ/ 1386األندلس،) الدار المصرية لمتأليف والنشر، القاىرة،

 . 49/ 1( ابن عذاري، البيان المغرب، 7)
 .273/ 2سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، ( 8)
م( وكان ىذا 732 - 728ىـ( )114 - 110ىو عبيدة بن عبدالرحمن السممي حكم المغرب في سنة )( 9)

الوالي قيسيًا مسرفًا في عصبيتو واضطيد كمال بشر بن صفوان الذي حكم المغرب قبمو فكاد أن يوقع في 
المغرب فتنة بسبب عصبيتة فعزلو الخميفة ىشام بن عبدالممك /الرقيق القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب، تح: 

 .61م(. 1994ىـ/1414جاني لمنشر والتوزيع. محمد زينيم محمد عزب، )دار الفر 
 .343/ 1خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، ( 10)
 .277/ 1؛ سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، 346/ 1خميفة بن خياط ،تاريخ خميفة، ( 11)
( ىو عبيد اهلل بن الحبحاب مولى بني سمول كان واليًا عمى خراج مصر عندما واله ىشام بن عبدالممك 12)
م( فأصبح بيذه الوالية يحكم غرب الدولة اإلسالمية من 734ىـ/ 116ى المغرب واألندلس وذلك في عام )عم
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؛ 347/ 1العريش شرقًا الى المحيط األطمسي غربًا الى جبال البرت شمااًل/ خميفة بن خياط، تاريخ خميفة، 
 . 66الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، 

 .279/ 1المغرب العربي، سعد زغمول، تاريخ ( 13)
 .347/ 1خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، ( 14)
ابن االثير، ابو الحسن عمي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ( 15)

م( ، الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السالم تدمري،) دار الكتاب 747ه/130الجزري عز الدين ،)ت: 
 .280/ 1؛ سعد زغمول، تاريخ المغرب، 220/ 4م(. 1997ه/1417بيروت _بيروت لبنان،العربي 

ىـ(، تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامو 571ابن عساكر، ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )ت: ( 16)
غرب ؛ سعد زغمول، تاريخ الم416/ 37م(، 1995ىـ/1415العمروي، )دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 .287/ 1العربي، 
 . 67( الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، 17)
( تممسان: بالمغرب وىما مدينتان متجاورتان مسّورتان بينيما رمية حجر أحدىما قديمة واألخرى حديثو 18)

ن والحديثة اختطيا الممثمون مموك المغرب واسميا تازفرت يسكن فييا الجنود وأصحاب السمطان وأصناف م
الناس واسم القديمة أقادير يسكنيا الرعية/ ياقوت الحموي، شياب الدين ابو عبداهلل الرومي، )ت 

 . 44/ 2م(. 1995ه/1416م( ، معجم البمدان ، )دار صادر ، بيروت ،1228ه/626:
 . 40؛ سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 195/ 2سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، ( 19)
الم، عبد العزيز و العبادي، احمد مختار، تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب واالندلس، )مطبعو دار س (20)

 .40(.1969ىـ/ 1389النيضة العربية ،بيروت،
ىـ 808( ابن خمدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابو زيد ولي الدين الحضرمي االشبيمي )ت: 21)

خ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر، تح: خميل م(، ديوان المبتدأ والخبر في تاري1405
/ 2؛ سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، 255/ 3م،(.1988ىـ/ 1408، )دار الفكر بيروت، 2شحاذة، ط

195. 
ىو ابراىيم بن األغمب ابن سالم بن عقال بن خفاجة بن عباد بن عبداهلل بن تميم أصبح والي عمى ( 22)

م(/ ابن حزم، ابو 809-786ىـ( )193-170م( بأمر من الخميفة ىارون الرشيد )800ىـ/ 184افريقية عام )
م(، جميرة أنساب العرب، 1063ىـ/456محمد عمي بن احمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاىري )ت: 
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؛ ابن عذاري، البيان 1/122م(، 1983ىـ/ 1403، )دار الكتب العممية، بيروت، 1لجنو من العمماء، ط
 .92/ 1مغرب، ال
 .97سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، ( 23)
ىـ/ 1386طرخان، ابراىيم عمي، المسممين في اوروبا في العصور الوسطى،) مؤسسة سجل العرب ،( 24)

 .90م(، 1966
 .91( طرخان ،المسممين في اوربا في العصور الوسطى، 25)
( لنبدوشة: وىي جزيرة في البحر بينيا وبين أقرب بر من افريقية حيث قبودية مجريان وفييا مرسى مأمون 26)

يكن من كل ريح ويحمل األساطيل الكثيرة وال يوجد فييا شيء من الثمار وال من الحيوان/ اإلدريسي، محمد 
المشتاق في اختراق اآلفاق،  م(، نزىة1164ىـ/560بن محمد بن عبداهلل بن ادريس الحسني الطالبي )ت: 

؛ الحميري ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد 588/ 2م(، 1988ىـ/1409، )عالم الكتب، بيروت، 1ط
م( ،الروض المعطار في خبر األقطار، تح: احسان عباس، مؤسسة 1494ىـ /900المنعم ، )المتوفى: 

 . 37/ 1م(. 1980ه/ 1401بيروت –ناصر لمثقافة 
 . 97م والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، ( سال27)
( مازر: وىي مدينة بجزيرة صقمية تمي قوصرة وبينيما مجرى وىي مدينو مشيورة عمى الساحل الموازي 28)

ألفريقية وفييا وادي ترسي السفن فيو وىي مدينة فاضمة ال شبيو ليا وأسوارىا حصينة شاىقة/ الحميري، 
 .521/ 1الروض المعطار، 

قصريانو: وىي مدينة كبيرة بجزيرة صقمية عمى سن جبل ويشتمل سورىا عمى زروع وبساتين وعيون ( 29)
 .365/ 4ومياه/ ياقوت الحموي، معجم البمدان، 

( قمورية: وىي جزيره كبيره تقع في شرقي جزيرة صقميو وأىميا افرنج وليا مدن كثيره وبالد واسعو/ ياقوت 30)
 .392/ 4الحموي، معجم البمدان، 

؛ الحميري، 102/ 1؛ ابن عذاري، البيان المغرب، 490 -489/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 31)
؛ العسيري، احمد معمور، موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم عميو السالم الى 366/ 1الروض المعطار، 

؛ سالم والعبادي، تاريخ 202/ 1م(، 1996ىـ/ 1417عصرنا الحاضر، )مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياض، 
 .107البحرية اإلسالمية، 

 .4/260( ابن خمدون، تاريخ ابن خمدون، 32)
/ 4( قوصرة: وىي جزيره في بحر الروم تقع بين الميدية وجزيرة صقمية/ ياقوت الحموي، معجم البمدان، 33)

413. 
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كتبة نيضة مصر، القاىرة، د. ( العدوي، ابراىيم احمد، األساطيل العربية في البحر االبيض المتوسط، )م34)
 . 72ت( ، 

 ( ىو عبدالممك بن قطن بن عصمة بن انيس بن عبداهلل الفيري كان أحد قادة الجيش في والية موسى ب35)
ىـ( من قبل عبيدة بن عبدالرحمن والي افريقية وُقِتَل 115ن نصير ثم أصبح واليًا عمى األندلس عام )

 .287/ 1ي، جذوة المقتبس، م(/ الحميد742ىـ/ 125باألندلس سنة )
 . 73العدوي، األساطيل العربية، ( 36)
 .73؛ العدوي، األساطيل العربية، 40سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، ( 37)
 . 74( العدوي، األساطيل العربية، 38)
 . 300/ 1( خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، 39)
 . 44/ 4( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 40)
 .235/ 10ابن عساكر، تاريخ دمشق،  ;328/ 1( خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، 41)
 .235/ 10( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 42)
 .10/235ابن عساكر، تاريخ دمشق،  ;339/ 1( خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، 43)
 .345( خميفة بن خياط، تاريخ خميفة ، 44)
؛ سالم 281-280/ 1؛ سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، 348/ 1خميفة بن خياط، تاريخ خميفة، ( 45)

 .39والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 
؛ سعد زغمول، تاريخ 416/ 37ابن عساكر، تاريخ دمشق،   ; 349( خميفة بن خياط ، تاريخ خميفة، 46)

 . 281/ 1المغرب العربي، 
؛ سعد زغمول، تاريخ 40ريخ البحرية اإلسالمية، سالم والعبادي، تا;  44/ 4( ابن األثير، الكامل ، 47)

 .195/ 2المغرب العربي، 
 .5/486( ابن األثير، الكامل، 48)
 .5/529( ابن األثير، الكامل، 49)
 .10/235( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 50)
( سبتو: وىي بمدة مشيورة من قواعد بالد المغرب ومرساىا أجود مرسى عمى البحر وىي عمى بر البربر 51)

 . 182/ 3تقابل جزيرة األندلس وىي مدينو حصينة تشبو مدينة الميدية بأفريقية.ياقوت الحموي،معجم البمدان، 
نفح الطيب من غصن م(، 1631ىـ /1041شياب الدين احمد بن محمد المقري التممساني )ت: ( 52)

 .252/ 1م(، 1968ىـ/ 1388لبنان، -،) دار صادر، بيروت1األندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، ط
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طنجة: وىي مدينو أزليو وابنيتيا بالحجارة وىي قائمو عمى وجو البحر سكنيا أىميا قديمًا سنين في صدر ( 53)
ر جبل والذي أوجب استحداثيا خوف آل اإلسالم ثم استحدثوا ليم مدينو تبعد عنيا مسيرة ميل عمى ظي

 .79/ 1إدريس عمييا عند استحواذىم عمى سبتة/ ابن حوقل، صورة االرض، 
( الجزيرة الخضراء: وىي مدينة مشيورة باألندلس وقبالتيا من البر بالد البربر )سبتة( وأعماليا متصمة 54)

دن وأطيبيا ارضًا وسورىا يضرب بو بأعمال شذونة وىي تقع شرقي شذونة وقبمي قرطبة وىي من أشرف الم
ماء البحر وال يحيط بيا البحر كما تكون الجزائر لكنيا متصمة ببر األندلس ال حائل من الماء دونيا/ ياقوت 

 .136/ 2الحموي، معجم البمدان، 
 .5/ 2ابن عذاري، البيان المغرب، ( 55)
، )دار الفكر 7المغرب العربي، ط ؛ خطاب محمود شيت، قادة فتح9/ 2( ابن عذاري، بيان المغرب، 56)

 . 245م(./ 1984ىـ/ 1404لمطباعة والنشر والتوزيع، 
( قرطاجنة: وىي مدينو باألندلس ُتعَرف باسم قرطاجنة الخمفاء قريبة من أليش من أعمال تدمير خربت 57)

ت الحموي، معجم ايضًا ألن ماء البحر استولى عمى أكثرىا وقد عممت عمى مثال قرطاجنة التي بأفريقية/ ياقو 
 . 323/ 4البمدان، 

 . 232-231/ 1؛ المقري، نفح الطيب، 9/ 2( ابن عذاري، البيان المغرب، 58)
 .368/ 1( وادي برباط : وىو وادي باألندلس من أعمال شذونة/ ياقوت الحموي، معجم البمدان، 59)
 . 249/ 1ري، نفح الطيب، ( وادي لكة: وىو وادي من أرض الجزيرة الخضراء عمى ساحل األندلس/ المق60)
( شذونة: وىي مدينو باألندلس تتصل نواحييا بنواحي موزور من أعمال األندلس، ياقوت الحموي، معجم 61)

 .329/ 3البمدان، 
 . 246/ 1( خطاب، قادة فتح المغرب، 62)
 .36؛ سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 6/ 2( ابن عذاري، البيان المغرب، 63)
 .37 -36سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية،( 64)
 .37 سالم والعبادي ، تاريخ البحرية االسالمية ،( 65)
 . 38؛ سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 232/ 1( المقري، نفح الطيب، 66)
قسطنطينية مسيني: وىي بميدة  عمى ساحل جزيرة صقمية مما يمي الروم مقابل ريو وىو بمد في بر ال( 67)

 . 416/  3والواقف في مسيني يرى َمن في ريو/ ياقوت، معجم البمدان،
 .  114( سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 68)
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 . 492/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 69)
 .5/592( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 70)
 . 249/ 5وسوسو/ ياقوت ، معجم البمدان،  ( نابل: وىي إقميم من أقاليم إفريقية بين تونس71)
؛ سالم والعبادي، تاريخ 242/ 2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 82/ 6( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 72)

 . 116البحرية اإلسالمية، 
 . 243/ 2( زغمول، تاريخ المغرب العربي، 73)
 .117-116سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، ( 74)
 . 250-249/ 2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 136/ 6( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 75)
 . 258/ 4( ابن خمدون، ديوان المبتدأ والخبر، 76)
 . 250/ 2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 136/ 6( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 77)
؛ عزيز احمد، تاريخ صقميو اإلسالمية، تح: أمين توفيق،) 258/ 4( ابن خمدون، ديوان المبتدأ والخبر، 78)

 . 20(، 1980ىـ/ 1401الدار العربية لمكتب، 
 .117؛ سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 137/ 6ابن االثير، الكامل في التاريخ، ( 79)
ة صقميو وكان يتواجد بيا سرير ممك الروم قديمًا ويبمغ طوليا تسع ( سرقوسة: ىي أكبر مدينو في جزير 80)

 . 214/ 3وثالثون درجو وثماني عشر دقيقة وعرضيا تسع وثالثون درجو/ ياقوت الحموي، معجم البمدان، 
 . 35سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية،  ;1/42( ابن عذاري ،البيان المغرب ،81)
 . 276/ 1المغرب العربي، سعد زغمول، تاريخ ( 82)
 . 210/ 4؛ ابن االثير، الكامل في التاريخ، 341/ 1خميفو بن خياط، تاريخ خميفو، ( 83)
 . 277-276/ 1سعد زغمول، تاريخ المغرب العربي، ( 84)
 . 210/ 4ابن االثير، الكامل في التاريخ، ( 85)
 . 490/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 86)
 . 221/ 2( زغمول، تاريخ المغرب العربي، 87)
 . 107( سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 88)
؛ احمد توفيق، 107؛ سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 490/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 89)

 . 63المسممون في جزيرة صقمية، 
 . 108المية، ( سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلس90)
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 .104/ 1( ابن عذاري، البيان المغرب، 91)
 . 109( سالم والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية، 92)
 . 224/ 2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 491/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 93)
 . 224 /2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 63( احمد توفيق، المسممون في جزيرة صقمية، 94)
 . 63، احمد توفيق ، المسممون في جزيرة صقمية( 95)
ميناو: قمعو حسنة بين الجبال تكثر فييا الينابيع والفواكو واأللبان وأرضيا طّيبة، اإلدريسي، نزىة ( 96)
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؛ زغمول، تاريخ 104/ 1؛ ابن عذاري، البيان المغرب، 492/ 5، ابن االثير ،الكامل في التاريخ( 101)

 . 228/ 2المغرب العربي، 
 .113-112والعبادي، تاريخ البحرية اإلسالمية،  ( سالم102)
( بمرم: وىي أعظم مدينو في جزيرة صقمية في بحر المغرب عمى شاطئ البحر/ياقوت الحموي، معجم 103)

 . 483/ 1البمدان، 
 . 232/ 2؛ زغمول، تاريخ المغرب العربي، 492/ 5( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 104)
( رمطة: ىو اسم اعجمي لقمعة حصينة بجزيرة صقمية بينيما ثمانية أيام وىي بعيدة عن البحر فوق جبل 105)

 . 68/ 3وفييا آثار ماء/ ياقوت الحموي، معجم البمدان، 
 .17/ 2طبرمين: وىي قمعة حصينة بجزيرة صقمية/ ياقوت، معجم البمدان، ( 106)
 .465نير يسقي أرضيا/ الحميري، الروض المعطار، قطانية: مدينة كبيرة بجزيرة صقمية وفييا ( 107)
 .22؛ عزيز احمد، تاريخ صقمية ، 356/ 6( ابن االثير، الكامل في التاريخ، 108)
 . 261/ 4( ابن خمدون، تاريخ ابن خمدون، 109)
 . 80( احمد توفيق، المسممون في جزيرة صقمية، 110)
 .117/ 1( ابن عذاري، البيان المغرب، 111)
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