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أثر بالد المغرب العدكري والدياسي في تاريخ األندلس منذ قيام دويالت الطوائف وحتى سقوط 
 م(0294-0101ه/798-244سمطنة غرناطة )

 .د.عمي صدام نصر هللاا
 كمية التربية لمبنات -جامعة البصرة 

 الممخص
فتح السدمسػن بالد األنجلذ وأشادوا فييا حزارًة زاىخًة، وكان ليع فييا تاريٌخ حافٌل باألحجاث      

االيجابية والدمبية ، اشتخك في صشعيا فئات اجتساعية تشتسي الى بمجاٍن مختمفة ، كان في شميعة 
ا ال يشفي أو ُيقمل مغ أىسية ىحه البمجان وأقجميا أثخًا وأعسقيا وأدوميا استسخارًا ىي بالد السغخب . وىح

أثخ بالد السذخق االسالمي في تاريخ األنجلذ وحزارتيا ، بقجر ما يذيخ الى أىسية أثخ بالد 
 السغخب في ذلظ التاريخ وتمظ الحزارة ، وتفػقو عمى ما سػاه مغ أثٍخ خارجي .

خ بالد السغخب ولحا فقج ارتأيشا أن نبحث ىحا السػضػع ، ليذ ألجل التعخف فحدب عمى أث     
بعامل الجػار  كأرض وسكان وسمصة في تاريخ األنجلذ وحزارتيا، ىحا األثخ السختبط إلى حج كبيخ

بيشيسا، فيػ أمٌخ قج ال يجيمو الكثيخ مغ دارسي التاريخ االسالمي وال سيسا الستخرريغ  الجغخافي
األثخ ، الحؼ لػاله لسا كان في تاريخ السغخب واألنجلذ ، بقجر ما كان اليجف ابخاز أىسية ىحا 

لألنجلذ تاريخ وحزارة. اذ الحطشا مغ خالل تتبعشا لمكثيخ مغ السرادر القجيسة فزاًل عغ السخاجع 
الحجيثة الستخررة في تاريخ األنجلذ ، أنيا غالبُا ما تعسج الى ابخاز التفػق الحزارؼ لألنجلذ 

ىمًة أنَّ ىحه البالد كانت السشصمق الحؿيقي لبجء عمى بمجاٍن عجة وال سيسا السغخب السجاورة ليا ، متجا
التاريخ االسالمي في األنجلذ وما شيجه مغ حزارٍة متألقٍة عمى مجػ ثسانية قخوٍن مغ الدمان ، كان 
لبالد السغخب نريٌب كبيٌخ فييا ، وعمى مختمف الُرُعج العدكخية والدياسية والجيشية واالقترادية 

 ا .واالجتساعية والفكخية وغيخى
وبسا أنشا سبق أن تشاولشا في أحج بحػثشا أثخ بالد السغخب العدكخؼ والدياسي في تاريخ      

، لحا سشحاول في  (ٔ)م(ٖٓٓٔ-ٔٔٚه/ٕٕٗ-ٕٜاألنجلذ مشح الفتح وحتى سقػط الخالفة اأُلمػية )
في تاريخ ىحا البحث أن ًنكسل ما انتييشا بو سابقًا، فشتشاول أثخ بالد السغخب العدكخؼ والدياسي 

 . م(ٕٜٗٔ-ٖٓٓٔه/ٜٚٛ-ٕٕٗ)األنجلذ مشح ؾيام دويالت الصػائف وحتى سقػط سمصشة غخناشة 
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Morocco's military and political influence on the history of Andalusia 

Since the establishment of the communities' States until the fall of the 

Sultanate of Granada (422-897 AH/1030-1492 AD) 

Prof. Dr. Ali Saddam Nasrallah 

University of Basrah - College of Education for Women 

Abstrat 

     Muslims opened Andalusia and paid tribute to a bright civilization, with 

a history of positive and negative events, co-created by social groups 

belonging to different countries, the forefront of which was the most 

influential, profound and persistent country of Morocco. This does not 

negate or diminish the impact of the Islamic Mesopotamia on Andalusia's 

history and civilization, insofar as it indicates the significance of the 

influence of the Maghreb on that history and civilization and its superiority 

over that of the outside.                                 

     We therefore felt that we should examine this subject, not only in order 

to recognize the impact of the Maghreb on the history and civilization of 

Andalusia, which may not be ignored by many scholars of Islamic history, 

particularly specialists in the history of Morocco and Andalusia, insofar as 

the objective was to highlight the significance of this effect, without which 

Andalusia would not have a history and civilization. We noticed through our 

tracking of many old sources as well as modern references specializing in 

the history of Andalusia s cultural superiority over several countries, 

particularly neighbouring Morocco, Ignoring that this country was the real 

starting point for the start of the Islamic history of Andalusia and the 

glittering civilization it witnessed over eight centuries s political, religious, 

economic, social, intellectual and other levels. 

     As we have already addressed in one of our research the military and 

political influence of the Maghreb in the history of Andalusia from the 

opening until the fall of the Umayyad caliphate (92-422 AH/711-1030 

A.D.), so we will try in this research to complement what we ended up with 

earlier. 

 



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
101 

 

101 

م، تسدقت وحجة البالد الى دويالت ٖٓٓٔه/ٕٕٗسشة  بعج سقػط الجولة اأُلمػية في األنجلذ     
عجة ضسغ ما ُعخف بعرخ دويالت الصػائف ، الحؼ استسخ حتى عبػر السخابصيغ الى األنجلذ 

. وقج اشتخك  (ٕ)وؾياميع بإلغاء تمظ الجويالت وتػحيج البالد وضسيا الى دولتيع في السغخب األقرى
في اقامة ىحه الجويالت مختمف عشاصخ السجتسع األنجلدي ، وكان البخبخ مغ أبخز تمظ العشاصخ 

 (ٗ)، وال سيسا بشػ زيخؼ الرشياجيػن وىع فخع مغ بشي زيخؼ (ٖ)التي تقاسست الدمصة في بالد األنجلذ
األنجلذ في عيج الجولة . اذ استصاع بشػ زيخؼ الجخػل الى (٘)نػاب الفاشسييغ عمى السغخب األدنى

م( ، وبعج سقػشيا واضصخاب األوضاع في األنجلذ في ٛٓٓٔ-ٜٚٚه/ٜٜٖ-ٖٚٙ) (ٙ)العامخية
جشــــــــــػب  (ٚ)عيج الخمفاء الستأخخيغ مغ بشي ُأمية ، استصاعــــػا اقامـــــــــة دولة ليع فـــــــــي غخناشــــــــــة

إلى الذخق  (ٓٔ)في قخمػنة (ٜ)، تمتيا دويمة بشي بخزال(ٛ)مٕٔٓٔه/ٖٓٗشــــــــــة شــــــــــخق البـــــــــالد وذلظ س
.أؼ إنَّ ذلظ قج حرل قبل الغاء الخالفة اأُلمػية في سشة (ٕٔ)والغخب مغ قخشبة (ٔٔ)مغ اشبيمية

م ، مسا يجدج أسبؿية السغاربة البخبخ حجيثي العيج في االنتقال إلى األنجلذ ، في ٖٓٓٔه/ٕٕٗ
. وسيدداد عجد ىحه الجويالت السغخبية البخبخية وغيخىا مغ الجويالت  (ٖٔ)دويالت خاصة بيعإقامة 

التي أسدتيا بؿية عشاصخ السجتسع األنجلدي ، وال سيسا بعج إلغاء الخالفة اأُلمػية بذكل رسسي، 
/ لتربح ضاىخة تسيدت بيا تمظ الحؿبة مغ تاريخ األنجلذ التي شغمت أغمب القخن الخامذ اليجخؼ 

 الحادؼ عذخ السيالدؼ، فُعخفت بعرخ دويالت الصػائف.   
ولعل مغ الججيخ بالحكخ ىشا إنَّ أسبؿية السغاربة في إقامة دويالت خاصة بيع في األنجلذ      

مصمع القخن الخامذ اليجخؼ/ الحادؼ عذخ السيالدؼ، ال يقترخ عمى البخبخ دون غيخىع مغ 
كان لمعخب نريٌب في ذلظ أيزًا ، كسا يتزح مغ خالل ؾيام عشاصخ السجتسع السغخبي اأُلخخػ، اذ 

بجشػب األنجلذ  (ٙٔ)والجديخة الخزخاء (٘ٔ)في تأسيذ دويمة ليع في مالقة (ٗٔ)بشي حسػد األدارسة
م(، بعج مجة وجيدة مغ دخػليع البالد باستجعاء مغ الخميفة ٚ٘ٓٔ-ٙٔٓٔه/ٜٗٗ-ٚٓٗ)

مغ األصل العخبي لسؤسدييا، ولكغ أميخىع أو خميفتيع  ، إال أنَّ ىحه الجويمة عمى الخغع(ٚٔ)السدتعيغ
عمي بغ حسػد كان ُيعخف براحب البخبخ، بدبب استقخاره وُأسختو بيغ البخبخ في السغخب مشح مجة 
شػيمة تجاوزت القخنيغ مغ الدمان، فزاًل عغ اعتسادىع عمى ىؤالء البخبخ بعج انتقاليع إلى بالد 

 .  (ٛٔ)األنجلذ
ل، فقج كان لجويالت الصػائف السغخبية ، وال سيسا دويمة بشي زيخؼ في غخناشة ، وعمى أية حا     

، وبشي حسػد األدارسة في مالقة  (ٕٔ)، وبشي األفصذ في بصميػس(ٕٓ)في شميصمة (ٜٔ)وبشي ذؼ الشػن 
والجديخة الخزخاء ، دور كبيخ في تاريخ األنجلذ خالل عرخ دويالت الصػائف . إال أنَّ ىحا الجور 
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غمب عميو الصابع الدمبي في أغمب األحيان مغ الشاحيتيغ الدياسية والعدكخية، نتيجة الرخاع 
ػ، األمخ الحؼ مدق وحجة البالد وزاد في الحاصل بيشيا وبيغ جيخانيا مغ دويالت الصػائف اأُلخخ 

اضعافيا وأوقعيا لقسًة سائغًة في متشاول السسالظ الشرخانية، التي استغمت ىحا الرخاع الجاخمي في 
األنجلذ لرالحيا أبذع استغالل، وذلظ مغ خالل انحيازىا لصخٍف عمى حداِب شخٍف آخخ، مقابل 

الى ازدياد قػتيا واتداع رقعتيا الجغخاؼية عمى حداب  تشازالت كبيخة مغ األمػال واألراضي، مسا أدػ
 السدمسيغ الحيغ ازدادوا ضعفًا الى ضعفيع وتقمز سمصانيع الى حٍج كبيخ . 

بيا خالل عرخ ممػك الصػائف سػػ  أَلسَّتولع ُيشقح األنجلذ مغ ىحه األوضاع الديئة التي      
األقرى حػالي مشترف القخن الخامذ  تجخل السخابصيغ القػة الشاشئة التي ضيخت في السغخب

. وبعج تسكشيا بدعامة يػسف (ٕٕ)اليجخؼ/الحادؼ عذخ السيالدؼ ، مدتشجًة الى دعػة ديشية اصالحية
، استصاعت أن تسج سمصتيا  (ٕٗ)مغ تػحيج مشصقة السغخب األقرى في ضل دولة قػية (ٖٕ)بغ تاشفيغ

. لحا لع يكغ أمام األنجلذ الزعيفة حيشحاك  (ٕ٘)أيزًا الى الجدء الغخبي مغ مشصقة السغخب األوسط 
ممظ اشبيمية ، فزاًل عغ  (ٕٙ)، أو باألحخػ بعس ممػك الصػائف وعمى رأسيع السعتسج بغ عباد 

بعس فقيائيا ، سػػ أن يخنػا بأبرارىع صػب الجانب اآلخخ مغ مزيق جبل شارق ، حيث 
السخابصيغ مدتشججيغ بيع مغ الخصخ الشرخاني السدتفحل والسيجد بابتالع األنجلذ بأكسميا . فسا 

 . (ٕٚ)كان مغ يػسف بغ تاشفيغ أميخ السخابصيغ سػػ أن يمبي ىحه الجعػة 
وعمى الخغع مسا قيل إنَّ يػسف بغ تاشفيغ كانت لو أشساٌع سياسية بزع األنجلذ الى دولتو،      

، فزاًل عغ األشساع االقترادية وال سيسا (ٕٛ)بعج نجاحو في فخض سيصختو عمى السغخب األقرى
انقاذًا حؿيؿيًا ، إال أنَّ تجخمو وعبػره الى األنجلذ كان (ٜٕ)التجارية لكػن األنجلذ شخيقًا مكساًل أُلوربا

ليا مغ الدقػط في ؾبزة االسبان، بعج أن عجد ممػك الصػائف الستشاحخيغ ؼيسا بيشيع عغ الرسػد 
 أماميع والسحافطة عمى بالدىع مغ ذلظ الدقػط السحتع .  

وبحلظ نجح السخابصػن في مج عسخ دولة االسالم في األنجلذ الى أربعة قخون ُأخخػ ، بعج أن     
 ىشاك القػػ السغخبية التي جاءت بعجىع كالسػحجيغ وبشي مخيغ.  أكسمت جيػدىع

وعمى أية حال، ؼبعج أن استصاع يػسف بغ تاشفيغ العبػر الى األنجلذ في سشة      
م ، واالنترار عمى السسالظ الشرخانية الستحالفة بدعامة ممظ قذتالة الفػندػ الدادس ٙٛٓٔه/ٜٚٗ

، لع تدتتب (ٖٔ)ىحا االنترار بسذاركة بعس ممػك الصػائف الذييخة ، وكان (ٖٓ)في معخكة الدالقة
األوضاع في األنجلذ بذكٍل نيائي بعج ىحا االنترار الكبيخ عمى الخغع مغ أىسيتو ، بفعل استسخار 
الخصخ االسباني عمى مشصقة ُأخخػ مغ األنجلذ ىي السشصقة الذخؾية. وقج ضاعف ىحا الخصخ 
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تعاونيع مع الشرارػ االسبان ، وخذيتيع مغ الػقػع تحت تخاذل بعس ممػك الصػائف واستسخار 
سمصة السخابصيغ. فسا كان مغ يػسف بغ تاشفيغ إال أن يعبخ الى األنجلذ ألكثخ مغ مخة ، ويقخر 
في السخة األخيخة القزاء عمى دويالت الصػائف وضع البالد الى دولتو في السغخب األقرى لتربح 

حه العسمية في غزػن ربع قخن مغ الدمان، شسمت معطع دويالت احجػ والياتيا السيسة. وقج تست ى
، التي اقتزى مػقعيا االستخاتيجي في مشصقة (ٕٖ)الصػائف باستثشاء دويمة بشي ىػد في سخقدصة

شسال شخق البالد، االبقاء عمييا كخٍط دفاعي متقجم ضج السسالظ الشرخانية  (ٖٖ)الثغخ األعمى
زاء يػسف بغ تاشفيغ عمى ممػك الصػائف نابٌع فقط مغ خذيتو . وىحا ال يعشي أنَّ ق(ٖٗ)الذسالية

عمى مريخ األنجلذ مغ خالفاتيع السدتسخة وتخاذل أغمبيع في الجفاع عشيا، بل ىشاك سبٌب آخخ قج 
اليقل أىسيًة عغ الدبب األول، أال وىػ الدبب السختبط بالخذية عمى دولة السخابصيغ بذكٍل خاص 

يسا لػ ُتخك الػضع في األنجلذ عمى ما ىػ عميو مغ ضعف وتذخذم. وبالد السغخب بذكٍل عام، ؼ
ذلظ أنَّ بالد األنجلذ قج مثمت البغ تاشفيغ خصًا دفاعيًا متقجمًا عغ دولتو وبالد السغخب برفة 

. فكان لدامًا والحالة ىحه أن يتجخل في شؤونيا (ٖ٘)عامة ضج خصخ السسالظ االسبانية الشرخانية
متيا السختبصة بدالمة دولتو، فكان قخاره بالقزاء عمى دويالت الصػائف ، بالذكل الحؼ يزسغ سال

 وتشفيح ىحا القخار، كسا تست االشارة إلى ذلظ آنفًا.
ويتبيغ لشا مغ خالل انصالق حسالت الجياد السخابصية مغ السغخب نحػ األنجلذ، أنَّ لبالد      

نجلذ، مغ حيث أنيا كانت تسثل العسق السغخب أىسية كبخػ في إدامة زخع معارك الجياد في األ
االستخاتيجي لمجيػش السخابصية، فيي بسثابة معدكخ كبيخ ُيغحؼ حخكة الجياد في األنجلذ ضج 

قػاعج متقجمة ُتؿيع  (ٖٚ)وششجة (ٖٙ)االسبان الشرارػ ، بسا تتصمبو مغ جشج ونججات . وكان ثغخا سبتة
فييا قػات مخابصية عمى أتع االستعجاد لتمبية نجاء الػاجب اذا ُشمب مشيا التجخل مغ قبل الؿيادة 

 . (ٖٛ)األنجلدية لمترجؼ ليجسات القػات الشرخانية 
ـــخػ وعمى الخغع مغ نجاح السخابصيغ أثشاء سيادتيع عمــــــــى األنجلذ في تحقيق انترارات ُأخـــــــــ     

، إال أنيع قج تعخضػا ايزًا الى بعس اليدائع  (ٜٖ)عمـــــــى ممـــػك االسبان الشرارػ بعج معخكة الدالقة
، بعج أن َدبَّ الزعف في صفػفيع ، نتيجة ميل أكثخىع الى حياة التخف ، فزاًل عغ  (ٓٗ)مغ جانبيع

يشحاك ، التي تدعسيا السيجؼ ضيػر خرع قػؼ ليع في بالد السغخب تسثل بالسػحجيغ القػة الشاشئة ح
الحؼ استصاع  (ٕٗ)، ثع أكسل جيػده مغ بعجه خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي  (ٔٗ)دمحم بغ تػمخت 

تحقيق انترارات عجة عمى السخابصيغ في بالد السغخب ، الى أن تسكغ في نياية األمخ وتحجيجًا في 
 .  (ٗٗ)وإسقاط دولتيع (ٖٗ)م مغ االستيالء عمى عاصستيع مخاكرٙٗٔٔه/ٔٗ٘عام 
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لحا فإنَّ انذغال السخابصيغ في الرخاع مع السػحجيغ في بالد السغخب ، قج تخك أثخه الكبيخ عمى      
وضعيع في األنجلذ فأضعفيع ىشاك ، وال سيسا بعج ضيػر مقاومة أنجلدية أفزت الى حجوث ثػرات 

جلذ ، ُعخف ما حجث مشيا في ضجىع قادىا فقياء وزعساء أنجلديػن في مشاشق مختمفة مغ األن
، الى جانب صخاعيع مع السسالظ االسبانية الشرخانية. أؼ أنيع  (٘ٗ)غخبي البالد بثػرات السخيجيغ

كانػا يػاجيػن في آٍن واحج أكثخ مغ خرع وعمى جبياٍت عجة في السغخب واألنجلذ . ىحا كمو قج 
ًا الى نطام الػراثة ، وأدػ في الشياية أضعفيع وال سيسا بعج تػلي حكام صغار مقاليج الدمصة استشاد

م عمى أيجؼ السػحجيغ الحيغ ورثػا أمالكيع في السغخب ٙٗٔٔه/ٔٗ٘الى سقػط دولتيع في سشة 
 .  (ٙٗ)واألنجلذ 

-ٙٗٔٔه/ٖ٘ٙ-ٔٗ٘اذن ، فقج بجأ عرٌخ سياسٌي ججيج في األنجلذ ىػ عرخ السػحجيغ )     
غ الجولة السػحجية التي قامت عمى أنقاض دولة م( ، وؼيو أصبحت البالد واليًة ميسًة ضسٖٕٚٔ

السخابصيغ في السغخب واألنجلذ ، ال بل إنيا قج فاقتيا اتداعًا ، اذ تسكغ السػحجون مغ فخض 
سيصختيع عمى جسيع بالد السغخب بأقداميا الثالثة األدنى واألوسط و األقرى ، في حيغ كانت 

 قة السغخب األوسط .  سمصة السخابصيغ ال تتعجػ الجدء الغخبي مغ مشص
وقج سارت ىحه الجولة عمى مشػال سابقتيا الجولة السخابصية ، بعج أن شابيتيا أيزًا في الؿيام      

. اذ تسكغ السػحجون بعج قزائيع عمى  (ٚٗ)عمى أساس دعػة ديشية اصالحية تدعسيا ابغ تػمخت
م مغ العبػر الى األنجلذ وضسيا الى دولتيع الكبيخة في بالد ٙٗٔٔه/ٔٗ٘السخابصيغ في سشة 

السغخب ، وبحلظ أصبحت احجػ والياتيا السيسة . وعمى أثخ ذلظ تحسل السػحجون مدؤولية الجفاع 
مة بالسسالظ االسبانية الذسالية وما ورائيا مغ عغ ىحا الثغخ االسالمي السػاجو لمقػػ الشرخانية الستسث

السسالظ اأُلوربية . لحا اقتفى السػحجون نيج  أسالفيع السخابصيغ ، فأخحوا عمى عاتقيع ميسة مػاصمة 
الجياد االسالمي ضج تمظ القػػ الشرخانية الخامية الى شخد السدمسيغ مغ األنجلذ وإعادتيا مججدًا 

انية . إال أنَّ السػحجيغ تسكشػا مغ الؿيام بيحه السيسة خيخ ؾيام بعج أن الى سيصختيع وديانتيع الشرخ 
نجحػا في بادغ األمخ مغ كدب الثائخيغ ضج السخابصيغ في األنجلذ الحيغ انحازوا الى جانبيع ، ال 
بل إنَّ بعزيع قج بادر الى دعػتيع لمعبػر الى البالد وإنقاذىا مغ أوضاعيا الستجىػرة في أواخخ 

 .  (ٛٗ)سخابصيغعرخ ال
وبعج أن وشج السػحجون سمصتيع في األنجلذ ، خاضػا سمدمًة مغ السعارك والحخوب ضج      

، وال سيسا في عرخ  (ٜٗ)السسالظ االسبانية الشرخانية ، وتسكشػا مغ احخاز الشرخ في الكثيخ مشيا
رك سشة الخمفاء األقػياء. ومغ تمظ االنترارات السيسة ىػ الشرخ الستحقق في معخكة األ
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، الحؼ يكاد يزاىي نرخ الدالقة في عرخ  (ٔ٘)زمغ الخميفة يعقػب السشرػر (ٓ٘)مٜٗٔٔه/ٜٔ٘
 السخابصيغ . 

ومسا يبيغ الجور العدكخؼ الجيادؼ لبالد السغخب بذكٍل عام في تاريخ األنجلذ ، ودور الخمفاء      
سشرػر ، ؾياميسا ببشاء السػحجيغ بذكٍل خاص ، وال سيسا عبج السؤمغ بغ عمي وحفيجه يعقػب ال

قػاعج عدكخية في السغخب واألنجلذ ، لتكػن مخاكد لتجسع وانصالق الحسالت السػحجية نحػ بالد 
، التي بجأ وضع أساسيا في عيج عبج السؤمغ ، ثع واصل بشاءىا  (ٕ٘)األنجلذ، كسجيشة رباط الفتح

في عيجه أيزًا ببشاء قرخ  ، الحؼ قام(ٗ٘)حتى تع إكساليا في عيج حفيجه السشرػر (ٖ٘)ابشو يػسف
في مكان يقع بيغ  -الحؼ ُعخف بتدسيات ُأخخػ كالقرخ الرغيخ وقرخ مرسػدة -السجاز 

باألنجلذ، ليكػن مخكدًا النصالق الحسالت السغخبية نحػ  (٘٘)بميػنر وششجة مقابل جديخة شخيف
ع تخخيبو عمى أيجؼ األنجلذ في عرخ السػحجيغ ، وقج استسخ دوره بعج مجيء السخيشييغ ، الى أن ت

. أما السجيشة البحخية (ٙ٘)مٛ٘ٗٔه/ٖٙٛالبختغالييغ عشج استيالئيع عمى الذػاشئ السغخبية سشة 
الحريشة التي أسديا عبج السؤمغ في األنجلذ، فيي مجيشة الفتح التي بشاىا عمى سفح جبل شارق 

جيػشو القادمة  م، وكان اليجف مغ بشائيا أن تكػن قاعجة عدكخية لتجسعٓٙٔٔه/٘٘٘في سشة 
مغ السغخب، ومغ ثع انصالقيا نحػ بؿية أجداء األنجلذ، ومشح ذلظ الػقت أصبح جبل شارق ُيعخف 
أيزًا بجبل الفتح، وُيَعجُّ ىحا العسل العدكخؼ السيع أحج أبخز األعسال التي خمجت ذكخػ عبج 

 .(ٚ٘)السؤمغ
ونطخًا لميديسة الكبيخة التي ُمشيت بيا السسالظ الشرخانية الستحالفة في معخكة األرك سشة      
م ، لحا قخرت الثأر ليديستيا الُسخَّة ىحه ، فأعجت الُعجة لحلظ ، واستصاعت بعج ما ٜٗٔٔه/ٜٔ٘

 ؿيادةم ، ىديسة السدمسيغ في األنجلذ بٕٕٔٔه/ٜٓٙيقخب مغ عذخيغ عامًا ، وتحجيجًا في عام 
.  (ٜ٘)، في معخكة العقاب  (ٛ٘)السػحجيغ ، وذلظ في عيج الخميفة دمحم الشاصخ بغ يعقػب السشرػر

وكانت ىحه اليديسة فادحة بسعشى الكمسة عمى السػحجيغ في األنجلذ ، فكانت بسثابة الكارثة عمى 
جلذ الى حج كبيخ دولتيع ىشاك ، ال بل عمى الديادة االسالمية . اذ تقمز الػجػد االسالمي في األن

بعج ىديسة العقاب ، جخاء انييار قػاعج البالد الكبخػ أمثال قخشبة واشبيمية وغيخىا ، عمى أيجؼ 
السسالظ الشرخانية وال سيسا قذتالة وليػن ، التي سيصخت عمى معطع أجداء األنجلذ ، باستثشاء 

( التي ُتَعجُّ آخخ مٕٜٗٔ-ٖٕٚٔه/ٜٚٛ-ٖ٘ٙالجدء الجشػبي الذخقي حيث قامت سمصشة غخناشة )
 السعاقل االسالمية في األنجلذ. 
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ولع تقترخ اآلثار الدمبية ليديسة العقاب عمى سمصة السػحجيغ والسدمسيغ في األنجلذ فحدب      
ييا ، بل إنيا امتجت لتذســـل دولتــــــــيع فــــــي بــــــالد السغــــخب التــــــي سخعان ما َدبَّ الزعف واالنقدــــام ف

فـــــــي السغـــــــخب األدنــــــى ،  (ٓٙ)، لتتسدق الى ثالثة كيانات سياسيـــــــــة ىــــــــي : دولـــــــــــة الحفرييغ
في السغخب األوسط ، في حيغ اقترخت سمصة السػحجيغ عمى مشصقة  (ٔٙ)ودولــــــــــة بشي عبج الػاد 

ػ تحت سمصتيع لسجة شػيمة ، اذ تسكغ السخيشيػن بعج السغخب األقرى ، التي لع تدتسخ ىي اأُلخخ 
سمدمة مغ السعارك مع السػحجيغ مغ الديصخة عمى عاصستيع مخاكر وانياء دولتيع في السغخب 

 م . ٜٕٙٔه/ٛٙٙاألقرى وذلظ سشة 
م( لع تكغ باتداع الجولتيغ ٗٙٗٔ-ٜٕٙٔه/ٜٙٛ-ٛٙٙوعمى الخغع مغ أنَّ الجولة السخيشية )     

السػحجية المتيغ فخضتا سيصختيسا عمى كل بالد السغخب أو عمى جدء كبيخ مشيا فزاًل السخابصية و 
عغ ضسيسا األنجلذ ، اذ اقترخت الديصخة الفعمية ليحه الجولة عمى مشصقة السغخب األقرى ، 
فزاًل عغ الديصخة السؤقتة أو القريخة عمى مشصقتي السغخب األدنى واألوسط في عيج الدمصان أبي 

. أما األنجلذ فعمى الخغع مغ أنَّ السخيشييغ لع يقػمػا باالستيالء عمييا وضسيا الى  (ٕٙ)الحدغ 
دولتيع في السغخب األقرى كسا فعل السخابصػن والسػحجون مغ قبل ، إال أنَّ ذلظ لع يقمل مغ الجور 

لجدء العدكخؼ والدياسي الفاعل والسؤثخ لجولتيع في ىحه البالد التي كانت مقترخة حيشحاك عمى ا
، بعج التقمز الدخيع والخصيخ لمػجػد االسالمي  (ٖٙ)الجشػبي الذخقي مشيا الستسثل بدمصشة غخناشة

 في األنجلذ عمى أثخ ىديسة السػحجيغ في معخكة العقاب وسقػط الحػاضخ األنجلدية الكبخػ . 
ر لدمصشة غخناشة آخخ السعاقل االسالمية في األنجلذ الرسػد لسجة شػيمة أربت عمى       ولع ُيَقجَّ

م( ، بػجو التحجيات الخصيخة مغ ٕٜٗٔ-ٖٕٚٔه/ٜٚٛ-ٖ٘ٙالقخنيغ ونرف القخن مغ الدمان )
قزاء السسالظ االسبانية الشرخانية التي ما فتأت عغ مػاصمة الجيػد الحثيثة والسدتسخة في سبيل ال

عمييا وانياء الػجػد االسالمي في األنجلذ واعادتيا الى الجيانة الشرخانية ، لػال السؤازرة الكبيخة مغ 
جانب الجولة السخيشية التي لع تجخخ جيجًا في سبيل الجفاع عغ ىحه الجولة االسالمية والترجؼ 

رعػن جيج امكانيع في لألخصار السحجقة بيا مغ جانب الشرارػ االسبان. اذ كان السخيشيػن ُيدا
تمبية نجاءات االستغائة الستكخرة مغ جانب حكام سمصشة غخناشة مغ بشي األحسخ ، ؼيعبخون الى 
األنجلذ لسخات عجة ويشجحػن في ايقاع اليدائع الكبيخة بالسسالظ الشرخانية ويػقفػن تيجيجىا لدمصشة 

وفاٍق تام مع السخيشييغ ، اذ تػتخت  غخناشة ، عمى الخغع مغ أنَّ حكام ىحه الدمصشة لع يكػنػا عمى
العالقات بيشيع في بعس األحيان لخذيتيع مغ ؾيام السخيشييغ بزع بالدىع كسا فعل السخابصػن 
والسػحجون مغ قبل ، حتى انيع تحالفػا أحيانًا مع ممػك الشرارػ ضجىع . إال أنَّ ذلظ لع يجفع 
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يا حيغ تتعخض مخًة ُأخخػ الى تيجيجات السخيشييغ الى التخمي عغ سمصشة غخناشة وتخكيا وشأن
 . (ٗٙ)االسبان فتعسل عمى شمب السداعجة مشيع ، فكانػا ال يتػانػن عغ تمبية ىحه السداعجة

وعمى الخغع مغ أنَّ السخيشييغ لع يديصخوا عمى أراضي سمصشة غخناشة بالقػة ويزسػىا الى      
غ الديصخة عمى بعس ثغػر األنجلذ الجشػبية دولتيع في السغخب األقرى ، إال أنَّ ذلظ لع يسشعيع م

كالجديخة الخزخاء بسػافقة سالشيغ غخناشة ، لزخورٍة عدكخية ُتتيح ليع سيػلة ارسال االمجادات 
الى األنجلذ ، والتػاصل مع قػاعجىع في السغخب األقرى . فزاًل عغ ؾياميع بإبقاء قػات عدكخية 

بسذيخة الغداة ، كان يتػلى االشخاف عمييا قادة مغ ثابتة بسػافقة حكام غخناشة أيزًا ، ُعخفت 
اأُلسخة السخيشية . وكان ليحه القػات فزاًل عغ القػات السخيشية القادمة مغ السغخب األقرى دوٌر 
كبيخ في الجفاع عغ سمصشة غخناشة وحسايتيا مغ التيجيجات االسبانية السدتسخة ، ومغ ثع التسكيغ 

. وبجليل أنَّ ىحه الجولة سخعان ما انيارت وسقصت عمى يج  (٘ٙ)يمة ليا مغ الرسػد ىحه السجة الصػ 
م ، ٗٙٗٔه/ٜٙٛمسمكتي قذتالة وأراغػن ، بعج مجة قريخة ندبيًا مغ سقػط الجولة السخيشية في سشة 

م ، حيغ فقجت االسشاد الكبيخ مغ جانب السخيشييغ ، فأصبحت وحجىا ٕٜٗٔه/ٜٚٛوذلظ في سشة 
 الشرارػ الحيغ تسكشػا أخيخًا مغ القزاء عمييا .  عاجدة عغ مقاومة أعجائيا

وكسا نػىشا ؼيسا تقجم أنَّ عالقة بشي األحسخ حكام غخناشة مع بشي مخيغ لع تكغ دائسًا عمى      
وفاٍق تام، اذ تػتخت العالقات بيشيسا في بعس األحيان ألسباٍب متعمقة بخذية بشي األحسخ مغ 

ا فعل مغ قبل السخابصػن والسػحجون، فجفعيع ذلظ الى التقخب استيالء السخيشييغ عمى أراضييع كس
م(، حتى ُوصفت عالقتيسا في ٗ٘٘ٔ-ٖٕ٘ٔه/ٕٜٙ-ٖٖٙمغ بشي زيان حكام السغخب األوسط )

مجسميا بالصيبة، مشح ضيػر دولتييسا وحتى نيايتييسا، اذ وقف يغسخاسغ بغ زيان مؤسذ الجولة 
بسحاوالت بشي مخيغ التػسعية عمى بالد األنجلذ،  الديانية الى جانب ابغ األحسخ ضج ما ُوصف

-ٙ٘ٙ)(ٙٙ)مسا أثار ذلظ حؽيطة الدمصان السخيشي أبي يػسف يعقػب السمقب بالسشرػر
م(، الحؼ أرسل الى يغسخاسغ مصالبًا بتججيج الرمح السبخم بيشيسا سابقًا، إال ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ

ا كان مشو إال أن ُيبجؼ رد فعل عشيف اتجاىو أنَّ ىح األخيخ أساء في رده عمى الدمصان السخيشي، فس
، تسثل بدحفو عمى يغسخاسغ ، واالشتباك معو في معخكة كان مغ نتيجتيا تسديق صفػفو، وفخاره الى 

 .(ٚٙ)م ٕٓٛٔه/ٜٚٙالرحخاء نجاًة بشفدو، تاركًا بشي مخيغ يعبثػن بسقجرات دولتو سشة 
خاسغ لع يتحالف ضج السخيشييغ، مع بشي األحسخ ومغ الججيخ بالحكخ أنَّ الدمصان الدياني يغس     

فحدب، بل تحالف أيزًا مع القذتالييغ الشرارػ، أؼ انو عقج أو باألحخػ استجاب الى عقج تحالف 
، وقج حاول الدمصان (ٛٙ)ثالثي ضج السخيشييغ، الحيغ كانت تخػ فييع األشخاف الثالثة عجوًا مذتخكًا 
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ام مشيع، ألنيع كانػا يسثمػن خصخًا عمى دولتو مغ الجية الغخبية الدياني مغ خالل ىحا التحالف االنتق
بذكل عام، فزاًل عغ استيائو مغ ؾيام الدمصان السخيشي يعقػب السشرػر بشقس الرمح السبخم 

. وعالوة عمى ذلظ  (ٓٚ)، التي كانت تابعة ليغسخاسغ (ٜٙ)بيشيسا سابقًا، بيجػمو عمى مجيشة سجمساسة
كان يخػ عجم أحؿية بشي مخيغ في االستيالء عمى سمصشة غخناشة أو التػسع عمى حدابيا، باسع 

 .(ٔٚ)الجياد، ووراثة السػحجيغ في ذلظ
واستسخت ىحه العالقات الصيبة بيغ الديانييغ وبشي األحسخ، في عيج خمفاء يغسخاسغ، وتجدجت      

ن الديانييغ في جير بشي األحسخ ، لسعاونتيع في الترجؼ بانخخاط محسػعة كبيخة مغ الفخسا
، وارسال السداعجات الغحائية (ٕٚ)ليجسات القػات الشرخانية، فزاًل عغ التبخع بالسال والخيل والدرع

، التي كانت مغ العػامل الزخورية في ادامة زخع السعخكة ضج الشرارػ االسبان ، والرسػد بػجو 
. كسا تسثمت تمظ العالقات أو السػاقف الصيبة  (ٖٚ)يا عمى الغخناشييغعسميات الحرار التي يفخضػن

لمديانييغ حيال بشي األحسخ، بفتح أبػاب بالدىع لألنجلدييغ مغ أىل غخناشة، مشح بجاية ما ُيدسى 
بحخب االستخداد التي ششيا الشرارػ ضج مدمسي األنجلذ، وحتى أواخخ أيام التػاجج االسالمي في 

يكتف الديانيػن بايػاء الغخناشييغ الشازحيغ الى بالدىع فخارًا مغ ىجسات االسبان،  تمظ البالد. ولع
وانسا عسمػا عمى اشخاك الشابغيغ مشيع في مجال االدارة، فقمجوىع السشاصب السيسة كالػزارة والكتابة، 

خ لع َيُعج ناـيظ عغ الدساح ليع باالسيام في شؤون الجولة االقترادية والفشية والفكخية، وىحا األم
بالفائجة عمى الغخناشييغ فحدب، بل إنَّ الديانييغ أنفدع قج أفادوا أيزًا مغ خبخات الغخناشييغ في 
السجاالت السحكػرة، كسا أنَّ سالشيغ غخناشة بجورىع كان ليع مػقفًا مؤيجًا لمديانييغ في صخاعيع مع 

 .(ٗٚ)جم قجرتيع عمى مػاجيتيع لػحجىعجيخانيع الغخبييغ بشي مخيغ، الحيغ كثيخًا ما كانػا يذعخون بع
كسا كان لمجولة الحفرية أثخ سياسي في تاريخ األنجلذ، وال سيسا في عيج األميخ أبي زكخيا      

م(، الحؼ أعمغ استقاللو عغ الجولة السػحجية اأُلم، وقام بتػسيع رقعة ٜٕٗٔ-ٕٕٚٔه/ٚٗٙ-ٕ٘ٙ)
ل في دولتو في السغخبيغ األدنى واألوسط، فزاًل عغ اتداع نصاق تأثيخه ونفػذه الدياسي كسا حر

أثشاء تعخضيا لحرار  (٘ٚ)األنجلذ عمى سبيل السثال، ؼبعج مػقفو السؤيج والجاعع لسجيشة بمشدية
م(، بعثت لو العجيج مغ ٖٕٛٔ-ٖٕٚٔه/ٖٙٙصفخ  -ٖ٘ٙمسمكة أرغػن االسبانية )رمزان 

السجن األنجلدية ببيعتيا، فكانت أسبق ىحه السجن بيعًة لو ىي بمشدية نفديا وذلظ سشة 
وشخيف ، ما  (ٛٚ)وشخير (ٚٚ)وغخناشة ومخسية (ٙٚ)، تمتيا مــــــــــجن اشبيميـــــــة والسخيـــــــــةمٖٕٛٔه/ٖٙٙ

م(. وقج جاءت ىحه البيعات مغ السجن األنجلدية السحكػرة ٕ٘ٗٔ-ٕٕٗٔه/ٖٗٙ-ٓٗٙبيغ سشتي )
وبمػغيا خارج رقعة دولتو ،  (ٜٚ)لتؤكج مجػ قػة األميخ أبي زكخيا الحفري واتداع نفػذه وتأثيخه
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األنجلذ الػاقعة إلى الذسال مغ مزيق جبل شارق. وعمى الخغع مغ أنَّ ىحا السػقع األخيخ أشج قخبًا 
مغ السغخب األقرى الحؼ كان يسثل مخكد الجولة السػحجية، إال أنَّ ىحه الجولة لع تكغ حيشحاك قادرة 

الشرخانية، بدبب تجىػر  عمى دعع حخكة السقاومة اإلسالمية في األنجلذ ضج السسالظ االسبانية
م، ٕٕٔٔه/ٜٓٙأوضاعيا وال سيسا بعج اليديسة الكبخػ التي ُمشيت بيا في معخكة العقاب سشة 

فأصبحت عمى أثخ ذلظ غيخ قادرة تسامًا عمى الحفاظ عمى ما تبقى مغ أراٍض أنجلدية، ال بل 
ا، وأصبحت واقعة الحفاظ عمى أراضييا في السغخب التي اندمخت مشيا أجداء كبيخة عغ سيصختي

تحت سيصخة دولتيغ مشذقتيغ عشيا ىسا الحفرية والديانية في السغخبيغ األدنى واألوسط، كسا أنَّ 
السغخب األقرى نفدو مخكد الجولة السػحجية الحؼ ضع عاصستيا مخاكر لع يرُف تسامًا لمسػحجيغ، 

عمى كامل أنحائو وإسقاط الجولة إذ نازعيع الديصخة عميو السخيشيػن الحيغ تسكشػا أخيخًا مغ الديصخة 
 م .ٜٕٙٔه/ٛٙٙالسػحجية سشة 

ولكغ األميخ الحفري أبا زكخيا عمى الخغع مغ قػتو واتداع نفػذه في بالد السغخب، إال أنَّ تمظ      
القػة وذلظ الشفػذ لع يكغ بحؼ ججوػ عمى أوضاع األنجلذ، إذ لع ُيدفخ عغ تحقيق نتائج ممسػسة 

جلدية الستبؿية بأيجؼ السدمسيغ مغ الرسػد بػجو السسالظ االسبانية الشرخانية تسكغ تمظ السجن األن
وتحػل دون سقػشيا بأيجييا، ومثال ذلظ مجيشة بمشدية التي استشججت بو أثشاء حرارىا عمى يج 
األرغػنييغ، إذ اقترخت مداعجاتو ليا عمى إرسال االمجادات مغ السػاد الغحائية واألسمحة واألمػال 

ع تتسكغ مغ الػصػل إلى الُسحاَصخيغ مغ أىالي بمشدية بدبب إحكام الحرار السفخوض عمى التي ل
. وأغمب الطغ أنَّ عجم استصاعة أبي زكخيا إنجاد السجن (ٓٛ)مجيشتيع، مسا أدػ أخيخًا إلى استدالميا

ىحا  األنجلدية التي أرسمت بيعاتيا لو، ُيعدػ إلى عجم امتالكو القػة العدكخية الالزمة لتحقيق
، كسا كان عميو الحال في الجولتيغ السخابصية والسػحجية ابان قػتيسا ، فزاًل عغ الجولة  (ٔٛ)اليجف

السخيشية في مخحمة قػتيا ىي اأُلخخػ. وىشا يشبغي أن ال نشدى أىسية السػقع الجغخافي السجاور ليحه 
يق جبل شارق الحؼ الجول بالشدبة إلى األنجلذ، إذ اليفرل بيشيسا سػػ مسخ مائي ضيق ىػ مز

ساعج عمى سخعة وصػل االمجادات العدكخية إلى األنجلذ في الجانب اآلخخ مغ السزيق. ىحا إلى 
أنَّ تمظ الجول قج ّعجَّت مغ األنجلذ خصًا دفاعيًا متقجمًا عغ مستمكاتيا في السغخب، وال سيسا أنَّ ُكاًل 

 شيمة عرػر التاريخ.  مغ السغخب األقرى تحجيجًا واألنجلذ قج شكمتا وحجة واحجة
وال بج مغ الػقػف عشج مدألة ميسة سبق أن نػىشا عشيا ، أال وىي أنَّ بالد السغخب كان ليا       

دوٌر كبيٌخ في تدييل إسيام عشاصخ اجتساعية ُأخخػ غيخ البخبخ سكانيا األصمييغ في تاريخ 
السخابصيغ األنجلذ ، حتى في ضل حكع اأُلسخ البخبخية التي كان ليا دوٌر كبيٌخ في تاريخ األنجلذ ك
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والسػحجيغ وبشي مخيغ. ولعل مغ أبخز تمظ العشاصخ ىع العخب الحيغ وفجوا عمى بالد السغخب مشح 
وا مغ أىميا  الفتح االسالمي في القخن األول اليجخؼ/الدابع السيالدؼ ، وشال استقخارىع بيا حتى ُعجُّ

 (ٕٛ)مة مػسى بغ نريخفُدسُّػا بعخب السغخب ، وال سيسا الؿبائل العخبية التي أسيست في حس
م ، فزاًل عغ دورىع في أحجاث البالد اأُلخخػ . كسا استسخ ٕٔٚه/ٖٜالستكسال فتح األنجلذ سشة 

تػافج العخب عمى األنجلذ ضسغ ما ُيدسى بالصػالع العدكخية، سػاء تمظ التي دخمت األنجلذ قادمًة 
السػصمة الى األنجلذ ، أو تمظ ، فكانت بالد السغخب الصخيق  (ٖٛ)مغ السذخق وتحجيجًا بالد الذام

 .  (ٗٛ)التي دخمت األنجلذ قادمًة مغ بالد السغخب
إال أنَّ أكبخ تػافج عخبي شيجتو بالد السغخب كان في حػالي مشترف القخن الخامذ      

اليجخؼ/الحادؼ عذخ السيالدؼ ضسغ ما ُيعخف باليجخة الياللية التي ُعخفت أيزًا بالتغخيبة الياللية 
الحيغ تع تحخيزيع مع بشي ُسميع وبشي رياح مغ قبل  (٘ٛ)بحلظ ندبًة الى قبيمة بشي ىالل . وُسسيت

عمى غدو أراضي الجولة الديخية في افخيؿية ، بدبب اقجام  (ٙٛ)الفاشسييغ وال سيسا وزيخىع اليازورؼ 
م عمى االنفرال سياسيًا ومحىبيًا عغ الجولة ٔ٘ٓٔه/ٖٗٗأميخىا السعد بغ باديذ في حػالي سشة 

م(. فكان ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔه/ٚٛٗ-ٕٚٗالفاشسية مغ خالل قصع الخصبة لمخميفة السدتشرخ باهلل )
ن الدياسي في السشصقة ، فزاًل عسا تخكو مغ آثاٍر ُأخخػ في ليحا الحجث دوٌر كبيٌخ في اخالل التػاز 

الحياة االقترادية واالجتساعية وغيخىا . إال أنَّ أىع اآلثار الدياسية الستختبة عمى ىحا الحجث الكبيخ 
ىػ تسكغ ىحه الؿبائل العخبية مغ تحقيق ىجف الفاشسييغ في االنتقام مغ ابغ باديذ النفرالو عشيع 

بيًا ، اذ انيع تػسعػا عمى حدابو ونجحػا في تقميز رقعة دولتو التي اقترخت عمى سياسيًا ومحى
. كسا تػسعػا أيزًا عمى حداب (ٚٛ)السشاشق الداحمية مغ تػنذ، وأرغسػه عمى استخضاء الفاشسييغ

. ولكغ ذلظ لع يكغ  (ٜٛ)حكام السغخب األوسط وتحجيجًا الجدء الذخقي مشو (ٛٛ)بشي عسػمتو بشي حساد
جوث قصيعة تامة بيغ ىؤالء العخب وبيغ كل مغ بشي زيخؼ وبشي حساد ، اذ كان لمعخب دوٌر يعشي ح

في الجفاع عغ ىاتيغ الجولتيغ حيغ تتعخضان الى أخصاٍر خارجية مغ قبل الشػرمان أو الجشػييغ 
 .  (ٜٓ)والبيدييغ

ولكغ ما ييسشا في ىحا الرجد ، أنَّ السػحجيغ بعج ضيػرىع في بالد السغخب وتسكشيع مغ      
م ، اتجيت أنطارىع نحػ ٙٗٔٔه/ٔٗ٘القزاء عمى دولة السخابصيغ في السغخب األقرى في سشة 

التػسع شخقًا ، فديصخوا عمى السغخبيغ األوسط واألدنى بعج نجاحيع في القزاء عمى دولتي بشي 
. وقج كان العخب يحطػن بشفػذ وامتيازات كبيخة في ضل دولة بشي حساد، فُقبيل  (ٜٔ)وبشي حساد زيخؼ 

م شعخوا بالخصخ مغ السػحجيغ ، وحاولػا مقاومتيع وتالفي سقػط الجولة ٚٗٔٔه/ٚٗ٘سقػشيا سشة 
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-ٕٗ٘الحسادية ، إال أنَّيع لع يفمحػا في ذلظ . ومع ىحا فقج حاول عبج السؤمغ بغ عمي )
م( كدبيع الى جانبو لالستفادة مغ قجراتيع القتالية ، لتحقيق أىجافو العدكخية ٕٙٔٔ-ٜٕٔٔ/هٛ٘٘

والدياسية في بالد السغخب ، مغ خالل تػشيج سمصتو وسمصة أبشائو مغ بعجه في الجولة السػحجية ، 
مع عساد الجولة السػحجية ، الحؼ يتعارض كثيخًا  (ٕٜ)ومجابية شسػح ونفػذ زعساء قبيمة مرسػدة

شسػحو الدياسي ، فزاًل عغ اشخاك ىحه الؿبائل العخبية في حسالت الجياد باألنجلذ ضج السسالظ 
الشرخانية، ُيزاف الى ذلظ رغبتو في القزاء أو الحج مغ الفتغ التي كانت تفتعميا تمظ الؿبائل أو 

حخص عبج السؤمغ تذتخك فييا مع القػػ السعادية لمسػحجيغ في السغخبيغ األدنى واألوسط . لحا فقج 
. وعمى  (ٖٜ)عمى تيجيخ ىحه الؿبائل أو جدءًا مشيا الى السغخب األقرى لتحقيق أىجافو السحكػرة

الخغع مغ مػاجيتو في بادغ األمخ مسانعًة مغ تمظ الؿبائل أو بعزًا مشيا ، إال أنو استصاع في 
عخب القتالية في تحقيق الشياية تحقيق نجاح ندبي في ىحا السػضػع . ومغ َثعَّ استثسخ شاقات ال

أىجافو السحكػرة وال سيسا في األنجلذ ، بعج أن استشفخىع لمجياد ىشاك مغ خالل بعس القرائج التي 
واشتخكػا في  (ٜ٘)، ونتيجة ذلظ استجاب لو جسٌع كبيخ مغ العخب(ٜٗ)أثارت حساستيع ونخػتيع

 حسالتو عمى بالد األنجلذ ، وكان ليع دوٌر مذيػٌد فييا.
لظ ما ذكخه عبج الػاحج السخاكذي مغ أن عبج السؤمغ حيغ أراد العبػر إلى األنجلذ استشفخ ومغ ذ    

عسػم أىل السغخب وبزسشيع العخب الياللييغ القاششيغ في بالد بشي حساد شخق السغخب األوسط، 
فاستجاب لو مشيع عجٌد كبيخ، اصصحبيع معو إلى األنجلذ. وقبيل مغادرتو ىحه البالد عسل عمى 

يبيع في مجنيا السيسة، فجعل بعزيع في نػاحي قخشبة، والبعس اآلخخ في نػاحي اشبيمية، مسا تخت
يمي مجيشة شخير وأعساليا. وكانػا ال يدالػن متػاججيغ في تمظ األماكغ زمغ انتياء عبج الػاحج 

م، بعج أن انتذخ مغ ندميع بتمظ ٕٕٗٔه/ٕٔٙالسخاكذي مغ تأليف كتابو السعجب، في سشة 
ع خمٌق كثيخ، ُيزاف الييع ما زاده فييع يػسف بغ عبج السؤمغ وابشو يعقػب السشرػر، حتى السػاض

 .(ٜٙ)بمغ عجدىع زمغ السخاكذي نحػ خسدة آالف فارس ما عجا الخجالة
نيجـو قـج اقتفـػا خمفاء عبج السؤمغ وال سـيسا ابشـو يػسـف وحفيـجه يعقـػب السشرـػر  وىحا يعشي أنَّ 

اليالليــيغ فــي السغــخب ألغــخاض الجيــاد فــي األنــجلذ ضــج القــػػ الشرــخانية أو فــي االســتعانة بــالعخب 
ـــى السغـــخب  ـــحلظ باســـتقجاميع أو تيجيـــخىع ال ـــائخيغ عمـــى ســـمصة السػحـــجيغ، مسيـــجيغ ل حمفائيـــا مـــغ الث

 . (ٜٚ)األقرى أوالً 
م( كان لمعخب دوٌر كبيٌخ في ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔه/ٓٛ٘-ٛ٘٘ففي عيج يػسف بغ عبج السؤمغ )     

م حيغ عبخت الى األنجلذ ٗٙٔٔه/ٓٙ٘سالظ الشرخانية باألنجلذ ، كسا حرل في سشة جياد الس
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ر عجدىع بأربعة آالف ، اشتخك في ؾيادتيا أبػ  قػات عدكخية ، ضست نخبة مغ فخسان العخب ، ُقجِّ
، وقج تقجمت ىحه القػة بيغ يجؼ الديج  (ٜٜ)وأبػ سعيج يخمف بغ الحديغ  (ٜٛ)عبج هللا بغ وانػديغ 

. وبعج عػدة الديج  (ٔٓٔ)الى اشبيمية وقخشبة لحسايتيسا مغ غارات األعجاء الشرارػ  (ٓٓٔ)األعمى 
الى مخاكر واستؿباليسا بحفاوة مغ قبل أخييسا الخميفة  (ٕٓٔ)األعمى بخفقة أخيو الديج أبي سعيج

بسغ معيسا مغ عداكخ العخب في األنجلذ  ، بقي أبػ عبج هللا دمحم وأبػ سعيج يخمف (ٖٓٔ)يػسف
وتحجيجًا في اشبيمية عاصسة السػحجيغ ىشاك، ففػر وصػليسا الى ىحه السجيشة بعثا بحسمٍة مكػنٍة مغ 
خسدسائة فارس الى مجيشة بصميػس في غخبي البالد، لحساية ثغػرىا مغ ىجسات القػات الشرخانية. 

تسكشػا مغ ىديستيا وقتل مجسػعة  (ٗٓٔ)مجيشة ششتخيغ ثع اشتبكػا مع قػات نرخانية ُأخخػ مغ أىل 
 .                                                                             (٘ٓٔ)مغ أفخادىا فزاًل عغ االستحػاذ عمى كسيات مغ الغشائع وأعجاد مغ الدبي

الحؼ حاول االستقالل عغ السػحجيغ  (ٙٓٔ)كسا كان لمعخب دوٌر في قتال  قػات ابغ مخدنير      
، ولتحقيق ىحا الغخض تحالف مع القػػ االسبانية الشرخانية . ولسا عدم (ٚٓٔ)في شخق األنجلذ

م ، استشفخ العخب لالشتخاك في حسمتو ، ٓٚٔٔه/ٙٙ٘يػسف عمى العبػر الى األنجلذ في سشة 
بيٌخ في االنترارات التي أحخزىا فمبػا نجاءه وعبخوا مع جيذو الى تمظ البالد ، وكان ليع دوٌر ك

.  (ٛٓٔ)م ٔٚٔٔه/ٚٙ٘الجير السػحجؼ عمى قػات ابغ مخدنير واضصخاره لالستدالم في سشة 
م ، بعج أن وافاه ٗٛٔٔه/ٓٛ٘فزاًل عغ دورىع في حسمتو األخيخة عمى بالد األنجلذ في سشة 

بحذػد العخب مغ افخيؿية ، ولسا وصمت ىحه الحذػد الى السغخب األقرى أمخ  (ٜٓٔ)القائج ابغ جامع
 .  (ٓٔٔ)الخميفة الجير بالجػاز الى األنجلذ ، فكانت الؿبائل العخبية أول مغ بجأ الجػاز

م( ، فقج كان ٜٛٔٔ-ٗٛٔٔه/ٜ٘٘-ٓٛ٘أما في عيج يعقػب بغ يػسف السمقب بالسشرػر )     
يان بو في حسالت الجياد التي قادىا في بالد ّاألنجلذ ، وال سيسا في لمؿبائل العخبية دوٌر ال يدت
الػاقعة في غخب األنجلذ فزاًل عغ مجٍن ُأخخػ مغ سيصخة مسمكة  (ٔٔٔ)حسمتو الستعادة مجيشة شمب

. وكحلظ كان لمقػات العخبية دوٌر في حسمتو الكبخػ عمى األنجلذ في سشة  (ٕٔٔ)البختغال الشرخانية
تكممت بتحقيق االنترار في معخكة األرك ضج قػات مسمكة قذتالة وحمفائيا م التي ٜٗٔٔه/ٜٔ٘

 . (ٖٔٔ)مغ القػات اأُلوربية الشرخانية
وبغس الشطخ عغ اليديسة الفادحة التي ُمشي بيا جير السػحجيغ أمام جيػش السسالظ االسبانية      

م، إال أنَّ ٕٕٔٔه/ٜٓٙة الشرخانية ومغ تحالف معيا مغ السسالظ اأُلوربية في معخكة العقاب سش
ذلظ ال ُيقمل مغ شأن إسيام العخب في ىحه السعخكة ، فقج واصمػا القتال وكانػا آخخ فخق الجير 
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السػحجؼ اندحابًا مغ ميجان السعخكة، بعج أن أدوا دورًا كبيخًا في حساية الشاصخ مغ ىجسات 
 .(ٗٔٔ)الشرارػ الحيغ استيجفػا قتمو، وحالػا دون وقػعو في ؾبزتيع

-ٔٗ٘وعمى الخغع مغ الجور الكبيخ لمؿبائل العخبية في بالد األنجلذ خالل عرخ السػحجيغ )     
م( ، إال أنَّ ىشاك اشاراٌت ُأخخػ تبيغ أنَّ جحور ىحا الجور تخجع الى العرخ ٖٕٚٔ-ٙٗٔٔه/ٖ٘ٙ

(، ال بل إنَّ بعس االشارات قج ٙٗٔٔ-ٜٔٓٔه/ٔٗ٘-ٗٛٗالدابق وىػ عرخ السخابصيغ )
-ٕٕٗخة االستعانة بالعخب الياللييغ الى بعس األنجلدييغ خالل عرخ الصػائف )أرجعت فك

م( الدابق لعرخ السخابصيغ في األنجلذ ، عمى أثخ سقػط مجيشة شميصمة بيج ٜٔٓٔ-ٖٓٓٔه/ٗٛٗ
م ، وذلظ بعج مخور حػالي ٘ٛٔٔه/ٛٚٗقػات مسمكة قذتالة بدعامة الفػندػ الدادس في سشة 

مظ الؿبائل العخبية في بالد السغخب . إال أنَّ بعس فقياء األنجلذ أو الثمث قخن عمى استقخار ت
زعسائيا لع يدتحدشػا تمظ الفكخة ، ألنيع قج خذػا مغ أن يحل ببالدىع ما حل في السغخب األدنى ، 
فزاًل عغ ُرجحان فكخة االستعانة بالسخابصيغ لجييع ، لرالحيع حيشحاك وقخبيع الجغخافي مغ بالدىع 

ولقػتيع العدكخية والدياسية ، وكحلظ تقجيخىع لمفقياء الحيغ كانػا يتستعػن بسكانة كبيخة األنجلذ، 
 . (٘ٔٔ)لجييع ، فكانت االستعانة بالسخابصيغ

وعمى الخغع مغ عجم دخػل فكخة االستعانة بالؿبائل العخبية الياللية في ذلظ الػقت السبكخ مغ      
استقخارىع في السغخب حيد التصبيق ، إال أنيا في الػقت نفدو بخىشت عمى اعتخاف األنجلدييغ أو 

الجفاع عغ األنجلذ بعزًا مشيع بقػة تمظ الؿبائل العخبية، والخغبة في استثسار قجراتيا القتالية في 
 ضج ىجسات القػات االسبانية الشرخانية . 

أما في عرخ السخابصيغ فقج وردت اشاراٌت الى أنَّ الؿبائل العخبية قج شكمت احجػ فخق الجير      
م، ٜٙٓٔه/ٜٓٗالسخابصي الحؼ عبخ الى األنجلذ لمسخة الثالثة بؿيادة يػسف بغ تاشفيغ وذلظ سشة 

قيق االنترار عمى القػات االسبانية في مػقعة كذشخة، وىػ مػضع مغ وكان ليا إسياٌم في تح
. كسا أسيست الؿبائل العخبية في إحخاز الجير (ٙٔٔ)أعسال شميصمة إلى الجشػب الذخقي مشيا

، وذلظ في عيج عمي بغ (ٚٔٔ)مٚٓٔٔه/ٔٓ٘السخابصي نرخًا كبيخًا آخخ في معخكة ُأقمير سشة 
م(. وفي عيجه أيزًا كان العخب مغ جسمة ٕٗٔٔ-ٙٓٔٔه/ٖٚ٘-ٓٓ٘)(ٛٔٔ)يػسف بغ تاشفيغ

م، حيغ تغمب الشرارػ عمى بالد شخق ٜٔٔٔه/ٖٔ٘جيذو الحؼ عبخ بو إلى األنجلذ في سشة 
األنجلذ، فاستصاع ىحا الجير أن يدتعيج بعس السجن في شخق البالد، ويجوخ غخبيا، بإحجاث القتل 

الفخار مغ أمامو والتحرغ بقالعيع والدبي وتخخيب القخػ والجيار، حتى أجبخ الشرارػ عمى 
 .  (ٜٔٔ)السشيعة
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م(، الحؼ تال عرخ السػحجيغ، فقج كان ٗٙٗٔ-ٜٕٙٔه/ٜٙٛ-ٛٙٙوفي عرخ بشي مخيغ )     
لبشي مخيغ دوٌر ال ُيشكخ في الجياد باألنجلذ دفاعًا عغ سمصشة غخناشة آخخ الكيانات اإلسالمية 

عمييا وإنياء وجػدىا لترفػ ليا الديصخة عمى  ىشاك، ضج السسالظ الشرخانية الخامية الى القزاء
-ٙ٘ٙالبالد. لحا فقج أرسل السخيشيػن مشح عيج سصانيع أبي يػسف يعقػب بغ عبج الحق )

م( حسالت عجة إلى البؿية الباؾية مغ بالد األنجلذ، تمبيًة لشجاء االستغاثة ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ
ىجسات السسالظ االسبانية عمى أراضيو. وقج ، لخدع (ٕٓٔ)السػجو إليو مغ سمصان غخناشة دمحم الثاني

كان لمعخب إسياٌم بارٌز في تمظ الحسالت الخئيدة فزاًل عغ حسالت اإلمجاد، فأبجوا بدالًة في 
 . (ٕٔٔ)السعارك التي دارت بيغ الصخفيغ، والتي تكممت بانترار الجيػش السخيشية

وفزاًل عغ العخب الياللية الحيغ كان ليع دوٌر كبيٌخ في األنجلذ خالل عرخ السػحجيغ ، فقج      
بخز عشرٌخ آخخ خالل ىحا العرخ كان لو دوٌر كبيٌخ في بالد األنجلذ أيزًا ، وىع الُغد الحيغ 

عجة ، يخجع أصميع الى األتخاك ، اذ كان ىؤالء األتخاك عشرخ كبيخ يتكػن مغ فخوٍع وؾبائٍل 
. وبعج الفتح االسالمي ليحه البالد بجأ ىحا  (ٕٕٔ)مػششيع األصمي أواسط آسيا وتحجيجًا بالد التخكدتان

العشرخ بالتػافج عمى الحػاضخ االسالمية في العخاق والذام فزاًل عغ شسال افخيؿيا التي تزع 
ُعخف بحؿبة  مرخ وبالد السغخب . وبخز دورىع بذكل كبيخ في العرخ العباسي وال سيسا ؼيسا

التدمط التخكي عمى الخالفة العباسية في القخن الثالث اليجخؼ/ التاسع السيالدؼ . وفي أثشاء ذلظ 
ضيخت ُأسٌخ تخكيٌة تسكشت مغ حكع بعس البالد االسالمية كبالد الذام وشسال افخيؿيا وبزسشيا 

ضسغ الحسمة مرخ ، التي وفج مشيا مجسػعة مغ الغد عمى بالد السغخب في عرخ السػحجيغ 
م، وتسكشت مغ الديصخة عمى بعس ٕٚٔٔه/ٛٙ٘العدكخية التي قادىا قخاقػش األرمشي في سشة 

وىع بقايا  (ٖٕٔ)أجداء السغخب األدنى ، وعقجت تحالفًا مع أعجاء السػحجيغ في السشصقة مغ بشي غانية
في بالد السغخب  السخابصيغ ، الحيغ حاولػا احياء الجولة السخابصية عغ شخيق ايجاد مػشئ قجم ليع

. ولكغ الجولة السػحجية تسكشت مغ افذال خصصيع بعج أن خخج  (ٕٗٔ)بالديصخة عمى بعس نػاحييا
الخميفة السشرػر بشفدو عمى رأس جير مػحجؼ كبيخ ، اشتبظ مع القػات الستحالفة في أكثخ مغ 

ييا في السغخبيغ معخكة أسفخت في الشياية عغ االنترار عمييع واستعادة السشاشق التي استػلػا عم
 .  (ٕ٘ٔ)األدنى واألوسط

وبعج ىحا االنترار الكبيخ الحؼ أحخزه الخميفة السػحجؼ يعقػب السشرػر عمى أعجائو ، أصجر      
في محاولة مشو الستسالتيع واستقصابيع في الجير السػحجؼ ، بعج أن أثارت  (ٕٙٔ)عفػه عغ الُغد

اعجابو شخيقة قتاليع وال سيسا بخاعتيع في الفخوسية والخماية ، الى درجة أنَّ مرصمح الخماة أصبح 
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، ومغ ّثعَّ كان ليع دوٌر  (ٕٚٔ)مخادفًا لكمسة الُغد ، وبالفعل فقج تسكغ السشرػر مغ إلحاقيع بجيذو 
فزاًل عغ األنجلذ ، وال سيسا بعج أن أبجػ   (ٕٛٔ)كخٌؼ كبيخ في معارك السػحجيغ ببالد السغخبعد

السشرػر مػقفًا ايجابيًا اتجاىيع متسثاًل ذلظ بعفػه عشيع وإشادتو بفخوسيتيع وميارتيع بالخمي فزاًل 
ػن في القتال عغ اكخاميع باأُلعصيات الجديمة عمى مجار شيػر الدشة . ىحا كمو جعل الُغد يدتبدم

بسعارك السػحجيغ وحخوبيع ، وال سيسا تمظ التي خاضػىا في األنجلذ ضج السسالظ االسبانية 
 الشرخانية ، الى جانب قسع حخكات العريان والتسخد ضج سمصة الجولة السػحجية . 

في ؼبعج أن ألحقيع السشرػر بجيذو ونقميع معو الى عاصستو مخاكر، اتخحىع رماًة في غدواتو      
األنجلذ ، وكثيخًا ما كان اسع الُغد يخد في كتب التاريخ اأُلوربية في القخون الػسصى ضسغ الجيػش 
السػحجية السحاربة في األنجلذ، ال بل إنَّيع كانػا يتقجمػن صفػف تمظ الجيػش، مسا جعل مغ 

األعجاء كانػا  دورىع ىحا شبييًا بجور السجفعية في الجيػش الحجيثة، فيع بخشقيع الشبال عمى صفػف
يسيجون لتقجم باقي تذكيالت الجير كالفخسان والسذاة، وكل ىحا متأتيًا مغ شيختيع في الخماية التي 

. لحا ليذ غخيبًا والحالة ىحه أن يػصي يعقػب السشرػر بيع ُأسختو (ٜٕٔ)ضاىت شيخة رماة سبتة
يأخحونيا،  (ٖٓٔ)حه البخكةوأشياخ السػحجيغ في مخض مػتو قائاًل: ))وىؤالء األغداز أمخنا ليع بي

يخجعػن الييا، وليذ لألغداز  (ٖٔٔ)فاتخكػىا عمى ما رتبشا وربصشا، ألن السػحجيغ ليع سيام
 .     (ٕٖٔ)سيام((
ولع يقترخ االعتساد عمى الُغد في األنجلذ فزاًل عغ السغخب عمى العرخ السػحجؼ ، بل      

كالحفرييغ في السغخب   (ٖٖٔ)استسخ االعتساد عمييع في جيػش الجول التي أعقبت السػحجيغ
الحيغ ورثػا أمالكيع في السغخب   (ٖٗٔ)األدنى، وبشي زيان في السغخب األوسط ، وال سيسا السخيشييغ

لسػاصمة الجياد  –بحكع القخب الجغخافي  –قرى ، ومغ ّثعَّ ورثػا دورىع في العبػر الى األنجلذ األ
ضج السسالظ االسبانية الشرخانية دفاعًا عغ سمصشة غخناشة آخخ الكيانات االسالمية في األنجلذ. 

-ٙ٘ٙػر)وقج أبمى السخيشيػن في ميستيع تمظ بالًء حدشًا، بجءًا مغ عيج سمصانيع يعقػب السشر
م( الحؼ عبخ عمى رأس جيذو الى األنجلذ أربع مخات ، شكل الُغد عشرخًا ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ

بارزًا مغ عشاصخ جيذو في تمظ الحسالت األربعة، التي أحخزت انترارات كبيخة ضج السسالظ 
، وكان ليع نريٌب كبيٌخ في تحقيق تمظ االنترارات نطخًا لسيارتيع في الفخوسية (ٖ٘ٔ)الشرخانية 

 والخماية .     
يتبيغ لشا حجع األثخ العدكخؼ والدياسي لبالد  (ٖٙٔ)ومغ خالل ىحا البحث والبحث الحؼ سبقو     

م( ، عمى مجػ  ٕٜٗٔ-ٔٔٚه/ٜٚٛ-ٕٜالسغخب في تاريخ األنجلذ مشح فتحيا وحتى سقػشيا )
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ثسانية قخون ، كانت خيخ شاىج عمى حجع ىحا الجور واألثخ السغخبي ، الحؼ لػاله لسا تسكشت 
 األنجلذ مغ أن ُتَعسِّخ ىحه السجة الصػيمة .

 الهوامش
                                                           

 م.ٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔبحث مقبػل لمشذخ في مجمة أبحاث ميدان الرادرة عغ كمية التخبية، جامعة ميدان، بتاريخ  - ٔ
السغخب األقرى: ىػ أحج األقدام الثالثة الخئيدة لبالد السغخب، ويذسل األراضي السحرػرة بيغ وادؼ ممػية  - ٕ

 .  ٕ٘ٗ/ٖ؛ دبػز: تاريخ السغخب الكبيخ، ٖٖٔ/ٙشخقًا والسحيط األشمدي غخبًا. ابغ خمجون: تاريخ، 
 .ٚٛٗ-ٕٚٗعغ دويالت البخبخ يشطخ: بػباية: البخبخ في األنجلذ، ص -ٖ
بشػ زيخؼ: ىع ُأسخة بارزة في تاريخ السغخب االسالمي، تشتسي الى قبيمة صشياجة البخبخية، وكانػا ُيعخفػن أيزًا  - ٗ

برشياجة الذسال تسييدًا ليع عغ السخابصيغ السعخوفيغ برشياجة الجشػب. وُتشدب ىحه اأُلسخة الى زيخؼ بغ مشاد ، 
والءه ليع مغ خالل اسيامو في القزاء عمى أخصخات الثػرات التي أحج أفزل القادة السػاليغ لمفاشسييغ، وقج أثبت 

تعخضػا ليا في بالد السغخب، أال وىي ثػرة أبي يديج مخمج بغ كيجاد الخارجي، التي تع القزاء عمييا في عيج 
 م ـ. ثع استسخ زيخؼ في والئو لمفاشسييغ مغ خالل ترجيو ألعجائيع مغ قبيمةٜٚٗه/ٖٖٙالخميفة السشرػر سشة 

م. ليخمفو ٜٓٚىـ/ٖٓٙزناتة السػالية أُلمػيي األنجلذ، حتى لقي حتفو في إحجػ السعارك التي خاضيا ضجىع سشة 
ابشو بمكيغ الحؼ اقتفى نيج والجه في مػاالة الفاشسييغ وتأييجىع ضج أعجائيع، فأخح ثأر والجه زيخؼ مغ قتمتو الدناتييغ، 

م، ٜٔٚه/ٖٔٙما قخر الخميفة السعد الخحيل الى مرخ في سشة وشاردىع حتى ألجأىع الى السغخب األقرى. وعشج
استخمفو ليكػن نائبًا عشو عمى السشاشق السغخبية التابعة لمفاشسييغ، وسسح باقامة حكع وراثي في تمظ السشاشق 

لدياسي لمديخييغ ، الحيغ استسخوا بػالئيع لمفاشسييغ وتبعيتيع ليع، حتى مجيء السعد بغ باديذ الحؼ أعمغ انفرالو ا
م، وما نجع عغ ذلظ مغ انتقام الفاشسييغ مشيع بػساشة عخب بشي ٔ٘ٓٔه/ٖٗٗوالسحىبي عشيع في حػالي سشة 

وما بعجىا؛ بغ زاوؼ: استقالل السعد بغ باديذ الديخؼ،  ٖٔ، صٔىالل. يشطخ: ادريذ: الجولة الرشياجية، ج
 وما بعجىا. ٔٗص
الد السغخب، تبجأ مغ غخب االسكشجرية شخقًا وحتى مجيشة بجاية السغخب األدنى: ىػ مشصقة كبيخة واسعة مغ ب - ٘

 .   ٕٔغخبًا، وتذسل األقاليع األربعة: بخقة، شخابمذ، تػنذ وشخق الجدائخ. شافعي: السغخب األدنى، ص
؛ والجولة العامخية: ندبًة الى  الحاجب السشرػر دمحم بغ أبي ٖٕٙ-ٖٕٗبػباية: أخبار الجولة العامخية، ص - ٙ

-ٖٙٙخ، الحؼ تسكغ مغ التغمب عمى حكع اأُلمػييغ في األنجلذ عمى عيج ىذام السؤيج بغ الحكع السدتشرخ )عام
م( ، والحؼ أنذأ دولة داخل دولة الخالفة اأُلمػية ، حيث ورث سمصاتو مغ بعج وفاتو ولجاه عبج ٛٓٓٔ-ٜٙٚىـ/ٜٜٖ

؛ مجيػل: تاريخ األنجلذ،  ٕٚٚ-ٕٛٙ/ٔيخاء، السمظ السطفخ وعبج الخحسغ ششجػل  يشطخ: ابغ األبار: الحمة الد
 وما بعجىا.   ٖٓما بعجىا؛ القحصاني: الجولة العامخية، ص ٕٕٔ؛ بػباية: أخبار الجولة العامخية، ص ٖٕٙ-ٕٙٔص
غخناشة: مجيشة أنجلدية محجثة مغ مجن البيخة ، تقع في جشػب شخق األنجلذ ويذقيا نيخ ُيدسى َحَجُره ، وقج  -ٚ

البيخة التي خمت وانتقل أىميا الى غخناشة ، اذ قام بتسجيشيا وتحريغ أسػارىا وبشاء قربتيا  عسخت عمى حداب
ولمسديج مغ  ٕٗ-َٖٕحُبػس الرشياجي، ثع كسمت في أيام ابشو باديذ . يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص
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 وما بعجىا. ٜٔ/ٔالسعمػمات يشطخ: ابغ الخصيب: االحاشة في أخبار غخناشة، 
وما بعجىا؛ ابغ  ٖٔعغ دخػل بشي زيخؼ األنجلذ ودولتيع في غخناشة يشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان، ص -ٛ

؛ حاج عبج القادر: الجور الدياسي، ٕٓٗ-ٖٕٛ/ٙ؛ ابغ خمجون: تاريخ،  ٕٚٙ-ٕٕٙ/ٖعحارؼ: البيان السغخب، 
 وما بعجىا. ٛٗٔص
بشػ بخزال: ىع أحج بصػن بشي دّمخ الدناتييغ، وججىع ىػ ورنيجيغ بغ وانتغ بغ وارديخن بغ دّمخ، استػششػا جبل  - ٜ

ساالت وما اليو مغ أعسال مجيشة السديمة بالسغخب األوسط، وكان ليع ضيػر ووفػر عجد. انتسػا الى الشكارية إحجػ 
يغ وصاروا مغ جسمة أتباع والييع عمى السديمة والداب جعفخ بغ فخق الخػارج االباضية ، ثع دخمػا في شاعة الفاشسي

عمي بغ حسجون، ولسا انذق ىحا عغ شاعة الفاشسييغ تابعو بشػ بخزال وعبخوا معو الى األنجلذ الجئيغ الى الحكع 
باألنجلذ  السدتشرخ، الحؼ أدخميع في جيذو ُأسػًة ببؿية بصػن زناتة وسائخ البخبخ السػاليغ لبشي ُأمية، فاستقخوا

وما  ٕٗ؛ عسخ: االمارات البخبخية الرغخػ، صٗٚ-ٕٚ/ٚوصار ليع فييا شأٌن كبيخ. يشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،
 بعجىا. 

قخمػنة: أو َقْخُمػنَية، ىي مجيشة كبيخة قجيسة البشاء، تقع شخقي اشبيمية وغخبي قخشبة، وىي في سفح جبل، عمييا  -ٓٔ
 . ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ؛ الحسيخؼ: صفة جديخ األنجلذ، صٖٙ، صٗجان، مجسػر حجارة. ياقػت الحسػؼ: معجع البم

اشبيمية: واحجة مغ ُكبخيات السجن االسالمية في األنجلذ، تقع الى الغخب مغ قخشبة بسدافة ثسانيغ مياًل   -ٔٔ
 كع(، وىي مجيشة قجيسة أزلية، وأصل تدسيتيا اشبالي وتعشي السجيشة السشبدصة، وُيقال أنيا مغ بشاء ٓٙٔ)حػالي 

يػليػس ؾيرخ، وىي مجيشة كبيخة  ذات أسػار حريشة وأسػاق عامخة، وأىميا مياسيخ ُجلَّ تجارتيع الديت الحؼ 
م. يشطخ: ٕٛٗٔه/ُٙٗٙيرجرونو الى السذخق والسغخب بخًا وبحخًا، وقج استػلى عمييا االسبان الشرارػ سشة 

 .ٕٕ-ٛٔص ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ،ٜٙ-ٜ٘العحرؼ: نرػص عغ األنجلذ، ص
؛ وقخشبة: ىي قاعجة األنجلذ وُأم مجائشيا  ٜٕٙ-ٕٚٙ/ٖعغ ىحه الجويمة يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان السغخب،  -ٕٔ

وعاصسة اأُلمػييغ، وىي عبارة عغ مجن خسدة يتمػ بعزيا بعزًا، تقع عمى سفح جبل العخوس، سقصت بيج 
 .  ٛ٘ٔ -ٖ٘ٔصم. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٖٕ٘ٔه/ٖٖٙالشرارػ االسبان سشة 

 . ٕٕٔشبارو: األنجلذ ، ص -ٖٔ
بشػ حسػد األدارسة: يخجع بشػ حسػد الى القاسع وعمي، ابشي حسػد بغ ميسػن بغ أحسج بغ عمي بغ عبج هللا  - ٗٔ

بغ أبي حفز عسخ بغ ادريذ بغ ادريذ بغ عبج هللا بغ الحدغ بغ الحدغ بغ عمي بغ أبي شالب )ع( ، تػجيا 
مكيع بالسغخب، وانزسا الى جانب الخميفة اأُلمػؼ سميسان السدتعيغ، الحؼ ولى عميًا عمى الى األنجلذ بعج زوال م

؛ ويشطخ أيزًا: البكخؼ:  ٕٖسبتة وششجة، وولى القاسع عمى الجديخة الخزخاء . عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص
 لجديخة الخزخاء.؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: لػثيشا: الحسػديػن سادة مالقة وأٖٖالسغخب، ص

مجيشة مغ أعسال َرَية، في غاية الحرانة والسشعة، تقع في أقرى جشػب شخق األنجلذ عمى ساحل البحخ  ماَلَقة: - ٘ٔ
الستػسط، وىي قجيسة البشاء، ثع عسخت وكثخ قرج السخاكب والتجار الييا. شالت مجة استقخار السدمسيغ فييا فبمغت ثسانية 

م. ٚٛٗٔه/ٕٜٛم، حتى سقػشيا  بيج الشرارػ االسبان عام ٔٔٚه/ٕٜحيا في أواخخ عام قخون، مشح أن تسكشػا مغ فت
؛ الحسيخؼ: صفة جديخة ٜٚٔ، صٗ؛ ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان، مجٙ٘الخشاشي: األنجلذ في اقتباس األنػار، ص
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 وما بعجىا. ٖٔ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الذخيف: مجيشة مالقة، صٜٚٔ-ٚٚٔاألنجلذ، ص
الجديخة الخزخاء: وُتعخف ايزًا بجديخة ُأم حكيع ندبًة الى جارية شارق بغ زياد، كان قج حسميا معو وخمفيا  - ٙٔ

في ىحه الجديخة فُشدبت الييا، وىي وسصى مجن ساحل األنجلذ الجشػبي، وأقخبيا مجازًا الى العجوة السغخبية )السغخب 
بحرانتيا، اذ تقع عمى ربػة مذخفة عمى البحخ وسػرىا  األقرى(،  وتقع شخقي شحونة وجشػبي قخشبة، وتترف

 .٘ٚ-ٖٚلذ، صمترل بو، وبذخقييا خشجق، وبغخبييا أشجار تيغ وأنيار عحبة. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنج
السدتعيغ: ىػ أبػ أيػب سميسان بغ الحكع بغ سميسان بغ عبج الخحسغ الشاصخ، بػيع بالخالفة مغ قبل البخبخ  - ٚٔ
م ، وذلظ بعج مزي أشيخ قميمة عمى مقتل عسو ىذام بغ ٜٓٓٔه/ٓٓٗالشرف مغ شيخ ربيع األول سشة في 

م ، وأعمغ نفدو خميفًة عمى بالد األنجلذ، ٛٓٓٔه/ٜٜٖسميسان عمى يج السيجؼ الحؼ أسقط الجولة العامخية سشة 
العامخيػن. إال أنَّ الػضع لع يدتتب لمسدتعيغ مدتعيجًا بحلظ الدمصة السباشخة والحؿيؿية لأُلسخة اأُلمػية التي اغتربيا 

، اذ إنَّ السيجؼ بعج فخاره مغ قخشبة، استعان بالشرارػ واقتحع بيع السجيشة، بعج ىديستو لمسدتعيغ في مػضع عيغ 
البقخ عمى ُبعج عذخيغ كيمػ متخا عغ العاصسة. وبحلظ استعاد مشرب الخالفة، الحؼ لع ييشأ بو شػياًل ىحه السخة 

، فدخعان ما ُقتل عمى أيجؼ الرقالية العامخييغ، الحيغ أعادوا تشريب ىذام السؤيج خميفًة عمى البالد. ولكغ أيزاً 
م ، وقام بتغييب ٕٔٓٔه/ٖٓٗالسدتعيغ تسكغ بػساشة أتباعو البخبخ مغ اقتحام قخشبة عشػًة في شيخ شػال سشة 

حسػد االدريدي في شيخم محخم سشة  السؤيج، واستسخ ىػ في مشرب الخالفة الى أن ثار عميو عمي بغ
؛  ٚ-٘/ٕم ، وأقجم عمى قتمو ليتػلى مشرب الخالفة بجاًل مشو. يشطخ: ابغ األبار: الحمة الديخاء، ٙٔٓٔه/ٚٓٗ

 .ٖٚٗ-ٕٖٗبػباية: البخبخ في األنجلذ، ص
 . ٕٕٔشبارو: األنجلذ ، ص -ٛٔ
 .   ٖٕٛ-ٕٙٚ/ٖعغ دويمة بشي ذؼ الشػن يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان السغخب،  -ٜٔ
، وبعج الفتح االسالمي لألنجلذ جلذ ، كانت عاصسة القػط الغخبييغشميصمة: مجيشة أزلية تقع في وسط األن - ٕٓ

أصبحت مغ حػاضخىا الكبخػ، وقج امتازت بحرانتيا، إال أنَّ ذلظ لع َيُحل دون سقػشيا بيج الشرارػ االسبان سشة 
-ٖٔٔخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص؛ الحسيٛٛ-ٙٛوُأوربا، صم. يشطخ: البكخؼ: جغخاؼية األنجلذ ٘ٛٓٔه/ٛٚٗ
ٖٔ٘. 
َبَصْمُيػس: ىي مجيشة كبيخة محجثة مغ أعسال ماردة ، بشاىا عبج الخحسغ بغ مخوان الجميقي باذن األميخ عبج هللا  -ٕٔ

 م( عمى نيخ آنة غخبي قخشبة، وتبعج عغ اشبيمية ستة أيام ، وعغ قخشبة ستةٕٜٔ-ٛٛٛه/ٖٓٓ-ٕ٘ٚبغ دمحم )
 . ٙٗ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٖٖ٘، صٔمخاحل . ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان، مج

وما بعجىا ؛ حدغ أحسج  ٕٛ؛ شعيخة: السخابصػن، صٕٙٗ-ٕٕٙيشطخ: الفخد بل: الفخق االسالمية، ص - ٕٕ
 وما بعجىا .  ٗٓٔمحسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص

يع بغ تخقػت بغ ورتشاشق بغ مشرػر بغ يػسف بغ تاشفيغ: ىػ أميخ السدمسيغ ي - ٖٕ ػسف بغ تاشفيغ بغ ابخـا
مرالة بغ أمية بغ واتسمي بغ تميت الرشياجي، استخمفو أميخ السخابصيغ ابػ بكخ بغ عسخ عمى مشصقة السغخب 

م ، فتسكغ مغ فتحيا وضسيا لجولة السخابصيغ، كسا نجح أيزًا في ضع جدء مغ ٔٙٓٔىـ/ٖ٘ٗاألقرى في سشة 
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غخب األوسط ، فزاًل عغ بالد األنجلذ ، وبحلظ اتدعت دولة السخابصيغ اتداعًا كبيخًا في عيجه الحؼ دام مشصقة الس
 .  ٙ٘ٔ-ٖٙٔم . يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٙٓٔٔىـ/ٓٓ٘سبعة وأربعيغ عامًا حتى وفاتو سشة 

 . ٜٗ-ٓٛيشطخ: شعيخة، السخابصػن، ص - ٕٗ
؛ ٖٕٓ-ٜٕٔ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٜٚ-ٜ٘يشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص - ٕ٘

والسغخب األوسط: ُسسيَّ بيحا االسع لتػسصو السغخبيغ األدنى واألقرى، وتستج حجوده مغ مجيشة بجاية شخقًا حتى 
: (؛ عبج هللإٚ، ىامر )ٜٖٔ/ٔوادؼ ممػية وجبال تازا غخبًا، وقاعجتو مجيشة تمسدان. ابغ مشرػر: ؾبائل السغخب، 

 .ٚالشذاط االقترادؼ بالسغخب األوسط، ص
السعتسج بغ عباد: ىػ أبػ القاسع دمحم بغ عباد ، السمقب بالسعتسج عمى هللا ، وبالطافخ والسؤيج أيزًا. ُيَعجُّ أشيخ  - ٕٙ

ئف ممػك بشي عباد المخسييغ ، الحيغ اتخحوا مغ اشبيمية حاضخًة لجولتيع التي فاقت دول معاصخييع مغ ممػك الصػا
الحكع بعج وفاة أبيو السعتزج سشة  -الحؼ اترف بشبػغو في األدب ، نطسًا ونثخاً –قػًة واتداعًا. وقج تػلى السعتسج 

م عمى بج أميخ ٜٔٓٔه/ٗٛٗم، ولبث ؼيو زىاء ثالثة وعذخيغ عامًا، حتى تع خمعو في سشة ٛٙٓٔىـ/ٔٙٗ
عمى أثخ ذلظ الى مجيشة أغسات في السغخب السخابصيغ يػسف بغ تاشفيغ، بعج نذػب الخالف بيشيسا، لُيشفى 

م . يشطخ: ابغ األبار: ٜ٘ٓٔه/ٛٛٗاألقرى، التي قزى فييا ما تبقى مغ عسخه البالغ أربع سشػات، اذ تػفي سشة 
 .ات يشطخ: أدىع: السعتسج بغ عباد؛ ولمسديج مغ السعمػم ٜٓ-ٕٛ؛ زاجي: المخسيػن، ص ٚٙ-ٕ٘/ٕالحمة الديخاء، 

تسج وبعس ممػك الصػائف البغ تاشفيغ وعبػره إلى األنجلذ يشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: عغ استجعاء السع -ٕٚ
-ٖٕٚ/ٖ؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، ٜٓ-ٜٛ؛ ابغ الكخدبػس: تاريخ األنجلذ، صٕٖٔ-ٜٕٔالتبيان، ص

ن، وما بعجىا؛ شعيخة: السخابصػ  ٖٚ/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٔ٘-ٗٗ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٓٗ
؛ التازؼ: التاريخ الجبمػماسي  ٕٛٙ-ٕٔٙوما بعجىا ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٔٓٔص

 .  ٜٖٕ-ٖٕٛوما بعجىا؛ شبارو:األنجلذ، ص ٔ٘/٘لمسغخب، 
 . ٙٚشاكخ مرصفى: األنجلذ في التاريخ، ص -ٕٛ
 . ٜٛشاكخ مرصفى: األنجلذ في التاريخ، ص -ٜٕ
الدالقة: ُسسيت السعخكة بيحا االسع ألنيا جخت عمى أرض سيل الدالقة التابع لسجيشة بصميػس في غخب  - ٖٓ

 .ٖٛٗ-ٕٛٗ/ٔالجيار األنجلدية،  ؛ ويشطخ أيزًا: حتاممة: مػسػعةٖٛالحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صاألنجلذ. 
؛ ابغ ٜ٘-ٜٓاريخ األنجلذ، ص؛ ابغ الكخدبػس: تٖٗٔ-ٕٖٔيشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان: ص -ٖٔ

-ٗٛ/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٙٙ-ٕ٘؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٙٗ-ٕٓٗ/ٖالخصيب: أعسال األعالم ، 
 .  ٕٕٛ-ٜٕٙ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٕٓٔ-ٛٔٔ؛ شعيخة: السخابصػن، صٕٜ
وُتعخف بالسجيشة الببزاء، لكثخة جريا، أو ألن سخقدصة: ىي قاعجة الثغخ األعمى في شسال شخق األنجلذ،  - ٕٖ

أسػارىا القجيسة كانت مبشية مغ حجخ الخخام األبيس، وىي مجيشة كبيخة، يحيط بيا سػر حريغ، آىمة الدكان، 
واسعة الذػارع، حدشة الجيار والسداكغ، يدقي بداتيشيا الكثيفة نيخ كبيخ ُيجعى نيخ أبخه )األبخو(، كسا ُتحيط بيا 

م ـ. يشطخ: الُخشاشي: األنجلذ مغ اقتباس ٛٔٔٔه/ٕٔ٘نيار ُأخخػ، استػلى عمييا الشرارػ االسبان سشة أربعة أ
 . ٜٛ-ٜٙ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، سٓٛاألنػار، ص
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الثغخ األعمى: الثغخ ىػ كل مػضع قخيب مغ أرض العجو، كأنو مأخػذ مغ الُثغخة التي تعشي الّفخجة في  - ٖٖ
( . واستعسل ٖٓٔ/ٗ؛ ابغ مشطػر: لدان العخب، مادة ثغخ، ٕٔ، صٕلحسػؼ: معجع البمجان، مجالحائط )ياقػت ا

األنجلديػن اصصالح الثغػر لمجاللة عمى حجودىع السجاورة لمسالظ االسبانية الشرخانية، فكانت األنجلذ عمى ىحا 
ػ الثغخ األعمى الحؼ يقع شسال شخق الشحػ مقدسة الى ثالثة ثغػر ىي: األعمى، واألوسط، واألدنى. وما ييسشا ىشا ى

البالد، وقاعجتو مجيشة َسَخُقْدَصة، ويزع مجن الردة وُتِصيَمة، وَوْشَقة، وُشْخُشْػَشة وغيخىا، وكان ىحا الثغخ يػاجو مغ 
؛ ولمسديج مغ  ٘ٛ/ٔ؛ خصاب: قادة فتح األنجلذ، ٙٙٔ/ٔالسسالظ الشرخانية بخشمػنة ونافار. السقخؼ: نفح الصيب، 

 ػمات يشطخ: الدامخائي: الثغخ األعمى األنجلدي.السعم
وما بعجىا؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم،  ٔٛٔ،  ٔٗٔ-ٖٙٔيشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان، ص -ٖٗ
؛ مؤنذ: الثغخ ٜٓٔ-ٜ٘/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٙٚ-ٙٙ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٔ٘-ٜٕٗ/ٖ

؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ،  ٘ٗٔ-ٕٔخابصػن، ص؛ شعيخة: السٚٔ-ٙٔاألعمى األنجلدي، ص
وما بعجىا ؛ وعغ ابقاء يػسف بغ تاشفيغ عمى امارة بشي ىػد في سخقدصة يشطخ: مجيػل: الحمل  ٜٕٛص

 .  ٜٗ-ٛٗ؛ الياسخؼ: دولة بشي ىػد في سخقدصة، ص٘ٚ-ٖٚالسػشية، ص
 . ٘٘ٔئي: عالقات السخابصيغ، ص؛ الدامخإٜ/٘التازؼ: التاريخ الجبمػماسي لمسغخب،  - ٖ٘
سبتة: ىي مجيشة قجيسة سكشيا اأُلول، تحتػؼ عمى آثار كثيخة، وُتَعجُّ مغ ثغػر السغخب األقرى السيسة، اذ تقع  - ٖٙ

عمى الزفة الجشػبية مغ مزيق جبل شارق، وتحيط بيا السياه مغ ثالث جيات شخقًا وشسااًل وجشػبًا، باستثشاء الجية 
استعرى مغ خالليا عمى الغداة  فتح السجيشة في كثيخ مغ الغخبية السترمة بالبخ، وىي جية ذات حرانة شجيجة، 

؛ مجيػل: االستبرار، ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٕ؛ االدريدي: ندىة السذتاق، ٗٓٔ-ٕٓٔاألحيان. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ص
 . ٖٛٔ-ٖٚٔص
ششجة: ىي مجيشة ثغخية قجيسة ، تقع في الخكغ الذسالي الغخبي مغ السغخب األقرى، حيث تصل عمى الزفة  - ٖٚ

جشػبية مغ مزيق جبل شارق، الحؼ يخبط بيغ البحخ الستػسط والسحيط األشمدي. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ال
 ( . ٔ، ىامر )ٖٕٓ/ٖ؛ ابغ الخصيب: أعسال االعالم، ٜٖٔ-ٖٛٔ؛ مجيػل: االستبرار، ص٘ٓٔ-ٗٓٔص
 . ٖٚٛ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، ص ٖ٘ٛحدغ أحسج محسػد: ؾيام دول السخابصيغ، ص - ٖٛ
كاالنترار الحؼ حققو السخابصػن في عيج عمي بغ يػسف عمى الشرارػ في األنجلذ في معخكة أقميج أو  -ٜٖ

م ، التي ُقتل فييا ابغ الفػندػ الدادس ، وكانت ىحه السعخكة ))ثانية الدالقة (( بحدب ٚٓٔٔه/ٔٓ٘أقمير سشة 
؛ ابغ القصان: ٗٔٔدبػس: تاريخ األنجلذ، ص، ويشطخ أيزًا: ابغ الكخ  ٖٕ٘/ٖتعبيخ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، 

، ٕٓ-ٜٔص ؛ مؤنذ: الثغخ األعمى األنجلدي،ٓ٘-ٜٗ/ٗ؛ ابغ عحارؼ: البيان السغخب، ٙٙ-ٖٙنطع الجسان، ص
، فزاًل عغ االنترار ٖٕٔ-ٕ٘ٓ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٚٗٔ-٘ٗٔ؛ شعيخة: السخابصػن، صٖٗ-ٖ٘

؛ شعيخة: السخابصػن، ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖعمى الشرارػ في مػقعة أفخاغة. يشطخ: ابغ الخصيب: أعسال األعالم، 
ػ األنجلذ في عيج والجه، كسا ؛ وكحلظ االنترارات التي حققيا األميخ تاشفيغ بغ عمي عمى نرار  ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔص

م، وغدوة جبل القرخ ، وغيخىا. يشطخ: مجيػل: الحمل ٖٖٔٔه/ٕٛ٘حجث في غدوتو الذييخة بأحػاز بصميػس سشة 
 .  ٖٓٔ-ٕٕٔالسػشية، ص
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 .  ٕٕٙ-ٕٕٗ،  ٜٛٔ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٜٗٔ-ٛٗٔيشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص -ٓٗ
هللا دمحم بغ عبج هللا بغ ُتػَمْخت، ُأختمف في ندبو اذ قيل انو يشتسي الى الخسػل  السيجؼ بغ تػمخت: ىػ أبػ عبج -ٔٗ

)صمى هللا عميو وآلو وسمع( عغ شخيق الفخع الحدشي، وىشاك رأؼ آخخ ُيخجع ندبو الى البخبخ عغ شخيق قبيمة 
فإنَّ ابغ تػمخت ىحا ُيَعجُّ الدعيع الخوحي لمسػحجيغ ىخغــــــــــــــــــــــــــــــة السرسػدية ، ويبجو أنو األرجح. وعمى أية حال، 

ومؤسذ دعػتيع بعج أن ادعى االمامة وتمقب بالسيجؼ ، فاستصاع بحلظ وضع المبشات اأُلولى لمجولة السػحجية التي 
م خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي. يشطخ: البيحق: أخبار السيجؼ بغ تػمخت، ٜٕٔٔه/ٕٗ٘أكسميا مغ بعج وفاتو سشة 

؛ ابغ ٘٘-٘ٗ/٘وما بعجىا؛ ابغ خمكان: وؼيات األعيان،  ٕ٘ٗ؛ عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص ٜٙ-ٔٔص
 . ٙٚ-ٛ٘/ٗ؛ الدساللي: اإلعالم، ٛ-ٖ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٖٓٔ-ٖٓٓ/ٙخمجون: تاريخ، 

مغ الخاجح أنو بخبخؼ  عبج السؤمغ بغ عمي: ىػ أبػ دمحم عبج السؤمغ بغ عمي ، ُأختمف في ندبو أيزًا إال أنَّ  -ٕٗ
م في القزاء عمى الجولة ٜٕٔٔه/ٕٗ٘مغ قبيمة كػمية الدناتية. استصاع اكسال جيػد ابغ تػمخت بعج وفاتو سشة 

م ، وتػحيج بالد السغخب تحت سمصتو فزاًل عغ ٙٗٔٔه/ٔٗ٘السخابصية واالستيالء عمى عاصستيا مخاكر سشة 
م حتى ٕٙٔٔه/ٛ٘٘الكبخػ التي حكستيا ُأسختو مغ بعج وفاتو سشة  األنجلذ. وبحلظ استصاع تأسيذ دولة السػحجيغ

وما بعجىا؛ ابغ  ٕ٘ٙم. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، صٜٕٙٔه/ٛٙٙزواليا عمى أيجؼ السخيشييغ سشة 
؛ الدركذي: تاريخ ٕ٘ٓ-ٖٛٔ؛ ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕٓٗ-ٖٕٚ/ٖخمكان: وؼيات األعيان، 

 .  ٜٖٛ -ٜٖٔ/ٛوما بعجىا؛ الدساللي: اإلعالم،  ٜٛ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٗ-ٚالجولتيغ، ص
كع( شسال أغسات،  ٕٗمخاكر: ىي مجيشة تقع في داخل السغخب األقرى عمى بعج اثشي عذخ مياًل )حػالي  -ٖٗ

م، واتخحىا ٙٙٓٔه/ٜ٘ٗم وقيل في سشة ٚٚٓٔه/ٓٚٗوقج أسديا أميخ السخابصيغ يػسف بغ تاشفيغ في سشة 
اصسًة لجولتو، وسخعان ما أصبحت واحجة مغ أشيخ مجن السغخب األقرى ال بل مجن بالد السغخب والعالع ع

االسالمي، اذ ازدادت أىسيتيا في عرخ السػحجيغ الحيغ اتخحوىا عاصسًة لجولتيع أيزًا وزادوا مغ عسخانيا. يشطخ: 
 . ٔٗ٘-ٓٗ٘الحسيخؼ: الخوض السعصار، ص

-ٜٜ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕ٘ٙ-ٕٗٙ،  ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٖل األعالم، يشطخ: ابغ الخصيب: أعسا -ٗٗ
 .  ٓٗٔ-ٖ٘ٔ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٓٗٔ
السخيجون: ىػ إسٌع ُأشمق عمى أتباع شيػخ الجساعات الرػؼية التي كثخت آنحاك بسختمف أعسال األنجلذ، ومغ  -٘ٗ

وأبػ الحكع بغ بخجان ، ولع يكتف ىؤالء بالدىج والعبادة، أشيخ زعسائيع أبػ العباس بغ العخيف وأبػ القاسع بغ قدي 
بل تحػلت بعس فخقيع إلى جساعات مغ السحاربيغ تصسح إلى نيل الحكع، وال سيسا جساعة ابغ قدي الثائخ عمى 

م، اذ خاض مع جساعتو عجدًا مغ السعارك ضجىع،  تسكشػا ٗٗٔٔه/ٜٖ٘السخابصيغ في غخبي األنجلذ مشح سشة 
غ انتداع الكثيخ مغ مجن األنجلذ مغ أيجييع، إلى أن انتيى بيع السصاف أخيخًا باالنزػاء تحت سيادة عمى أثخىا م

؛ ٕٚ-ٕٕم. يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، صٔ٘ٔٔه/ٙٗ٘السػحجيغ، وقتل زعيسيع ابغ قدي سشة 
؛ وعغ ثػرات السخيجيغ ٕٕ٘-ٕٛٗ/ٕ؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، ٕٕٓ-ٜٚٔ/ٕابغ األبار: الحمة الديخاء، 

وما  ٜٗوغيخىا مغ الثػرات التي حجثت ضج السخابصيغ في األنجلذ يشطخ: دنجش: األنجلذ في نياية السخابصيغ، ص
 . ٚٛ-ٜٙبعجىا؛ أبػ رميمة: عالقات السػحجيغ، ص
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 . ٛ٘ٔ-٘٘ٔيشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص - ٙٗ
 . ٕٛٛ-ٜٕٗمية، صعغ دعػة ابغ تػمخت يشطخ: الفخد بل: الفخق االسال - ٚٗ
 .    ٖٓٔ-ٜٛ؛ أبػ رميمة: عالقات السػحجيغ، ص٘ٓٔ-ٗٓٔيشطخ: دنجش: األنجلذ في نياية السخابصيغ، ص -ٛٗ
 .  ٛ٘ٔيشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، ص - ٜٗ
 .  ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔ؛ السقخؼ: نفح الصيب،  ٜ٘ٔيشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، ص - ٓ٘
ب بغ يػسف بغ عبج السؤمغ بغ عمي، تػلى خالفة السػحجيغ بعج وفاة يعقػب السشرػر: ىػ أبػ يػسف يعقػ  -ٔ٘

م، وُيَعجُّ مغ ٜٛٔٔه/ٜ٘٘م، وقج دامت خالفتو خسدة عذخ عامًا انتيت بػفاتو سشة ٗٛٔٔه/ٓٛ٘والجه سشة 
-ٖٖٙأفزل الخمفاء السػحجيغ لسا تحقق في عيجه مغ انجازات مختمفة. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص

؛ الدساللي: ٖٕ٘-ٓٚٔقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيان٘ٔ-ٖ/ٚ؛ ابغ خمكان: وؼيات األعيان، ٖ٘ٛ
 ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: نجار: السغخب واألنجلذ في عيج السشرػر السػحجؼ . ٕٓٚ-ٕٗٙ/ٓٔاإلعالم، 

السػحجون عمى الداحل الغخبي مغ مجيشة رباط الفتح: وُتدسى أيزًا الخباط اخترارًا  ، وىي مجيشة أنذأىا   - ٕ٘
السغخب األقرى السصل عمى السحيط األشمدي، عمى الزفة اليدخػ لشيخ أبي رقخاق )نيخ سال(  الحؼ يرب في 
ذلظ السحيط ، وتحجيجًا قخب مربو، ويفرل نيخ أبي رقخاق بيشيا وبيغ مجيشة سال التي تقع عمى ضفتو اليسشى. 

وما بعجىا؛ سالع: مجيشة الخباط في التاريخ  ٜٖٕ/ٔؼ: سال ورباط الفتح، لمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الشاصخ 
 وما بعجىا .  ٖاالسالمي، ص

يػسف بغ عبج السؤمغ: ىػ أبػ يعقػب يػسف بغ عبج السؤمغ بغ عمي ثاني خمفاء السػحجيغ، تػلى بعج وفاة  - ٖ٘
ع سشػات مغ حكسو واتفاق الكمسة عميو مغ م، ولع َيَتَدَع بأميخ السؤمشيغ إال بعج مخور بزٕٙٔٔه/ٛ٘٘والجه سشة 

جانب ُأسختو. حقق السػحجون في عيجه بعس االنترارات السيسة وال سيسا في األنجلذ حيث تع القزاء عمى امارة 
م، ُعخف الخميفة يػسف باىتساماتو العمسية. وقج استسخت خالفتو ٔٚٔٔه/ٚٙ٘ابغ مخدنير في شخق البالد سشة 

م متأثخًا بالجخاح التي ُأصيب بيا أثشاء حراره لسجيشة ششتخيغ في غخب األنجلذ . ٗٛٔٔه/ٓٛ٘حتى وفاتو سشة 
وما بعجىا؛ ابغ أبي  ٖٛقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيانٖٛٔ-ٖٓٔ/ٚيشطخ: ابغ خمكان: وؼيات األعيان،

 ج السؤمغ . ؛ القخيذي: يػسف بغ عب  ٔٗٔ-ٖٔٔ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓزرع: األنيذ السصخب، ص
؛ العبادؼ: ٖٛٔ؛ ابغ سعيج: كتاب الجغخاؼيا، صٜٖ٘-ٖٚ٘يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٗ٘

؛ ٕٙٚ-ٕ٘ٚ؛ سالع والعبادؼ: تاريخ البحخية االسالمية، ص ٕٖٙ-ٖٔٙدراسات في تاريخ السغخب واألنجلذ، ص
 . ٖٕٛميخانجا: التاريخ الدياسي لالمبخاشػرية السػحجية، ص

جديخة شخيف: تقع عمى الداحل الجشػبي لألنجلذ السصل عمى البحخ الستػسط، في أول السجاز السدسى  - ٘٘
بالدقاق )مزيق جبل شارق( ، وتترل مغ جيتيا الغخبية بالسحيط األشمدي، وىي مجيشة صغيخة ، ُيحيط بيا سػر 

يحا االسع ندبًة الى شخيف بغ مالظ مغ تخاب، ويذقيا نيخ صغيخ، وتحتػؼ عمى أسػاق وفشادق وحسامات، وُسسيت ب
 . ٕٚٔم. الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٓٔٚىـ/ٜٔقائج الحسمة االستصالعية االسالمية عمى األنجلذ سشة 

 . ٕٕٔ؛ الرجيق بغ العخبي: كتاب السغخب، ص ٙٚٗالحسيخؼ: الخوض السعصار، ص - ٙ٘
 . ٕٛ٘؛ سالع والعبادؼ: تاريخ البحخية االسالمية، صٕٕٛعبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص - ٚ٘
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الخميفة الشاصخ: ىػ ابػ عبج هللا دمحم بغ يعقػب السشرػر بغ يػسف بغ عبج السؤمغ، السمقب بالشاصخ لجيغ  -ٛ٘
ة مشيا: قزاؤه عمى بشي غانية في م، شيج عيجه أحجاثًا ميسٜٛٔٔه/ٜ٘٘هللا، ولي الخالفة بعج وفاة أبيو في سشة 

معقميع بالجدر الذخؾية واضعافيع في افخيؿية، وتػلية الذيخ أبي دمحم عبج الػاحج بغ أبي حفز عمى افخيؿية في سشة 
م ومشحو صالحيات واسعة، وآخخ ىحه األحجاث السيسة ىػ اليديسة الفادحة لمسػحجيغ أمام السسالظ ٕٙٓٔه/ٖٓٙ

م. يشطخ: عبج الػاحج ٖٕٔٔه/ٓٔٙم، تػفي في سشة ٕٕٔٔه/ٜٓٙقاب باألنجلذ في سشة الشرخانية في معخكة الع
؛ ابغ أبي زرع: األنيذ ٕ٘ٙ-ٖٕٙقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيانٖٓٗ-ٖٙٛالسخاكذي: السعجب، ص

؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: السعسػرؼ: األميخ  ٜٙٔ-ٚٙٔ/ٗ؛ الدساللي: اإلعالم، ٕٔٗ-ٖٕٔالسصخب، ص
 دمحم الشاصخ لجيغ هللا السػحجؼ .

م(، وتحجيجًا ٖٕٔٔ-ٜٛٔٔه/ٓٔٙ-ٜ٘٘معخكة العقاب: حجثت ىحه السعخكة في أواخخ عيج الخميفة الشاصخ ) -ٜ٘
م ، في مػضع العقاب بيغ جيان وقمعة رباح مغ بالد األنجلذ، وقج انتيت ٕٕٔٔه/ٜٓٙفي شيخ صفخ مغ عام 

أمام تحالف القػػ الشرخانية اأُلوربية بؿيادة ممظ قذتالة الفػندػ الثامغ. يشطخ: بيديسة الجير االسالمي ىديسًة كبخػ 
؛ ابغ عحارؼ: ٖٛٔ-ٖٚٔ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٖٓٗ-ٜٖٛعبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص

؛ ويشطخ أيزًا: بدوجي: ٕٓٗ-ٖٖٕ؛ ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕ٘ٙ-ٕٓٙقدع السػحجيغ، ص-البيان
 وما بعجىا. ٛٔٔلة السػحجيغ بعج مػقعة العقاب، صدو 

-ٖٗٙدولة الحفرييغ: استسجت ىحه الجولة التي قامت في مشصقة السغخب األدنى ))افخيؿية(( لمحؿبة ) -ٓٙ
م( تدسيتيا مغ جج اأُلسخة الحاكسة فييا الذيخ أبي حفز عسخ بغ يحيى اليشتاتي ، الحؼ ُيَعجُّ ٖٚ٘ٔ-ٖٕٚٔه/ٜٔٛ

م السػحجيغ وميجييع ابغ تػمخت ، مغ قبيمتو ىشتاتة السرسػدية، وانتطع في ِعجاد صحابتو العذخة أول مغ بايع اما
(، ثع أصبح  وُأسختو ٖٔٚ-ٖٓٚ،  ٖٓٙ/ٙالدابقيغ الى دعػتو، أو ما ُيعخفػن بأىل الجساعة )ابغ خمجون: تاريخ، 

في دولتيع بالسغخب واألنجلذ، الى أن  مغ السقخبيغ لخمفاء السػحجيغ مغ بشي عبج السؤمغ، وكان ليع دوٌر بارزٌ 
سشحت ليع الفخصة في تأسيذ دولة مدتقمة في الطخف والتاريخ الُسذار الييسا أعاله ، لمسديج مغ السعمػمات يشطخ: 

وما بعجىا؛ الباجي  ٖٕوما بعجىا؛ الدركذي: تاريخ الجواتيغ، ص ٛٗابغ الذساع: األدلة البيشة الشػرانية، ص
 وما بعجىا؛ السصػؼ: الدمصشة الحفرية؛ البجراني: الجولة الحفرية . ٕٙٔالشؿية، ص السدعػدؼ: الخالصة

بشي عبج الػاد: ندبًة إلى بشي عبج الػاد وىع أحج بصػن قبيمة زناتة، التي استقخت في السغخب األوسط، دولة  -ٔٙ
م أن يؤسذ دولة ٖٕ٘ٔه/ٖٖٙ وُعخفػا أيزًا ببشي زيان ندبَة الى أميخىع يغسخاسغ بغ زيان، الحؼ استصاع في سشة

قػية في تمظ السشصقة، اتخحت مغ تمسدان عاصسًة ليا، ودخمت في صخاع مع الحفرييغ وبشي مخيغ، وقج عسخت 
م. يشطخ: مكيػؼ: األوضاع ٗ٘٘ٔه/ٕٜٙىحه الجولة مجة شػيمة أربأت عمى ثالثة قخون ، اذ تع سقػشيا في سشة 

 . ٙٚ-ٗٙ، ٖ٘وما بعجىا؛ شقجان: تمسدان في العيج الدياني، ص ٘ٗ، صالدياسية والثقاؼية لمجولة العبج الػادية
أبػ الحدغ السخيشي: ىػ أبػ الحدغ عمي بغ عثسان بغ يعقػب بغ عبج الحق السمقب بالسشرػر باهلل ، بػيع  -ٕٙ

مغ  م . وُيَعجُّ مغ أفخع سالشيغ بشي مخيغ، تسكغٖٖٓٔه/ٖٔٚبعج أبيو في الخامذ والعذخيغ مغ ذؼ القعجة سشة 
م، واستفحل ممكو وَمَمَظ السغخب بأجسعو بعج أن استػلى عمى ٖٖٔٔه/ٕٖٚاستخجاع جبل شارق في األنجلذ سشة 

تمسدان عاصسة بشي زيان وعمى تػنذ عاصسة الحفرييغ، وبشى القرػر والسجارس. اال أنَّ أحػالو قج تجىػرت بعج 



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
124 

 

124 

                                                                                                                                                                            

م ، ثع خخج السغخبان األدنى ٖٓٗٔه/ٔٗٚسشة ذلظ فُسشي بيديسة أمام الشرارػ في األنجلذ في معخكة شخيف 
م ترجػ لو ابشو أبػ عشان فارس فيدمو وانتدع ٖٓ٘ٔه/ٔ٘ٚواألوسط عغ سيصختو، وعشج عػدتو الى مخاكر سشة 

وما ٖٕٔالدمصة مغ يجه ، ولع يمبث الدمصان أبػ الحدغ أن تػفي في الدشة التالية. يشطخ: ابغ مخزوق: السدشج ، ص
ومابعجىا ؛ الدساللي:  ٛٔٔ/ ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٔجحوة االقتباس،  بعجىا؛ ابغ القاضي:

 . ٘ٚٔ-ٔٚٔ/ٜاإلعالم، 
 . ٛٙٔ، ٚٙٔأحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص  - ٖٙ
وما بعجىا؛  ٕٗ٘/ٚخ، وما بعجىا؛ ابغ خمجون: تاري ٖٖٔيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٗٙ

 وما بعجىا. ٖٚ/ٖالشاصخؼ: االستقرا، 
عغ مذيخة الغداة ودورىا في الجفاع عغ سمصشة غخناشة ضج ىجسات السسالظ االسبانية الشرخانية، يشطخ:  - ٘ٙ

 ىا. بعجوما  ٕ٘؛ فؤاد: خصة مذيخة الغداة، صٗ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٔالسقخؼ: نفح الصيب، 
يػسف يعقػب بغ عبج الحق بغ محيػ بغ أبي بكخ بغ حسامة السخيشي  أبػ يػسف يعقػب السشرػر: ىػ أبػ - ٙٙ

م، وشيج عيجه ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙالدناتي، السمقب بالسشرػر باهلل، تػلى امارة السخيشييغ بعج وفاة أخيو أبي بكخ في سشة 
القزاء جسمة مغ االنجازات السيسة في تاريخ السغخب واألنجلذ مشيا: االستيالء عمى مخاكر عاصسة السػحجيغ و 

م، وتأسيذ مجيشة فاس الججيج واتخاذىا عاصسًة لجولتو، والعبػر ٜٕٙٔه/ٛٙٙعمى دولتيع في شيخ محخم مغ سشة 
الى األنجلذ مخات عجة لمجفاع عغ سمصشة غخناشة ضج السسالظ الشرخانية، تػفي في شيخ محخم سشة 

وما بعجىا؛ ابغ  ٘ٛالحخيخة الدشية، ص م بعج حكٍع داَم حػالي ثالثيغ عامًا . يشطخ: ابغ أبي زرع:ٕٙٛٔه/٘ٛٙ
 .   ٖٕٚ-ٕٓٚ/ٓٔ؛ الدساللي: اإلعالم، ٛ٘٘-ٙ٘٘القاضي: جحوة االقتباس، ص

؛ ٕٓٔ-ٜٔٔ،  ٚٔٔ/ٚ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٖٖٚ-ٖٖ٘يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٚٙ
 ٔٔٔ-ٓٔٔسغخب األوسط، ص؛ بغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمٖٖ-ٕٖ/ٖالشاصخؼ: االستقرا، 

 ؛ وقج اختمف ىؤالء السؤرخػن في تحجيج تأريخ السعخكة، والتأريخ السحكػر في الستغ مشقػل عغ ابغ أبي زرع.
 . ٓ٘-ٜٗ/ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٚيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٛٙ
سجمساسة: ىي مجيشة تقع جشػب شخق السغخب األقرى، أسديا أبػ القاسع سسكػ بغ واسػل السكشاسي لتكػن  - ٜٙ

م . وكانت ذات أىسية اقترادية وال سيسا في ٚ٘ٚه/ٓٗٔعاصسًة لجولتو التي ُعخفت بجولة بشي مجرار وذلظ سشة 
صخيق الغخبي الحؼ يخبط بيغ شسال السغخب الجانب التجارؼ، اذ كانت مغ أىع السحصات التجارية الػاقعة عمى ال

؛ الفخيجي:  ٔ٘ٔ-ٛٗٔاألقرى وافخيؿيا جشػب الرحخاء السعخوفة بالدػدان الغخبي. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ص
 . ٗٚ-ٔ٘دولة بشي مجرار في سجمساسة، ص

دياسية ؛ بغ مرصفى: العالقات الٖٚ-ٖٙ/ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٗٔٔ/ٚيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٓٚ
 .  ٔٔٔواالقترادية لمسغخب األوسط، ص

 .  ٔٔٔبغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط، ص - ٔٚ
 ٔٚالسغاربية لمجولة الديانية، ص؛ مكيػؼ: العالقات الدياسية والفكخية ٖٛٗ/ٕيحيى بغ خمجون: بػية الخواد،  - ٕٚ
 . ٖٛٗ-ٖٖ٘/ٕيشطخ: يحيى بغ خمجون: بػية الخواد،  - ٖٚ
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؛ مكيػؼ: العالقات الدياسية  ٕٔٔ-ٔٔٔبغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط، ص - ٗٚ
؛ ولعل مسا ُيثبت عجم قجرة الديانييغ عمى مػاجية السخيشييغ لػحجىع بدبب   ٓٚوالفكخية السغاربية لمجولة الديانية، ص

عيجه ابشو أبي سعيج عثسان ، بالتخمي عغ مجابية السخيشييغ ، قػتيع، وصية يغسخاسغ وىػ عمى فخاش السػت لػلي 
 .  ٖٕٔ/ٚوالتػجو بجل ذلظ شصخ الجولة الحفرية السجاورة مغ ناحية الذخق. يشطخ: ابغ خمجون: تاريخ، 

 ٙمجيشة بمشدية: مغ قػاعج األنجلذ السيسة، تقع في شخق البالد، بيشيا وبيغ البحخ الستػسط ثالثة أميال )حػالي  - ٘ٚ
كع(، وتبعج عغ قخشبة عمى شخيق بّجانة ستة عذخ يػمًا، وعمى شخيق الجادة ثالثة عذخ يػمًا، وىي مجيشة سيمية، عامخة 
القصخ، كثيخة التجارات والحط واالقالع، ويسخ بيا نيخ جاٍر يدقي مدارعيا وبداتيشيا السشتذخة عمى ضفافو. يشطخ: 

 .٘٘-ٚٗالحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص
الَسٍخيَّة: ىي مجبشة محجثة تقع في جشػب شخق األنجلذ، أمخ ببشائيا عبج الخحسغ الثالث السمقب بالشاصخ لجيغ   - ٙٚ

م. ُأتخحت مخسى لمدفغ بعج أن غداىا الشػرمان السعخوفيغ بالسجػس، وسخعان ما أصبحت ٜ٘٘ه/ٖٗٗهللا في سشة 
؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٕٓٔ-ٔٓٔية، صأشيخ قػاعج اأُلسصػل األنجلدي: يشطخ: الدىخؼ: كتاب الجغخاؼ

 . ٗٛٔ-ٖٛٔص
-ٕٔٛه/ٖٕٛ-ُٕٙٓمْخِسية : وىي قاعجة كػرة ُتْجميخ، ُبشيت في عيج األميخ عبج الخحسغ بغ الحكع )  -  ٚٚ

م(، وُأتخحت دارًا لمعسال ومقخًا لمقػاد، وتقع عمى نيخ كبيخ يدقي جسيع أراضييا، وليا جامع جميل، وحسامات ٕ٘ٛ
 . ٖٛٔ-ٔٛٔاق عامخة، وىي رخيرة الفػاكو بدبب كثختيا. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صوأسػ 
شخير: ىي مجيشة متػسصة حريشة حدشة الجيات، ذات مػقع قخيب مغ البحخ، ُتَعجُّ مغ كػر شحونة،  تبعج  - ٛٚ

غ الكخوم والتيغ والديتػن. كع(، وتذتيخ بجػدة مدروعاتيا م ٓ٘عغ قمذانة مدافة خسدة وعذخيغ مياًل )حػالي 
 .ٕٓٔيشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص

؛ ابغ الذساع: األدلة ٜٓٔ؛ ابغ القشفح: الفارسية، صٜٖٗ-ٕٜٖ،  ٜٖٛ-ٖ٘ٛ/ٙيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٜٚ
، ٓٔٔ-ٜٓٔ؛ البجراني: الجولة الحفرية، صٕٚ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٓٙ، ٜ٘البيشة الشػرانية، ص

ٕٖٔ-ٕٔٗ . 
 . ٕٛ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٖٛٛ/ٙابغ خمجون: تاريخ،  - ٓٛ
 . ٖٛٔالسصػؼ: الدمصشة الحفرية، ص - ٔٛ
مػسى بغ نريخ: ىػ مػسى بغ نريخ بغ عبج الخحسغ المخسي، اختمفت الخوايات حػل تأريخ واليتو عمى  - ٕٛ

م ، ثع أرسل حسمة ٜٓٚىـ/ٜٓبالد السغخب مغ قبل اأُلمػييغ ، إال أنيا اتفقت عمى انو استكسل فتح البالد سشة 
ج أن ميج لحلظ بحسمة شخيف بغ مالظ م ، بعٔٔٚىـ/ٕٜعدكخية بؿيادة شارق بغ زياد لفتح بالد األنجلذ سشة 

؛ سعج زغمػل: تاريخ  ٜٕٓ-ٕٓٓم. يشطخ: الشػيخؼ: تاريخ السغخب االسالمي، صٓٔٚىـ/ٜٔاالستصالعية سشة 
 . ٖٛ-ٛٔ؛ زاجي: المخسيػن، ص ٕٕٙ-ٕٔٗ/ٔالسغخب العخبي، 

-ٛٔٚىـ/ٕٓٔ-ٓٓٔذ )كصالعة الدسح بغ مالظ الخػالني الحؼ عيشو عسخ بغ عبج العديد واليًا عمى األنجل -ٖٛ
-ٓٗٔم( ، فقجميا مغ دمذق بخفقة أكثخ مغ خسدسائة رجل مغ الؿبائل اليسانية . الغداني: رحمة الػزيخ، صٕٓٚ
 . ٘٘؛ الخالجؼ: االستقخار ، صٙٛٔ؛ شو: الفتح واالستقخار، صٛٔٔ؛ يػسف: دور اليسشييغ، صٔٗٔ
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، شالعة الحخ بغ عبج الخحسغ الثقفي الحؼ قجم مغ الصػالع العدكخية التي قجمت األنجلذ مغ بالد السغخب -ٗٛ
م مغ قبل والي افخيؿية دمحم بغ يديج ، وكان بخفقتو أربعسائة ٚٔٚىـ/ٜٜاالنجلذ مغ افخيؿية بعج تعييشو واليًا عمييا سشة 

 ؛ وشالعة أبي الخصار الحدام بغ ضخار الكمبي ، الحؼ ٕ٘/ٕرجل مغ وجػه افخيؿية. ابغ عحارؼ: البيان السغخب، 
م ـ مغ قبل والي افخيؿية حشطمة بغ ٕٗٚه/ٕ٘ٔقجم ىػ اآلخخ مغ افخيؿية إلى األنجلذ، بعج تعييشو واليًا عمييا سشة 

-ٛٗ؛ مجيػل: أخبار مجسػعة، صٗٗ-ٕٗصفػان الكمبي. يشطخ: يشطخ: ابغ القػشية: تاريخ افتتاح األنجلذ، ص
؛ مجيػل: فتح األنجلذ،  ٖٗ-ٖٖ/ٕان السغخب، ؛ ابغ عحارؼ: البيٖٙ-ٔٙ/ٔ؛ ابغ األبار: الحمة الديخاء، ٜٗ
 .    ٕٙ-ٛ٘ص
قبيمة بشي ىالل: ىي قبيمة عخبية مزخية، تشتدب إلى ىالل بغ عامخ بغ َصعَرعة بغ معاوية بغ بكخ بغ  - ٘ٛ

ىػازن بغ مشرػر بغ ِعْكِخمة بغ َخَرفة بغ ؾيذ َعيالن بغ ُمَزخ. يعػد أصميا إلى وسط نجج، ثع ىاجخت شسااَل 
ذام، ومشو إلى صعيج مرخ واستػششت الزفة الذخؾية لشيخ الشيل. وفي حػالي مشترف القخن الخامذ صػب ال

اليجخؼ/ الحادؼ عذخ السيالدؼ سسح ليع الفاشسيػن باليجخة إلى بالد السغخب، لسعاؾبة أميخ بشي زيخؼ السعد بغ 
فاجتاحػا مشصقة افخيؿية واستػلػا عمى أغمب  باديذ، بدبب استقاللو عشيع سياسيًا ومحىبيًا وإعالن تبعيتو لمعباسييغ.

أجدائيا، ثع أخحوا يتشقمػن في بؿية نػاحي بالد السغخب، إختيارًا وإضصخارًا. وكان ليع دور كبيخ في تاريخ السشاشق 
فييا ؾبائل التي استقخوا فييا. وُعخف انتقاليع إلى بالد السغخب باليجخة الياللية أو التغخيبة الياللية، التي كان يخافقيع 

وما  ٚٔ/ٙ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٕ٘ٚ-ٖٕٚعخبية ُأخخػ كبشي ُسَميع. يشطخ: ابغ حدم: جسيخة أنداب العخب، ص
 وما بعجىا. ٕ٘بعجىا؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ص

ؼ، ندبًة الى بمجة يازور مغ أعسال الخممة اليازورؼ: ىػ أبػ دمحم الحدغ بغ عمي بغ عبج الخحسغ اليازور  - ٙٛ
م( ، وذلظ ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىـ/ٚٛٗ-ٕٚٗبفمدصيغ، ُيَعجُّ واحجًا مغ أبخز وزراء الخميفة الفاشسي السدتشرخ باهلل )

م(، ففزاًل عغ ٛ٘ٓٔ-ٓ٘ٓٔه/ٓ٘ٗ-ٕٗٗلالنجازات الكبيخة التي حققيا شيمة مجة وزارتو البالغة ثسان سشػات )
ديخؼ السعد بغ باديذ، لقصعو الجعػة الدياسية والسحىبية عغ الفاشسييغ ، وخصبتو لمعباسييغ، انتقامو مغ األميخ ال

فقج كان لو دوٌر سياسٌي آخخ تسثل في التشديق مع داعي الجعاة ـبة هللا الذيخازؼ، في تأييج حخكة البداسيخؼ ضج 
-ٓ٘ٗشابخ بغجاد لسجة سشة واحجة )الجولة العباسية، التي أسفخت عغ اقامة الخصبة لمسدتشرخ الفاشسي عمى م

م(. أما مغ الشاحية االقترادية فقج كان لو دوٌر في التخؽيف مغ أعباء األزمة االقترادية ٜ٘ٓٔ-ٛ٘ٓٔه/ٔ٘ٗ
م، وغيخ ذلظ مغ األعسال واالنجازات السختمفة. يشطخ: السقخيدؼ: السقفى ٕ٘ٓٔىـ/ٗٗٗالتي عانت مشيا مرخ سشة 

؛ مخىج: دور الػزيخ الفاشسي اليازورؼ، ٕٕٔ-ٜٔي: أثخ الػزيخ اليازورؼ، ص؛ عبج الشبٛٓٗ-ٖٙٙ/ٖالكبيخ، 
 .  ٖٗ-ٔص
؛ سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ٛٗٔ-ٚٗٔيشطخ: الباجي السدعػدؼ: الخالصة الشؿية، ص - ٚٛ
 .ٜ٘-ٚ٘؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص ٛٛ-ٚٙص
بشػ حساد: يشتدبػن الى حساد بغ بمكيغ بغ زيخؼ بغ مشاد الرشياجي، مؤسذ دولة بشي حساد في السغخب  -ٛٛ

م، وقج دامت ىحه الجولة حتى ٚٔٓٔه/ٛٓٗاألوسط السشذقة عغ دولة بشي زيخؼ في السغخب األدنى، وذلظ في سشة 
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السعمػمات يشطخ: بػ رويبة: الجولة الحسادية؛ م، اذ تع سقػشيا عمى أيجؼ السػحجيغ. لمسديج مغ ٕ٘ٔٔه/ٚٗ٘سشة 
 عػيذ: دولة بشي حساد .

-ٓٔٔ؛ سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، صٙٚ-ٖٚ/ٖالخصيب: أعسال األعالم،  يشطخ: ابغ -ٜٛ
ٔٔ٘  . 
 .  ٜٚ-ٗٚ، ٖٚ/ٕيشطخ: الصيبي: دراسات وبحػث،  - ٜٓ
مجيػل:  ؛ٚٗ-٘ٗقدع السػحجيغ، ص-بغ عحارؼ: البيانعغ قزاء عبج السؤمغ عمى دولة بشي حساد يشطخ: ا -ٜٔ

،  ٓ٘ٔ. وعغ استيالئو عمى دولة بشي زيخؼ يشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، صٜٗٔ-ٛٗٔالحمل السػشية، ص
ٕٔ٘-ٔ٘ٗ   . 
قبيمة مرسػدة: ُتشدب الى مرسػد بغ يػنذ بغ بخبخ، وىي مغ أكثخ ؾبائل البخبخ وأوفخىا، ومغ بصػنيا  - ٕٜ

بخغػاشة وغسارة وأىل جبل درن فزاًل عغ ىشتاتة، وقج استػششت السغخب األقرى مشح حؿبة قجيسة. يشطخ: ابغ 
 .      ٕ٘ٚ/ٙخمجون: تاريخ، 

؛  ٖٓٓ-ٜٕٛ؛ مارسيو: بالد السغخب، ص ٕٔٔ-ٔٔٔ، صيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة -ٖٜ
 .  ٖٛ-ٔٛ؛  حجاد: سياسة الجولة السػحجية، صٕ٘ٔ-ٕٔٔسجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ص

 . ٜٕٖ-ٕٖٗيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٜٗ
 . ٖٖٔ-ٖٖٓيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة ص - ٜ٘
 . ٜٕ٘-ٖٜٕ، صيشطخ: السعجب - ٜٙ
؛ الشاصخؼ: ٖٖٔ-ٖٖٓ، ٜٕٖ-ٕٖٛ، ٕٖ٘-ٕٖٗيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٜٚ

 .ٜٗ، ٖٜ-ٕٜ، ٚٛ-ٙٛ؛ بذيخ: العخب في عرخ السػحجيغ، صٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕاالستقرا، 
ديغ ، احجػ أبػ عبج هللا بغ وانػديغ: ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف بغ وانػديغ ، يشتسي الى ُأسخة بشي وانػ  - ٜٛ

اأُلسخ البارزة في دولة السػحجيغ، التي يخجع أصميا الى البخبخ مغ قبيمة ىشتاتة السرسػدية ، وكان ألبي عبج هللا ىحا 
-ٕٗ٘دوٌر كبيٌخ في دولة السػحجيغ ، بجأت مالمحو بالطيػر في عيج الخميفة عبج السؤمغ بغ عمي )

م( ، ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔىـ/ٓٛ٘-ٛ٘٘شو الخميفة يػسف )م( ، ثع بخز بذكل كبيخ في عيج ابٕٙٔٔ-ٜٕٔٔىـ/ٛ٘٘
 .  ٖٚ-٘ٗفكان لو دوٌر في تػشيج سمصة الجولة السػحجية وال سيسا في األنجلذ . يشطخ: الفخيجي: بشػ انػديغ ، ص

أبػ سعيج يخمف بغ الحديغ: مغ شيػخ السػحجيغ الكبار في عيج عبج السؤمغ بغ عمي وابشو يػسف ، اذ كان  - ٜٜ
في قتال الثائخيغ بالسغخب ، و جياد الشرارػ باألنجلذ . يشطخ: البيحق: أخبار السيجؼ بغ تػمخت، لو دوٌر بارٌز 

( ؛ الشاصخؼ: ٔ، ىامر )ٓٛٔ؛ ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص ٖٛ،  ٕٛ،  ٜٚ،  ٜٙ،  ٙٗص
بيحق والشاصخؼ، ، ويبجو أنَّ ىشاك ترحيفًا قج حرل في اسع والجه، اذ ورد لجػ كل مغ ال ٓٔٔ/ٕاالستقرا، 

 الحدغ، في حيغ ورد لجػ ابغ صاحب الرالة، الحديغ، كسا يتزح مغ الستغ .
م( ، أبخز مغ ُلقب بالديج ٓٛٔٔىـ/٘ٚ٘الديج األعمى: ىػ أبػ حفز عسخ بغ عبج السؤمغ بغ عمي )ت - ٓٓٔ

أة تتػلى االشخاف عمى األعمى في دولة السػحجيغ ، اذ كان أبشاء عبج السؤمغ ُيصمق عمييع لقب الدادة ، وىشاك ـي
-ٛ٘٘شؤونيع تدسى ـيأة الدادة ، كان لمديج األعمى دور كبيخ في خالفة أخيو يػسف بغ عبج السؤمغ )
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م( ، كسا كان أُلسختو مغ بعجه دور متسيد وفاعل في دولة السػحجيغ . السقخؼ: نفح ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔىـ/ٓٛ٘
؛ ولمسديج مغ ٗ٘-ٖ٘محات السحمية، ص؛ الفخيجي: السرص ٚٗٔ-ٙٗٔ؛ مػسى: السػحجون، ص ٓٔٔ/ٖالصيب

 السعمػمات يشطخ: عجيل: ُأسخة الديج األعمى أبي حفز عسخ ابغ عبج السؤمغ .
 . ٓٛٔ-ٜٚٔيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٔٓٔ
بعج الديج أبػ سعيج: ىػ أبػ سعيج عثسان بغ عبج السؤمغ بغ عمي، نذأ في بيئة عمسية ثقاؼية بخعاية والجه، و  - ٕٓٔ

أن بمغ مبمغ الذباب أدػ أدوارًا عدكخية وادارية وعسخانية ميسة في دولة السػحجيغ بالسغخب واألنجلذ خالل عيجؼ 
، كسا تقمج مشرب الػالية عمى مجن جيػش السػحجيغ في عجد مغ السعاركوالجه عبج السؤمغ وأخيو يػسف، اذ قاد 

وغخناشة، وكحلظ قخشبة التي قام بحسمة واسعة لتعسيخىا في  مغخبية وأنجلدية ميسة كدبتة وششجة والجديخة الخزخاء
جبل الفتح( في جشػب األنجلذ، ىحا عمى انذاء مجيشة جبل شارق ) م، فزاًل عغ اشخافو قبلٕٙٔٔىـ/ٚ٘٘سشة 

م نتيجة ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘م. تػفي أبػ سعيج سشة ٓٙٔٔىـ/٘٘٘التي استغخق بشاؤىا ثالث سشػات، اذ تع انجازىا سشة 
-ٕٙاألميخ الديج أبػ سعيج، ص بػباء الصاعػن الحؼ اجتاح بالد السغخب في تمظ الدشة. يشطخ: السدعػدؼ:اصابتو 

ٙٙ. 
كان اليجف الخئيذ مغ تحخك الديج األعمى مغ مخاكر عاصسة الجولة السػحجية الى جبل الفتح )جبل  - ٖٓٔ

و معو الى العاصسة مخاكر ألداء البيعة شارق( في األنجلذ، لاللتقاء بأخيو الديج أبي سعيج ، ومغ َثعَّ اصصحاب
وما بعجىا ؛ الفخيجي: بشػ وانػديغ،  ٜٚٔألخييسا الخميفة يػسف. يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص

 . ٓ٘ص
ششتخيغ: ىي مجيشة مترمة األعسال بأعسال باجة في غخبي األنجلذ ثع غخبي قخشبة، وتقع عمى نيخ تاجة  -ٗٓٔ

بالقخب مغ مربو في السحيط األشمدي ، وتستاز بالحرانة لػقػعيا عمى جبل عاٍل ججًا، استػلى عمييا االسبان سشة 
م، ولكشو ُأصيب بجخاٍح عمى ٗٛٔٔه/ٓٛ٘م، وقج حاصخىا يػسف بغ عبج السؤمغ السػحجؼ في سشة ٛٗٔٔه/ٖٗ٘

؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٜ٘ٔ، صٖ. ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان مجػارىا لع يمبث أن تػفي عمى أثخىاأس
 .ٗٔٔ-ٖٔٔص

 .  ٜٙٔ-ٜ٘ٔابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٘ٓٔ
السمقب بابغ مخدنير، استقل عغ  ابغ مخدنير: ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ دمحم بغ سعج الجحامي -ٙٓٔ

السػحجيغ في شخق األنجلذ حيث أسذ امارتو ىشاك متخحًا مغ مجيشة ُمْخسية عاصسًة لو. وقج خاض صخاعًا مع 
م ودخػل أبشائو في شاعتيع. يشطخ: ابغ خمكان: وؼيات األعيان ، ٔٚٔٔه/ٚٙ٘السػحجيغ انتيى بػفاتو سشة 

  مخدنير وُأسختو يشطخ: جابخ: بشػ مخدنير . ؛ ولمسديج مغ السعمػمات عغ ابغ ٖٔٔ/ٚ
وىحا الجدء مغ  شخق األنجلذ: ىػ الجدء الذخقي مغ األنجلذ، ما بيغ مجيشتي ُتجميخ جشػبًا وسخقدصة شسااًل، - ٚٓٔ

البالد ترب أوديتو )أنياره( في البحخ الستػسط، وتيصل أمصاره بالخيح الذخؾية، بخالف الجدء الغخبي الحؼ ترب أنياره 
، وىشاك مغ جعل الصخف الذسالي ٕٖٔ/ٔالسحيط األشمدي، وتيصل أمصاره بالخيح الغخبية. السقخؼ نفح الصيب،  في

لسشصقة شخق األنجلذ يستج حتى مجيشة شخكػنة الػاقعة الى الجشػب مغ بخشمػنة، وتزع ىحه السشصقة أيزًا الجدر الذخؾية 
فزاًل عغ كػر ومجن عجة. يشطخ: أبػ الفزل: شخق األنجلذ، )جدر البميار( الػاقعة الى الذخق مغ بالد األنجلذ. 
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 .ٖ٘ص
-ٔٔقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيان ٕٕٖ-ٖٖٔيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٛٓٔ
 ٚٛ-ٙٛرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عٕٕٔ-ٕٔٔ، ٗٔٔ
يع بغ جامع، يشتسي الى ُأسخة بشي جامع البخبخية األصل األنجلدية  - ٜٓٔ ابغ جامع: ىػ أبػ دمحم عبج هللا بغ ابخـا

السػشغ، احجػ أبخز اأُلسخ السػالية لمسػحجيغ، وذات دور كبيخ في تاريخيع، وال سيسا مغ الشاحيتيغ االدارية 
ميسة في دولة السػحجيغ، كالػالية عمى مجيشة سبتة، والؿيادة والعدكخية، وكان أبػ دمحم عبج هللا ىحا قج شغل مشاصب 

العامة أُلسصػل السػحجيغ، وما تختب عمييا مغ اسيامو في معاركيع البحخية، فزاًل عغ اسيامو في معارٍك بخية. 
 .   ٕٛ-ٕٙلمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الفخيجي: بشػ جامع، ص

قدع السػحجيغ، -وما بعجىا ؛ ابغ عحارؼ: البيان ٖٕٖص يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، - ٓٔٔ
 . ٗٔ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٕٖ٘-ٕٖٗ/ٙوما بعجىا؛ ابغ خمجون: تاريخ،  ٗٔٔص

كع( مغ السحيط األشمدي، جشػبي مجيشة ٙمجيشة ِشْمب: تقع غخبي األنجلذ عمى بعج ثالثة أميال )حػالي  - ٔٔٔ
ُنبة ، وىي مجيشة ذات بدائط فديحة ، وبصائح عخيزة، وليا جبل مشيف، كثيخة السدارح باجة، وُتَعجُّ قاعجة كػرة ُأْكُذػ 

والسياه, وتجػد فييا زراعة أشجار التفاح، ويحيط بيا سػٌر حريغ. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، 
 . ٓٚ٘-ٕٙ٘/ٔ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: حتاممة: مػسػعة الجيار األنجلدية، ٛٓٔ-ٙٓٔص

؛ بخوفشدال: مجسػع رسائل مػحجية،  ٕٕٔ-ٕٓٔ،  ٕ٘ٓقدع السػججيغ، ص-يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان -ٕٔٔ
  . ٕٕٓالخسالة الخابعة والثالثػن، ص

 .ٖٚٔ-٘ٙٔ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٜٕٕ-ٕٕٓيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٖٔٔ
؛ أحسج: أثخ ٕٓٓ-ٜٙٔ/ٕؼ: االستقرا، ؛ الشاصخ ٕٓٗ-ٖٖٕيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص  - ٗٔٔ

 . ٜ٘-ٖٜالؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص
-ٔٗٔ؛ ماجج: االمام السدتشرخ باهلل، صٖٚ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٛابغ األثيخ: الكامل،  -٘ٔٔ
؛ الصيبي: دراسات ٖٙعرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص ؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل ٕٗٔ

 .   ٜٖٕ-ٖٕٛ؛ شبارو: األنجلذ، صٓٛ-ٜٚ/ٕوبحػث، 
 . ٛٓٔ-ٚٓٔيشطخ: ابغ الكخدبػس: تاريخ األنجلذ، ص - ٙٔٔ
(؛ الصيبي: دراسات ٕ، وىامر)ٔٗ؛ مؤنذ: الثغخ األعمى األنجلدي، صٙٙابغ القصان: نطع الجسان، ص - ٚٔٔ

 . ٔٛ-ٓٛ/ٕوبحػث، 
عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ: ىػ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ المستػني الرشياجي، خمف والجه  -ٛٔٔ

م، وقج اقتفى نيجو في مػاصمة الجياد ٙٓٔٔه/ٓٓ٘يػسف في حكع دولة السخابصيغ بالسغخب واألنجلذ سشة 
م، ٕٓٔٔه/ٗٔ٘في سشة  باألنجلذ ضج السسالظ الشرخانية، وفي عيجه ضيخت دعػة السػحجيغ بدعامة ابغ تػمخت

؛ ٘ٙٔ-ٚ٘ٔم بعج أن استخمف ابشو تاشفيغ. يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕٗٔٔه/ٖٚ٘تػفي سشة 
؛  ٛٗ-ٗٗ/ٜ؛ الدساللي: اإلعالم، ٕٙ-٘٘/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٓٔ-ٗٛمجيػل: الحمل السػشية، ص

  عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ .  ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: اليخفي: دولة السخابصيغ في عيج 
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 .  ٔٙ/ٕيشطخ: الشاصخؼ: االستقرا،  - ٜٔٔ
دمحم الثاني: ىػ دمحم بغ دمحم بغ يػسف بغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ خسيذ بغ نرخ األنرارؼ الخدرجي،  - ٕٓٔ

 ثاني سالشيغ بشي نرخ السعخوفيغ أيزًا ببشي األحسخ، تػلى الحكع في سمصشة غخناشة بعج وفاة والجه سشة
م، وقج أربى عميو بخالٍل مشيا: بخاعة الخط، وحدغ التػؾيع، وايثار العمساء، وقخض الذعخ، واىتسامو ٕٕٚٔه/ٔٚٙ

بقخاءة القخآن الكخيع ومصالعة كتب العمع، ويبجو أنَّ ىحه الخالل كانت سببًا في تمقيبو بالفؿيو، وفزاًل عغ ذلظ فإنَّ 
لشرخية وواضع ألقاب خجمتيا وُمؿيع رسػم السمظ فييا. وقج دامت مجة حكسو الدمصان دمحم الثاني ُيَعجُّ مسيج الجولة ا

-٘ٚ؛ المسحة البجرية، صٙٙ٘-ٙ٘٘/ٔم. يشطخ: ابغ الخصيب: االحاشة، ٖٔٓٔه/ٔٓٚثالثيغ سشة اذ تػفي سشة 
 .    ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٗ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٘ٛ

؛ الشاصخؼ: ٕٙ٘-ٕٗ٘/ٚخمجون: تاريخ، وما بعجىا؛ ابغ  ٖٖٔيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٕٔٔ
أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، وما بعجىا؛  ٜٖ/ٖاالستقرا، 

 . ٚٚٔ-ٛٙٔص
 . ٚٛ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٕٕٔ
سف بغ تاشفيغ ، ُأشتيخ بشػ غانية: ىع أبشاء عمي بغ يحيى السدػفي مغ رجاالت دولة السخابصيغ في عيج يػ  -ٖٕٔ

مشيع يحيى ودمحم الحيغ ُعخفػا ببشي غانية ندبًة إلى ُأميع التي كانت تعخف بيحا االسع ، وذلظ جخيًا عمى تقميج 
وما بعجىا ؛ ويشطخ أيزًا: نرخهللا: عػامل  ٕٖٗمخابصي معخوف. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب ، ص

 .  ٗٛٔ-ٚٚٔاستقالل بشي غانية ، ص
وقج ابتجأوا مذخوعيع التػسعي ىحا في بالد السغخب بغدو مجيشة بجاية عمى ساحل البحخ الستػسط واالستيالء  -ٕٗٔ

 .  ٘ٚٔقدع السػحجيغ، ص-م، يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان٘ٛٔٔه/ٔٛ٘عمييا سشة 
وجيػد  عغ غدو بشي غانية لمسغخبيغ األوسط واألدنى وتحالفيع مع الغد األتخاك والعخب ضج السػحجيغ ، -ٕ٘ٔ

؛ قشبخ: ُأسخة بشي  ٜٚٔ-٘ٛٔقدع السػحجيغ، ص-الخميفة السشرػر في القزاء عمييع ، يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان
 . ٕٖ-ٕ٘،  ٖٕ-ٕٔ؛ نػيػة : أثخ ثػرة بشي غانية، ص ٕٓٔ-ٜٙغانية، ص

 . ٜ٘ٔقدع السػحجيغ، ص-ابغ عحارؼ: البيان -ٕٙٔ
 .  ٜٙ-ٜ٘/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٕٚٔ
بالد السغخب شارك الُغد في قسع ثػرات قامت في مشصقة الدػس ، كثػرة عبج الخحسغ الجدولي ، ففي  -ٕٛٔ

م ، يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘السعخوف بـ )ابغ الجدارة( ، وقتمو واخساد ثػرتو، وذلظ سشة  
 .ٜٖٙ-ٜٖ٘السعجب، ص

 . ٜٛ-ٜٚ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث ،  - ٜٕٔ
-ٙٗٔٔه/ٛٙٙ-ٔٗ٘مح مالي يعشي الخاتب، وقج كثخ استعسالو في العرخ السػحجؼ )الَبَخَكة: مرص - ٖٓٔ

م(، ويخجع الى العامل الجيشي، فالسيجؼ ابغ تػمخت لسا أسذ دعػتو عمى تخكيب مغ السحاىب االسالمية، ٜٕٙٔ
نت الحخكة في بجايتيا وتذبو بالخسػل )صمى هللا عميو وآلو وسمع( وقمجه في أفعالو وندبو، ُعجَّ عسمو ىحا مقجسًا، فكا

تعتسج عمى بخكتو الجيشية. ولسا تحػلت الحخكـــــــــة الى دولة في عيج خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي، وورث ىحا مع أبشائو 
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ؼيسا ورثػه عغ ابغ تػمخت بخكتو، إال أنيا اتخحت في عيجىع ُبعجًا آخخ، فمع َتُعج صجقة كسا كانت مغ قبل، بل 
 .ير أؼ رزقًا أو راتبًا، اتخحت أحيانًا صيغة مشتطسة، وأحيانًا كانت ُتػزع في مشاسبات معيشةأصبحت تعشي عصاًء لمج

حيث أشار  ٕٔٚ؛ ويشطخ أيزًا: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، صٗٛٔٔ/ٗالصػيل: البخكة، معمسة السغخب، 
شاسبة تججيج البيعة لو في سشة الى اصجار الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ أمخًا بتػزيع بخكة عامة ابتياجًا بس

 حيث أشار الى البخكات بسعشى العصاء أو الخاتب؛ ٖٖ٘قدع السػحجيغ، ص-م؛ ابغ عحارؼ: البيانٗٙٔٔه/ٓٙ٘
؛ ولمسديج مغ السعمػمات ٓٗٔ/٘؛ القمقذشجؼ: صبح األعذى،ٕٕٔ،صٗابغ فزل هللا العسخؼ: مدالظ األبرار، س

 .ٛٗ-ٗٗصيشطخ: الفخيجي: السرصمحات السحمية، 
الديام أو األسيام: جسع سيع ، وىػ مرصمح ُأشمق في بالد السغخب عمى االقصاع العدكخؼ ، ابغ عحارؼ:  - ٖٔٔ
؛ الفخيجي: السرصمحات السحمية، ٚٓٔ؛ بذيخ: العخب في عرخ السػحجيغ، ص ٘ٓٗقدع السػحجيغ، ص -البيان
 .  ٘ٛص

 . ٕٖٕقدع السػحجيغ، ص -ابغ عحارؼ: البيان - ٕٖٔ
 . ٕٕٗي: تاريخ السغخب، صالقبم -ٖٖٔ
 . ٜٛ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٖٗٔ
؛ ٛٗٔخة الدشية، ص؛ الحخيٖٖ٘، ٖٓ٘، ٜٖٗ، ٖٖٗ، ٕٖٙبغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صيشطخ: ا - ٖ٘ٔ

 . ٚٚٔ-ٙٚٔمجيػل: الحمل السػشية، ص
 . ٔيشطخ: السمخز، ص - ٖٙٔ

   
 المصادر والمراجع

  -المصادر: -أولا 
 م(ٜٕ٘ٔه/ٛ٘ٙابغ األبار، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ أبي بكخ القزاعي )ت 
 م . ٜ٘ٛٔ، دار السعارف، القاىخة، ٕالحمة الديخاء، تحقيق وتعميق: حديغ مؤنذ، ط -ٔ
 م(ٕٖٕٔه/ٖٓٙابغ األثيخ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم )ت 
، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔهللا القاضي، ط الكامل في التاريخ، تحقيق: أبي الفجاء عبج -ٕ

 م .ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ
 م(ٗٙٔٔه/ٓٙ٘االدريدي، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا )ت

 م .ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة،  -ٖ
 م(ٖٚٛٔىـ/ٖٕ٘ٔ)تدعػدؼ البكخؼ الباجي السدعػدؼ، أبػ عبج هللا دمحم الباجي بغ أبي بكخ الس

، دار اآلفاق ٔالخالصة الشؿية في ُأمخاء افخيؿية، تقجيع وتحقيق وتعميق: دمحم زيشيع دمحم عدب، ط -ٗ
 م.ٕٕٔٓالعخبية، القاىخة، 
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 م( ٜٗٓٔه/ٚٛٗالبكخؼ، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد )ت
، ٔتحقيق: عبج الخحسغ عمي الحجي، طجغخاؼية األنجلذ وُأوربا مغ كتاب السدالظ والسسالظ،  -٘

 م.ٜٛٙٔه/ٖٚٛٔدار االرشاد لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت، 
السغخب في ذكخ بالد افخيؿية والسغخب) وىػ جدء مغ كتاب السدالظ والسسالظ( ، دار الكتاب  -ٙ

 االسالمي، القاىخة، )د.ت(   
 م(ٓٙٔٔه/٘٘٘البيحق، أبػ بكخ بغ عمي الرشياجي )ت 
أخبار السيجؼ بغ تػمخت وبجاية دولة السػحجيغ، دار السشرػر لمصباعة والػراقة، الخباط،  -ٚ

 م. ٜٔٚٔ
 م(ٖٙٓٔه/ٙ٘ٗابغ حدم، أبػ دمحم عمي بغ حدم األنجلدي الطاىخؼ )ت

، دار السعارف، مرخ، ٖجسيخة أنداب العخب، تحقيق وتعميق: عبج الدالم دمحم ىارون، ط -ٛ
 م.ٜٔٚٔه/ٜٖٔٔ

 م(ٖٓٔٔه/ٓٔٚأبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج السشعع )ت الحسيخؼ، 
، مكتبة لبشان، بيخوت، ٕالخوض السعصار في خبخ األقصار، تحقيق: احدان عباس، ط -ٜ

 م.ٜٗٛٔ
صفة جديخة األنجلذ )مشتخبة مغ كتاب الخوض السعصار(، نذخ وترحيح وتعميق: إ.ليفي  -ٓٔ

 م. ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، دار الجيل، بيخوت، ٕبخوفشدال، ط
 م(ٖٗٚٔه/ٙٚٚابغ الخصيب، لدان الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الدمساني )ت 

، الشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة، ٔاالحاشة في أخبار غخناشة، تحقيق: دمحم عبج هللا عشان، ط -ٔٔ
 م.ٜٚٚٔه/ٜٖٚٔ

عمق بحلظ مغ الكالم ، أعسال األعالم ؼيسغ بػيع قبل االحتالم مغ ممػك االسالم وما يت -ٕٔ
م ؛ القدع الثاني ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔتحقيق: سيج كدخوؼ حدغ، ط

، دار السكذػف، بيخوت، ٕالسدسى تاريخ اسبانية االسالمية، تحقيق وتعميق: إ. ليفي بخوفشدال، ط
ق وتعميق: أحسج م؛ القدع الثالث السدسى تاريخ السغخب العخبي في العرخ الػسيط، تحقيٜٙ٘ٔ

يع الكتاني، دار الكتاب، الجار البيزاء،   م. ٜٗٙٔمختار العبادؼ ودمحم ابخـا
، دار السجار ٔالمسحة البجرية في الجولة الشرخية، دراسة وتحقيق: دمحم مدعػد جبخان، ط -ٖٔ

 م . ٜٕٓٓاالسالمي، بيخوت، 
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 م( ٘ٓٗٔه/ٛٓٛابغ خمجون، عبج الخحسغ بغ دمحم )ت 
تاريخ ابغ خمجون السدسى )العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع  -ٗٔ

مغ ذوؼ الذأن األكبخ(، ضبط الستغ ووضع الحػاشي والفيارس: خميل شحادة، راجعو: سييل زكار، 
 م  ٕٔٓٓه/ٕٔٗٔدار الفكخ، بيخوت، 

 م(ٕٕٛٔه/ٔٛٙأبي بكخ )تابغ خمكان، شسذ الجيغ أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ  
 وؼيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان، تحقيق: احدان عباس، دار الثقافة، بيخوت، )د.ت( .  -٘ٔ

 م(ٚٗٔٔه/ٕٗ٘الُخشاشي، أبػ دمحم )ت 
األنجلذ في اقتباس األنػار، تقجيع وتحقيق: ايسيميػ مػليشا وخاثيشتػ بػسظ بيال، السجمذ  -ٙٔ

 م . ٜٜٓٔيج التعاون مع العالع العخبي، مجريج، األعمى لألبحاث العمسية، مع
 م(ٕٖ٘ٔه/ٕٙٚابغ أبي زرع، أبػ الحدغ عمي بغ عبج هللا الفاسي )ت بعج  

األنيذ السصخب بخوض القخشاس في أخبار ممػك السغخب وتاريخ مجيشة فاس، دار السشرػر  -ٚٔ
 م .ٕٜٚٔلمصباعة والػراقة، الخباط، 

 م . ٕٜٚٔلجولة السخيشية، دار السشرػر لمصباعة والػراقة، الخباط، الحخيخة الدشية في تاريخ ا -ٛٔ
يع )كان حيًا سشة    م(ٛٛٗٔه/ٜٗٛالدركذي، أبػ عبج هللا دمحم بغ ابخـا

، السكتبة العتيقة، تػنذ،  ٕتاريخ الجولتيغ السػحجية والحفرية، تحقيق وتعميق: دمحم ماضػر،ط -ٜٔ
 م..ٜٙٙٔ

 م( ٕٙٛٔه/٘ٛٙابغ سعيج، عمي بغ مػسى )ت
، مشذػرات السكتب التجارؼ لمصباعة ٔكتاب الجغخاؼيا، تحقيق وتعميق: اسساعيل العخبي، ط -ٕٓ

 م.ٜٓٚٔوالشذخ والتػزيع، بيخوت، 
 م(ٙ٘ٗٔه/ٔٙٛابغ الذساع، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج )ت بعج 

غ دمحم السعسػرؼ، األدلة البيشة الشػرانية في مفاخخ الجولة الحفرية، تحقيق وتقجيع: الصاىخ ب -ٕٔ
 م.. ٜٗٛٔتػنذ، -الجار العخبية لمكتاب، ليبيا

 م(ٜٛٔٔه/ٜٗ٘ابغ صاحب الرالة، عبج السمظ )ت 
 م .ٜٚٛٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٖالسغ باالمامة، تحقيق: عبج اليادؼ التازؼ، ط -ٕٕ

 م( ٜ٘ٓٔه/ٛٛٗعبج هللا بغ بمكيغ، عبج هللا بغ بمكيغ بغ باديذ بغ حبػس )ت
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، ٔكتاب التبيان عغ الحادثة الكائشة بجولة بشي زيخؼ في غخناشة ، تحخيخ: عمي عسخ، ط -ٖٕ
 م.ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔمكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، 

 م(ٔٚٛه/ٕٚ٘ابغ عبج الحكع، أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا )ت
ثقافة الجيشية، القاىخة، فتػح مرخ والسغخب، تحقيق وتقجيع: عمي دمحم عسخ، الشاشخ: مكتبة ال -ٕٗ

 م.ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ
 م(ٜٕٗٔه/ٚٗٙعبج الػاحج السخاكذي، عبج الػاحج بغ عمي )ت 

السعجب في تمخيز أخبار السغخب، تحقيق: دمحم سعيج العخيان، مشذػرات لجشة احياء التخاث  -ٕ٘
 االسالمي، القاىخة )د.ت( . 

 م(ٕٖٔٔه/ٕٔٚابغ عحارؼ، أبػ العباس أحسج السخاكذي )ت بعج  
البيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب، تحقيق ومخاجعة: ج.س.كػالن و إ.ليفي  -ٕٙ

م ، الجدء ٜٓٛٔ، ٕم، الجدء الثاني، طٖٜٛٔ، ٖبخوفشدال، دار الثقافة، بيخوت، الجدء األول، ط
م. القدع الخاص ٖٜٛٔ، ٖم، الجدء الخابع، تحقيق ومخاجعة: احدان عباس، طٖٜٛٔ، ٖالثالث، ط

يع الكتاني وآخخون، طبالسػ  ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔحجيغ، تحقيق: دمحم ابخـا
 م. ٜ٘ٛٔه/ٙٓٗٔ

 م(٘ٛٓٔه/ٛٚٗالعحرؼ، أحسج بغ عسخ بغ أنذ )ت 
نرػص عغ األنجلذ مغ كتاب تخصيع األخبار وتشػيع اآلثار والبدتان في غخائب البمجان  -ٕٚ

األىػاني، مشذػرات معيج الجراسات االسالمية، والسدالظ الى جسيع السسالظ، تحقيق: عبج العديد 
 م.ٜ٘ٙٔمجريج، 

 م(ٚٓٚٔه/ٜٔٔٔالغداني، دمحم بغ عبج الػىاب األنجلدي )ت
، دار ٔم(، حخرىا وقجم ليا نػرؼ الجخاح، طٜٔٙٔ-ٜٓٙٔرحمة الػزيخ في افتكاك األسيخ ) -ٕٛ

 م .ٕٕٓٓ، بيخوت، الدػيجؼ لمشذخ والتػزيع، أبػ ضبي، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ
 م(ٖٛٗٔىـ/ٜٗٚابغ فزل هللا العسخؼ، شياب الجيغ أحسج بغ يحيى )ت 

الدفخ الخابع : مسالظ الـيسغ والغـخب اإلسـالمي وؾبائـل  –مدالظ األبرار في مسالظ األمرار  -ٜٕ
 م. ٕٕٓٓلسجسع الثقافي، أبػ ضبي، ، أالعخب، تحقيق: حسدة أحسج عباس، ط

 م(ٙٔٙٔه/ٕ٘ٓٔابغ القاضي، أحسج بغ دمحم بغ أبي العاؼية السكشاسي )ت 
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جحوة االقتباس في ذكخ مغ حل مغ األعالم مجيشة فاس، دار السشرػر لمصباعة والػراقة،  -ٖٓ
 م. ٖٜٚٔالخباط، 

 م(ٖٕٓٔه/ٕٛٙابغ القصان، أبػ دمحم حدغ بغ عمي بغ دمحم بغ عبج السمظ الكتامي )ت 
تختيب ما سمف مغ أخبار الدمان، دراسة وتقجيع وتحقيق: محسػد عمي مكي، دار نطع الجسان ل -ٖٔ

 الغخب االسالمي، بيخوت، )د.ت( . 
 م( ٛٔٗٔه/ٕٔٛالقمقذشجؼ، شياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عمي )ت 

 م . ٜ٘ٔٔه/ٖٖٖٔصبح األعذى في صشاعة االنذا، السصبعة األميخية، القاىخة،  -ٕٖ
 م(ٚٓٗٔه/ٓٔٛالعباس أحسج بغ حديغ بغ عمي القدشصيشي )تابغ القشفح، أبػ 

الفارسية في مبادغ الجولة الحفرية، تقجيع وتحقيق: دمحم الذاذلي الشيفخ وعبج السجيج التخكي،  -ٖٖ
 م. ٜٛٙٔالجار التػندية لمشذخ، تػنذ، 

 م(ٜٚٚه/ٖٚٙابغ القػشية، أبػ بكخ دمحم بغ عسخ )ت
يع األبيارؼ، طتاريخ افتتاح األنجلذ، تحقيق -ٖٗ ، دار الكتاب السرخؼ، القاىخة، دار ٕ: أبخـا

 م.ٜٜٛٔه/ٓٔٗٔالكتاب المبشاني، بيخوت، 
ابغ الَكخَدُبػس، أبػ مخوان عبج السمظ بغ الَكخَدُبػس التػزرؼ )أواخخ القخن الدادس اليجخؼ/ الثاني 

 عذخ السيالدؼ(
ران ججيجان، وىػ قصعة مغ كتاب تاريخ األنجلذ البغ الَكخَدُبػس ووصفو البغ الذباط ن -ٖ٘

االكتفاء في أخبار الخمفاء، تحقيق: أحسج مختار العبادؼ، معيج الجراسات االسالمية، مجريج، 
 م.ٜٔٚٔ

 م( ٜٖٚٔه/ٔٛٚابغ مخزوق، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ دمحم التمسداني )ت 
وتحقيق: ماريا خيدػس السدشج الرحيح الحدغ في مآثخ ومحاسغ مػالنا أبي الحدغ، دراسة  -ٖٙ

 م . ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔبيغيخا، تقجيع: دمحم بػ عياد، الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، 
 م(ٖٔٙٔه/ٔٗٓٔالسقخؼ، أحسج بغ دمحم التمسداني )ت 

نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب، تحقيق: احدان عباس، دار صادر، بيخوت،  -ٖٚ
 م. ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ

 م(ٔٗٗٔه/٘ٗٛغ أحسج بغ عمي )تالسقخيدؼ، تقي الجي
 مٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔاالسالمي، بيخوت، ، دار الغخب ٔالسقفى الكبيخ، تحقيق: دمحم اليعالوؼ، ط -ٖٛ
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 م(ٖٔٔٔه/ٔٔٚابغ مشطػر، جسال الجيغ أبػ الفزل دمحم بغ مكخم )ت 
 لدان العخب، دار صادر، بيخوت، )د.ت( .  -ٜٖ

 خؼ/العاشخ السيالدؼ(مؤلف أنجلدي مجيػل ) مغ القخن الخابع اليج 
أخبار مجسػعة في فتح األنجلذ وذكخ ُأمخائيا رحسيع هللا والحخوب الػاقعة بيا بيشيع، تحقيق:  -ٓٗ

يع األبيارؼ، ط  مٜٜٛٔه/ٓٔٗٔوت، بيخ -القاىخة، دار الكتاب المبشاني-، دار الكتاب السرخؼ ٕابخـا
 يالدؼ ( مؤلف مخاكذي مجيػل ) مغ القخن الدادس اليجخؼ/الثاني عذخ الس

االستبرار في عجائب األمرار، نذخ وتعميق: سعج زغمػل عبج الحسيج، دار الذؤن الثقاؼية  -ٔٗ
 العامة، بغجاد، )د.ت( .

 مؤلف أنجلدي مجيػل )مغ القخن الثامغ اليجخؼ/الخابع عذخ السيالدؼ( 
الحمل السػشية في ذكخ األخبار السخاكذية، تحقيق: سييل زكار وعبج القادر زمامة، دار  -ٕٗ

 الخشاد الحجيثة، الجار البيزاء، )د.ت( . 
 م(ٜٛٗٔه/ٜ٘ٛمؤلف مجيػل )ت بعج 

، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔتاريخ األنجلذ، دراسة وتحقيق: عبج القادر بػباية، ط -ٖٗ
 م.ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ

 يػلمؤلف مج
فتح األنجلذ، دراسة وتحقيق: لػيذ مػليشا، الشاشخ السجمذ األعمى لألبحاث العمسية، الػكالة  -ٗٗ

 م.ٜٜٗٔاالسبانبة لمتعاون الجولي، مجريج، 
 م(ٕٖٖٔه/ٕٖٚالشػيخؼ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب )ت 

كتاب نياية األرب تاريخ السغخب االسالمي في العرخ الػسيط )الجدء الثاني والعذخون مغ  -٘ٗ
في فشػن األدب(، تحقيق وتعميق: مرصفى أبػ ضيف أحسج، دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء، 

 م. ٜ٘ٛٔ
 م(ٕٕٛٔه/ٕٙٙياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا )ت 

العخبي، بيخوت، ، دار احياء التخاث ٔمعجع البمجان، تقجيع: دمحم عبج الخحسغ السخعذمي، ط -ٙٗ
 م .ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔ

 م(ٖٛٚٔه/ٓٛٚيحيى بغ خمجون، أبػ زكخيا يحيى بغ دمحم )ت
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بػية الخواد في ذكخ السمػك مغ بشي عبج الػاد، الجدء الثاني، تقجيع وتحقيق وتعميق: بػ زياني  -ٚٗ
 م.ٕٚٓٓالجراجي، دار األمل، الجدائخ، 

  -المراجع: -ثانياا 
 أحسج ، مرصفى أبػ ضيف

-ٕٗ٘الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ )أثخ  -ٔ
 م.ٕٜٛٔ، مصبعة دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء، ٔ(، طٕٚٗٔ-ٖٓٔٔه/ٙٚٛ

 ادريذ، اليادؼ روجي
م، نقمو الى ٕٔالى القخن  ٓٔتاريخ افخيؿية في عيج بشي زيخؼ مغ القخن  -الجولة الرشياجية -ٕ

 م.ٕٜٜٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔؼ الداحمي، طالعخبية حساد
 أدىع، عمي

 السعتسج بغ عباد، الشاشخ مكتبة مرخ، القاىخة، )د.ت( . -ٖ
 أشباخ، يػسف

، ٕتاريخ األنجلذ في عيج السخابصيغ والسػحجيغ، تخجسو وعمق عميو دمحم عبج هللا عشان، ط -ٗ
 م.ٜٜٙٔه/ٚٔٗٔالشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة، 

 لفخد بلا
الفخق االسالمية في الذسال االفخيقي مغ الفتح العخبي حتى اليػم، تخجسو عغ الفخندية: عبج  -٘

 م.  ٜٚٛٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٖالخحسغ بجوؼ، ط
 بخوفشدال، إ. ليفي

ط مجسػع رسائل مػحجية مغ انذاء ُكتَّاب الجولة السؤمشية، مصبػعات معيج العمػم السغخبية، ربا -ٙ
 م.ٜٔٗٔالفتح، 

 ُبػَباية، عبجالقادر
، ٔم، طٖٔٓٔ-ٔٔٚه/ٕٕٗ-ٕٜالبخبخ في األنجلذ ومػقفيع مغ فتشة القخن الخامذ اليجخؼ  -ٚ

 م.ٕٔٔٓدار الكتب العمسية، بيخوت، 
 بػرويبة، رشيج 
 مٜٚٚٔه/ٖٚٚٔامعية، الجدائخ، تاريخيا وحزارتيا، ديػان السصبػعات الج -الجولة الحسادية -ٛ

 عبج اليادؼ التازؼ،
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السغخب،  -التاريخ الجبمػماسي لمسغخب مغ أقجم العرػر إلى اليػم، مصابع فزالة، السحسجية -ٜ
 م.ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ

 جابخ، جابخ خميفة 
 مٕٚٔٓدار أمل الججيجة، دمذق،  ،ٔ، طرىع الدياسي والعدكخؼ في األنجلذبشػ مخدنير ودو  -ٓٔ

 الجسعية السغخبية لمتأليف والتخجسة والشذخ
 م.  ٕٗٔٓه/ٖ٘ٗٔ-مٜٜٛٔه/ٓٔٗٔمعمسة السغخب، نذخ: مصابع سال، الخباط،  -ٔٔ

 حتاممة، دمحم عبجة
 م . .ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔاألردن، -، عسانٔمػسػعة الجيار األنجلدية، ط -ٕٔ

 حدغ أحسج محسػد
صفحة مذخقة مغ تاريخ السغخب في العرػر الػسصى، دار الفكخ  -ؾيام دولة السخابصيغ -ٖٔ

 ىخة، )د.ت(.العخبي، القا
 حدغ عمي حدغ

 م.ٜٚٚٔ، مصبعة السختار، القاىخة، ٔعرخ الػالة، ط -تاريخ السغخب العخبي -ٗٔ
 خصاب، محسػد شيت

، مؤسدة عمػم القخآن، بيخوت، مشار لمشذخ والتػزيع، دمذق، ٔقادة فتح األنجلذ، ط -٘ٔ
 م. ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ

 دبػز، دمحم عمي 
 م .ٕٜٙٔه/ٕٖٛٔياء الكتب العخبية، القاىخة، ، دار احٔتاريخ السغخب الكبيخ، ط -ٙٔ

 دنجش، عرست عبج المصيف 
-ٓٔ٘عرخ الصػائف الثاني )-األنجلذ في نياية السخابصيغ ومدتيل السػحجيغ -ٚٔ

 م . ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔم(، طٔ٘ٔٔ-ٙٔٔٔه/ٙٗ٘
 أبػ رميمة ، ىذام

، دار الفخقان ،  ٔوالجول اإلسالمية في األنجلذ ، طعالقات السػحجيغ بالسسالظ الشرخانية  -ٛٔ
 م ٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔاألردن -عسان

 سالع، الديج عبج العديد والعبادؼ، أحسج مختار
 م.ٜٜٙٔتاريخ البحخية االسالمية في السغخب واألنجلذ، دار الشيزة العخبية، بيخوت،  -ٜٔ



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
139 

 

139 

                                                                                                                                                                            

يع  الدامخائي، خميل ابخـا
م(، مصبعة ٕٜٛ-ٗٔٚه/ٖٙٔ-ٜ٘دراسة في أحػالو الدياسية ) -الثغخ األعمى األنجلدي -ٕٓ

 م. ٜٙٚٔأسعج، بغجاد، 
عالقات السخابصيغ بالسسالظ االسبانية باألنجلذ وبالجول االسالمية، دار الحخية لمصباعة،  -ٕٔ

 م.ٜٙٛٔه/ٙٓٗٔبغجاد، 
 سعج زغمػل

 م.ٕٗٓٓاالسكشجرية،  تاريخ السغخب العخبي، مشذأة السعارف، -ٕٕ
يع   الدساللي، العباس بغ ابخـا

، السصبعة ٕاإلعالم بسغ حل مخاكر وأغسات مغ األعالم، راجعو عبج الػىاب بغ مشرػر، ط -ٖٕ
  م . ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔالسمكية، الخباط، 
 شاكخ مرصفى

 م.ٜٜٓٔاألنجلذ في التاريخ، مشذػرات وزارة الثقافة، دمذق،  -ٕٗ
 شبارو، عرام دمحم

، ٔم(، طٕٜٗٔ-ٓٔٚه/ٜٚٛ-ٜٔاألنجلذ مغ الفتح العخبي السخصػد الى الفخدوس السفقػد ) -ٕ٘
 م.ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔدار الشيزة العخبية، بيخوت، 

 شعيخة، دمحم عبج اليادؼ
 م.ٜٜٙٔ، مكتبة القاىخة الحجيثة، القاىخة، ٔه(، طٜٖ٘-ٖٓٗالسخابصػن تاريخيع الدياسي ) -ٕٙ

 الرجيق بغ العخبي 
 م. ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، دار الثقافة ، الخباط، ٖغخب، طكتاب الس -ٕٚ

 شو، عبج الػاحج ذنػن 
، دار السجار االسالمي، ٔالفتح واالستقخار العخبي االسالمي في شسال افخيؿيا واألنجلذ، ط -ٕٛ

 م.ٕٗٓٓبيخوت، 
 الصيبي، أميغ تػفيق 

 م .ٜٜٚٔتػنذ، -الجار العخبية لمكتاب، ليبيا دراسات وبحػث في تاريخ السغخب واألنجلذ، -ٜٕ
 العبادؼ، أحسج مختار 

 م . ٜٛٙٔ، مصبعة السرخؼ، االسكشجرية، ٔدراسات في تاريخ السغخب واألنجلذ، ط -ٖٓ
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 عػيذ، عبج الحميع 
، دار الرحػة، ٕدولة بشي حساد صفحة رائعة مغ التاريخ الجدائخؼ، ط -ٖٔ

 م . ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔالقاىخة،
 عمي صجام نرخ هللا  الفخيجي، 

 م.ٕٕٕٓ، دار ومكتبة البرائخ، بيخوت، ٔبشػ جامع وزراء السػحجيغ وقادة ُأسصػليع، ط -ٕٖ
 م.ٕٕٓٓ، دار أمل الججيجة، دمذق، ٔبشػ وانػديغ ودورىع في دولة السػحجيغ، ط -ٖٖ
ذق، ، دار أمل الججيجة، دمٔالسرصمحات السحمية في تاريخ السغخب االسالمي وحزارتو، ط -ٖٗ

 م. ٕٕٓٓ
 أبػ الفزل، دمحم أحسج 

م( دراســـة فـــي التـــاريخ ٕٚٛٔ-ٕٔٔٔه/ٙٛٙ-٘ٔ٘شـــخق األنـــجلذ فـــي العرـــخ االســـالمي ) -ٖ٘
 م. ٜٜٙٔالدياسي والحزارؼ، دار السعخفة الجامعية، االسكشجرية، 

 لػثيشا، لػيذ سيكػ دؼ 
، مصبعة الذام، ٔشعسة، طالحسػديػن سادة مالقة والجديخة الخزخاء، تخجسة: عجنان دمحم آل  -ٖٙ

 م.ٕٜٜٔ
 ماجج، عبج السشعع

 م.ٜٔٙٔاالمام السدتشرخ باهلل الفاشسي، مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة،  -ٖٚ
 مارسيو، جػرج

بالد السغخب وعالقاتيا بالسذخق االسالمي في العرػر الػسصى، تخجسو عغ الفخندية:  -ٖٛ
محسػد عبج الرسج ـيكل، راجعو واستخخج نرػصو: مرصفى أبػ ضيف أحسج، مشذأة السعارف، 

 م. ٜٜٜٔاالسكشجرية، 
 السصػؼ، دمحم العخوسي

المي، دار الغخب االسالمي، الدمصشة الحفرية تاريخيا الدياسي ودورىا في السغخب االس -ٜٖ
 مٜٙٛٔه/ٙٓٗٔبيخوت، 

 ابغ مشرػر، عبج الػىاب 
 م . ٜٛٙٔه/ٖٛٛٔؾبائل السغخب، السصبعة السمكية، الخباط،  -ٓٗ

 مػسى، عد الجيغ عسخ 
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، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔتشطيساتيع ونطسيع، ط-السػحجون في الغخب االسالمي -ٔٗ
 م .ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ

 مؤنذ، حديغ
لثغخ األعمى األنجلدي في عرخ السخابصيغ وسقػط سخقدصة في يج الشرارػ سشة ا -ٕٗ

 م.ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔم مع أربع وثائق ججيجة، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، ٛٔٔٔه/ٕٔ٘
 ميخانجا، أمبخوسيػ ىػيثي

، ، الشجاح الججيجةٔالتاريخ الدياسي لالمبخاشػرية السػحجية، تعخيب: عبج الػاحج أكسيخ، ط -ٖٗ
 م.ٕٗٓٓالجار البيزاء، 

 الشاصخؼ، أحسج بغ خالج 
االستقرا ألخبار دول السغخب األقرى، تحقيق وتعميق: جعفخ ودمحم الشاصخؼ، دار الكتب،  -ٗٗ

 م . ٜٗ٘ٔالجار البيزاء، 
 الشاصخؼ، جعفخ بغ أحسج

أسصػليسا وقخصشتيسا الجيادية، تحقيق: أحسج بغ جعفخ الشاصخؼ، -سال ورباط الفتح -٘ٗ
 م .ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔصبػعات أكاديسية السسمكة السغخبية، الخباط، م

 اليخفي، سالمة دمحم سمسان
دراسة سياسية وحزارية، دار الشجوة  -دولة السخابصيغ في عيج عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ -ٙٗ

 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔالججيجة ، بيخوت، 
  -الرسائل واأُلطروحات الجامعية: -ثالثاا 

 الدمسان البجراني، نيى أحسج دمحم
الجولة الحفرية الشذأة والتكػيغ )دراسة سياسية(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب،  -ٔ

 م .  ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔجامعة السػصل، 
 بدوجي، وليج

دولة السػحجيغ بعج مػقعة العقاب دراسة في التخاجع الحزارؼ في الغخب االسالمي، رسالة  -ٕ
 مٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓه/ٖٙٗٔ-ٖ٘ٗٔلجدائخ، االسالمية، جامعة اماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم 

 بػباية، ىاجخ



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
142 

 

142 

                                                                                                                                                                            

أخبار الجولة العامخية البغ حيان القخشبي جسع ودراسة وتحقيق، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة،  -ٖ
 م.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓه/ٔٗٗٔكمية العمػم االندانية والعمػم االسالمبة، جامعة وىخان، 

 حاج عبج القادر، يخمف
-مٓٔه/ ٙه الى نياية القخن ٗالجور الدياسي واالسيام الفكخؼ لرشياجة باألنجلذ مغ القخن  -ٗ

م، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية والعمػم االسالمية، جامعة وىخان، ٕٔ
 م. ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓه/ٖٛٗٔ-ٖٚٗٔ

 حجاد، مدوزية
م(، رسالة ٜٕٙٔ-ٕٔٔٔه/ٛٙٙ-٘ٔ٘انية )سياسة الجولة السػحجية مغ خالل الخسائل الجيػ  -٘

باتشة، الجدائخ، -ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية واالجتساعية ، جامعة الحاج لخزخ
 م . ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓه/ٖٗٗٔ-ٖٖٗٔ

 الخالجؼ، خالج يػنذ عبج العديد
ة، كمية االستقخار العخبي االسالمي في األنجلذ في عرخ الػالة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر  -ٙ

 م.ٜٜٔٔه/ٕٔٗٔالجراسات العميا، الجامعة األردنية، 
 زاجي، دنيا وليج

-ٕٜالمخسيػن ودورىع الدياسي واالدارؼ والفكخؼ في األنجلذ حتى نياية عرخ السػحجيغ ) -ٚ
م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، جامعة البرخة، ٖٕٚٔ-ٔٔٚه/ٖ٘ٙ

 م.ٕ٘ٔٓه/ٖٙٗٔ
 رق بغ زاوؼ، شا

م(، رسالة ٕٙٓٔ-ٙٔٓٔه/ٗ٘ٗ-ٙٓٗاستقالل السعد بغ باديذ الديخؼ عغ الجولة الفاشسية ) -ٛ
-ٜٕٗٔماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االجتساعية واالندانية، جامعة الجدائخ، 

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓه/ٖٓٗٔ
 سجيشي، فايدة دمحم صالح أميغ

يخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، رسالة ماجدتيخ غ -ٜ
 م.ٜٔٛٔ-ٜٓٛٔه/ٔٓٗٔ-ٓٓٗٔاالسالمية، جامعة السمظ عبج العديد بسكة السكخمة، 

 شافعي، لسياء أحسج
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ه الى سشة ٕٖٔالسغخب األدنى في عيج والة بشي العباس حتى ؾيام األغالبة مغ سشة  -ٓٔ
والجراسات االسالمية، جامعة أم م، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة ٓٓٛ-ٓ٘ٚه/ٗٛٔ

 ه . ٓٔٗٔالقخػ، 
 الذخيف، خالج بغ عبج هللا بغ حدغ آل زيج

ه(، ٕٜٛ-هٕٕٗدراسـة سياسـية حزـارية ) -مجيشة مالقة مشـح عرـخ الصػائـف حتـى سـقػشيا -ٔٔ
-ٕ٘ٗٔرســــالة ماجدــــتيخ غيــــخ مشذــــػرة، كميــــة الذــــخيعة والجراســــات االســــالمية، جامعــــة ُأم القــــخػ، 

 ه.ٕٙٗٔ
 ، بدام كامل عبج الخزاقشقجان

م( ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، ٘٘٘ٔ-ٖٕ٘ٔه/ٕٜٙ-ٖٖٙتمسدان في العيج الدياني ) -ٕٔ
 م .   ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔفمدصيغ، -كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ

 عجيل، ستار جميل
ُأسخة الديج األعمى أبي حفز عسخ بغ عبج السؤمغ ودورىا في دولة السػحجيغ ، رسالة  -ٖٔ

 م . ٕ٘ٔٓه/ٖٚٗٔماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، جامعة البرخة، 
 عسخ، بػخارؼ 

االمارات البخبخية الرغخػ في جشػب األنجلذ عمى عيج ممػك الصػائف )القخن الخامذ  -ٗٔ
ؼ عذخ السيالدؼ(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية والحزارة اليجخؼ/ الحاد

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓه/ٖٓٗٔ-ٜٕٗٔاالسالمية، جامعة وىخان، 
 الفخيجي، عمي صجام نرخ هللا 

م( دراسة في أحػاليا الدياسية، ٜٚٚ-ٚ٘ٚه/ٖٚٙ-ٓٗٔدولة بشي مجرار في سجمساسة ) -٘ٔ
 م .ٕٓٓٓالتخبية، جامعة البرخة،  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية

 فؤاد، ىالل
م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية ٖٔٛٔ-ٕٔٚٔه/ٖٛٚ-ٓٚٙخصة مذيخة الغداة ) -ٙٔ

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالعمػم االندانية واالجتساعية، جامعة مشتػرؼ قدشصيشة، 
 القحصاني، عمي أحسج عبج هللا
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م(، ٜٓٓٔ-ٜٛٚه/ٜٜٖ-ٖٛٙوحزارية )دراسة سياسية  -الجولة العامخية في األنجلذ -ٚٔ
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات االسالمية، جامعة ُأم القخػ، 

 م.ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ
 القخيذي، حيجر عمي حػل

م(، رسالة ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔه/ٓٛ٘-ٛ٘٘يػسف بغ عبج السؤمغ وأثخه في السغخب واألنجلذ ) -ٛٔ
 م..ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔة الكػفة، ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامع

 بغ مرصفى، ادريذ 
العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط مع ايصاليا وشبو الجديخة االيبيخية في عيج  -ٜٔ

الجولة الديانية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم االندانية  والعمػم االجتساعية، 
 م.ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓجامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 
 السعسػرؼ، دمحم عبج هللا عبج فدع

-مٜٛٔٔه/ٜ٘٘األميخ دمحم الشاصخ لجيغ هللا السػحجؼ وجياده في بالدؼ السغخب واألنجلذ ) -ٕٓ
 م. ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔم(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة بابل، ٖٕٔٔه/ٓٔٙ

 مكيػؼ، دمحم
العبج الػادية مشح ؾياميا حتى نياية عيج أبي تاشفيغ األول  األوضاع الدياسية والثقاؼية لمجولة -ٕٔ

م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم االندانية ٖٖٚٔه/ٖٚٚ-مٖٕٙٔه/ٖٖٙ)
 م. ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓوالعمػم االجتساعية، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 

ة مشح ؾياميا حتى نياية عيج أبي تاشفيغ العالقات الدياسية والفكخية السغاربية لمجولة الدياني -ٕٕ
م(، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم ٖٖٚٔ-ٖٚٚم/ٖٕٙٔ-هٖٖٙاألول )

 م.ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ-ٕٚٗٔاالندانية والعمػم االجتساعية، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 
 نجار، ليمى أحسج

-ٓٛ٘دراسة تاريخية وحزارية ) -ؼالسغخب واألنجلذ في عيج السشرػر السػحج -ٖٕ
م(، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات االسالمية، جامعة ٜٛٔٔ-ٗٛٔٔه/ٜ٘٘

 م. ٜٜٛٔه/ُٜٓٗٔأم القخػ، 
 نػيػة ، واعع
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م(، رسالة ٖٕ٘ٔ-هٖٖٙم/ٗٛٔٔ-هٓٛ٘أثخ ثػرة بشي غانية عمى الجولة السػحجية ) -ٕٗ
الجدائخ،  -العميا لألساتحة في اآلداب والعمػم االندانية،بػزريعة ماجديتيخ غيخ مشذػرة، السجرسة

 م.ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓ
 اليخفي، سالمة دمحم سمسان

األحػال الدياسية وأىع مطاىخ التصػر الحزارؼ لجولة السخابصيغ في عيج عمي بغ يػسف بغ  -ٕ٘
سالمية، جامعة ه(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات االٖٚ٘-ٓٓ٘تاشفيغ )

 م.ٕٜٛٔه/ُٕٓٗٔأم القخػ، 
 الياسخؼ، عبج الكخيع خيصان حدغ

م(، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، ٜٖٔٔ-ٜٖٓٔه/ٖٗ٘-ٖٔٗدولة بشي ىػد في سخقدصة ) -ٕٙ
 م.ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔابغ رشج، جامعة بغجاد،  -كمية التخبية

 يػسف، كارم محسػد اسساعيل
م(، رسالة ماجدتيخ غيخ ٛٛٚ-ٔٔٚه/ٕٚٔ-ٕٜ)دور اليسشييغ الدياسي في األنجلذ  -ٕٚ

م. ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔمشذػرة، كمية الجراسات العميا، الجامعة األردنية،   
  -البحوث والدوريات: -رابعاا 

 الياس، عمي قشبخ
ُأسخة بشي غانية ودورىع الدياسي والعدكخؼ في الترجؼ لجولة السػحجيغ في السغخب واألنجلذ،  -ٔ

 م.ٕٓٔٓ(، كمية التخبية، جامعة السػصل، ٔ(، ع )ٚٔ)مجمة التخبية والعمع، مج 
 بذيخ، عبج الخحسغ

العخب في عرخ السػحجيغ بيغ الخزػع والتسخد، مجمة كمية اآلداب، جامعة الدقازيق، العجد  -ٕ
 م.ٕٔٔٓ(، ٚ٘)

 عبج الشبي، عمي ؼيرل
م(، مجمة ٛ٘ٓٔ-ٓ٘ٓٔه/ٓ٘ٗ-ٕٗٗأثخ الػزيخ اليازورؼ في مدار الخالفة الفاشسية ) -ٖ

 م. ٕٛٔٓه/ٜٖٗٔابغ رشج، جامعة بغجاد،  -(، السجمج الثاني، كمية التخبيةٕٕ٘اأُلستاذ، العجد )
 مخىج، ريع ىادؼ

لعمسي العخبي، دور الػزيخ الفاشسي اليازورؼ وسياستو الجاخمية والخارجية لسرخ، مجمة التخاث ا -ٗ
 م. ٕٚٔٓالعجد الخابع، مخكد احياء التخاث العمسي العخبي، جامعة بغجاد، 
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 السدعػدؼ، عباس فزل حديغ
األميخ الديج أبػ سعيج بغ عبج السؤمغ السػحجؼ ودوره العدكخؼ والدياسي والحزارؼ في  -٘

 م.ٕٓٔٓاني، انداني، السغخب واألنجلذ، مجمة جامعة كخبالء العمسية، السجمج الثامغ، العجد الث
 نرخ هللا ، عمي صجام 

عػامل استقالل بشي غانية في الجدائخ الذخؾية عغ سمصة السػحجيغ في بالد األنجلذ، مجمة  -ٙ
 م. ٕٛٓٓ(، ٚٗآداب البرخة، العجد )

 


