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عمت بجابة تحتفظ بسكانتيا طؾال الشرف االول مؽ القخن الخابع اليجخي ولكشيا  

اخحت تفقج بالتجريج اىسيتيا مشح أن امخ عبج الخحسؽ الشاصخ ببشاء السخية وتسريخىا سشة 
 ه.344

وتألقيا اضسحمت وفييا تحل مخاكب التجار وفييا مخفأ ومخسى لمدفؽ والسخاكب " . وبازدىار 
بجانو ، وأصبحت في طميعة القخن الخامذ اليجخي مجخد قخية ، في الؾقت الحي ارتفعت 

 السخية الى مراف الحؾاضخ  .
وأصبحت السخية اىؼ مؾانئ االنجلذ في القخن الخابع اليجخي واشيخ مخاسيميا وأعسخىا ، 

، فكانت السخية مخفأ  وكان خميجيا العسيق الفديح يزؼ معغؼ وحجات االسظؾل االنجلدي
أساطيل االنجلذ ، وكانت دار الرشاعة بالسخية تقؾم بأنذاء الدفؽ والعجة واآلالت الالزمة 
لمدفؽ وما يقؾم بو االسظؾل ، وكان يحرؽ دار الرشاعة بخج يقؾم عمى بابيا ، ميتسة 

 بجعؼ أسؾارىا والجفاع عشيا في حالة اقتحام االعجاء لثغخ السخية .
أسظؾل السخية أىسية خاصة في الجولة االمؾية ، حيث لؼ يكؽ يقظع  فييا بخأي وكان لقائج 

دون الخجؾع الى ثالث شخريات : االول قائج جير سخقدظة حاضخة الثغخ االعمى ألىسية 
 مؾقعيا ، والثاني قاضي قخطبة ، الثالث قائج أسظؾل السخية .

يشة لتكؾن مخفئ االساطيل االنجلذ ويخجع سخ اختيار الخميفة عبج الخحسؽ الشاصخ ليحه السج
وقاعجة لمحط واالقالع الى حرانتيا مؽ جية البخ ، والحرانة والسشعة شخط مؽ الذخوط 
الالزم تؾافخىا في السجن الداحمية. وباإلضافة الى ىحا الذخط تستاز السخية بتؾافخ شخط آخخ 

لسدايا ، كان خميجيا شجيج وىؾ ان تقع السجيشة االسالمية بالقخب مؽ نيخ ، والى جانب ىحه ا
االتداع والعسق بحيث يسكشو ان يزؼ عجدا كبيخا مؽ الدفؽ ، باإلضافة الى أنو كان يستاز 

 بيجوء مياىو وقمة أمؾاجو . 
اكتدبت السخية ، شيخة كبخى في التجارة العالسية ، وقج عخفت بأنيا باب الذخق 

ميسيا ، واعتسادىا عمى ما كان يجمب ومفتاح التجارة والخزق ، عمى الخغؼ مؽ قمة خيخات اق
الييا مؽ ساحل العجوة مؽ ميخة وأقؾات ،والدبب في شيختيا التجارية يخجع الى أنيا كانت 

 ذخق االسالمي واالقظار االوربية محط الدفؽ القادمة مؽ الس
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