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 صقلية  فى  الفاطمية الخالفة ضد قرهب بن أحمد ثورة
 ( م 917   -913/  هـ300-304)

 إعداد 
 عاليه أحمد عبد الحميد شعبان .د

 اإلسالمي  التاريخ مدرس
 المنيا جامعة  - اآلداب  كلية

ailya.shaban@mu.edu.eg 

 

 العربية:اللغة الملخص ب
  خضوعها  فترة  خالل  صقلية  تاريخ  من  هامة  تاريخية  فترة  البحث   هذا  يتناول

  ثورة   فى  وتتمثل  ،(  الميالدي  التاسع  –  الهجري   الثالث )  القرن   أواخر  الفاطمية  للسيادة
 كانت   والتي  ،  الشيعي  ومدهم  الفاطميين   ضد (  م913  -  هـ  300)   سنة  قرهب   بن  أحمد 

 فى  جديد   من  األغــــالبة  دولة  تأسيس   إعادة  أو  الذاتي  االستقالل  تحقيق  إلى  تهدف
 الموالية  السنية  األغالبة  لسلطة  الفاطميين  قبل  خاضعة  صقلية  كانت   إذ   صقلية؛

  الجزيرة   فتح  فى  الفضل   أصحاب   –  األغالبة  من   الفاطميون   انتزعها  فلما   ،  للعباسيين
 الـذاتي،  االستقالل  تحقيق  على  صقلية  أهالي  عمل  –(  م  827-  هـ  212)  سنة

  فاختاروا  ؛  البربر  لصالح  والسنة  العرب   ضد   العنصرية  الفاطميين  والة  سياسة  وشجعتهم
 وأحداثها،  ،  الثورة  أسباب   البحث   ويوضح  ،  لثورتهم  وقائدا  لهم  زعيما  قرهب   بن  أحمد 

 . عليها القضاء إلى أدت  التي  والعوامل ، إليه آلت  وما
المفتاحية:     أبي  بن  الحسن  ،إفريقية،  المهدي  هللا  عبيد ،  الفاطميون   ،صقلية الكلمات 

       .خنزير
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   : (2)قبل ثورة أحمد بن قرهب  ( 1) صقلية أوضاعأوال :  
صقلية جزيرة على شكل مثلث متساوى الساقين ، وهي تقع فى شرقى األندلس  

إلى   (4)، وطبرقة  (3)فى وسط البحر ، وتحاذيها من بالد المغرب بالد إفريقية ، وباجة
، ومن جنوب صقلية  (6)(corse  –، وغربيها فى البحر جزيرة ) قرشقة    (5)مرسى الخزر

، وعلى ساحل البحر شرقيها من البر األعظم الذي    (7)(pantelleria  -قوسرة  جزيرة )  
 .( 9) (  Calabre –، ثم نواحي ) قلورية  (8)(Reggio -عليه قسطنطينية مدينة ) ريو

الضيق      (   10)( Messina–ويفصل جزيرة صقلية عن إيطاليا مضيق)مسينا  
لشبه    (11) جغرافي  امتداد  الجزيرة  فإن  ولذلك  اإليطالية  ،  محاطة (  12)الجزيرة  وهي   ،

أو  الصقلي  والبحر   ، شماال  التيريني  والبحر   ، شرقا  اليوني  البحر   : أبحر  بثالثة 
، ويمكن تقسيم صقلية إلى ثالثة أقاليم جغرافية هي : إقليم)    (13)اإلفريقي جنوبا وغربا  

نوطسMazara    )(14  )-مازر  ( وإقليم   ،-  NoTo   )(15)   دمن  ( وإقليم    -ش، 
Mone)(16 ). 

جزيرة   شبه  ذراع  بين  وجودها  بفضل  ممتازا  جغرافيا  موقعا  صقلية  تشغل  وهكذا 
إيطاليا الممتد من وسط أوربا جنوبا فى قلب البحر المتوسط ، وبين ذراع القارة اإلفريقية  
الشمالي الذي يمثل قلب والية إفريقية العربية أو البالد التونسية الحالية ، والذي يمتد 

اال فى مقابل إيطاليا ، وبفضل هذا الموقع تكاد جزيرة صقلية تربط بين سواحل أوربا شم
وسواحل بالد المغرب ، وإن كانت الجزيرة أقرب إلى سواحل إيطاليا الجنوبية فى إقليم  

 .( 17)كالبريا الذي عرفه العرب باسم قلورية 
اقتصاديا ، ودورها ، واقتنعت  وقد أدركت القوى العربية اإلسالمية أهمية صقلية  

بأن فتحها وانتزاعها من بيزنطة عمل ال بد منه تفرضه استراتيجية الفتوحات اإلسالمية  
اتخذت من صقلية قاعدة لها  التي  البيزنطية  التهديدات  الوجود اإلسالمي من  وصيانة 

العتداءاتها بنمو    (  18)   ومركزا  صقلية مرتبطة  على  العربية  الغارات  وكانت  البحرية  ، 
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اإلسالمية ، وبالصراع بين العرب والروم فى شرق البحر المتوسط ، وقد بدأت البحرية  
اإلسالمية فى الظهور منذ أن انتصر العرب على البيزنطيين فى معركة ذات الصواري 

(19)  ( سنة  السواحل 651  –  هـ   31الفاصلة  على  العربية  السيادة  دعمت  والتي   ) م 
 . ( 20)الشرقية للبحر المتوسط 

والحقيقة فإن المسلمين استمروا فى محاوالتهم  للسيطرة على جزيرة   صقلية ؛ 
وألنها    ، والعربية  اإلسالمية  البالد  على  ولخطورتها   ، الهام  اإلستراتيجي  لموقعها  نظرا 

على العرب    –الهاربين إليها    –كانت منطقة وقاعدة لهجمات البيزنطيين والروم والبربر  
 .( 22)رب ، وعلى األساطيل اإلسالمية ومراكب المسلمين وبالد المغ (21)فى برقة

وعلى الرغم من أن صقلية تعرضت لعدة حمالت فى عهد بني أمية ، فإنها لم  
عبد   القائد  بها  بعث  التي  الحملة  عدا  العباسي  العصر  أوائل  فى  لحمالت  تتعرض 

حبيب  بن  )    (23)الرحمن  هللا    752  –  هـ  135سنة  عبد  أخيه  قيادة  تحت   ) وقد  م   ،
، إال ان  (  25)حتى أنهم أذعنوا للجزية    (  24)حققت الحملة نجاحا كبيرا على البيزنطيين  

إفريقية   شمال  فى  البربر  ثورات  بسبب  استدعى  من  (  26)الجيش   الروم  مكن  مما  ؛ 
تحصين الجزيرة ، وبناء المعاقل والحصون ، حتى أنهم لم يتركوا جبال إال جعلوا عليه  

قاموا بإصالح الموانىء ، وإقامة التحصينات ، وبناء أسطول قوى ، كما    (  27)حصنا  
فى وسط البحر المتوسط ؛ حيث أخذت مراكبهم تطوف حول الجزيرة كل   سنة ، وإذا  

 .( 28)راوا تجارَا من المسلمين أخذوهم 
-  816/  هـ  223-201)(  29)وقد انتهج األمير األغلبي الثالث زيادة هللا األول

رية للسيطرة على البحر المتوسط ،واعتقد أنه ال سبيل لتحقيق هذه م( سياسة بح  838
 .( 30) السياسة دون السيطرة على صقلية ، وتضييق الخناق على األسطول البيزنطي
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الفرات  بن  أسد  القيروان  قاضي  هللا  زيادة  األمير  بجانب   (31)قلد  الحملة  قيادة 
  " قاض  وأنت  أمير  أنت   "  : له  وقال   ، و (32)القضاء  لفتح  ،  االستعدادات  كل  أجريت 

 .(33)صقلية ؛ فهيئت السفن ، وجهزت بما تحتاجه ، وأنه قد خرج بعدة كاملة 
م  ( التقت قوات الجيش  827يوليه    15  –  هـ  212ربيع الثاني   17وفى يوم )  

بالطه ، وانتصر المسلمون ، وفر بالطه   (35)مع جيش الحاكم البيزنطي(  34)اإلسالمي  
 .(36)(  ثم إلى قلورية حيث قتل هناك  Castrogiovannie–نه  إلى معقل ) قصريا

وكانت المعركة صراعا حقيقيا بين المسلمين والبيزنطيين المتالك الجزيرة ؛ حيث 
أصاب المسلمون مغانم كثيرة فى الوقت الذي فقد فيه جيش الروم كثيرا من عناصره ؛ 

، وتمكن من فتح عدة حصون من    (37)مما ساعد على رفع المعنويات للجيش اإلسالمي
 . (38)الجزيرة

استطاع المسلمون أن يفتحوا مدينة)  م (  831أغسطس  – هـ  216وفى )رجب 
، وبسقوط بلرم أصبح االتصال بين  (40)واتخذوها عاصمة لهم  Palermo  )(39)  –بلرم  

ات إلى المحاربين فى صقلية وإفريقية أمرا ميسورا،وبات فى االمكان نقل المؤن واالمداد 
البيزنطي األسطول  من  بمأمن  الجزيرة  فى  بقعة  كبيرة    (41)أية  خطوة  بلرم  فتح  .وكان 

وهامة فى فتح باقي بلدان الجزيرة؛ حيث صارت بلرم قاعدة عسكرية يتخذها المسلمون 
 . (  42) لشن الغارات على باقي يلدان صقلية وفتح مدنها

الب  األسطول  مع  والهزائم  االنتصارات  تبادل  لمحاولة  وبعد  نشط  الذي  يزنطي 
ان   إال   ، فيها  قامت  التي  الصراعات  بعض  من  مستفيدا  الجزيرة  فى  موقعه  استعادة 

بعد   –  (43)الغلبة كانت فى النهاية للمسلمين عندما استطاع أمير االغالبة إبراهيم الثاني
  –  هـ  289سنة )  (  44)(   Taormine  -فتح ) طبرمين  –حرب شرسة مع البيزنطيين  

 .(45)( م  902
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التاسع الميالدي ( تم جالء البيزنطيين جالء    –وبنهاية القرن ) الثالث الهجري  
المسيحية ،  المحلية  المقاومة  بقى عدد من جيوش  أنه  تاما عن جزيرة صقلية  ، مع 

بعيد   من  لها  فعال  عون  تقديم  المتعذر  من  كان  صقلية  (46)ولكن  أصبحت  وهكذا   ،
م ( فى قبضة المسلمين بعد أن استغرق فتحها   902  -  هـ  289بأسرها بحلول عام )  

 .(47)قرابة ثالثة أرباع القرن 
وبذلك أنهى المسلمون حكم اإلمبراطورية البيزنطية فى جزيرة صقلية ، وأصبحت  

؛ حيث تمكنوا من التحكم فى القسم األوسط الشمالى من البحر   (48)تابعة لدولة األغالبة
الجنوبية له ، وعلى هذا األساس اتخذ األسطول   المتوسط ، وعلى قسم من الشواطىء

األغلبي جزيرة صقلية كقاعدة هامة للهجوم على إيطاليا ، مما جعل لهم السيادة على  
، وقد ظلت جزيرة صقلية  تحت السيادة العربية أكثر   ( 49)البحرين التيراني واألدرياتيكى

 .(50)م (  1091  – 827/  هـ 484-  212من قرنين ونصف القرن ) 
  ( التالية  سنوات  الست  وضع    909  -903/  هـ  296-290وخالل   ) م 

-  هـ  296فمنذ عام )    (52)فيها نهاية لحكم األغالبة فى صقلية وإفريقية  ( 51)الفاطميون 
دولة   909 بزوال  عموما  والمغرب  إفريقية  من  للعباسيين  الخطبة  انقطعت   ) م 

 .( 53)األغالبة
من   أهمية جزيرة صقلية  أدركوا  المسلمين  العرب  السابق أن  العرض  من  يتضح 
الناحية السياسية والعسكرية واالقتصادية ؛ لذلك حرصت جميع القوى اإلسالمية منذ أن 

البحر المسلمين  أقدام  من    وطئت  وانتزاعها   ، الجزيرة  على  السيطرة  على  المتوسط 
 البيزنطيين ؛ فقد كانت الجزيرة تمكن البيزنطيين من الهيمنة الكـاملة 

على البحر المتوسط والنشاط التجاري  والتي كانت تستغلها بيزنطة ، فلما تمكن  
لى   البحر ، االغالبة من السيطرة على الجزيرة ورثوا السيادة البيزنطية فى السيطرة ع

 ومن بعدهم الفاطميون الذين تمكنوا من انتزاع الجزيرة من األغالبة . 
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 م (  913 - هـ 300) ثانيا: السيادة الفاطمية وثورة ابن قرهب 
م  909  - هـ 296انتهي حكم األغالبة فى إفريقية منذ قيام الدولة العبيدية سنة )

 -  هـ   358ند انتقالها إلى مصر سنة )ع( 54)(، والتي سميت بعد ذلك بالدولة الفاطمية  
الفاطميون خالفتهم فى المغرب عندما نزل اإلمام عبيد هللا (  55)م (  968 ، وقد أسس 

، واتخذها حاضرة له فى ) ربيع  ( 57)م( فى رقادة    934-909/    هـ 322  -296)  ( 56)
د ، م ( ، وأمر بذكر اسمه فى الخطبة على منابر البال 910يناير    -  هـ  297اآلخر  

، ولما أسس الفاطميون خالفتهم فى المغرب استولوا    (58)وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين  
وقلورية عن طريق مؤيديهم من البربر ؛ كإرث عن دولة ( 59) على جزيرة صقلية ومالطه  

 .(60)األغالبة
سياسية   ألسباب  صقلية  جزيرة  فى  نفوذهم  نشر  على  الفاطميون  حرص  وقد 

احية السياسية كانت الخالفة الفاطمية ترمي إلى اتخاذ هذه الجزيرة  واقتصادية ؛ فمن الن 
الروم  غارات  ضد  نفسها  بذلك  فتؤم ِّن  ؛  المتوسط  البحر األبيض  ألسطولها فى  قاعدة 
على الساحل اإلفريقي وبالد المغرب هذا من ناحية ، وكذلك تحقق أهداف فتح مصر 

 .( 61)وبالد الشرق من ناحية أخرى 
حيث  ؛  هائلة  اقتصادية  ثروة  تمثل  الجزيرة  فكانت  االقتصادية  الناحية  من  وأما 
التجارة   طرق  مفترق  على  وتقع   ، جوفية  موارد  وتمتلك   ، وتجاريا  زراعيا  مركزا  كانت 

، كما كانت كثيرة الزرع ، وكلؤها ال ينقطع  (  62)الرئيسية فى البحر األبيض المتوسط  
ك أنواع  وفيها   ، شتاء  وال  كانت صيفا  كذلك   ، درجاتها  اختالف  على  الفواكه  من  ثيرة 

جزيرة صقلية كثيرة المواشي يوجد بها الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم ، وليس فيها 
عقرب  وال  حية  وال  والنحاس   (63)سبع  والفضة  الذهب  مثل  بالمعادن  غنية  أنها  كما   ،

 . (65)در، وبها معدن الكبريت األصفر النا (64)والرصاص والزيبق 



 الحميد عبد أحمد عاليه.د(      هـ304-300) صقلية فى الفاطمية الخالفة ضد قرهب بن أحمد ثورة 

- 453 - 

ونظرا لألهمية التي تمثلها جزيرة صقلية من الناحيتين السياسية واالقتصادية بدأ 
األقاليم   إلى  كتبه  فوجه  ؛  سلطته  لتدعيم  عملية  خطوات  اتخاذ  فى  المهدي  هللا  عبيد 

معشر   -يدعوها إلى طاعته ، ومنها كتابه إلى أهالي صقلية الذي قال فيه : " وأنتم  
حق بما أوليته من المعروف واإلحسان وأسديته ، وأولى به وأقرب  أ  –أهل جزيرة صقلية  

الظالمين ، وسوف أمأل إن  الكفرة  المشركين ، وجهادكم  دار  داركم من  إليكم ؛ لقرب 
شاء هللا جزيرتكم خيال ورجاال من المؤمنين الذين يجاهدون فى هللا حق جهاده ، فيعز 

والم الشرك  بهم  ويذل   ، والمسلمين  الدين  هو  هللا   ، العظيم  هلل  والقوة  والحول   ، شركين 
 . (66)حسبنا ونعم الوكيل " 

لمجاورتها   مهما  ثغرا  الجزيرة  اعتبر  المهدى  أن  الكتاب  هذا  خالل  من  ويتضح 
المباشرة للدولة البيزنطية لذلك عهد المهدى للجزيرة أن تكون مشحونة بالرجال والعتاد 

المهدي على ترغيب أهل صقلية    لمواصلة الجهاد ضدهم ، كما يظهر الكتاب حرص 
إلدراك  وذلك   ، السني  المذهب  أتباع  من  بأنهم  علمه  رغم  الفاطمي  الوجود  قبول  فى 

 الفاطميين أهمية الجزيرة الحيوية للسيطرة على البحر المتوسط .
الفاطمية   الدعوة  إلى  انحاز  حيث  الجديد ؛  التغيير  مع  صقلية  أهل  تجاوب  وقد 

على بن أبي الفوارس، والذي كان قد تولي الجزيرة سنة)   وال سابق على الجزيرة وهو 
م( ، واستعمل أحمد 908  –  هـ  295م( إلى أن عزله زيادة هللا سنة )  903  - هـ  290

والتي   للفاطميين  المناصرة  الفئة  الفوارس  أبي  ابن  تزعم  وقد   ، رباح  بن  الحسين  بن 
 .(67)بن أبي الحسين تغلبت على الفئة المناصرة لألغالبة، واعتقلت الوالى أحمد 

فقد ثار أهل صقلية على واليهم السني الحسين بن رباح الذي كان يحكم الجزيرة  
م (    910  –  909/ هـ 297- 296باسم األغالبة ، وولوا عليهم عليا بن أبي الفوارس) 

يطلبون منه    (69)، وكتبوا إلى داعي الفاطميين(  68)م (    909  –  هـ   296وذلك سنة )  
، وأعطاهم األمان ، وأبدى تجاههم عطفا   ( 70)ى ما فعلوا ؛ فأجابهم إلى ذلكأن يقرهم عل
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الجديد  الشيعي  اإلسماعيلي  النظام  لفرض  مناسبا  يكن  لم  الوقت  أن  رأى  إذ  ؛  خاصا 
على صقلية  كما فرض على إفريقية ، وبناء على ذلك اعترف الصقليون بسلطة حكام  

 . (71)إفريقية الجدد دون معارضة  
لم تمض  وهناك سر  إذ  الجديدة ،  التغييرات  عة كبيرة تعامل بها أهل صقلية مع 

الوالي  بعزل  قيامهم  وبين   ، رقادة  هللا  عبد  أبي  الشيعي  الداعي  دخول  بين  قالئل  أيام 
فاطميا فى  داعيا  هناك  يكن  لم  أنه  والمدهش   ، مكانه  الفوارس  أبي  وتولية   ، األغلبي 

ق المذهب الشيعي ، ولعل التجاوب السريع  الجزيرة ، ولم يذكر أن من بينهم من اعتن
مناطق  من  قربهم  بحكم  صقلية  أهل  أن  إلى  مرده  الجديدة  التغييرات  لهذه  صقلية  فى 
الثغور من أعدائهم البيزنطيين والالتين ، وما ساد من صراعات وثورات فى الجزيرة ،  

قبول أجبرهم على  األغلبي  الحكم  أواخر  المسلمين فى  هزائم  إلى  الفاطميين    باإلضافة 
بادروا إلى إعالن   كمساعدين ومساندين لهم للسيطرة على األوضاع المضطربة ، وقد 

، والذي يؤيد ذلك أن   (72)وال من عندهم من قبيل ميلهم إلى االستقاللية والحكم الذاتي
عدَّ هذا االختيار من ق بل أهل صقلية لعلى بن أبي الفوارس   (73)المؤرخ الصقلي مارتينو

عل والة  واليا  كان  حيث  ؛  الذاتي  الحكم  إلى  صقلية  ميل  مظاهر  من  مظهر  هو  يهم 
 صقلية فى السابق يعينهم األمراء األغلبيون أنفسهم من بين أفراد أسرتهم عادة .

 أسباب ثورة أحمد بن قرهب 
بعد بضعة أشهر من اعتالئه الحكم أراد عبيد هللا المهدي أن يكافىء بربر كتامة  

الفاطمية ، وكانوا أول من عمل على قيام الدولة الفاطمية ؛  (  74) الذين ساندوا الدعوة 
فبدأ فى توزيع المناصب عليهم ، وتعيين الوالة منهم ؛ فعزل ابن أبي الفوارس عن والية  

م (  وذلك  912-910/  هـ  299-297)(75)ن أحمد بن خنزيرصقلية ، وعين الحسن ب 
ذي   10م ( ، وقد نزل ابن أبي خنزير بـ " مازر " فى )    910  –  هـ  297فى عام )  

م (، وصحبه القاضي المتشيع اسحق بن أبي    910اغسطس    19  –  هـ  297الحجة  
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للمهدي بها  تولى  قاض  أول  وهو   ، القاضي    ،(76) الفاطمي    المنهال  اسم  وتال  الجديد 
 .( 77)المهدي فى خطبة الجمعة فى بلرم

الخمس" لقب"صاحب  ويحمل  المستوى  رفيع  ضرائب  مسئول  تعيين  تم  ؛ (78)كما 
، وبذلك توطد الحكم  (79)حيث كان يحصل على خمس الضرائب على جميع اإليرادات  

 .(80)الفاطمي فى صقلية عمليا ونظريا 
العامين يناهز  ما  بصرامة  صقلية  خنزير  ابن  حكم  سياسته    (81) وقد  تكن  ولم   ،

سياسة أمير مسلم ، بل اتبع سياسة عنصرية بربرية ؛ فكانت أعماله كلها متجهة نحو  
نصر البربري على العنصر بربرة البالد ، وتوطيد دعائم النعرة العنصرية ، وتغليب الع

 . (82)العربي 
وقد عارضه أهل السنة نظرا التباعه سياسة جائرة فى الجزيرة ؛ فقد ضايق أهل  
السنة ، وأطلق يد عماله فاستبدوا بهم ، باإلضافة إلى امتهانه إياهم ؛ إذ إن كثيرا من  

يرو  كانوا  ألنهم  ؛  بربري  كتامي  يتزعمهم  أن  أنفوا  صقلية  فى  العرب  أنفسهم  زعماء  ن 
أرفع منه قدرا ، ومما زاد األمور تفاقما أن الحسن أخذ يقرب البربر  ويهمل شأن العرب  

،   (83)؛ فولى أحد الكتاميين على قضاء الجزيرة ، وأطلق يد أخيه على بن أبي خنزير
وليس هذا كل ما أثار حفيظة أهل السنة بصقلية على الحكم الفاطمي ؛ فقد عز عليهم  

م  على  يخطب  للمذهب أن  فيها  الدعوة  تنظم  وأن   ، الفاطمي  المهدي  هللا  لعبيد  نابرهم 
 . (84)اإلسماعيلي ، وهم الذين كرهوا هذا المذهب 

ويتضح من ذلك أن ابن خنزير طرح أحكام المذهب السني المالكي التي كانت 
 ولى قضاء  وأحل محلها أحكام المذهب الشيعي خاصة أنه جارية فى صقلية ،

 نصار الفاطميين من الكتاميين . الجزيرة ألحد أ
وقد أدت هذه السياسة الجائرة البن خنزير والتي تمثلت فى جهوده لترسيخ سيطرة  
الفاطميين على الجزيرة من خالل قيامه بعمل مجموعة من التغييرات اإلدارية والدينية  
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الجزيرة فى  كبيرة فى  بمكانة  حظيت  التي  تهدد مصالح األسر  كانت  والتي   ، والمالية 
ام بحملة مداهمات على دمنش من أجل النهب وحرق ،  كما ق(85)ظل حكم األغالبة  

على(   86)األراضى   عامال  كان  الذي  أخيه  تعسف  إلى  باإلضافة  جرجنت  ،   (- 
AgrigenTo    )(87  ) كل هذا أدى إلى استياء أهل الجزيرة ؛ فأخذوه وحبسوه ، وأرغموا

 . ( 88)الخليفة المهدي على دعوته إلى رقادة
وثار   العرب  ثار  أبي  وعندما  بن  الحسن  طاعة  فخلعوا  عامة  السنة  أهل  معهم 

خنزير ، لكنهم لم يستطيعوا إعالن ما تكنه نفوسهم إذ ذاك ؛ حيث لم يجدوا القوة الكافية  
والزعامة الحقيقية للتخلص من السلطة الفاطمية ؛ فراسلوا المهدي معتذرين عن ثورتهم  

هوجاء بين المسلمين ، وقـد    بسوء سلوك الوالى وفساد عماله ،وما تسبب فيه من فتن
المهدي   منه    –تقبل  كـره  وولى   –على  الحسن  عزل  فأعلـن  ؛  صقلية  مسلمي  اعتذار 
-  912/  هـ   300-  299م ( على بن عمر البلوى )    912-  هـ  299مكانه سنة )  

 .  (  89)م (  913
المتمثلة فى   الفاطمية  السيطرة  على  تمردوا  قد  أن أهل صقلية  ذلك  من  ويتضح 

ابن خنزيربسبب سياسته التي أثارت حفيظتهم ، ورغم ذلك فقد كانت هناك مرونة    والية
سياسية من جانب أهل صقلية والمهدي ؛ إذ أرسلوا اعتذارهم للمهدي ألنهم لم يجدوا فى 
بقاء  على  حفاظا  اعتذارهم  هو  قبل  كما   ، الفاطميين  سلطة  من  للتخلص  قوة  أنفسهم 

 سلطته فى الجزيرة . 
  ( سنة  الفاطميين  913-  هـ  300وفى  ضد  كبيرة  ثورة  قامت  أن  لبثت  ما   ) م 

دامت أربع سنوات ال تختلف أسبابها عن أسباب الثورة السابقة ، ويمكن تصنيفها إلى 
 عدة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية : 

رفيقا   لينا  هينا  شيخا  البلوي  عمر  بن  على  كان  حيث  السياسية  فاألسباب 
د أن يأخذ الناس بالحسنى ، وأن يقابل الفتن بإسداء النصائح ، وكانت أرا  (90)بالرعية 
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التفت حول الحسن وعلى   القبائل البربرية التي قد مت البالد واستقرت فيها من قبل قد 
المطلق  النفوذ  الولدين  لهذين  فأصبح  ؛  خنزير  أبي  بن  الحسن  المعزول  الوالي  ابني 

ماعية فقد تمثلت فى السياسة التي انتهجها ابنا  والسلطة الحقيقية ، وأما األسباب االجت
على   -تحت سلطة الوالى الواهية   –الوالى المعزول الحسن بن أبي خنزير اللذين سارا  

اآلثمة   العنصرية  التفرقة  حيث  من  أبيهما  خطط  السخط (  91)تنفيذ  موجة  وكذلك   ،
لذين عز عليهم  والغضب على الخليفة المهدي من تالميذ مدرسةأبي عبد هللا الشيعي ا

، وأما األسباب االقتصادية (  93) بيد الخليفة ؛ فشاركوا أهل السنة فى ثورتهم  (  92)مقتله  
، وأما األسباب   (  94)فتمثلت فى فداحة الضرائب التي كان يفرضها عليهم الفاطميون  

السني   المذهب  حساب  على  البالد  على  الشيعي  المذهب  فرض  فى  فكانت  الدينية 
 .  (95)المالكي 

  –  هـ  300وإزاء هذه األوضاع قام الصقليون بطرد على بن عمر البلوى سنة )  
م ( ، كما طردوا حاكم جرجنت الفاطمي كذلك ، إلى جانب قيامهم بقتل صاحب   913

، باإلضافة إلى القبض (96)الخمس أي : مدير المال ؛ الستيائهم من فداحة الضرائب  
 . (97)إلى إفريقية على ولدى ابن خنزير ، وأركبوهما البحر 

العنصر   يسودها  متماسكة  مجموعة  يؤلفون  باعتبارهم  صقلية  أهل  أن  ويبدو 
العربي والمذهب السني المالكي كانوا يرمون باإلعالن عن ثورتهم على النظام الفاطمي 
أن  يلبثوا  فلم   ، السابق  السني  للنظام  مواالتهم  بحكم  الفاطمية  السيطرة  من  التحرر 

، األمر الذي يؤكد أنها كانت ثورة دينية    (98)كما تخلصوا من سلفهتخلصوا من البلوى  
 فى األساس . 
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 أحداث الثورة 
اختاروا   الصورة  بهذه  اإلفريقية  السلطات  كل  من  صقلية  أهل  تخلص  أن  بعد 

م (    913  –  هـ  300؛ حيث كان أشراف العرب سنة)  (99) أحمد بن قرهب واليا عليهم
فى مركز قوة كبيرة فى بلرم ، واجتمع العرب والبربر على اختيار ابن قرهب زعيما لهم 

صقلية   على  أن(100)وأميرا  المحتمل  ومن  بمكانة    ،  حظيت  قد  قرهب  بن  أسرة  تكون 
كبيرة فى ظل حكم األغالبة ، وكان هذا النظام الفاطمي يهدد تلك المكانة وهذه المنزلة 

أن   -بعد زوال حكم بني األغلب   –، كما أن الواليات اإلسالمية فى أوربا كرهت    ( 101)
الل حتى يمتنع تقدم طاعتها للفاطميين ؛ فأجمع أصحاب الشأن فيها على إعالن االستق

بن   هللا  زيادة  بن  أحمد  القائد  باإلمارة  فبايعوا  ؛  إفريقية  إلى  أوربا  من  الجيش  نقل 
 . ( 102)قرهب 

فعندما   ؛  األمر  بداية  فى  المهمة  بتلك  االضطالع  يقبل  لم  قرهب  ابن  أن  غير 
؛ فأمعنوا فى (103)طلب منه األهالي تقلد األمور توارى عن أنظارهم ، واختبأ فى غار  

، فلما (104)به ، وأخرجوه من مخبأه ، وأقسموا له ليكونن فى طاعته وليموتن دونه  طل
على   المهمة  هذه  َقب َل  شرط  أو  قيد  دون  له  واإلخالص  بمساندته  صقلية  أهل  تعهد 

إال   (105)مضض  األمر  يتولى  أال  عليهم  اشترط  وإنما   ، ذلك  من  محيصا  ير  لم  إذ  ؛ 
لدعوة الشيعة وما فيها من تعصب مذهبي وعنصري معتمدا على الخالفة العباسية نابذا 

معرفته   (  106) هو  البداية  فى  الجزيرة  حكم  قرهب  ابن  رفض  وراء  السبب  أن  ويبدو   ،
بتقلب والء أهالي صقلية ، وخشيته من أن يخذلوه ، فلما تعهدوا له بالوالء والطاعة قبل 

 الوالية . 
فاطميين؛ إذ نجده يكتب وكان أحمد بن قرهب فى بداية حكمه على وفاق مع ال

إلى الخليفة الفاطمي المهدي يطلب منه إرسال جيش إليه ، وقد وافق المهدي على ذلك  
وال   ، أمرائهم  على  الشغب  يكثرون  صقلية  أهل  "إن   : قرهب  ابن  له  قال  حيث  ؛ 
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يطيعونهم ، وينهبون أموالهم ، وال يزول ذلك إال بعسكر يقهرهم ، ويزيل الرئاسة عن  
،ويبدو أن ابن قرهب حرص على الوفاق مع الفاطميين فى بداية حكمه (107)رؤسائهم "

 ؛ ألنه رأي أن الفرصة ليست مناسبة للخروج التام عن سلطتهم . 
ابن   فيذكر  ؛  العسكري  المجال  فى  ملحوظا  نشاطا  قرهب  ابن  أبدى  وقد 

منه   (108)األثير فغنموا  ؛  قلورية  أرض  إلى  سرية  أرسل  صقلية  حكم  تولى  لما  ، أنه  ا 
 وأسروا من الروم وعادوا . 

    ( سنة  ،   913  –  هـ   300وفى  طبرمين  قلعة  عليا لحصار  ابنه  أرسل   ) م 
وكان هدفه من السيطرة عليها وامتالكها أن يتخذ منها عاصمة جديدة له ، ومأوي له 
وألبنائه ، ويجعل بها أمواله وعبيده ؛ فإذا رأي من أهل صقلية ما يكره احتمى بها ، وقد  

أشهراستم لمدة ستة  الحصار  وأحرقوا    (109)ر   ، بابنه  فثاروا  ؛  المقام  الجنود  حتى كره 
 . (  110) خيمته ، وأرادوا قتله ، ولم ينقذه غير حماية العرب له 

وهذه الخطوة  من جانب ابن قرهب ومحاولته تغيير العاصمة تدل على أنه ال  
على كل قائد قبله ، كما يتمتع بحنكة سياسية جيدة ؛ حيث نسي أن طبرمين امتنعت  

غاب عن فكره أن طبرمين ال تصلح أن تكون عاصمة له ؛ حيث إنها تقع فى منطقة  
إلى  منه  يهرب  ميناء  تكون  أن  كذلك  تصلح  وال   ، اإلسالمي  للحكم  معادية  مسيحية 

 ( 112)، وأما حماية العرب البنه فتدل على أن التمرد جاء من قبل البربر  (111)المشرق  
. 

ثبت البن قرهب أن الجند الصقلي كان قد أصبح أداة فاسدة ؛ إذ اختلفوا وبعدما  
، وعلى أثر ذلك أعلن ابن قرهب والءه (113)على ابنه أثناء الحصار ، وكادوا يفتكون به 

 . (114)للعباسيين 
عذارى   ابن  يحب (115)ويذكر  سلطوية  استقاللية  نزعات  ذا  كان  قرهب  ابن  أن 

الزعامة ويسعى إليها ؛ فأخذ يعمل على االنفصال عن الدولة الفاطمية ، وكذلك مقاومة 
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أهل السنة فى الجزيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، فلما كشف أمره  وخشي من انتقام  
خطبة للخليفة المهدي ، الفاطميين ثار عليهم ، وأعلن والءه للعباسيين ؛ حيث قطع ال

  ( المقتدر  العباسي  للخليفة  واتصل   932  –  908/  هـ  320-  295وخطب   ،  ) م 
ابن   ذكر  وقد   ، حكمه  على  الشرعية  يضفى  الخليفة  من  إقرار  على  للحصول  ببغداد 

 أن ابن قرهب قد حصل على تأييد ورضا أهل صقلية لعمله هذا. (116)األثير
ا ابن قرهب بموافقة ودعم الصقليين هي محاولة  وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليه

لالستقالل الذاتي ، والخروج عن التبعية الفاطمية فى إفريقية ؛ حيث وضع ابن قرهب 
بغداد  خلفاء  بأن  منه  علما  التفويض  منه  وطلب   ، بغداد  خليفة  رعاية  تحت  نفسه 

الجزيرة فى  رأسا  سلطتهم  إجراء  من  سيمنعانهم  يشير  (  117)وضعفهم  كما  أهل   ،  دعم 
السلطة  من  نفسها  تحرير  التحديد  وجه  على  صقلية  محاولة  إلى  قرهب  البن  صقلية 

 .(118)الفاطمية 
رسل   وردت  سريعا؛حيث  قرهب  بن  أحمد  بشرعية  العباسي  االعتراف  جاء  وقد 

م( بكتاب بالوالية والخلع السوداء وطوق 913  -  هـ   300المقتدر باهلل العباسي سنة ) 
 . (120)قرهب من جهته دخول صقلية فى طاعة المقتدر العباسي  ، وأعلن ابن(119)ذهب 

 ولعل تأييد الخالفة العباسية البن قرهب بهذه السرعة كان لسببين :  
أولهما: سياسي يتمثل فى أن ذلك بمثابة عودة الجزيرة إلى الوالء العباسي الذي  

وهذا ما يفسر وصول كانت عليه أيام األغالبه ، وذلك نظرا لإلنتصارات التي حققها ،  
 الخلع واأللوية إليه من الخليفة العباسي المقتدر.

وثانيهما : مذهبي يتمثل فى أن عودة الجزيرة إلى سلطة العباسيين تعني تفوق   
 المذهب السني على المذهب الشيعي الفاطمي . 

القوي   والزعيم  الحازم  األمير  وقفة  قرهب  ابن  وقف  العباسي  االعتراف  وعقب 
فضبط األمور ، واستقامت له األعمال ، وسكنت الفتن الظاهرة إال ما كان    الشكيمة ؛
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، كما أسرع إلى شن الحرب على الدولة الفاطمية قبل أن    ( 121)كامنا منها تحت الرماد 
الفاطميين ؛ كي ال يقوموا بطرده  الفاطمي ، وعمل على إثارة مخاوف  يأتي رد الفعل 

القوي ، ووضع على رأسه ابنه محمدا لمهاجمة من الجزيرة ؛ فأرسل األسطول الصقلي  
 . ( 122) سواحل المغرب 

ما كان عبيد هللا المهدي وقبائل كتامة لترضى بخروج صقلية عن أمر الفاطميين  
، وتعود مرة أخرى مركزا للدعاية العباسية العربية السنية ، وأدركوا ما يشكله ذلك من  

للثور  ة فى صقلية موقفا حازما ؛ حيث جهز خطر جسيم على الدولة الناشئة ؛ فوقفوا 
المهدي أسطوال ، وشحنه بالرجال األشداء ، ووضع على قيادته ابن أبي خنزير بعد أن 
أعلن من جديد واليته على صقلية ، وقد سار األسطول الفاطمي حتى ألقى مراسيه فى 

 . (123)( RameTTa –مدينة )رمطة 
  ( سنة  ا  914  –  هـ  301وفى  األسطول  فاجأ   ) نجل  م  محمد  بقيادة  لصقلي 

االستعداد   أهبة  على  رمطة  فى  راسيا  كان  الذي  الفاطمي  األسطول  قرهب  بن  أحمد 
األسطول  أحرقوا  حيث  ؛  مؤزرا  نصرا  صقلية  أهل  وانتصر   ، صقلية  على  للهجوم 
نفسه،  خنزير  أبي  بن  الحسن  قائده  وقبضواعلى  رجاله،  من  ستمائة  وأسروا  الفاطمي، 

بذب قرهب  ابن  نجل  بن  وقام  أحمد  إلى  رأسه  حملوا  ثم   ، ورجليه  يديه  بيديه،وقطع  حه 
 . (124) قرهب 

ويبدو لى أن السبب وراء قتل الحسن بن أبي خنزير بهذه الطريقة البشعة هو ما  
ابن خنزير   بثالث سنوات    –أقدم عليه  ذلك  الجزيرة قبل  واليا على  من    –عندما كان 

فى قلوبهم ضغينة ال تنسى ؛ فتم قتله   ترويع للصقليين األمر الذي آلم نفوسهم ، وترك
 بهذه الطريقة تشفيا وانتقاما . 

، ولكنها تعرضت للهزيمة    ( 125)ولتدارك الموقف أسرعت كتيبة فاطمية إلى لمطة
، ثم هاجم أسطول ابن قرهب مدينة صفاقس فخربها ،   (126)، وتكبدت خسائر جسيمة
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  –  934/  هـ  334-  322لمهدي )  وسار إلى طرابلس ، ولكنه وجد فيها القائم ابن ا
 .  (127)م ( فعاد إلى صقلية945

المهدي  هللا  عبيد  ضاعف  قرهب  بن  أحمد  حققها  التي  االنتصارات  هذه  وإزاء 
م ( حملة 916- هـ  303جهوده إلعادة الحكم الفاطمي إلى الجزيرة ؛ فجهز فى سنة )  

جديدة وسيرها على صقلية فى محاولة منه السترجاعها إلى السيادة الفاطمية ، غير ان 
 . (128)هذه الحملة باءت بفشل ذريع 

م ( أرسل حملة  916-  هـ  303واصل ابن قرهب نشاطه العسكري ، وفى سنة )  
إال أن   إلى البر اإليطالي ، ومع أن مراكب األسطول تحطمت نتيجة لهبوب عاصفة ،

ابن قرهب نجح فى عقد هدنة مع البيزنطيين وافق بموجبها " يوستاثيوس " القائد والوالى 
 . (130)له مقابل كفه عن محاربتهم( 129)البيزنطي فى قلورية على دفع الجزية 

وكانت هذه الهدنة مع البيزنطيين سببا فى وقوع الخالف بين العرب  والبربر ؛ 
البربرية الفصائل  إن  ،    حيث  البيزنطيين  األعداء  مع  بالتواطؤ  بن قرهب  أحمد  اتهمت 

من   –كما كان متوقعا    –وكانت هذه بمثابة بداية النهاية له ؛ حيث بدأ التمرد ضده  
( عام  فى  البربر  وأرسلوا    916-  هـ  303جانب   ، سلطته  جرجنت   واحتقرت   ،  ) م 

 .  ( 131)رسائل لتقديم أنفسهم للمهدي 
الع أن  بالذكر  مقرهم  والجدير  الجزيرة  عاصمة  بلرم  من  اتخذوا  قد  كانوا  رب 

الرئيسي ، أما العنصر البربري فقد اتخذ مدينة جرجنت المزاحمة لبلرم وأهم مدينة بعدها  
 .  ( 132)عاصمة له  
 م (   917- هـ 304) بن قرهب  نهاية أحمد 

  فى الوقت الذي بدا فيه أن حكم ابن قرهب كان يزداد استقرارا ورسوخا بما حققه
من انتصارات على الفاطميين ، ونجاحه فى مهادنة البيزنطيين قام بإرسال أسطوله مرة  
أخرى لمهاجمة السواحل المغربية ، ولكنه تعرض هذه المرة لهزيمة فادحة من األسطول 
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؛ بسبب قوته المتضخمة على الساحل اإلفريقي فى مقابل أسطول ابن    (  133)الفاطمي
كارثة بسبب  تضاءل  الذي  سفنه    قرهب  جميع  على  اإلستيالء  وتم   ، ،   (  134)كالبريا 

الجزيرة  وانقسام  ضعفه  كانت سببا فى  حيث  قاسية عليه ؛  الهزيمة  هذه  نتيجة  وكانت 
  عليه ، وتقوية شوكة البربر ، وأصبح الناس فى صقلية قسمين : قسم معه ، وقسم عليه 

دت إلى أجزاء أخرى من  ؛ حيث قام البربر فى جرجنت بثورة ضده لم تلبث أن امت  (135)
 . (136)الجزيرة 

االتصال   بدأوا  الذين  جرجنت  بربر  هم  الحال  بطبيعة  عليه  الخارجون  وكان 
بالمهدي أو عاودوا ذلك ، األمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية بين العرب  
طاعة   إلى  العودة  المصلحة  من  أنه  وجدوا  الجزيرة  فى  الرأي  أهل  أن  لوال  والبربر  

 .( 138)  المهدى سرا  ( 137)اطميين ؛ فراسلواالف
وقد قام القسم المعارض له بدعاية واسعة النطاق تمكنوا فيها من إقناع خاصة  
الناس وعامتهم بها إذ قالوا : " إن المهدي لن يصبر على اندحاره المتوالى فى صقلية ، 

به لنا  ، فالرأي األسد هو    وأنه ال ريب راجع علينا بأسطوله وخيله ورجله مما ال قبل 
إال   منهم  نر  لم  الذين  العباس  بني  طاعة  وخلع  لحكمه ،  والرجوع  والندم  التوبة  إعالن 

 .(139)شعارهم األسود ، وال يستطيعون إمدادنا بشيء 
جمعهم   صقليه  أهل  عليه  أزمع  بما  قرهب  ابن  علم  بما  (  140)وعندما  وذكرهم   ،

ص له ، غير أن محاولته باءت  بالفشل قطعوه له من عهود ومواثيق بمساندته واإلخال
، وأصر أهل صقلية على رأيهم وتنفيذ مرادهم ؛ فأخذ يجمع ابن قرهب أمواله ومتاعه ، 

 . (141)وجهز مركبا يحمله مع ذويه إلى بالد األندلس فرارا بنفسه 
والواقع أن ابن قرهب كان رجال بعيد الطموح ، ولكنه وقع فريسة لتقلب الصقليين  

أنه كان يفهم طبيعة الصقليين فهما تاما ، ويعرف سرعة تقلبهم ، وعدم اكتراثهم  رغم  
للحفاظ على العهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم ، ويعرف أنه من السهل أن يتم  
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محاوالت  بعدة  قام  فقد  ذلك  ومع  بالوالى ،  على اإلطاحة  والجيش  الشعب  بين  التفاهم 
 .( 142)أسرع بنفسه إلى الهاويةفيها ما يناقض هذا الفهم ؛ ف 

من   كثير  فى  السياسية  الحنكة  إلى  تفتقر  قرهب  بن  أحمد  سياسة  كانت  وقد 
المواقف ؛ فهجماته على البيزنطيين فى صقلية وكالبريا ، واتباع سياسة الفتح والغارات 

 كان له أثر كبير فى إضعاف الموقف العربي فى وقت كان من الممكن أن  
ن طريق تعزيز سلطته فى الداخل واالستعداد لصراع نهائي  يكون أكثر حكمة ع 

مع الفاطميين  بدال من االنغماس فى الحمالت الخارجية ، وحتي إن كانت دوافعه فى 
مهاجمة األسطول الفاطمي إلحباط هجوم فاطمي على صقلية فإنه كان يجب عليه  أن 

العرب   بين  كالخالف  الداخلية  بالمشكالت  اهتماما  أكثر  لرد  يكون  وتوقعاته   ، والبربر 
فعل الصقليين المتحولين حديثا ، كل هذا جعل الوضع الداخلى محفوفا  بالمخاطر ، 
مواجهة  فى  رغبته  عدم  إلى  أشارت  قد  قرهب  البن  العسكرية  الحمالت  تكون  وقد 

 . (  143)المشاكل واالنقسامات الداخلية 
من قبل الخليفة    ولما كان أهل صقلية يخشون أن تفرض عليهم عقوبات قاسية

قائدهم   بتسليم  ووعدوه  الجزيرة ،  استرجاع سلطته على  عليه  عرضوا  المهدي  الفاطمى 
إلى  الفرار  عبثا  ابن قرهب  وعندما حاول  به ،  اإلطاحة  العزم على  مقرين  كانوا  الذي 

إلى الخليفة  (145)، وأرسلوه مع جماعة من      خاصته    (144)األندلس ألقى القبض عليه
 . (461)المهدي 

م ( وصل ابن قرهب إلى مدينة    سوسه 917  –  هـ   304وفى المحرم سنة )  
، ووقف أمام المهدي هو وولده وقاضيه ؛ فاستجوبه المهدي ووبخه على مخالفة (  147)

الدولة ونقض عهدها ، وإقدامه على قتل الحسن بن أبي خنزير ؛ فدافع ابن قرهب عن  
الناس أمرهم وأنا كاره ، ثم عزلوني وأنا كاره "   نفسه دفاع الضعيف وقال : " لقد أوالني

، إال أن المهدي رأي أن الحلم ربما اعتبر ضعفا ، وأن زجر صقلية قد أصبح محتما  
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بعدما ظهر منها ؛ فأمر بابن قرهب وولده وقاضيه أن يضربوا ضربا مبرحا ، ثم قطعت 
وكانت   ، صلبوا  ثم  خنزير  أبي  بن  الحسن  قبر  على  وأرجلهم  المعاملة   أيديهم  هذه 

نفسه   تحدثه  من  لكل  شديدا  إنذارا  وعرضها  البالد  طول  فى  ذكرها  فشا  التي  الفظيعة 
 .(148)بالخروج عن الطاعة 

  -على األرجح-وهكذا تم القضاء على ثورة أحمد بن قرهب التي كانت تهدف  
لية  إلى تحقيق االستقالل الذاتي أو إعادة تأسيس دولة األغالبة السنية من جديد فى صق

 خاصة وأن أحمد بن قرهب قائد هذه الثورة كان أغلبيا . 
م ( أنه  913-  هـ  300ويتضح من العرض السابق لثورة أحمد بن قرهب سنة )  

  ، الفاطمية  السيادة  عن  االستقاللية  وتحقيق   ، للجزيرة  الذاتي  الحكم  فرض  فى  نجح 
يند  أن  كاد  والذي  وأحكامه  السني  المذهب  إلى  الجزيرة  عودة  المذهب وكذلك  أمام  حر 

 الشيعي الذي أراد الـفاطميون فـرضه على الجـزيرة ، كما أنه تمكن من التـفوق  
 ( سنة  أسطولهم  على  العسكري  االنتصار  حقق  عندما  الفاطميين  على  البحري 

م(، إال أن ثورته تعرضت للعديد من اإلخفاقات؛ وذلك  نتيجة للتسرع  914-  هـ   301
تداد بنفسه ، وعدم إخالص الكثير من الصقليين فى العسكري لدى بن قرهب ، واالع

عهودهم له ، وكذلك األخطاء العسكرية التي ارتكبها وعجلت بنهايته مثل إقدامه على  
نقل العاصمة إلى طبرمين ، وتسرعه فى مهاجمة الفاطميين مما أدي إلى خشية أهل  

سليم قائدهم فعجل صقلية وخاصة البربر من زيادة تسلطه وسلطته ؛ فعاهدوا المهدي بت
 ذلك بنهايته وإخفاق ثورته .

 بن قرهب    عوامل فشل ثورة أحمد ثالثا: 
من خالل العرض السابق ألحداث ثورة أحمد بن قرهب ضد الخالفة الفاطمية فى 
انهيارها ، ومن أهم هذه  الثورة كانت تحمل فى طياتها عوامل  صقلية يتضح أن هذه 

 العوامل :  
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أ  أهواء  ضتقلب  الثائرة  وطبيعتهم   ، صقلية  الفتن  هل  إلى  وميلهم   ، الحكام  د 
،   كان يدرك ذلك جيدا ، وكيف كان كارها للوالية  ضطرابات ، وقد بدا أن ابن قرهب واال

 .  ( 149)خذ عليهم العهود والمواثيقولم يقبلها إال مجبرا بعد أن أ
ابن قرهب  من    وضع  الرغم  على  العباسي  للخليفة  االسمية  السيطرة  تحت  نفسه 

بالعدة  إمداده  عن  وعجزالخالفة  بغداد،  فى  العباسية  الخالفة  مركز  عن  صقلية  بعد 
بالخلع واأللوية بينما كانت صقلية قريبة من مركز (  150)والعتاد ، فلم يحظ منهم إال   ،

الخالفة الفاطمية فى إفريقية مما مكن الفاطميين من سرعة مهاجمتها،وإفشال الثورة فيها  
(151) . 

من   دعم  على  والحصول   ، خلفه  صقلية  أهالي  توحيد  فى  قرهب  ابن  فشل 
ذ  ظهر  وقد   ، هناك  ،  المسيحيين  طبرمين  قلعة  لحصار  ابنه  أرسل  عندما  جليا  لك 

 . ( 152)وانقسام الجند الصقلي عليه وكادوا يفتكون به
انفالت ابن قرهب العسكري ، ورغبته الجامحة فى تحقيق االستقالل والزعامة ،  
األمر الذي حدا به إلى إرسال أسطوله غير مرة لمهاجمة السواحل المغربية ، وضرب  

مما كان له أثر كبير فى انقسام الجزيرة عليه ، وتمكن دعاة    ر دارهم،الفاطميين فى عق
ضده   النطاق  واسعة  دعائية  حملة  شن  من  فاطمية    –الهزيمة  فى   –بمساعدة  أدت 

 . ( 153)النهاية إلى القبض عليه وتسليمه للخليفة الفاطمي المهدي 
   :الخاتمة 

 أستخلص من هذه الدراسة النتائج التالية :  
لها أهمية استثنائية لدى جميع القوى المتصارعة فى ذلك الوقت والتي  إن صقلية    -1

تمثلت فى الدولة البيزنطية من ناحية ، والقوى اإلسالمية من ناحية أخرى ، والتي  
كان بينهما صراع وتنافس على امتالك الجزيرة لضمان الهيمنة والسيطرة العسكرية 

ما تتميز به الجزيرة من موقع متميز واالقتصادية على حساب القوى األخرى؛ نظرا ل
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مقرا ألمة   كونها  من  تأتي  التاريخية لصقلية ال  فاألهمية   ، هائلة  اقتصادية  وموارد 
له   صقلية  تاريخ  جعل  مما  ؛  المتصارعة  للقوى  مسرحا  كونها  من  ولكن   ، واحدة 

 تأثير كبير على التاريخ العام للعالم .
على -2 السيطرة  على  المختلفة  القوى  حرص  أن   رغم  إال  بينهم  فيما  والتنازع  الجزيرة 

الصقليين كانت لهم طبيعة استقاللية دفعتهم إلى الميل للحكم الذاتي؛ نظرا للطبيعة  
الجغرافية للجزيرة ، فهى ليست جزءا من أراضي الدولة البيزنطية ، أو امالك الدولة 
ان طرف  كل  حرص  إلى  أدى  المتنازعة  األطراف  من  قربها  ولكن   ،  الفاطمية 

 يخضع الجزيرة لسلطته .
الخليفة  -3 قبل  من  المعين  للوالى  ورفضهم   ، قرهب  بن  ألحمد  صقلية  أهل  اختيار 

  ، جزيرتهم  بها  تحظي  التي  االستراتيجية  باألهمية  وعيهم  على  داللة  فيه  الفاطمي 
 وكذلك وعيهم بتنوع المخاطر التي تتهددها وتنوع مصادرها .

راع التقليدي بين المذهبين السني والشيعي تعتبر ثورة أحمد بن قرهب جزءا من الص -4
؛ فقد كان أهل الجزيرة يميلون إلى المذهب السني منذ عهد األغالبة ، فلما حاول 
الصقليون   عارض  السني  المذهب  حساب  على  الشيعي  المذهب  فرض  الفاطميون 
ذلك فكان عامال مهما من عوامل قيام الثورة ضد والة الفاطميين ، ومحاولة هيمنة 

 فاطميين الدينية على الجزيرة . ال
تمثل ثورةأحمد بن قرهب مظهرا من مظاهر الصراع العنصري بين العرب والبربر ؛  -5

تغليب  الفاطميين  والة  حاول  حيث  ؛  البربر  سيطرة  ضد  عربية  ثورة  تمثل  فهي 
العنصر البربري على العنصر العربي الذي كان يتمتع بمنزلة عالية فى الجزيرة ؛ 

 ذلك .   فعارض العرب 
إلى   -6 أدى  مما  السياسية  والحكمة  الفطنة  إلى  قرهب  بن  أحمد  سياسة   افتقرت 

السياسة   لصالح  صقلية  فى  الداخلى  اإلصالح  أهمل  حيث  ؛  العرب  قوة  إضعاف 
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بتأكيد   االهتمام  عليه  يجب  وكان   ، والغزو  الغارات  نحو  اتجهت  التي  الخارجية 
الفاطميين بدال من تبديد جهوده سلطته فى الداخل ، واالستعداد لصراع نهائي مع  

 العسكرية فى الحمالت الخارجية .  
كانت هناك عوامل خارجية أدت لفشل هذه الثورة وأهمها قوة الفاطميين الناشئة وقوة  -7

أسطولهم ، وحرصهم على السيطرة على الجزيرة رغم التفوق العسكري البن  قرهب 
 فى بداية األمر . 

جزيرة ضد ابن قرهب فى انقسام أهل الجزيرة عليه ، نجاح الدعاية الفاطمية داخل ال -8
 مما أدى إلى القبض عليه وإرساله إلى المهدي . 

 الهوامش:  
قيل"ييثة ِ بـثالث كسـرات وتشـديد الـالم  (1) ورد لفظ صقلية بصـي  متعـددة ح حيـك هكرهـا يـاقوت ِ صـي

والياء ، والبعض ينطقها بالسين ِ سقلية ِ ، وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد والـالم انرـر : يـاقوت 
 –هـــ  226الحمـو  ) شــهاب الــدين أبـي عبــد ب يــاقوت بـن عبــد ب الحمــو  الرومـي البغــدادي ت 

 416م ، ص 1977-هـ  1397م ( : معجم البلدان ، المجلد الثالك ، دار صادر بيروت ، 1228
، وصــقلية اســم إلحــد  مــدنها فنســبك الجزيــرة كلهــا إليهــا ، وقيــل ســميك صــقلية باســم ســيقلو أ ــو 
 إيطال الذي سميك بـه إيطاليـة ، ومعنـي صـقلية باللسـان القـديم ِ تـين و يتـون ِ انرـر : الحميـري )

م ( : الــروا المعطــار فــى  بــر األقطــار ،حققــه 1499-هـــ  900محمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري 
 .  367م ، ص  1975إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،الطبعة األولى، 

أحمد بن  يادة ب بن قرهب : شريف ثري من أشراف العرب فى بلرم ينتمي إلـى أسـرة وثيقـة  (2)
:تاريخ صـقلية اإلسـالمية ، نقلـه إلـى العربيـة وقـدم لـه أمـين الصلة ببني األغلب انرر : عزيز أحمد 
 ، 32م ، ص1980توفيق الطيبي ، الدار العربية للكتاب ، 

Michele Amari : Storia dei musulmani di sicilia,vol , 2 , Firenze 
,1858,p,146, 
وكان األمراء األغالبـة يعهـدون لكبـار رجـال العـالالت العربيـة الشـهيرة و اصـة الملـريين بالمناصـب 
الســامية مثــل الحجابــة وواليــة األقــاليم ، وكــان هــحالء الموبفــون يحملــون لقــب ابــن قرهــب انرــر : 
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ــه إلــى العربيــة حمــادي الســاحلى ، دار ا ــالمغرب ، نقل لغــرب فرحــات الدشــراوي : الخالفــة الفاطميــة ب
 . 44م،ص 1994لبنان ، الطبعة االولى ،  –اإلسالمي ، بيروت 

باجة : بلد بإفريقية تعرف بباجة القمح ، وسميك بذلك لكثرة حنطتها انرر : ياقوت ، معجم   (3)
، وهي تقع على الطريق من طبرقة إلى تونس انرر : اإلدريسي ) أبي   314، ص  1البلدان ، ج  

م ( : نزهة  1165-هـ    560دريس المعروف بالشريف اإلدريسي تعبد ب محمد بن عبد ب بن إ 
م ، ص 2002  –هـ    1422المشتاق فى ا تراق اآلفاق ، المجلد األول ، مكتبة الثقافة الدينية ،  

290 . 
 4طبرقة : مدينة بالمغرب على شاطىء البحر قرب باجة انرر : يـاقوت ، معجـم البلـدان ، ج (4)

،  1ســـبعون مـــيال انرـــر : اإلدريســـي ، نزهـــة المشـــتاق ، ج ، بينهـــا وبـــين مدينـــة بنـــزرت 16، ص
 .290ص
مرسى الخزر : موضع معمور على ساحل إفريقية بينه وبين بونة ثالثة أيام انرر:   يـاقوت  (5)

، وهي تقابل باجة فى جهة الشمال على نحر البحـر المـالح انرـر  106، ص  5، معجم البلدان ، ج
 .290،  ص 1: اإلدريسي ، نزهة المشتاق ،ج

قرشقة : وردت عند ياقوت ) قرشفه ( بالفتح ثم السكون وشـين معجمـة مفتوحـة وفـاء وهـاء  (6)
 . 323، ص 4، وهكر أنها موضع ببالد الروم انرر : ياقوت ، معجم البلدان ، ج

قوسرة :جزيرة فـى بحـر الـروم بـين المهديـة وجزيـرة صـقلية انرـر : يـاقوت ، معجـم البلـدان ،  (7)
إفريقيـة بـالقرب مـن تـونس ، وبينهـا وبـين صـقلية مجـري انرـر : أبـي  ، وتقع قبالـة 413، ص  4ج

م ( 1331 –هــ  732الفداء  ) عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمـر المعـروف بـ بي الفـداء ت 
: تقويم البلدان ، اعتني بتصحيحه رينود ، البارون ماك كوكين ، دار صادر بيـروت ، طبعـة بـاريس 

 . 188م ، ص1840، 
نة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بـر قسـطنطينة انرـر: يـاقوت ، ريو: مدي (8)

 . 131، ص 3معجم البلدان ، ج
م ( : صورة األرا ، منشورات 977  –هـ    367ابن حوقل ) أبو القاسم بن حوقل النصيبي   (9)

:  ، وقلورية تقع فـى شـرقي صـقلية انرـر113م ، ص  1992لبنان ،    –دار مكتبة الحياة ، بيروت  
 .   392، ص 4ياقوت ، معجم البلدان ، ج
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مسينا : تقع فى الزاوية الشمالية من جزيرة صقلية ، وهي مشهورة بكثرة العنب والخمر وتعـد  (10)
، وبهـا تجتمـع السـفن  193من أكبر المدن بعـد العاصـمة انرـر : أبـي الفـداء ، تقـويم البلـدان ، ص

إلسالمية القاصدون إليها من جميع األقطـار انرـر : الكبار والمسافرون والتجار من البالد الرومية وا
 . 595، ص 1اإلدريسي ، نزهة المشتاق ، ج

يذكر أن مليق مسينا ال يكاد يتجاو  عرضه ثالثة كيلومترات انرـر: مـارتنيو مـاريو مورينـو  (11)
 .1م، ص1968: المسلمون فى صقلية ،منشورات الجامعة اللبنانية ، بيروت، الطبعة الثانية، 

براهيم حسن : دراسات فى جغرافية أوربا وحوا البحر المتوسـ  ، مركـز اإلسـكندرية محمد إ (12)
 .  256م ،ص1999للكتاب ، 

 . 1مارتنيو ماريو، المسلمون فى صقلية ، ص (13)
ما ر: مدينة بجزيـرة صـقلية تلـي قوصـرة ، وهـي علـى السـاحل المـوا ي إلفريقيـة جنـوب بلـرم  (14)

 . 521انرر : الحميري، الروا المعطار، ص
طس: من أرفع القالع حصنا ، وأشرف المدن حسنا ، وتبعد عن البحر ثمانيـة أميـال انرـر نو  (15)

 .598، ص 1: اإلدريسي ، نزهة المشتاق ، ج
، ودمـنش مدينـة مـن مـدن صـقلية تقـع علـى   8عزير أحمد ،  تاريخ صقلية اإلسالمية ،ص (16)

 . 472، ص  2البحر انرر : ياقوت ، معجم البلدان ، ج
م ، 1993لحميد: تاريخ المغرب العربي ، الجزء الثـاني، منشـ ة المعـارف ، سعد  غلول عبد ا (17)

 ، 198ص
Claudia Karagoz , Giovanna Summer Field : Sicily and the 
Mediterranean , New york ,2015 p,1. 

فا يليف : العرب والروم ، ترجمة محمد عبد الهادي شعيره ، راجعه فـحاد حسـنين علـى ، دار  (18)
 . 62الفكر العربي ، ب.ط ، ص 

م ( ، وكــان  654 –هـــ  34م ( ، وقيــل ســنة )  651-هـــ  31وقعــك هــذه الغــزوة ســنة ) (19)
ســببها ان المســلمين لمــا أصــابوا مــن اهــل إفريقيــة وســبوهم عرــم هلــك علــى قســطنطين بــن هرقــل ح 

سـييان ،  فخرج فى  مسمالة مركب أو ستمالة ، و رج المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بـن أبـي
وعلى البحر عبد ب بن سعد بن أبي سرح ، وبسبب الرياح بات الفريقان الليلـة فـى عـرا البحـر ، 
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وقــام المســلمون يصــلون ويــدعون ، والــروم يلــربون النــواقيس ، وفــى الغــد ربطــوا الســفن بعلــها 
ذي فر إلى ببعض ، واقتتلوا بالسيوف والخناجر حنى كتب ب للمسلمين النصر ، وجرح قسطنطين ال

صقلية ، وقتل على يد أهلها انرر : ابن األثير )عز الدين أبو الحسن على بـن أبـي الكـرم الشـيباني 
م ( : الكامــل فـى التـاريخ ، حققــه واعتنـي بــه عمـر عبــد 1232-هــ  630المعـروف بــابن األثيــر ت

 489،  488،ص م  2012لبنـان ،  –السالم تدمر  ، الجزء الثاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت 
م ( : نهاية األرب فـى  1332-هـ  733، النويري ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ت  

فنون األدب ، تحقيـق عبـد المجيـد ترحينـي ، عمـاد علـى حمـزه ، الجـزء التاسـع عشـر ، دار الكـــــتب 
 . 264م ، ص 2004-هـ  1424لبــنان ، الطبعة األولى ،  –العلمية ، بيروت 

ــة العربيــة الصــقلية ، دار صــادر بيــروت ،  (20) ،  214م ، ص  1857ميخاليــل أمــاري : المكتب
 –، محمــود شـــاكر : موســوعة الفتوحـــات اإلســـالمية ، دار أســامه للنشـــر والتو يـــع ، األردن  215

 . 135م ، ص 2002عمان ، الطبعة األولى ، 
يقيــة انرـر : يــاقوت ، برقـة : اسـم صــقع كبيـر يشـتمل علــى مـدن وقــر  بـين اإلسـكندرية و فر  (21)

 . 388، ص  1معجم البلدان ، ج
ــروت ،  (22) ــة ، بي ــاريخ الحلــارة اإلســالمية ، دار النهلــة العربي حســان حــالق : دراســات فــى ت

 .340م ، ص1999 –هـ   1419الطبعة الثانية 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نـافع الفهـري مـن أكبـر قـواد العـرب ، كـان  (23)

ســار إلــى  –م (  740-هـــ  122فــى غــزوة األشــراف ســنة ) –يقيــة، ولمــا قتــل أبــوه مــع أبيــه بإفر 
م(، ودعا النـاس  745 –هـ  127االندلس وحاول فتحها فلم يفلح ح فركب البحر إلى تونس سنة ) 
م ( فغـزا تلمسـان  752 –هــ  135ف جابوه، ثم سار بهم إلى القيروان وبـل بهـا حتـي كانـك سـنة ) 

م(انرر : ابن عذاري المراكشي) أبو عبد ب  754 –هـ 137وقتل غدرا سنة )   وصقلية وسردانية ،
ــا  ــدلس  1284 –هـــ  683أحمــد بــن محمــد المراكشــي ت تقريب ــار األن ــان المغــرب فــى أ ب م( : البي

والمغــرب ، تحقيــق ومراجعــة ج . س . كــوالن ، إ. ليفــي بروفنســال ، الجــزء األول ، دار الثقافــة ، 
، ابن وردان : تـاريخ مملكـة األغالبـة ،  61، 60م ، ص  1983لطبعة الثالثة ،  لبنان ، ا  –بيروت  

-هـــ  1408دراســة وتقــديم وتعليــق محمــد  يــنهم محمــد عــزب ، مكتبــة مــدبولى ، الطبعــة األولــى، 
 .  8 – 6م ، ص1988
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 . 46، ص  4ابن األثير ، الكامل ، ج (24)
ي ( : االستقصــا أل بــار دول الســالو  ) الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد بــن  الــد الناصــر الســالو  (25)

المغـرب األقصـى / تحقيـق وتعليــق ولـد  المحلـا جعفـر الناصــري ، أحمـد الناصـري ، الجــزء األول ، 
 . 118،  117م ، ص 1954-هـ  1373الدار البيلاء ، دار الكتاب ، 

، عزيـر 220، ميخاليل أماري ،  المكتبة الصقلية ، ص46، ص   5ابن األثير ، الكامل ، ج (26)
 .11تاريخ صقلية اإلسالمية ، ص أحمد ،

 .  194، ص 24، النويري ، نهاية األرب ، ج46، ص  5ابن األثير ، الكامل ، ج (27)
 .220، ميخاليل أماري ، المكتبة الصقلية ، ص 46، ص  5ابن األثير ، الكامل ، ج (28)
 م ( ، 816 –هــ  201 يادة ب بن إبراهيم بن األغلب : تولى بعد أ يه أبـي العبـاس سـنة) (29)

وكان من أفلل أهل بيته ، وأفصـحهم لسـانا ، وال يعلـم أحـد قبلـه سـمي  يـادة ب انرـر: ابـن األبـار 
ــار   ت) ــابن األب -هـــ  658)أبــي عبــد ب محمــد بــن عبــد ب بــن أبــي بكــر القلــاعي المعــروف ب

 م ( :الحلـــة الســـيراء ، تحقيـــق حســـين مـــحنس ، الجـــزء األول ، الشـــركة العربيـــة ، القـــاهرة ،1260
م ( انرـر :  838 –هـ  223، وفى عهده فتحك جزيرة صقلية ، وتوفي سنة )  163م ، ص1963

 . 56ابن وردان ، تاريخ مملكة األغالبة ،ص
 .  208محمود شاكر ، موسوعة الفتوحات اإلسالمية ، ص   (30)
أســد بــن الفــرات بــن ســنان مــن أهــل نيســابور ، ويكنــى أبــا عبــد ب ، ولـــد بـــ ِ حــران ِعــام )  (31)

م ( ، وقدم مع أبيه الـذي جـاء مـع محمـد بـن األشـعك الخزاعـي فـى عسـكره حـين 759   -هـ    142
م ( 819  -هــ  203م ( ، وفـى سـنة ) 761  -هــ    144واله أبو جعفر المنصور إفريقيـة سـنة )  

واله  يادة ب  قلاء إفريقية ، ثم تقلد إمارة الجيش األغلبـي فـى فـتح صـقلية انرـر: المـالكي ) أبـو  
م ( : رياا النفوس فى طبقات  علماء  1067-هـ  460بد ب بن أبي عبد ب المالكي ت بكر ع

القيروان و فريقية ، قام على نشره حسين مـحنس،الجزء األول ، مكتبـة النهلـة  المصـرية ، الطبعـة 
،محمد عبد ب عنان : تراجم إسالمية شرقية وأندلسية ،مكتبة  173،  172م،ص 1951األولى ، 

ــة ، ال ــة الثانيـ ــاهرة ،الطبعـ ــانجي ،القـ ـــ  1390خـ ــرا  154م ، ص  1970 –هـ ــات أســـد محاصـ ، ومـ
 . 56م  ( انرر : ابن وردان، تاريخ مملكة األغالبة ، ص 828  -هـ   213لسرقوسة سنة ) 
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م ( : تـاريخ 1347-هــ  748الذهبي ) شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي ت  (32)
األعالم ، تحقيـق عمـر عبـد السـالم تـدمري ، الجـزء الثالـك ، دار الكتـاب اإلسالم ووفيات المشاهير و 

، ص  1، المـــالكي ، ريـــاا النفـــوس ، ج 324،  323م  ، ص 1991 -هــــ  1411العربـــي ، 
187 . 

 . 209محمود شاكر ، موسوعة الفتوحات اإلسالمية ، ص  (33)
س ، وبلغـك عدتـه كان الجيش اإلسـالمي يتـ لا مـن العـرب والبربـر واألندلسـيين وبعـض الفـر  (34)

 1عشرة آآلف رجل وسبعمالة فارس باإلضافة إلى مالة مركب انرر : المالكي ، رياا النفـوس ، ج
 . 72، فا يليف ، العرب والروم ، ص 195،ص  24، النويري ، نهاية األرب ، ج 187، ص 

يــذكر كــل مــن الــدواداري والــذهبي أن عــدد الجــيش البيزنطــي بقيــادة بالطــه كــان قوامــه مالــة  (35)
و مسين ألفـا انرـر : الـدواداري : ) أبـو بكـر بـن عبـد ب بـن أيبـك الـدواداري ( : كنـز الـدرر وجـامع 
( ، الغرر ، تحقيق صالح الدين المنجد ، )الجزء السادس الـدرة الملـية فـى أ بـار الدولـة الفاطميـة 

 .  68، ص 15،  الذهبي ، تاريخ اإلسالم ، ج 29م ، ص 1961-هـ  1380القاهرة ، 
هــ  808، ابن  لدون ) عبد الرحمن بـن  لـدون ت   490، ص    5ابن األثير ، الكامل ، ج (36)
م ( : تــاريخ ابــن  لــدون المســمى ديــوان المبتــدأ والخبــر فــى تــاريخ العــرب والبربــر ومــن 1406-

ألكبـر ، ضـب  المـتن ووضـع الحواشـي والفهـارس  ليـل شـحادة ، مراجعـة عاصرهم من هوي الشـ ن ا
ــر، بيـــروت  ــزء الرابـــع ، دار الفكـ ــهيل هكـــار ، الجـ ــان ،  –سـ ،  254م ،ص2000-هــــ  1421لبنـ

 . 222ميخاليل أماري ، المكتبة الصقلية ، ص
 ،    102، ص 1ابن عذار  ، البيان المغرب ، ج (37)

     S.P.SCOTT : History of the Moorish Empire in Europe,vol,2,    
     philadelphia , London ,1904 ,p,12. 

 . 254، ص  4، ابن  لدون ، العبر ، ج   490، ص  5ابن األثير ، الكامل ، ج (38)
بلرم : قصبة جزيرة صقلية وأشهر مدنها يحي  بها سور منيع شامخ من حجارة ، يسكنها   (39)

 .  113التجار، وفيها مسجد الجامع األكبر انرر : ابن حوقل، صورة األرا ، ص 
، ص   (40) الصقلية  المكتبة   ، أماري  القو     225،  224ميخاليل   : لويس   . ر   . أرشيبالد   ،

متوس  ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، مراجعة وتقديم محمد البحرية والتجارية فى حوا البحر ال
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، حسنين محمد ربيع : دراسات فى   213شفيق غربال ، مكتبة النهلة المصرية ، ب.ط ،  ص
 151م ،ص 1983-هـ  1403تاريخ الدولة البيزنطية ، دارالنهلة العربية ، 

  ، 151حسنين محمد ربيع ، دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ، ص    (41)
S.P.SCOTT , History of the Moorish, vol ,2,p 22. 

عصام الدين عبد الرؤف الفقى : تاريخ المغرب واألندلس ، مكتبة نهلة الشرق ، القاهرة ،  (42)
 . 125م ، ص 1990

هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبي عقال األغلب ، تولى بعد أ يه محمد بن أحمد الذي   (43)
م( ، ولم يل إفريقية قبله أطول عمرا منه فملك تسعا 875  –هـ    261يعرف ب بي الغرانيق سنة )

، وبنى مدينة رقادة   172،    171، ص  1وعشرين سنة انرر : ابن األبار ، الحلة السيراء ، ج  
  ( بنفسه    878  –هـ    264سنة  فيها  وباشر  صقلية  إلى  انتقل  ثم   ، ملكه  دار  وجعلها   ،  ) م 

م ( وحمل فى تابوت إلى إفريقية   902أكتوبر    –هـ    289الفتوحات ، وتوفى بها فى ) هي القعدة  
 . 61ودفن بالقيروان انرر : ابن وردان ، تاريخ مملكة االغالبة ، ص 

طبرمين : حصن منيع بصقلية بينه وبين مسيني مرحلة ، وهو يقع على جبل مطل على   (44)
 . 385البحر انرر : الحميري ، الروا المعطار ، ص

ج   (45)  ، الكامل  األثير،  ص    6  ابن  البحرية   516،    515،  القو   أرشيبالد.ر.لويس،   ،
 .221والتجارية ، ص

 أمين توفيق الطيبي : دراسات فى تاريخ صقلية اإلسالمية ، دار اقرأ ، الطبعةاألولى ،   (46)
 . 186م ، ص1990 
 .  24عزيز أحمد ، تاريخ صقلية اإلسالمية ، ص (47)
إفريقية عام )   (48) إبراهيم بن األغلب    799  -هـ    184قامك دولة األغالبة فى  م ( على يد 

، ج   األرب  نهاية   ، النويري   : انرر  إفريقية  إمارة  الرشيد  ، ابن   55،  54، ص    24عندما واله 
 –هـ    296، وكانك نهاية هذه الدولة على يد العبيديين سنة )    53وردان ، مملكة األغالبة ، ص  

، ج    909 المغرب  البيان   ، ابن عذار    : انرر   ) .  146، ص    1م  كليفورد   ،1 : . بو ورث  
األسرات الحاكمة فى التاريخ اإلسالمي دراسة فى التاريخ واألنساب ، ترجمة حسين على اللبودي ، 
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مراجعة سليمان إبراهيم العسكري ، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، الطبعة الثانية 
 .  50م ، ص  1995، 
 .   25، ص  عزيز أحمد ، تاريخ صقلية اإلسالمية (49)
 ،  17أمين توفيق الطيبي ، دراسات فى تاريخ صقلية اإلسالمية  ، ص (50)

A bdullah Balciogullari: Historical Geography of sicily Island between x 
– xIv the centuries ,international journal of social science and 
Humanity ,vol ,7 , NO ,4 ,April 2017 ,p, 200 . 

نسبهم آلل   (51) يري صحة  من  فمتهم  ح  كبيرا  ا تالفا  الفاطميين  نسب  المحر ون حول  ا تلا 
المقريزي ت   بن على  أحمد  الدين  )تقي  المقريزي   : انرر  إتعاظ    1441  –هـ    845البيك   :  ) م 

 ، القاهرة   ، األول  الجزء   ، الشيال  الدين  جمال  تحقيق   ، الخلفا  الفاطميين  األلمة  ب  بار  الحنفا 
، ومنهم 40، ص    4، ابن  لدون ، العبر ، ج    22م ، ص  1996-هـ    1416طبعة الثانية ،  ال

القداح بن ديصان ،  إلى عبد ب بن ميمون  البيك ، وينسبونهم  من ير  عدم صحة نسبهم آلل 
 وأصله من المجوس أو يهود سلمية ، ودليلهم على هلك ما ورد فى 

بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، فى حين تسلسل نسبهم نجدهم ينتسبون إلى الحسين  
أن محمد بن إسماعيل لم يكن له ق  ولد اسمه الحسين ، وهذا يحكد عدم صحة نسبهم انرر : ابن  

،   6، ابن أيبك الدواداري ، كنز الدرر ، ج  159،    158، ص    1عذار  ، البيان المغرب ، ج  
 .   39،  38، ص 28، النويري ، نهاية األرب ، ج 6، 5ص
،ج (52) المغرب  البيان   ، عذار   ج146، ص  1ابن   ، ،العبر  ابن  لدون  ،    264،ص    4، 

األغالبة    : إسماعيل  والبحوث   296  –  184محمود  للدراسات  عين   ، الخارجية  سياستهم  هـ  
 . 158م ، ص 2000اإلنسانية واالجتماعية ، الطبعة الثالثة ، 

 296    –  184إسماعيل ، األغالبة  ، محمود    64ابن وردان ، تاريخ مملكة األغالبة ، ص (53)
 . 204هـ  سياستهم الخارجية ، ص

(54) ( سنة  بإفريقية  قيامها  بدأ  الفاطمية  ،    909  -هـ    296الدولة  مملكتها  واتسعك   ،  ) م 
م ( انرر : ابن األثير ، الكامل ،    1171  -هـ    567وطالك مدتها حتى كانك نهايتها بمصر سنة )

أنهم  577، ص    6ج الفاطميون  الذي    ، و عم  االسم  بهذا  ، وتسموا  هرية علوية  من  ينحدرون 



 2022 يناير( األولالجزء ) 54 العدد                        بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 476 - 

اشتقوه من اسم السيدة فاطمة الزهراء بنك الرسول و وج على بن أبي طالب ، غير أن منافسيهم 
وأنهم   ، المهدي  إلى عبيد ب  نسبة   ِ العبيديون   ِ باسم  إليهم  اإلشارة  دأبوا على  السنة  أهل  من 

 .  79،  78، تاريخ األسرات الحاكمة ، ص ينحدرون من أصل يهودي انرر: بو ورث
 .  8،  7فرحات الدشراوي ، الخالفة الفاطمية بالمغرب ، ص  (55)
هو عبيد ب بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على  (56)

بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وأهل العلم باألنساب من المحققين ينكرون هلك ويقولون : هو 
يد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد ب بن ميمون القداح من يهود سلمية  وكان حدادا ،  سع

ولما د ل المغرب تسمى بعبيد ب ، و عم أنه علو  فاطمي ، ثم تلقب بالمهدي انرر : الدواداري ، 
م   934  –هـ    322م ، وتوفي عام    872  –هـ    259، ولد عام    5،    4، ص    6كنز الدرر ، ج

 .22، ص 28ر : النويري ، نهاية األرب ، جانر
إبراهيم بن  (57) أيام ، وأكثرها بساتين ، بناها  أربعة  القيروان  رقادة : بلدة بإفريقية بينها وبين 

م ، وبلك دارملك لبني األغلب إلى أن هرب عنها  يادة ب  877 –هـ  263أحمد بن األغلب سنة 
هـ   308م إلى أن انتقل إلى المهدية  910  –هـ    297  من أبي عبد ب الشيعي ، وسكنها عبيد ب

 .  64،  63، ص  3م انرر : ياقوت ، معجم البلدان ، ج321-
 . 66، ص  1المقريزي ، إتعاظ الحنفا ، ج (58)
مالطة : جزيرة كبيرة بينها وبين أقرب بر من صقلية ثمانون ميال انرر : اإلدريسي ، نزهة   (59)

 .   588، ص  1المشتاق ، ج 
ماجد : بهور الخالفة الفاطمية وسقوطها فى مصر ، دار الفكر العربي ، الطبعة  عبد المنعم (60)

 . 230م ، ص 1994 –هـ  1414الرابعة ، 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ، ومصر ، وسورية ، وبالد العرب ،   (61)

ب محمد جمال الدين : الدولة ، عبد    99م ، ص1958مكتبة النهلة المصرية ، الطبعة الثانية ،  
الفاطمية ببالد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، دار الثقافة ، القاهرة ، 

 165م ، ص 1991 –هـ  1411
(62) A bdullah Balciogullari, Historical Geography of sicily ,p ,200.      
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 .  367،الحميري،الروا المعطار، ص417، ص  3ان ، جياقوت الحموي ، معجم البلد (63)
 . 417، ص  3ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج (64)
 . 367الحميري،الروا المعطار، ص (65)
القاضي النعمان : افتتاح الدعوة ، تحقيق فرحات الدشراوي ، الشركة التونسية ، تونس ،   (66)

 . 257،  256م ، ص1986الطبعة الثانية ،  
 .  32صقلية اإلسالمية ، صعزيز أحمد ، تاريخ  (67)
(68) Hiroshi Takayama: Islamic Sicily , New Haven ,1990, p,22,William 

    E.Granara : political Legitimacy and Jihad in Muslim Sicily 217/827 
-445-1053 , the Degree of Doctor of philosophy ,university of 
Pennsylvania ,1986 , p,15.                                                              

داعي الفاطميين : هو أبو عبد ب الحسين بن أحمد بن محمد بن  كريا الشيعي من أهل   (69)
، وهو الذي مهد لملك عبيد ب المهدي ح    583، ص  6صنعاء انرر : ابن األثير ، الكامل ، ج
ن عبيد ب ، وناصرا لمذهبه ، وداعيا إلى دعوته انرر : حيك حارب جيش  يادة ب وهزمه نالبا ع

 . 194- 192، ص   1ابن األبار ،الحلة السيراء ، ج
األرب،ج (70) ،   199ص    24النويري،نهاية  الفاطمية  الدولة  حسن،تاريخ  إبراهيم  حسن   ،

 leonard C.Chiarelli : Sicily During the Fatimid Age ,Doctor of،   98ص
philosophy ,university of Utah ,june 1986 ,p,17.                                

دار    (71)  ، الشام  وبالد  ومصر  إفريقية  شمالى  فى  الفاطميين  تاريخ   : طقوش  سهيل  محمد 
، فرحات الدشراوي ، الخالفة الفاطمية    86م ، ص2007  –هـ    1428النفالس ، الطبعة الثانية ،  

 .198بالمغرب ، ص
الوقالع ع (72) مجلة   ، إيطاليا  وجنوب  صقلية  جزيرة  فى  الفاطمية  السياسة   : محمد  يحي  مر 

 . 20م ، ص2005التاريخية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، العدد الثالك ، يناير  
 . 14المسلمون فى صقلية ، ص  (73)
كتام بن  كتامة من قبالل البربر بالمغرب وأشدهم ب سا وقوة ، وهم عند نسابة البربر من ولد   (74)

من   بن صيفي  قيس  بن  أفريقش  ملوكهم  وأول   ، من حمير  أنهم  يقولون  العرب  ونسابة   ، برنس 
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ملوك التبابعة وهو الذي افتتح إفريقية وبه سميك ، وكانك قبالل كتامة منذ قديم موجودة فى جميع  
م بجاية نواحي المغرب إال أن جمهورهم كان عند الفتح اإلسالمي موطنا ب رياف قسنطينة إلى تخو 

المشهورة مثل : جبل   المنطقة ديارهم  القبلة جنوبا ، وكان بهذه  غربا إلى جبل أوراس من ناحية 
إيكجان وسطيف وباغاية وبلزمه ، وهي التي أقامك الدولة الفاطمية بجهودها انرر: ابن  لدون ، 

  18غرب ، ص  ، عبد ب محمد جمال ، الدولة الفاطمية ببالد الم 196،  195، ص  6العبر ، ج 
ابن أبي  نزير:هوالحسين بن أحمد بن على بن كليب الملقب بابن أبي  نزير كان عامال  (75)

  ,Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p,142   على القيروان انرر : 
 وهو ينحدر من ساللة العرب السناجرة ، وقد د ل الدعوة فى ميله فى وقك مبكر انرر :          
 .    198فرحات الدشراوي ،الخالفة الفاطمية  بالمغرب ، ص         
،      264، ص    4، ابن  لدون، العبر ، ج    599،    598، ص    6ابن األثير ، الكامل ،ج (76)

 ، محمد سهيل طـقوش ، تـاريخ   251، 250ميخاليل أمـاري ،المكتبة الصقلية ، ص
 .  86الفاطميين فى شمالى إفريقية ، ص      

(77) Hiroshi Takayama, Islamic Sicily ,p,22,23     
 .200، ص 24يذكر النويري أن صاحب الخمس كان يسمى ِ ليلِانرر: نهاية األرب،ج (78)
(79) Alex Metcalef : the Muslims of Medieval Italy ,Edinburgh  

university press ,2009 ,p,47, leonard C.Chiarelli , Sicily During the 
Fatimid,p,20    

 .  32حمد ، تاريخ صقلية اإلسالمية ، صعزيز أ (80)
 . 86محمد سهيل طقوش، تاريخ  الفاطميين فى شمالى إفريقية ، ص  (81)
احمد توفيق المدني : المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ، الشركة الوطنية للنشر  (82)

 .  110،  109م ، ص 1969والتو يع ، 
إلى (83) أبي  نزير عند وصوله  أحمد بن  الحسن بن  أن  أرسل أ اه عليا حاكما    يذكر  الجزيرة 

ج  ، الكامل   ، األثير  ابن   : انرر  جرجنك  ص    6على  المكتبة         599،   ، أماري  ميخاليل   ،
 leonard C.Chiarelli , Sicily During the Fatimid Age,p,19،  251الصقلية ، ص

   Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p,142.                                              
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،محمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين 98حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية،ص (84)
 . 14، مارتنيو ماريو، المسلمون فى صقلية ، ص 87،   86فى شمالى إفريقية ، ص

(85) leonard C.Chiarelli , Sicily During the FatimidAge,p,20  
(86) William E.Granard , political Legitimacy and Jihad in Muslim 

Sicily,         p13, leonard C.Chiarelli,Sicily During the Fatimid 
Age,p,19.                    

جرجنك: هكرها ياقوت ) كركنك ( وهي بلد على ساحل البحر فى جزيرة صقليةانرر : ياقوت  (87)
 . 453، ص  4، معجم البلدان ، ج

األرب ، ج (88) نهاية   ، العبر ، ج  200، ص    24النويري   ، ابن  لدون  ،    264، ص    4، 
 . 199، فرحات الدشراوي ، الخالفة الفاطمية بالمغرب ، ص  265

، أحمد  251، ميخاليل أماري ،المكتبة الصقلية ، ص 599، ص  6ابن األثير ، الكامل ، ج (89)
 .  110توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص

 . 200، ص  24النويري ، نهاية األرب ، ج (90)
 . 110أحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية  ، ص (91)
كان ألبي عبد ب الشيعي الرلاسة والنفوه فى األمر كله ، فلما صار األمر لعبيد ب المهدي   (92)

قصر ح ف مر المهدي  الك تلك الرلاسة ح ف شار على عبيد ب بتفويض األمور إليه واالحتجاب فى ال
م (انرر : النويري ، نهاية   911  -هـ     298عروبة بن يوسا فقتله هو وأ وه أبو العباس سنة )

 .  68- 66، ص  28األرب ، ج
 . 98حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص (93)
(94) Alex Metcalef , the Muslims of Medieval Italy,p ,47.                     
 . 110فيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية  ، صأحمد تو  (95)
 . 14مارتنيو ماريو ،المسلمون فى صقلية  ، ص (96)
،أحمد توفيق المدني ،المسلمون فى جزيرة صقلية  168،ص 1ابن عذاري،البيان المغرب،ج (97)

                                         ,the Muslims of Medieval Italy,p ,47  Alex Metcalef،  111، ص
 .  199فرحات الدشراوي ، الخالفة الفاطمية بالمغرب ، ص  (98)
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الدعوة ، ص (99) افتتاح   ، النعمان  ، ج  326القاضي  الكامل   ، األثير  ابن  ، 619، ص    6، 
 . 251ميخاليل أماري ،المكتبة الصقلية ، ص

 .32،عزيزأحمد،تاريخ صقلية اإلسالمية ،ص168، ص1ابن عذاري، البيان المغرب ،ج (100)
(101)       the Muslims of Medieval Italy,p ,47 Alex Metcalef , 
عبد العزيز الثعالبي : تاريخ شمال إفريقيا من الفتح اإلسالمي إلى نهاية الدولة األغلبية ،  (102)

الغرب   دار   ، الساحلى  حمادي  ومراجعة  تقديم   ، إدريس  محمد   ، ميالد  بن  أحمد  وتحقيق  جمع 
 .336م ، ص 1987-هـ  1407، لبنان ، الطبعة األولى  –اإلسالمي، بيروت 

 .168، ص1ابن عذار  ، البيان المغرب ، ج  (103)
 .111أحمد توفيق المدني ،المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص (104)
، فرحات الدشراوي ،الخالفة الفاطمية بالمغرب ،  168، ص1ابن عذاري، البيان المغرب ، ج  (105)

 . 199ص
 ،111أحمد توفيق المدني ،المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص (106)
 leonard C.Chiarelli ,  Sicily During the FatimidAge,p,22                     

 . 253، ميخاليل أماري ، المكتبة الصقلية ، ص620، ص6ابن األثير،الكامل ، ج
 .  619، ص6الكامل ، ج (107)
(108)   ، أماري  أشهرانرر:ميخاليل  ثالثة  طبرمين  حاصرقلعة  قد  قرهب  بن  أحمد  بن  عليا  يذكرأن 

 the Muslims of Medieval Italy,p ,47   :Alex Metcalef،  252لية،صالمكتبةالصق
 . 265، ص  4، ابن  لدون ، العبر ، ج619، ص6ابن األثير،الكامل ، ج (109)
الثقافة، بيروت   (110) التاريخ واألدب،دار  العرب فى صقلية دراسة فى  لبنان ،    –إحسان عباس: 

 . 40م ، ص1975الطبعة االولى ، 
 . 148، ص 3تاريخ المغرب العربي ، ج سعد  غلول ،  (111)
 .  41إحسان عباس، العرب فى صقلية  ، ص  (112)
 .  252ميخاليل أماري ، المكتبة الصقلية ، ص (113)
ج (114)  ، المغرب  ص  1البيان  شمالى    168،  فى  الفاطميين  تاريخ   ، طقوش  سهيل  محمد   ،

 . 87إفريقية ، ص
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 .  620، ص6الكامل ، ج (115)
 . 14مارتنيو ماريو : المسلمون فى صقلية ، ص (116)
(117)  the Muslims of Medieval Italy,p ,47   ,   Alex Metcalef  
ج (118)  ، األرب  نهاية   ،  William E.Granard , political،    200،ص  24النويري 

Legitimacy and Jihad in Musli Sicily,p,16 .                                         
 ،168، ص   1، البيان المغرب ، ج، ابن عذاري  620، ص  6ابن األثير ، الكامل ، ج (119)

leonard C.Chiarelli  , Sicily During the FatimidAge,p,22                        
 .  111أحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص

 . 171، ص  1ابن عذار  ، البيان المغرب ، ج  (120)
، ورمطة قلعة حصينة بجزيرة 111صأحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية ،   (121)

 68، ص 3صقلية، وهي بعيدة عن البحر فوق جبل انرر : ياقوت، معجم البلدان ، ج
 . 171، ص  1ابن عذاري، البيان المغرب ، ج  (122)
لمطة : أرا لقبيلة من البربر ب قصى المغرب من البر األعرم ، يقال لألرا وللقبيلة معا ِ   (123)

 .  23، ص  5دان ، جلمطة ِ انرر : ياقوت، معجم البل
 . 200فرحات الدشراوي، الخالفة الفاطمية بالمغرب ، ص (124)
 ،252، ميخاليل أماري : المكتبة الصقلية ، ص 620، ص   6ابن األثير ،الكامل ، ج (125)

   Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 151.    
 .  112أحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص (126)
ا (127) بإثنين وعشرين ألفا من الذهب البيزنطي سنويا أي حوالى ثالثمالة ألا كانك  لجزية تقدر 

                .Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 152   ليرة انرر :
،    14، مارتنيو ماريو ، المسلمون فى صقلية  ، ص  33عزيز أحمد ، تاريخ صقلية ، ص (128)

15  ،the Muslims of Medieval Italy,p ,47.     Alex Metcalef ,  
(129)   Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 153.    
(130) Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 153.  
 .  174، ص  1ابن عذار  ، البيان المغرب ، ج   (131)
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(132) Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 152.    
 . 174، ص  1لبيان المغرب ، ج ابن عذار  ، ا (133)
 .  33، عزيز أحمد ،تاريخ صقلية ، ص 252ميخاليل أمار  ، المكتبة الصقلية ، ص (134)
يذكر أن الذي بعك برسالة إلى المهدي يبايعه فيها هو القالد أبو الغفار الذي كان قالدا لجند   (135)

                leonard C.Chiarelli , Sicily During the البربر فى مدينة جرجنك انرر:
                                                                       Fatimid Age,p,22     

 ،150، ص  3سعد  غلول ، تاريخ المغرب العربي ، ج (136)
  William E.Granard , political Legitimacy and Jihad in Muslim 

Sicily,p,17. 
 .  112أحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة صقلية ، ص   (137)
يذكر ميخالل أماري أن أهل صقلية اجتمعوا إلى أبي الغفار ح فزحا بهم إلى ابن قرهب فقالوا   (138)

نرر : المكتبة الصقلية ،  له : ا رج عنا واههب حيك شئك ح ف بى هلك وقاتلهم ثم تحصن منهم ا
 . 252ص
، أحمـد توفيـق المـدني، المسـلمون فـى جزيـرة  174، ص1ابن عـذار  ، البيـان المغـرب ، ج (139)

 .112صقلية ، ص
 .40إحسان عباس ، العرب فى صقلية ، ص (140)
(141) leonard C.Chiarelli , Sicily During the Fatimid Age,p,24 .    
وا أمر أحمد بن قرهب كاتبوا المهدي ، فلما  يذكر ميخاليل أماري أن أهل جرجنك لما عص  (142)

 252رأ  هلك أهل الجزيرة كاتبوا المهد  كذلك، وثاروا بابن قرهب انرر: المكتبة الصقلية ، ص
،253. 
يذكر ابن عذار  أن أهـل صـقلية أسـروا أحمـد بـن قرهـب ومعـه ابنـه وقاضـيه المعـروف بـابن  (143)

 . 174، ص  1الخامي انرر : البيان المغرب ، ج
 200،فرحات الدشراوي ،الخالفة الفاطمية بالمغرب، ص620،ص 6األثير، الكامل،ج ابن (144)
سوسة : مدينة صغيرة بنواحي إفريقية بينها وبين صفاقس يومان انرر : ياقوت ، معجم  (145)

 .  320، ص  3البلدان ، ج
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، أحمـد توفيـق المـدني ، المسـلمون فـى جزيـرة 174، ص   1ابن عذار  ، البيان المغرب ،ج (146)
 . 113،   112ص صقلية ،

 40إحسان عباس، العرب فى صقلية ، ص (147)
 . 200، ص  24، النويري ، نهاية األرب ، ج 620، ص  6ابن األثير ، الكامل ، ج  (148)
(149) Michele Amari , Storia dei musulmani,vol,2,p, 152.    
(150) the Muslims of Medieval Italy,p ,47.      , Alex Metcalef 
، أحمد توفيق المدني ، المسلمون فى جزيرة  174، ص  1رب ،ج ابن عذار  ، البيان المغ (151)

 . 113،  112صقلية ، ص
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                                       المالحق
 ( 1ملحق رقم )

  ريطة صقلية وجنوب إيطاليا * 

 
 

 
 . 7، تاريخ صقلية اإلسالمية ، ص حمدأعزيز *نقال عن كتاب : 
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 ( 2رقم )ملحق 
  

  ريطة الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب * 
 

 
 

 
 

تاريخ الفاطميين فى شمالى إفريقية ومصر ، محمد سهيل طقوش *نقال عن كتاب : 
 .528، ص وبالد الشام
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 المصادر والمراجع  قالمة
 أوال :المصادر 

بكرالقضاعي المعروف بابن األبار  ابن األبار)أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي    -
م ( :الحلة السيراء، تحقيق د/ حسين مؤنس،الجزء األول ، الشركة 1260-  هـ   658ت)

 . 1963العربية ،القاهرة ، 
ابن األثير )عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني المعروف بـ ابن األثير    -
و 1232-  هـ  630ت  حققه   ، التاريخ  فى  الكامل   :  ) السالم  م  عبد  عمر  د/  به  اعتني 

 م.  2012لبنان ،   –، دار الكتاب العربي ، بيروت  6، 5،  4،2تدمرى ، ج 
اإلدريسي  - بالشريف  المعروف  إدريس  بن  هللا  عبد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو   ( اإلدريسي 
م ( : نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق ، المجلد األول ، مكتبة الثقافة  1165- هـ  560ت 

 م.2002  –ه 1422، الدينية 
م ( : الروض المعطار فى 1499-  هـ  900الحميري ) محمد بن عبد المنعم الحميري  -

 م. 1975خبر األقطار ، حققه د / إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، الطبعة األولى ، 
م ( : صورة األرض ، 977  –  هـ   367ابن حوقل ) أبو القاسم بن حوقل النصيبي    -

 م.  1992لبنان ،  –ياة ، بيروت منشورات دار مكتبة الح
م ( : تاريخ ابن خلدون 1406-  هـ  808ابن خلدون ) عبد الرحمن بن خلدون ت    -

الشأن   ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  فى  والخبر  المبتدأ  ديوان  المسمى 
األكبر ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس أ / خليل شحادة ، مراجعة د / سهيل  

 م. 2000- هـ  1421لبنان ،  –الجزء الرابع ، دار الفكر، بيروت ذكار ، 
الدواداري : ) أبو بكر بن عبد هللا بن أيبك الدواداري ( : كنز الدرر وجامع الغرر ،   -

تحقيق صالح الدين المنجد ، )الجزء السادس الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية ( ،  
 م. 1961- هـ 1380القاهرة ،  
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م ( : 1347-  هـ  748) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت    الذهبي  -
  3تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ، تحقيق د / عمر عبد السالم تدمري ، ج

 م  .  1991  - هـ 1411، دار الكتاب العربي ، 15،
خبار  السالوى ) الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصر السالوى ( : االستقصا أل   -

محمد  وأ/  الناصري  جعفر   / أ  المؤلف  ولدى  وتعليق  تحقيق   ، األقصى  المغرب  دول 
 م .  1954  – هـ 1373الناصري ، الجزء االول ، الدار البيضاء ، دار الكتاب ، 

  –  هـ  683ابن عذاري المراكشي ) أبو عبد هللا أحمد بن محمد المراكشي ت تقريبا    -
284   . ج . س  ومراجعة  تحقيق   ، والمغرب  األندلس  أخبار  المغرب فى  البيان   :  ) م 

لبنان ، الطبعة الثالثة    –كوالن ، إ. ليفي بروفنسال ، الجزء األول ، دار الثقافة ، بيروت  
 م.   1983، 
  هـ   732أبو الفداء) عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء ت    -
البارون ماك كوكين ، دار 1331     – البلدان ، اعتني بتصحيحه رينود ،  م( : تقويم 

 م. 1840صادر بيروت ، طبعة باريس ، 
القاضي النعمان : افتتاح الدعوة ، تحقيق فرحات الدشراوي ، الشركة التونسية ، تونس    -

 م. 1986، الطبعة الثانية ،  
أبي عبد هللا    - بن  هللا  عبد  بكر  أبو    ( ت  المالكي  :   1067-  هـ   460المالكي   ) م 

رياض النفوس فى طبقات  علماء القيروان وإفريقية ، قام على نشره د/ حسين مؤنس ، 
 م. 1951الجزء األول ، مكتبة النهضة  المصرية ، الطبعة األولى ، 

م ( : اتعاظ الحنفا    1441 – هـ  845المقريزي )تقي الدين أحمد بن على المقريزي ت   -
القاهرة ،  بأخبار األئم الجزء األول ،  الدين الشيال ،  الخلفا ، تحقيق جمال  الفاطميين  ة 

 م.   1996-  هـ 1416الطبعة الثانية ،  
 م.  1857ميخائيل أماري : المكتبة العربية الصقلية ، دار صادر بيروت ،  -
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ت    - النويري  الوهاب  عبد  بن  أحمد  الدين  شهاب  :    1332-  هـ  733النويري )   ) م 
، دار    28،24،  19فى فنون األدب ، تحقيق أ / عبد المجيد ترحيني ، ج  نهاية األرب 

 م.  2004- هـ 1424لبنان ، الطبعة األولى ،   –الكتب العلمية ، بيروت 
ابن وردان : تاريخ مملكة األغالبة ، دراسة وتقديم وتعليق د/محمد زينهم محمد عزب ،    -

 م.1988-  هـ 1408مكتبة مدبولى ، الطبعة األولى، 
الرومي   - الحموى  هللا  عبد  بن  ياقوت  هللا  عبد  أبي  الدين  شهاب   ( الحموى  ياقوت 

، دار صادر بيروت    5،    3،    2م ( : معجم البلدان ، ج 1228  –  هـ  226البغدادي ت  
 م.  1977- هـ  1397، 

 ثانيا : المراجع
  –بيروت  إحسان عباس : العرب فى صقلية دراسة فى التاريخ واألدب ، دار الثقافة ،    -

 م. 1975لبنان ، الطبعة االولى ،  
الوطنية    - الشركة   ، إيطاليا  صقلية وجنوب  جزيرة  المسلمون فى   : المدني  توفيق  أحمد 

 للنشر 
 م   1969والتوزيع ، 

أرشيبالد . ر . لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط  ، ترجمه   -
فيق غربال ، مكتبة النهضة المصرية ، ب  أحمد محمد عيسى ، مراجعة وتقديم محمد ش

 . ط .
الطبعة األولى    - اقرأ،  دار  تاريخ صقلية اإلسالمية،  الطيبي : دراسات فى  أمين توفيق 
 م. 1990،

حسان حالق : دراسات فى تاريخ الحضارة اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، بيروت    -
 م. 1999 –  هـ 1419، الطبعة الثانية  
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سن : تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ، ومصر ، وسورية ، وبالد حسن إبراهيم ح  -
 م .1958العرب ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، 

-   ، العربية  النهضة  دار   ، البيزنطية  الدولة  تاريخ  فى  دراسات   : ربيع  محمد  حسنين 
 م .  1983- هـ 1403

المغرب    - تاريخ   : الحميد  عبد  زغلول  ج  سعد   ، ،   3،   2العربي  المعارف  منشأة   ،
 م. 1993

الدولة   - نهاية  إلى  اإلسالمي  الفتح  من  إفريقيا  شمال  تاريخ   : الثعالبي  العزيز  عبد 
ومراجعة حمادي  تقديم   ، إدريس  ميالد ، محمد  بن  أحمد   / د  وتحقيق  جمع  األغلبية ، 

  1987-  هـ  1407لبنان ، الطبعة األولى ،    –الساحلى ، دار الغرب اإلسالمي بيروت  
 م.
إلى   - مصر  إلى  وانتقالها  المغرب  ببالد  الفاطمية  الدولة   : الدين  هللا محمد جمال  عبد 

 م.  1991  – هـ 1411نهاية القرن الرابع الهجري ، دار الثقافة ، القاهرة ،  
عبد المنعم ماجد : ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها فى مصر ، دار الفكر العربي ،    -

 م.  1994 –  هـ 1414عة ،  الطبعة الراب
توفيق   - أمين   / د  له  وقدم  العربية  إلى  نقله   ، اإلسالمية  صقلية  :تاريخ  أحمد  عزيز 

 م.1980الطيبي ، الدار العربية للكتاب ، 
-    ، الشرق  نهضة  واألندلس،مكتبة  المغرب  تاريخ   : الفقى  الرؤف  عبد  الدين  عصام 

 م. 1990القاهرة ،  
اطمية فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ، مجلة الوقائع  عمر يحي محمد : السياسة الف  -

 م.2005التاريخية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، العدد الثالث ، يناير 
فؤاد    -  / د  ،راجعه  شعيره  الهادي  عبد  محمد   / د  ترجمة   ، والروم  العرب   : فازيليف 

 حسنين على ، دار الفكر العربي ، ب.ط.
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نقله إلى العربية حمادي الساحلى ، فرحات الدشراوي : الخالف  - بالمغرب ،  ة الفاطمية 
 م .   1994لبنان ، الطبعة االولى ،  –دار الغرب اإلسالمي ، بيروت 

-   . التاريخ  1كليفورد  فى  دراسة  اإلسالمي  التاريخ  فى  الحاكمة  األسرات   : بوزورث   .
العسك إبراهيم  سليمان  مراجعة   ، اللبودي  على  حسين  ترجمة   ، عين  واألنساب   ، ري 

 م. 1995للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، الطبعة الثانية ، 
مارتنيو ماريو مورينو : المسلمون فى صقلية ، منشورات الجامعة اللبنانية ، بيروت    - 

 . م 1968، الطبعة الثانية ، 
مركز   -  ، المتوسط  البحر  وحوض  أوربا  جغرافية  فى  دراسات   : حسن  إبراهيم  محمد 

 م . 1999سكندرية  للكتاب ،  اإل
محمد سهيل طقوش : تاريخ الفاطميين فى شمالى إفريقية ومصر وبالد الشام ، دار    -

 م. 2007 –  هـ 1428النفائس ، الطبعة الثانية ،  
-   ، القاهرة   ، الخانجي  ، مكتبة  وأندلسية  تراجم إسالمية شرقية   : هللا عنان  عبد  محمد 

 الطبعة    
 م. 1970-  هـ 1390الثانية ،  

األغالبة    -  : إسماعيل  للدراسات   هـ  296-  184محمود  عين   ، الخارجية  سياستهم 
 م. 2000والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، الطبعة الثالثة ، 

  –محمود شاكر : موسوعة الفتوحات اإلسالمية ، دار أسامه للنشر والتوزيع ، األردن    -
 م.  2002عمان ، الطبعة األولى ،  
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Abstract   

This research deals with an important historic  period from 

the history of sicilia during the period of its subjugation to the 

Fatimi sovereignty at the end of the third century AH - the ninth 

century AD, represented in the revolt of Ahmad ibn Qarhab in the 

year (300 AH - 913 AD) against the Fatimi and their Shiite 

expansion, which aimed to achieve autonomy or restore the 

founding of the Aghlabia state again in sicilia; Since sicilia was 

subject to the Fatimi under the authority of the Sunni Ala 

Aghliaba loyal to the Abbasids, when the Fatimi wrested it from 

the Ala Aghliaba - the credit for conquest of the island in the year 

(212 AH - 827 AD) - the people of sicilia worked to achieve 

autonomy, and they were encouraged by the racist policy of the 

rulers of the Fatimi against Arabs and Sunnis in favor of the 

Berbers; So they chose Ahmed bin Qarhab as their leader and 

leader of their revolution, and the research explains the causes of 

the revolution, its events, and what     led to it, and the factors that 

led to its failure.  
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