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 العاشرةمحتوى المحاضرة 

 

 : جهود األغالبة في فتح جزيرة صقلية -
لقد كان هدف الخالفة العباسية منذ وقت مبكر التفكير في السيطرة على البحر المتوسط لغرض تأمين     

الحماية للسواحل العربية ، سواء أكانت في الشام أو في الشمال األفريقي أو المغرب بعامة ، وكانت أولى المعارك 
هـ في خالفة عثمان بن 34عام  التي خاضها المسلمون في البحر لهذا الغرض هي معركة ذات الصواري 

 عفان))رضي هللا عنه(( .
 وفي عهد إمارة األغالبة وضع امرائها السيطرة على البحر المتوسط نصب أعينهم وذلك ألمرين:ــ 

 هو مواصلة الحمالت الجهادية لنشر اإلسالم في جزر البحر المتوسط بعامة . : األول
 مية ، وحماية النشا  التجاري للعرب المسلمين .تأمين حدود الدولة العربية اإلسال : الثاني

 وقام زيادة هللا بسلسلة من الحمالت البحرية على جزر البحر المتوسط . 
 جهز حملة على جزيرة سردانية . (هـ201)ففي سنة

 جهز حملة بقيادة عمر بن عبد هللا بن األغلب على جزيرة صقلية . (هـ204)وفي سنة 
طعات زيادة هللا البحرية وأسطوله الى الجزر القريبة من تونس ومنها إلى سردانية توجهت ق (هـ206 )وفي سنة

، لكن هذه الحمالت على الرغم من كونها لم تحقق كامل أهدافها إال أنها اطلعت العرب في أفريقية على جزر البحر 
 المتوسط ، والسيما صقلية وسردانية .

 تهدفت فتح صقلية ، وذلك ألهمية جزيرة صقلية من حيث:ــحملة بحرية كبيرة اس (هـ212 )واعقبتها سنة 
 ــ أهمية موقعها الجغرافي لصد غارات الروم البيزنطيين على سواحل اإلمارة األغلبية.1
ــ لدريء خطر المتآمرين وأعداء األغالبة الذين أتخذوا جزيرة صقلية ملجًأ ومستقرًا لهم يهددون منها أمن 2

 واستقرار اإلمارة .
ــ والهدف األهم هو أنها ُتعد بالنسبة للعرب حلقة الوصل بين العالم العربي اإلسالمي واوربا . والمعبر المهم 3

 لهم ألوربا لغرض القيام باألعمال الجهادية ونشر الدين اإلسالمي .
المفروضة ــ فضاًل عن الظروف السيئة التي كان يعانيها سكان الجزيرة من حكم البيزنطيين وثقل الضرائب 4

على كاهلهم واستالب موارد ممتلكاتهم في ظل نظام إقطاعي جائر ، جعلهم على استعداد لقبول أي تغيير يحقق لهم 
 إصالح أحوالهم وتحررهم من أوضاعهم السيئة.
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ولتأكيد الهدف الجهادي من وراء الفتح ، جاء اختيار القاضي أسد بن الفرات قائدًا للحملة. وأسعد بن     
من أعالم الفقه المالكي في مدينة القيروان بل وفي المغرب العربي بعامة . ولذلك جاء اختياره ليكون مشجعًا  الفرات

 ودافعًا لألقدام على التضحية من أجل فتح الجزيرة .
ومن جانب آخر نجد أن األمير زيادة هللا قد استفاد من االنشقاق الذي حصل بالقيادة البيزنطية إذ أعلن )فيمي( 
وهو قائد األسطول البيزنطي في صقلية تمرده على اإلمبراطور ميخائيل الثاني واستيالءه على سرقوصة ونصب 

مدينة )بلرم( من هزيمة فيمي واستيالئه على  نفسه ملكًا على صقلية ، ولكن اتباعه خرجوا عليه وتمكن والي
سرقوصة فالتجأ فيمي إلى األغالبة ، واتصل باألمير زيادة هللا وهون عليه أمر فتح صقلية ، وأظهر مساعدته له 

 بملك الجزيرة .
 وكذلك انسالخ جزيرة اقر يطش عن السيطرة البيزنطية على يد الثوار الربضيين المهاجرين من األندلس الذين
كانوا قد لجأوا إلى اإلسكندرية وهاجروا إليها من اإلسكندرية بقيادة أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي التي زعزعت 

 القوة البيزنطية العسكرية في البحر المتوسط .
ولتنفيذ عملية الفتح تمت االستعدادات العسكرية للحملة التي بلغ تعدادها سبعمائة فارس وعشرة آالف راجل 

 كب التي تعود للقائد فيمي .سوى المرا
ودارت بين الجيشين معركة مرج بالطة نسبة إلى قائد الجيش البيزنطي المدعو بالطة . ونتيجة الستبسال جيش 

 )ربيع الثاني سنة 17المسلمين وموقف أسد بن الفرات القيادي الشجاع فقد انهزم البيزنطيون وقتل قائدهم بالطة في 
 ـ ( ه212

ركة كتب األمير زيادة هللا يبشر الخليفة المأمون بانتصار المسلمين وافتتاح صقلية على يد وألهمية هذه المع
مع عدد كبير من المسلمين  (م838هـ/213 )القائد أسد بن الفرات ، الذي توفى أثناء حصاره على سرقوصة سنة

 بعد تفشي وباء في المعسكر العربي المحاصر لسرقوصة .
إلسالمية بعد وفاة أسد بن الفرات ، عدد من القادة أولهم القائد عثمان بن قرهب الذي وتولى قيادة الجيوش ا    

ـ . ثم تسلم القيادة أبو فهر محمد بن (ه216 )جعل للعرب موطئ قدم ثانية في صقلية بفتحه مدينة بلرم في سنة
ستمرت واليته عشر سنوات ، الذي ا (هـ222 )عبد هللا بن األغلب . وخلفه أبو األغلب إبراهيم بن عبد هللا سنة

ـ (ه236 )وكالهما قادا عدة حمالت ناجحة على المواقع البيزنطية في الجزيرة . وبعد وفاة أبي األغلب إبراهيم سنة
أقر األغالبة على جيوش الفتح في صقلية العباس بن الفضل بن يعقوب . الذي واصل هو اآلخر حمالته العسكرية 

رة صقلية ومنها مدينة قصريانة الحصينة ، وكرد فعل على هذا االنتصار العربي على معاقل البيزنطيين في جزي
مركبًا مشحونًا بالعسكر الستعادة قصريانة من ايدي المسلمين ، إال 300اإلسالمي وجه االمبراطور ميخائيل الثالث 

لك فرض العرب سيادتهم أن حملته فشلت ودمرت مراكبه وغنم العرب مائة مركب منها بعد هزيمة البيزنطيين ، وبذ
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على ثلثي اراضي الجزيرة ولم يبق بيد البيزنطيين سوى الساحل الشرقي فقط حول مدينة سرقوصة وبعض الجهات 
 الداخلية .
ـ بعد (ه264 )اما سرقوصة معقل البيزنطيين فقد فتح عنوة من قبل القائد العربي جعفر بن محمد سنة    

يبق للبيزنطيين في الجزيرة سوى مدينتي طبرمين وقطانيه وبعض المناطق  حصار له دام تسعة أشهر ، وبعدها لم
المحدودة في شرق الجزيرة التي تمت السيطرة عليها في عملية جهادية واسعة النطاق قادها األمير إبراهيم بن أحمد 

جزيرة صقلية وبذلك أصبحت (ه289 )ولغاية(هـ 261 )الثاني األغلبي في واليته على صقلية التي دامت من سنة
سنة وهي مدة ليست بالقصيرة . ويحق لنا أن نسأل:  75بأسرها بيد العرب المسلمين وقد استغرق فتحها اكثر من 

 لماذا طال أمد الحرب في صقلية حتى استغرقت هذه المدة ؟ 
 البيزنطية . ويبدو أن فتح جزيرة صقلية قد ارتبط أشد االرتبا  بتطور األحوال في كل من أفريقية والدولة     
 

 تأخر الفتح لألسباب اآلتية:ــ ويرجح الدكتور خليل السامرائي وزمالؤه
ــ المقاومة الشديدة التي كانت تواجهها قوات الفتح العربي اإلسالمي في الجزيرة من قبل قوات بطريق الجزيرة 1

على عجل إلسناد القوات المحلية  المدعومة باإلمدادات البيزنطية الكبيرة التي كان يرسل بها اباطرة البيزنطيين
 المحاربة على أرض صقلية .

 ــ بعد المسافة بين جزيرة صقلية والبر األفريقي ، مما أضعف سرعة إمدادات األغالبة لقواتهم في الجزيرة .2
مة ، ــ ارتبا  نشا  قوات الفتح اإلسالمي في صقلية باألوضاع الداخلية لإلمارة األغلبية بخاصة وبأفريقية بعا3

وكذلك يرتبط بأوضاع المسلمين في صقلية ذاتها ، فاستقرارهم كان يسرع في حركة الفتح وحاالت االضطراب توقف 
عملياتهم العسكرية وتؤخر حركة الفتح ، وهكذا بالنسبة إلى الوالة والقادة المكلفين بالفتح . فكلما كانوا من القادة 

زيرة كانت عمليات الفتح تسير بسرعة وتحقق نتائج حاسمة ، والعكس األقوياء القادرين على إدارة األمور في الج
يؤدي إلى شل العمليات وإضعاف قدراتها . وقد تمخض هذا النضال الطويل عن نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية 

 وثقافية .
رم ُيعَين من قبل أمير ــ لقد أصبحت صقلية بلدًا إسالميًا تابعًا لإلمارة األغلبية ، وغدا حاكم الجزيرة في بل1

القيروان . وتحقق للعرب المسلمين سيادتهم على البحر المتوسط بعامة ويتخذ من صقلية قاعدة مهمة للهجوم على 
 الجزر والمضايق القريبة .

ــ فتح العرب لجزيرة صقلية  ادى إلى انتعاش اقتصادي تجاري ، إذ نشطت حركة التجارة العربية بين المشرق 2
 غرب وبين شمال أفريقيا وإيطاليا وباقي دول جنوب أوربا المطلة على البحر المتوسط .وبالد الم
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ــ شهدت األحوال االجتماعية في صقلية تطورًا كبيرًا ، فقد اختفى العنصر البيزنطي من الجزيرة وتحررت طبقة 3
كانوا يشكلون أكثرية في الجزيرة العبيد بدخولهم اإلسالم ، وظهرت عناصر جديدة من العرب والبربر والنصارى الذين 

، وقد اعتنق كثير منهم اإلسالم بمرور الزمن ، وكذلك من اليهود وأقوام من اليونان واللمبارد والصقالبة والسود 
 وغيرهم .
ــ أصبحت صقلية مركزًا مهمًا للحركة العلمية واألدبية في البحر المتوسط الزاخرة بالعلماء الذين أخذوا يتنقلون 4
أقطار المشرق والمغرب من خالل رحالتهم العلمية ، ويؤلفون الكتب في شتى أنواع العلوم الدينية والدنيوية ، بين 

          .في أوربا   وإليهم يعود الفضل في استعمال الورق األبيض ألول مرة
وازدهرت أحوالهم  ــ لقد خضعت صقلية لألنظمة المالية واالقتصادية اإلسالمية المتعارف عليها في أفريقيا.5

االقتصادية على الرغم من كثرة الحروب . وأدخل األغالبة أنواعًا جديدة من المزروعات إلى الجزيرة كالليمون 
 والبرتقال والقصب واألرز والقطن وايضًا ازدهرت الصناعة وبخاصًة صناعة السفن والجلود والحبال والسكر والورق .

الت إمارة األغالبة الداخلية ، فال يخفى أن فتن الجند المتوالية شغلت ــ ومن أهم نتائج الفتح هي حل مشك6
األغالبة األوائل وهددت بالقضاء على إمارتهم ، فاستطاع األمراء التخلص من مثيريها بإرسالهم إلى ميدان الحرب 

في اذكاء روحهم في الجزيرة ، وتحولت أحقادهم ضد إمارة األغالبة إلى نوع من الحماس الديني له أبعد األثر 
 الجهادية .
 

 : عالقة األغالبة بالخالفة العباسية
 إن قيام إمارة األغالبة كان مرتبطًا أشد االرتبا  بعاملين رئيسيين:ــ    

ما ساد المغرب العربي من نزعات االستقالل والتبعية عن الخالفة اإلسالمية في بغداد التي ادت إلى  : األول
اقتطاع المغرب األوسط والمغرب األقصى عن سلطان الخالفة العباسية وتشكيل خطر دائم هدد بانفصال أفريقية 

 وزوال النفوذ العباسي كليًا من المغرب .
استجابة الخالفة لهذا التحدي ، وإقرارها قيام ُأسرة عربية موالية تتمتع باالستقرار الذاتي في اطار من  الثاني :

 الوالء والتبعية لها .
ويبدو أن هذا األجراء كان بمثابة الحل األمثل لمشكالت الخالفة العباسية في المغرب ، والضمان الوحيد     

 لحفظ نفوذها في المغرب .
ن العاملين والوالء والتبعية للخالفة واالستقالل الداخلي لإلمارة تحدد وضع إمارة األغالبة وفي ضوء هذي

 وعالقاتها مع الخالفة العباسية .
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هذا وقد دأبت الخالفة من جانبها على االعتراف باألمراء األغالبة عن طريق إرسال تقليد اإلمارة ، وما     
ديم العون لألمراء األغالبة في اوقات األزمات بالقدر الذي سمحت به يرتبط به من رسوم وإنها لم تتوان في تق

 ظروفها .
وقد درج األمراء األغالبة على االعتراف بالتبعية وإظهار الوالء للخالفة فأسماء الخلفاء تذكر في الخطبة     

د فضاًل عن الهدايا في وتنقش على السكة ، وايضًا كانت األموال السنوية ترسل بانتظام من القيروان ؟إلى بغدا
األعياد ، ولم يتخذوا ألنفسهم ما يخرجهم عن اطار التبعية كما فعل األدارسة مثاًل حينما لقبوا أنفسهم باألئمة ، 

 وكذلك الرستميون . وانتهجوا في سياستهم الخارجية نهجًا يتالءم مع األصول العامة للسياسة العباسية .
لبة تمتعت بدور فريد ال يدخل في اطار المألوف من النظم اإلسالمية . ويؤكد وهنا يمكن القول بأن إمارة األغا

حقيقة وضع األغالبة ما ذكره النويري بقوله: ".....هذه أول دولة قامت بأفريقية ، جرى عليها اسم الدولة وكان من 
ليه من الخلفاء في الدولة قبلهم عمااًل إذا مات أحدهم أو صدر منه ما يوجب العزل عزله من يكون أمر المسلمين إ

األموية والعباسية فلما قامت هذه الدولة كانت كالمستقلة باألمر ، وإنما كانت ملوكها تراعي أوامر الدولة العباسية ، 
وتعرف لها حق الفضل واألمر ، وتظهر طاعة مشوبة بمعصية ولو ارادوا عزل واحد منهم واالستبدال به من غير 

 ر ملوك هذه الدولة يوصون بالملك بعدهم لمن يروه من اوالدهم وإخوتهم".البيت يخالفوهم.....وصا
وفي ضوء ذلك لم يكن األغالبة مستقلين تماما بأفريقيًة ، وإنما مارسوا سلطتهم الداخلية سالكين في سياستهم 

ية ولم يهتموا من الخارجية نهج الخالفة العباسية ومن ناحية أخرى لم يكن للخلفاء العباسيين نفوذ فعال في أفريق
 جانبهم بتأكيد  هذا النفوذ ، ولم يحاولوا إقحام انفسهم في األمور الداخلية واكتفوا منهم بالوالء والود .

 : ابرز األمراء األغالبة وسني حكمهم
 م(811ــ800هـ/196ــ184ــ إبراهيم بن األغلب بن سالم التميمي )1
 م(816ــ811هـ/201ــ196)ــ أبو العباس عبد هللا بن إبراهيم 2
 م(837ــ816هـ/223ــ 201ــ زيادة هللا بن إبراهيم )3
 م(840ـــ837هـ/226ــ223ــ أبو عقال األغلب بن إبراهيم )4
 م(856ــ 840هـ/242ــ 226ــ أبو العباس محمد األول بن عقال )5
 م(863ــ 856هـ/249ــ 242ــ أبو إبراهيم أحمد بن محمد )6
 م(864ــ 863هـ/250ــ 249ادة هللا الثاني بن أحمد )ــ أبو محمد زي7
 م(875ــ 864هـ/261ــ 250ــ أبو الغراتيق محمد الثاني بن زيادة هللا )8
 م(902ــ875هـ/289ــ 261ــ إبراهيم الثاني بن محمد )9
 م(903ــ 902هـ/290ــ289ــ أبو العباس عبد هللا الثاني بن إبراهيم )10
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 .م(909ــ 903هـ/296ــ 290 الثالث بن عبد هللا )ــ أبو مصر زيادة هللا11
 

 : نهاية إمارة األغالبة
هـ( 290ــ 231لقد دب الصراع بين أمراء األغالبة المتأخرين وأصبح واضحًا في المدة الواقعة بين )    

بن األغلب  هـ( وأخيه أبي جعفر أحمد242ــ 226والسيما بين األمير أبي العباس محمد بن األغلب بن إبراهيم )
وبين األمير أبي العباس عبد هللا بن إبراهيم وأبنه زيادة هللا الثالث الذي انتهى بمقتل األب وتولى زيادة هللا بن إبراهيم 

هـ( وهي السنة التي وضع فيها العبيديون نهاية لحكم األغالبة ، إذ لم يقو زيادة 292ــ 290بن إبراهيم اإلمارة سنة )
بمدينة طبنه وبلزمة وباجاية  مبتدئاً وجه حشود جيشهم الذي تقدم إلسقا  المدن واحتاللها هللا على الصمود في 

وأمام هذا التقدم الظافر قرر زيادة هللا الهروب إلى  ,وتيمبس وقفصة وبالد قسطيلية واألربس حتى مدينة القصرين
، وافرغ ما في خزائن اإلمارة من ذهب مصر ، فخرج متخفيًا لياًل مع وجوه قومه وفتيانه وألف من عبيده الصقالبة 

وجواهر ورحل من رقادة متوجهًا إلى مصر تاركًا إمارته أمام الزحف العبيدي إذ ُأسِدَل الستار عن اإلمارة األغلبية 
 هـ .296سنة 
 
 
 
 

 


