
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ن األوائل أمهية جزيرة صقلية لكوهنا حمطة جتارية هامة تصب فيها املتاجر من الرشق اإلسالمي، و أدرك املسلملقد

.  لذلك حرصوا عىل مد نفوذهم إليها لتكون ضمن حدود دولتهم اإلسالمية؛وتنقل منها إىل الغرب األورويب
ًقعا اسرتاتيجيا حاسام؛ وذلك بسبب أمهيتها يف طرق التجارة املتوسطية،  كانت صقلية يف معظم تارخيها مووقد ً ً

ًأيضا بسبب ما كانت تتمتع به من ثقافة غنية وفريدة يف نوعها؛ خاصة ما يتعلق بالفنون واألدب والعامرة واللغة 
راعة العديد من وغريها، كذلك ازدهار اجلانب االقتصادي نتيجة لتمتعها بخصوبة الرتبة واملناخ املناسب لز

 هذه املقومات سامهت بشكل كبري يف إجياد كل. املحاصيل الزراعية، باإلضافة إىل وفرة املعادن والثروة احليوانية
 يف ظل السيادة ذلكعالقات اقتصادية قوية بني صقلية والدول املحيطة هبا من دول البحر املتوسط اإلسالمية، و

ُة حيث إهنا تعد من املوضوعات اهلامة اجلديرة بالبحث؛ ألهنا تعد حلقة  هلا، وهو موضوع هذه الدراسميةاإلسال ُ
 .ضمن حلقات التاريخ اإلسالمي التي ال يمكن إغفاهلا
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Abstract 
Early Muslims recognized the significance of Sicily Island for being an important trade station 
wherein stores of the Islamic East place their products to be moved there to Western Europe. 
Therefore, they were keen on extending their influences to it in order to get the island within 
their Islamic state's borders. Sicily has been, in most of its history, a critical strategic location 
due to its importance in the Mediterranean trade way, with its wealthy and unique culture 
represented in its distinct arts, literatures, architecture, language, etc., as well as the economic 
agricultural crops and abundance of metals and livestock. All such factors significantly 
contributed to the establishment of strong economic relations between Sicily and the 
surrounding states including Islamic states of the Mediterranean Sea under the umbrella of the 
Islamic sovereignty. This constitutes the subject of this study, as it is considered one of the 
significant and search-worthy topics as it is one of the Islamic history's series that cannot be 
neglected or eluded in general Islamic history. 
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ُتعد جزيرة صقلية من اجلزر املهمـة يف البحـر 

ًنظـرا ملوقعهـا بـني ) ًبحر الـروم سـابقا(املتوسط 
اريت أوروبـا وأفريقيـا، وملوقعهـا املتميـز حيـث ق

املساحة الواسعة وكثرة املدن والقرى، كام امتازت 
أرضها باخلصوبة وتعدد خرياهتا الزراعية؛ إضافة 
إىل كثرة معادهنا وتنوعها، كذلك تعـدد مراسـيها 
الصاحلة لرسو السفن، مما سـاهم بـشكل كبـري يف 

ــع امل ــة م ــصادية جتاري ــات اقت ــاطقإجيــاد عالق ن
فكانـت عالقـة صـقلية االقتـصادية . املجاورة هلا

بدول البحر املتوسط عىل قدر كبـري مـن األمهيـة، 
ًألن النــشاط االقتــصادي مــرتبط ارتباطــا وثيقــا  ً
ًبدول ذلك البحر تأثرا وتـأثريا، وكـان االزدهـار ً
الزراعي والـصناعي يف صـقلية أثـره الواضـح يف

 ظـل نشاط التجارة اخلارجية، حتـى أصـبحت يف
السيادة العربية من أهم مراكز التجـارة يف العـامل؛ 
لذلك جاء عنوان البحث العالقـات االقتـصادية 
لصقلية بدول البحـر املتوسـط مـن القـرن الثـاين 

السابع امليالدي، وحتى القـرن الـسادس / اهلجر
 .احلادي عرش امليالدي/ اهلجري

ِّوقد ورد لفظ صقلية بصيغ وأشكال عديـدة،  ِ ِ
َهـا يـاقوت احلمـوي فقد أورد ت، .احلمـوي، د(َ

بثالثة كرسات وتـشديد الـالم واليـاء  )٤١٦ص
ِّإصقلية، وأكثر أهلها يفتحون الـصاد والـالم، يف  ِ ِ

ِّأصـقلية(حني أورد بعضهم بلفـظ  ِ كـام أوردهـا ) ِ
؛ ٨٤٧م، ص١٩٥٤البغـدادي، (بعضهم بالسني 

ــصاري،  ــة ،)١٤٠م، ص١٩٣٣األن ــى مثلث  وه
خرى مسرية سبعة أيام، الشكل بني كل زاوية واأل

احلمــوي، .(وهـى أعجوبــة مـن عجائــب الـدهر
 ).٤١٧-٤١٦ت، ص ص.د

) الـصقل(يف حني أشارت مصادر أخـرى إىل 
ويقال أهنم أحد شعوب البحر التي هامجت مـرص 

اسـتقروا  يف عهد األرستني التاسعة عرش والعرشين،
 عـىل )م.ق١٨٧(بعد أن هـزمهم رمـسيس الثالـث 

ي وبعض اجلـزر القربيـة جزر من الشاطئ السور
ــدين، ( م، ١٩٥٩؛ عبــاس، ١٨٦م، ص١٩٦٩امل

َ، عــىل أن فريقــا مــنهم اســتقر يف جزيــرة )٧٢ص ِ َ ً
ِّصــقلية فعرفــت باســمهم  ِ م، ١٩٦٥غربــال، (ِ

ــذكر أن ،)١١٢٦ص ــصقل( وي ــكان ) ال ــم س ه
ِّصقلية األصليون  ِ  ).٨٨م، ص١٩٧٨غانم، (ِ

ِّبدأت املحـاوالت لفـتح صـقلية منـذ العهـد  ِ ِ
ِاألمو َ أن العـرب : ي وذلك ألسباب عديدة منهـاُ

ِّواملسلمني أدركوا أمهية صـقلية، وكـذلك عرفـوا  ُِْ ِِ ِ ْ
أهنا قاعدة للنفوذ البيزنطـي وأن وجودهـا هتديـد 
َللنفوذ العـريب يف إفريقيـة ويكـون غزوهـا محايـة  ْ َْ ِ ِ

؛ الشمري، ٢٧م، ص١٩٨٠الدوري، (لفتوحهم 
). ٦١م، ص٢٠١١
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قارب القرن من استمرت حماوالت الفتح ما ي
الزمـان، وكانـت بمثابـة هتديـد ملعاقـل الــروم يف 
َاجلزيرة وحماولة إلرهـاهبم وكـرس شـوكتهم هبـا،  َِ
وللرضورات األمنية التي أوجبتها محاية سـواحل
البحر املتوسط اإلسالمية، والسيام شامل أفريقيـا، 
ــات  ــنهج الفتوح ــداد مل ــل امت ــك يمث ــام أن ذل ك

ْاإلسالمية التي كانت متهد  لنرش اإلسالم يف العامل ِ
؛ الــــــشمري، ٢٧م، ص٢٠٠٧اجلبـــــوري، (

 ). ١١٠م، ص٢٠١١
َوكان موقع اجلزيـرة االسـرتاتيجي املتميـز يف  َِ
ًمنتصف البحر املتوسط والـذي جعـل منهـا ممـرا
ًمهام للطرق التجاريـة ومعـربا النتقـال احلـضارة  ً
منها وإليها منذ أقدم العصور، وحمط أنظار القوى 

ِرب خمتلف عصور التاريخ، كام تعاقبت املتصارعة ع َّ
ْعليها اهلجرات من الرشق والغرب، وكان اهلدف  َ ْ ْ َ

ــا  ــا وعــيل خرياهت ــسيطرة عليه  املــسعودي،(ال
 ). ١(ملحق رقم ) ٤١٦م، ص١٩٨١

كــذلك مــا امتــازت بــه جزيــرة صــقلية مــن 
مواصفات طبيعية جعلها منطقة جذب للـسكان؛

هبـا فكانت أرضها خـصبة زراعيـة حيـث انتـرش 
ابـن (العديد من اآلبار والعيون واألهنار اجلاريـة 

 ,Scott. Samuel) (١٧٧م، ص١٩٩٢حوقـل، 

1940, p14. ( ــسهلية ــاطق ال ــافة للمن ؛ باإلض
واجلبلية فيها حيث يعترب مسطح جزيرة صقلية ذا 
طبيعـة جبليـة وهـي امتـداد للمرتفعـات اجلبليـة 

ابـن جبـري، (املوجودة يف شبه اجلزيـرة اإليطاليـة 
 ).٦١٣م، ص١٩٦٨

كام كانت أرض صقلية غنية باملعادن كمعـدن 

الــذهب، كــل ذلــك أعطــى جزيــرة صــقلية 
ــا  ــبالد يف غناه ــن ســائر ال ــا م مواصــفات متيزه

ابنـة (الزراعي واملعدين واحليواين، وقد قيل عنهـا 
 ،)٢٥٣م، ص١٩٦٨ابـــن جبـــري، ) (األنـــدلس

ــرة  ــا واخلــصوبة ووف ــامرة فيه ــسعة الع ــك ل وذل
.ه والبساتنياألرزاق والفواك

عاصــمة جزيــرة صــقلية "وتعــد بلــرم وهــي 
وأكرب مدهنا، حيـيط هبـا سـور منيـع مـن حجـارة 

ابــن  ("عظيمــة وهبــا أكــرب مــساجد صــقلية
م، ١٨١٤؛ أبو الفـداء، ١٧١م، ص١٩٩٢حوقل،
، أكـــرب مركـــز جتـــاري للتـــصدير )١٩٣ص

ِواالسترياد، وتـأيت مدينَـة مـسيني  التـي تقـع يف "َ
يرة صقلية وهـي مـشهورة الزاوية الشاملية من جز

بكثرة العنب واخلمر، وتعد مـن أكـرب املـدن بعـد 
بعـد ) ١٩٣م، ص١٨١٤أبو الفـداء،  ("العاصمة

بلرم يف األمهية كوهنا أقرب املدن الصقلية إىل الرب 
ــايل  ــيس، (اإليط ــن ٥٩٥م، ص١٩٨٦اإلدري ؛ اب

 أما امليناء ،)٢٦٦-٢٦٥م، ص ص ١٩٦٨جبري، 
ِالثالث يف األمهية فهي مدي مدينـة "نَة مـازر وهـي َ

بجزيرة صقلية تيل قورصة بينهام جمرى وهي مدينة 
مشهورة عىل الساحل املوازي اإلفريقية وهـي إىل 

م، ١٩٧٥احلميـدي، ("اجلنوب مـن مدينـة بلـرم
ِ، وهى مدينَة سـاحلية تقـع يف جنـوب )١٧٥ص َ

ِّجزيــرة صــقلية، وتقــصدها املراكــب مــن مجيــع  ِ ِ َ ِ َ
-٦٠٠ص م، ص ١٩٨٦اإلدريـــيس، (اجلهـــات

ِ، ومرسى الشاقة، وهى مدينَـة عـىل البحـر )٦٠١ َ
َوعن طريقهـا تـصل التجـارة منهـا وإىل إفريقيـة  ْ َْ َِ ِ َ ِّ

ــيس، (وطــرابلس باســتمرار م، ص ١٩٨٦اإلدري
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ــرشقي )٦٠٠ ، ورسقوســة تقــع عــىل الــساحل ال
يقصدها التجار من مجيع اجلهات وفيهـا مرسـيان 

، اإلدريـيس(للسفن ليس مثلهام يف مجيـع البلـدان 
 ).٥٩٧م، ص ١٩٨٦


 

ِّكان المتالك صقلية الطرق واملسالك الكثرية ِ ِ
الربية منها واملائية والتي تربط بني مـدهنا وقراهـا 
ِالبعيدة األثر الكبـري يف تنـشيط احلركـة التجاريـة  َ ِّ

َ وعـدت جزيـرة ،)Daniel,1975,p.23(الداخلية ِ َ
ِّصـقلية حلقـة الوصـل بـني العديـد مـن الطـرق  ِ ِ
ِالتجارية البحرية كوهنـا تتوسـط البحـر املتوسـط  ْ َ َِ ِّ
ــب ــة مــع أغل ــة وثيق ــات جتاري وارتبطــت بعالق
ِالدول، كام أهنا كانت من أهم املراكز التجارية بني  َ ِّ

ْالدول اإلسالمية واألوربية  م، ٢٠٠٧اجلبـوري، (ِ
 ). ١٨٨ص

ِثم أصبحت جزيرة صق ِ َ ِ ًلية مركزا جتاريـا مهـام َ ً ً ِّ
بالنسبة للمـسلمني قبـل فتحهـا، إذ ربطـت بـني
ِصقلية واملـسلمني طـرق جتاريـة، وكـان التجـار  ِِ ْ ُْ ِّ ِ
ِاملسلمون يتاجرون عرب الطرق من شـامل أفريقيـا ِ ْ ُْ

ِّإىل صقلية  ِ  ففي ،)٤٥٦م، ص١٩٨٢ابن األثري، (ِ
ِاجلنوب كانت مدينَة سوسة وهـي   تقـع يف بـالد "َ

غرب عىل ساحل البحـر املتوسـط وهـي مدينـة امل
عظيمـــة حيـــيط هبـــا البحـــر مـــن ثــــالث 

عـىل ) ٢٩-٢٨ت، ص ص.احلموي، د("جهات
ِساحل املغرب العريب  ْ وتبدأ حدود املغـرب مـن "َْ

رشق احلــدود املــرصية، أي مــن برقــة إىل البحــر 
املحيط، ومن الشامل بحر الـروم حتـى الـسنغال، 

ثـة أقـسام حـسب وينقسم املغرب إىل ثال. النيجر
قرهبا أو بعدها مـن اخلالفـة اإلسـالمية باملـرشق 

القـسم . القسم الغـريب، املغـرب األقـىص: وهي
ــرشقي، . األوســط، املغــرب األوســط القــسم ال

م، ١٨١٤أبو الفـداء،  ("املغرب األدنى أو أفريقيا
 .)١٢٧م، ص١٩٩٧؛ النــــــــارصي، ١٢٢ص

ِواملقابل ملدينَة مازر عىل الساحل الصقيل واملس افة َ
بني املدينتني حوايل ثالثـة أيـام للـسفينة يف ذلـك 

؛ اجلبـوري، ٢٢٠م، ص١٩٦٨البكري، (الوقت 
 ).٢(ملحق رقم ) ١٨٨م، ص٢٠٠٧

ًاستمر التبادل التجاري واسـعا ليـشمل دول  ِ َ ِّ
ِّالعامل اإلسالمي املختلفة إذ كانـت صـقلية حلقـة  ِ ِ
َوصل بني املـسلمني والدولـة البيزنطيـة يف جمـال ُْْ َّ ِ ِ ْ 
ِالتبــادل التجــاري، فقــد كــان التجــار املــسلمون  ِ ْ ُْ
يتاجرون معها قبل فتحها وكانت تعقد املعاهدات 

م، ٢٠٠٧اجلبـــوري، (التـــي حتـــوي رشوطهـــا 
، وبدخول اإلسالم إىل )٣(ملحق رقم ) ١٩٢ص

ــتاممهم  ــا واه ــسلمني فيه ــتقرار امل ــرة واس ِاجلزي ِ ْ َ َُْ ِ
ــادل  ــة التب ــرت حرك ــصنَاعة ازده ــة وال َبالزراع ِّ

، )١٩٢م، ص٢٠٠٧اجلبــــوري، (لتجــــاري ا
ِّواستمرت صـقلية يف التـأثري عـىل العملـة، فعـىل  ِ ِ
ِّمدى حكـم النورمـان لـصقلية ظلـت عمالهتـم  ِ ِ
ــاخلط  ــة إســالمية ب ــة عربي ــا كتاب ــرضب وعليه ت

 وبعضها حيمل ،).Haskins. 1915, p42(الكويف
ِالتاريخ اهلجري وعليها عبارة  ) حممد رسـول اهللا(َّ

 ).٣٨٩م، ص ٢٠٠٧اجلبوري، (
ِّأما طرق املواصالت التي تـربط بـني صـقلية  ِ ِ

ُواألندلس  َ ْ هو االسم الذي أطلق عىل ما حكمـه"َ
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املسلمون من شبه جزيرة أيبرييـا ويتـسع ويـضيق
حسب قوة املـسلمني وضـعفهم حتـى اقتـرص يف 
هناية األمر عىل مملكة غرناطة والتي أطلـق عليهـا 

منهـا  ف،)١٨٧م، ص١٩٨٧مـؤنس،  ("األندلس
ِطرق التجـارة البحريـة التـي تـربط مـوانئ رشق  ْ َ ََ ِّ

ُاألندلس مثل قرطاجنة  َ ْ مدينة قديمـة يف نـواحي"َ
أفريقية كانت عاصمة للفينيقيني دخلها حسان بن 
النعامن فأمر هبدم أسـوارها، متتـاز بـوفرة الرخـام 
املتنوع األلوان الذي استخدمه املـسلمون يف بنـاء 

 ،)٣٦٧ت، ص.ي، داحلمـو("العديد مـن املـدن
 تقع عىل ساحل البحر املتوسط جهة "ودانية وهي

ــاين  ــن االســم الروم ــشتق م ــمها م ــرشق، اس ال
ــوم( ــد ) داني ــصقيل جماه ــد ال ــا القائ ــتقل هب اس

ـــو الفـــداء،  ("العـــامري ) ١٧٩م، ص١٨١٤أب
ِّبموانئ صقلية مارة بجزائر البليـار  ِ  هـي عبـارة "ِ

عـن جمموعــة مــن اجلــزر رشق األنــدلس داخــل 
) ميورقة، منورقة، يابسة، فرمنيرتا(ر املتوسط البح

ويطلق عىل هذه اجلـزر اسـم اجلزائـر الـرشقية أو 
 "جزر البليـار وعاصـمتها ميورقـة ألهنـا أكربهـا

 وهــي "، ورسدينيــة )١٨٩م، ص١٩٨٨عنــان، (
إحدى اجلزر الغربية يف البحر املتوسط ويوجد هبا 
العديد من القالع ويتوفر هبا معدن الفضة وحجر 

، لكـن )١٩١م، ص١٨١٤أبو الفداء،  ("ملرجانا
هذا الطريق تعطل أثناء الغـزو النورمانـدي سـنة 

ِّم، ومل يعد بإمكان عـرب صـقلية ١٠٧١/ ه٤٦٤ ِ ِ
ًاستخدامه خلطورته، بل اختذوا طريق املغرب بـرا  َِْ ْ
ــاد  ــدما وجــه املعتمــد ابــن عب ُإىل األنــدلس، فعن َ ْ َ

ــبيلية  ــرب "صــاحب أش ــع غ ــرية تق ــة كب  مدين

ندلس وهي من أعظم مدهنا وتطل عـىل النهـر األ
/ ه٩٤األعظم، فتحهـا موسـى بـن نـصري سـنة 

ــاد، ٧١٢ ــي عب ــة بن ــم صــارت قاعــدة لدول م، ث
 "م١٢٤٨/ ه٦٢٦ســقطت بيــد النــصارى ســنة 

؛ أبـــو الفـــداء، ٥٤١م، ص١٩٨٦اإلدريـــيس، (
ُباألندلس الدعوة إىل الشاعر ) ١٧٥م، ص١٨١٤ َ ْ َ

ُ األندلس الصقيل أيب العرب مصعب للمجيء إىل َ ْ َ
ُأجابه شعرا بعـدم إمكانيـة التوجـه إىل األنـدلس ًَ ْ َ

البحر للروم ال جيري السفني به إال ": ًبحرا إذ قال
م، ١٩٧٢ابـن خلكـان، ("عىل غرر والرب للعـرب

 ).٣٣٤-٣٣٣ص ص
ُلكن الطريق التجاري بني صقلية واألنـدلس  َِّ ْ َِّ ِ ِ ِ َ
ِّما لبث أن عاد بعد اسـتقرار النورمـان يف صـقل ِ ية ِ

 وهو الطريـق الـذي ،)١٦٨ص١٩٨٠الدوري،(
سلكه ابن جبري، إذ أبحر من ميناء دانية ثم سـلك 
ًطريقا بحريا بمحاذاة جزر يابسة، ميورقة، منورقة  ً

ِّمارا برسدينية ثم صقلية ) جزر البليار( ًِ ابن جبري، (ِ
ِّأما طريق عودته مـن صـقلية ). ١١م، ص١٩٦٨ ِ ِ

ُإىل األندلس فكان مـن مرسـى طـ َ ْ وهـي "رابنش َ
مدينة قديمة أسسها األغريـق، تقـع عـىل سـاحل 
البحر الغريب يف صقلية، تعترب ميناء هـام للـصيد، 
وحتيط هبا املياه مـن مجيـع اجلهـات، وتبعـد عنهـا 
مسافة أميال جزيرة الراهب التي تطل عىل البحـر 

ِّيف صــقلية ) ٢٨ت، ص.احلمــريي، د ("املتوسـط ِ ِ
َإىل جزيرة الراهـب، ثـم بمحـاذ ِ ًاة رسدينيـة مـارا َ

َبجزيرة يابسة ثم قرطاجنة  ِ م، ١٩٦٨ابـن جبـري، (َ
ُ، وأقرب مـوانئ األنـدلس )٢٨٤، ٢٧٥ص ص  َ ْ َ

ِّالرشقية إىل صقلية طرطوشة ِ  وهي مدينة قديمـة "ِ
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باألندلس رشق بلنسية، وهي مدينة برية وبحرية،
مدينة حصينة عىل سفح جبـل تكثـر هبـا أشـجار 

ـــود أ ـــن أج ـــد م ـــذي يع ـــصنوبر ال ـــواع ال ن
، ٥٥٥م، ص١٩٨٦اإلدريـــيس، ("األخـــشاب
ــسافة )١٦٨م، ص١٩٨٠ الــدوري، ــت امل ، وكان

ُبني األندلس والرب الصقيل حوايل تـسع مئـة ميـل  َ ْ َ
 ). ١١، ٨م، ص ص١٩٦٨ابن جبري، (

ِأما طرق املواصـالت بـني صـقلية واملغـرب،  ْ َْ ِّ ِ ِ
ِفكانت قارصة عىل الطرق البحرية بحكـم كوهنـا ْ َ

َجزيرة يف وسط ا ِ لبحر املتوسط، ومن أهـم مراكـز َ
ِطرق املواصـالت بـني صـقلية واملغـرب مرسـى  ْ َْ ِّ ِ ِ
ِّطرابنش يف الساحل اجلنـويب مـن صـقلية، وهـو ِ ِ

  هـي"صالح لرسو السفن، والسفر منه إىل تونس 
مدينة كبرية قديمة قريبـة مـن قرطاجنـة، تـسمى 
ًقديام ترشيش حييط هبا سـور طويـل، تقـع شـامل 

 التاريخ اإلسالمي بأهنا إحدى أفريقيا اشتهرت يف
مراكــز النــشاط البحــري يف عهــد عبــدامللك بــن 

ابـن  ("مروان، اختذها بنو حفص قاعدة حلكمهـم
ً، ال يتعطـل شـتاء وال )٧٥م، ص١٩٩٢حوقل، 

، ثم مرسى )٢٧٥م، ص ١٩٦٨ابن جبري، (ًصيفا 
ِّالشاقة يف صقلية، وقلعة شكلة ويسافر إليهـا مـن  ِ ِ

َبالد إفريقية ْ َْ ِ  ).١٦٥م، ص١٩٨٠لدوري،ا(ِ
ِأمــا مراكــز طــرق املواصــالت املغربيــة التــي  ْ َْ

ِّتربطهــا مــع صــقلية فهــي قليبيــة  ِ  وهــي مدينــة "ِ
تونسية يف الشامل الرشقي، تعد مرفئ مهم للصيد 

ت، .اليعقـويب، د ("البلـدان: اليعقويب. يف تونس
 وهي تقـع يف بـالد املغـرب "وسوسة ،)٣٤٨ص

ي مدينـة عظيمـة عىل ساحل البحر املتوسط، وهـ

البكـري،  ("حييط هبا البحـر مـن ثـالث جهـات
واملهدية والتي تعـد ). ٣٦-٣٥م، ص ص١٩٦٨

ــا للــسفن الــصقلية  ــأ أمين ــذاك مرف ِّآن ًِ البكــري، (ِ
 وهـــي مدينـــة " وصـــفاقس،)٣٠م، ص١٩٦٨

بأفريقيا تقع عىل الساحل، اشتهرت بإنتاج الزيت 
 "وتـــصديره إىل مـــرص واملغـــرب وصـــقلية 

ــدي، ( ــم ) ٣٦٦-٣٦٥م، ص ص١٩٧٥احلمي ث
 وهي مدينة بأفريقيا، قريبة مـن القـريوان، "قابس

احلميـدي، ("تشتهر بزراعة التمر واملوز والتـوت 
م، ١٩٨٠الدوري،(، وتونس )٤٥٠م، ص١٩٧٥
ِّ، وكانت السفن تتجـه مـن صـقلية إىل )١٦٦ص ِ ِ

وهي مدينة مغربية تقع عـىل مـضيق جبـل "سبته 
 يف طــارق، وهــي مقابلــة للجزيــرة اخلــرضاء

ــــدي، ("األنــــدلس  ،)٣٠٣م، ص١٩٧٥احلمي
َوتونس وبني صقلية وتونس، واملسافة بني جزيـرة  ِ َ ِّ ِ ِ
ــة  ــة مائ ــرب إىل إفريقي ــرب مواضــع ال َصــقلية أق ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ

 ).٤١٦ت، ص.احلموي، د(ًوأربعون ميال 
ِّأما طرق املواصالت التي تربط صقلية بمـرص  ِ ِ
فبعضها بحـري والـبعض األخـر بحـري بـري، 

 الطرق الطريق الشاميل الذي يبـدأ مـن وأهم هذه
ِّصقلية عن طريق كريت  ِ وهي هي جزيرة عـامرة "ِ

كثرية اخلصب، هبا مدن عامرة وهي جزيرة طويلة 
ــر األبــيض املتوســط ــضة تقــع يف البح  "وعري

ـــــيس، ( ، )٦٤٠-٦٣٩م، ص ص ١٩٦٨اإلدري
البحــر (وهـي مــن جـزر بحــر الـروم "وقـربص 
ذنـب دقيـق يف ، طوهلا ما بني ميـل وهلـا )املتوسط

رشقيها، ويقرب إىل ساحل الـشام، ودور جزيـرة 
أبـو  (ً"قربص مـا يقـارب مائتـان ومخـسون مـيال
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ــداء،  ــشام إىل )١٩٥م، ص١٨١٤الف ــالد ال َّ، وب
ـــرص  ـــة(م ـــن خرداذب ). ١١٦م، ص١٨٨٩ ،اب

َّوالطريق البحري الثاين يبـدأ مـن اإلسـكنْدرية  َ َ ْ" 
وين مدينة يف ديار مرص، تنسب إىل اإلسكندر املقد

ــة  ــدى ومخــسون درج ــا إح ــا، طوهل ــذي بناه ال
ــون  ــدى وثالث ــة، وعرضــها إح ــرشون دقيق وع

أبو الفداء،  ("درجة، وهي من أجل املدن املرصية
ــوي، د١١٣م، ص١٨١٤ ، )١٨٩ت، ص.؛ احلم

ِمارا بمحاذاة شواطئ املغرب ومن موانئ املغـرب  ِْ َْْ َْ ً
ِّإىل صقلية، وهناك طريق أخر بحري بـني صـقلية ِِّ ِِ ِ

ِّ وهو الطريـق الـذي يـربط مـوانئ صـقلية ومرص ِ ِ
ِبمواين املغرب ويـسري الطريـق الـربي بـني مـدن  ْ َْ

ـــكنْدرية  ـــرب واإلس َّاملغ َ َ ْ ِ ْ ـــدوري، (َْ م، ١٩٨٠ال
 وهو ساحيل صحراوي، فاألول يسري ،)١٧١ص

بمحاذاة الساحل، واألخر يف الداخل إىل اجلنوب 
). ١٠٣-١٠٢م، ص ص ١٩٦٨اإلدرييس، (منه 

ِق بـني الـسواحل الـصقلية ومدينَـة وهناك الطريـ َِ ِّ ِ
َّاإلسكنْدرية يف مـرص تقطعـه الـسفن يف عـرشين َ َ ْ

 ).١٨٩م، ص١٩٩٣نارص خرسو، (ًيوما 
َّوترتبط صقلية مع بالد الشام بطريـق بحـري  ِّ ِ ِ
ــشام  ــت وقــربص ثــم بــالد ال َّمــارا بجزيــرة كري َ ِ َ ً

 ,Amari, 1933 – 1939(َّوقربص ثم بالد الشام 

p18.(،طريق الـذي مـر بـه ابـن جبـري يف  وهو ال
 وهـي مـن أقـدم املـدن "رحلة عودته مـن عكـا 

الفلسطينية التارخيية، عىل ساحل البحر املتوسـط، 
ــييل ــشامل اإلرسائ ــواء ال ــوم ضــمن ل  "وهــي الي

ِّإىل صـــقلية ) ٣٩٦ت، ص.احلمـــوي، د( ِ ابـــن (ِ
ــري،  ــاك ،)٢٦٤-٢٥٥م، ص ص ١٩٦٨جب  وهن

َّطريق أخر بني صـقلية وبـالد الـش ِّ ِ ام عـن طريـق ِ
التاسع امليالدي، / مرص يف القرن الثالث اهلجري

وهــو طريــق احلجــاج املــسيحيني إىل األرايض 
 يقع إقليم فلسطني عىل الركن "املقدسة بفلسطني 

اجلنويب الرشقي للبحر املتوسـط، وكانـت حـدود 
فلسطني قبل الفتح هي التي وضعها البيزنطيـون، 

ًل شامال إىل والتي امتدت حني ذاك من جبال اجللي
ًخليج العقبة جنوبا، وقـد قـسمها البيزنطيـون إىل 
ثالثة أقسام، فلـسطني األوىل يف وسـط اإلقلـيم، 
وفلسطني الثانية شامل فلسطني األوىل، وفلـسطني 

 م،٢٠١٢ اجلبـييل، ("الثالثة ولكل منها عاصمتها
ً حيث يواصلون سفرهم من مرص بـرا ،)٥٢١ص

؛ الـدوري، ٨٢م، ص١٩٥٧العدوي، (إىل فلسطني 
 ).١٧٤-١٧١م، ص ص١٩٨٠

والسفن تغادر الساحل الرشقي حلوض البحر 
 مدينة ساحلية داخلـة يف البحـر "املتوسط من صور 

، )٣٩٧ت، ص.احلمــوي، د ("عـىل سـاحل الـشام
ِّوعكا وسواحل فلسطني إىل صقلية تـستغرق ِ  مخـسة ِ

ِّوثالثني يوما حتى تصل صقلية، وكانت رحالت  ًِ ِ
معينـة للـذهاب ريق هلا أوقـات السفن يف هذا الط

 ).١٨٩م، ص٢٠٠٧اجلبوري، (واإلياب
 

ِّاشتهرت صقلية بصالحية أراضـيها للزراعـة ِ ِ
ــات واألشــجار  ــواع النبات ــع أن ــا جلمي ومالءمته
والفواكه واخلرضوات، وهى صفة أشاد هبا مجيـع 
املــــــــؤرخني واجلغــــــــرافيني العــــــــرب 

، كام أن خـصوبة تربتهـا )١٢م،ص١٩٦٩املدين،(
ًكانت سببا النتشار املراعي اخلرضاء، ممـا أدى إىل 
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ــادة الثــروة احليوانيــة  َزي َ ت، ص .احلمــوي، د(َ
ِّ وتقــع صــقلية ضــمن املنطقــة ،)٤١٨-٤١٧ص ِ ِ

 وتكثر ،)١٢ص م،١٩٦٩ املدين،( ًاملعتدلة مناخيا
ْاألمطار يف ساحلها الـشاميل الغـريب وجتـري في َ هـا ْ

العديد مـن األهنـار، واشـتهرت بكثـرة الغابـات 
والتي تستخدم يف العديد من الصناعات اخلـشبية 

 وفيهــا مجيـــع ،)١٢٥م، ص٢٠٠٧ اجلبــوري،(
ًالفواكه عىل اختالف أنواعها ال تنقطع عنها صيفا 

 ).٤١٧ت، ص ص.احلموي، د(ًوال شتاء 
ًكان الزدهار صقلية زراعيـا وصـناعيا األثـر  ً ِّ ِ ِ

َ ازدهـــار التجـــارة ثــم تـــوفر كافـــة األكــرب يف َ ِّ
املــستلزمات الــرضورية هلــذه العمليــة، وكــذلك 
َموقع اجلزيرة البحري املتميـز حيـث يعـد البحـر  َِ
ِاملتوسط أهم البحار التجاريـة التـي ربطـت بـني َ ِّ
ًالرشق والغرب، فضال عن االستقرار الـذي عـم  ْ َ ْ ْ َ

ــالمي ــم اإلس ــاء احلك ــرة أثن ْاجلزي َ َِ ــوري،( ِ  اجلب
 .)١٧٧م، ص٢٠٠٧

ِّوكانت صقلية منذ القـدم مـشتهرة بأسـواقها  ِ ِ
التي تعددت لتحتوي خمتلف أنواع السلع، وكـان 
ِّأهم مركز جتاري يف صقلية هي العاصمة بلرم وال  ِ ِ
ِتكاد ختلو أي مدينَة أو قرية من األسواق اخلاصـة  َ

). ٤١٧ت، ص ص.احلموي، د(هبا 
-٢٦٦م،ص ص١٩٦٨( وصف ابـن جبـري 

ِّهار احلياة االقتصادية يف صـقلية وقـال ازد )٢٧٠ ْ ِْ ِ ِِ َّ َ َ َ
ُأهنا تشبه األندلس يف ذلك، فهي مشهورة يف سعة َ ْ َ
العامرة وكثـرة اخلـصب ورفاهيـة العـيش وكثـرة

ِّأما حارضة صقلية . البضائع عىل اختالف أنواعها ِ ِ
َبلرم فهـي شـبيهة بقرطبـة  ُ وهـي تقـع يف اجلـزء"ُْ

ىل النهـر الكبـري، األوسط اجلنويب من األندلس ع
ــر  ــارة، ومق ــدار األم ــدلس م ــت قاعــدة األن كان
اخلالفة حيـث اسـتقر هبـا بنـو أميـة، اسـرتجعها 

، فرتكها املسلمون فتدهورت ه٦٣٤األسبان سنة 
ــة حــضرية ــوم مدين ــو ( "أحواهلــا، صــارت الي أب

ــداء،  ــايس، ١٧٥م، ص١٨١٤الف م، ١٩٦٢؛ الف
ُعاصمة األندلس وقـال عنهـا ) ٣٣-٣٢ص ص َ ْ َ
 ).٢٧٣م، ص١٩٦٨) (قرطبية البنيان( ريابن جب

ويف جمال الزراعة، كانت زراعـة القطـن التـي 
ــشرتك يف صــفات  ُتــزرع يف ســواحل األنــدلس ت َ ْ َ
واحدة مـن حيـث قيـام الفالحـني يف زراعتـه يف
ًاألرض الكرهية، فضال عن الطرق املـستخدمة يف 
سقيه يف األرايض اجلافة، واالعتامد عـىل األمطـار 

ــة يف األرايض ا ــن العــوام، (لرطب م، ص ١٨٠٢اب
 ).١٩٤-١٩٣ص 

ـــا  ـــة التـــي نقله ِومـــن املحاصـــيل الزراعي َ ِّ
ِّالقرطاجيون إىل صـقلية القمـح وزراعتـه، ويـأيت  ِ ِ
ِّالعنب يف مقدمـة الفواكـه التـي تـزرع يف صـقلية  ِ ِ
ــذ  ــناعة النبي ــار ص ــببا يف ازده ــت س ــي كان ًوالت

ــرب ،)٢٤٠م، ص٢٠٠٤الطــاهري، (  وأخــذ ع
ُاألندلس أس َ ْ اليب زراعة البصل وطرق سقيه مـنَ

ِّصقلية إذ كانت هلم أساليبهم وطرقهم اخلاصة يف  ِ ِ
ــه  ــه وري ــوام، (زراعت ــن الع م، ص ص ١٨٠٢اب

البكري املخصص : ، وهو عىل نوعني)١٩٤-١٩٣
م، ٢٠٠٤الطـاهري، (لألكل واملتأخر الذي يدخر

ــة ،)٢٤٠ص ــدلس زراع ــذت األن ــذلك أخ ُ وك َ ْ َ
ِّاخلبازي الصقيل من صقلي ِ  م،١٨٠٢ابن العوام، (ة ِ

ــــدوري، ٤١٩-٤١٨ص ص   م، ص١٩٨٠؛ ال
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 احلمــوي،(، ويف أرضــها ينبــت الزعفــران )١٦٧
 ).٤١٧ت، ص.د

ُويف املجال الصناعي أخذ عرب األندلس عن  َ ْ َ
ِّعرب صقلية كيفية صناعة نوع من عصري العنـب ِ ِ
املعجون بالعـسل الـذي تـزداد حالوتـه ويطـول 

ــاحلا  ــاؤه ص ــوام، (ًبق ــن الع م، ص ص ١٨٠٢اب
٤١٩-٤١٨ .( 

ِّوشــارك عــرب األنــدلس عــرب صــقلية  ُِ ِ َ ْ َ
ِواملغرب السيطرة عىل جتارة البحر املتوسـط التـي ْ َْ
َأدت إىل إنعاش طرق التجارة القديمـة بـني رشق  َ ِّ
البحر املتوسـط وغربـه، فجلبـت تلـك املـشاركة 

ــضا لألندلــسيني  ــدوري،(ًالرخــاء أي م، ١٩٨٠ال
 ).١٦٧ص

َوكــان أمــراء األنــد ْ ُلس يرســلون التجــار إىلَ
ِّصقلية جللب الـسلع الـصقلية، ومـن صـادرات  ِِّ ِِ ِ

ُصقلية إىل األندلس النوشادر َِّ ْ َ ِ  مـادة قلويـة ذات"ِ
َاحلمــوي، د ("طعــم حــاد -٤١٧ت، ص ص.َ

، والثياب )٨٠٨ت، ص.؛ لويس معلوف، د٤١٨
، )٢٣٩م، ص١٩٠٦املقـديس، (املقصورة اجليدة 

ِّكــذلك تــصدر صــقلية الرقيــق إىل ِ ُ األنــدلس ِ َ ْ َ
، أمــــا واردات )١٦٩م، ص١٩٨٠الــــدوري،(

ُصقلية من األنـدلس فتـشمل املراكـب التجاريـة  َِّ ْ َ ِ ِ
، واألقمـــشة )١٢٧ت، ص.ابـــن اخلطيـــب، د(

ُاألندلسية  َ ْ  ).٣٦٠م، ص١٩٦٧الباشا، (َ
 

ِاهتم عرب املغـرب يف جمـال الزراعـة ع ْ نـدما َْ
ِّأدخلوا إىل صقلية وزرعـوا الكثـري مـن النباتـات  ِ ِ

 التــي مل ،)١٦١م، ص١٩٨٠الــدوري،(الــرشقية 
ِّتكن معروفة يف صقلية قبل دخوهلم إليهـا، وكـان  ِ ِ

 قيل إن مـن سـامهم الرببـر هـو "قسم من الرببر 
أقريقش بن قيس، من ملوك التبابعة، غزاهم فلـام 

فـسموا سمع رطـانتهم قـال مـا أكثـر بربـرتكم، 
ت، .د ("الرببر، وقد استبعد ابـن خلـدون ذلـك

ـــقلية ) ٩٠-٨٩ص ص ـــدوا إىل ص ـــذين وف ِّال ِ ِ
فالحني وكان هلم دور كبري يف تقدم الزراعة فيها، 
بل قاموا بحفر الرتع والقنوات واهتمـوا بوسـائل 
ــرة، وقــاموا  َالــري والــسقي يف أرض هــذه اجلزي َِ

جوسـتاف (بإصالح األرايض وغرس األشـجار 
ـــون ـــسلمو ،)٣١٠ت، ص.، دلوب ـــد أدى م  وق

ِّصقلية وغري مسلميها رضيبة اخلراج، وخـضعت  ِ ِ
ِحمــصوالت أرايض املــسلمني لــرضيبة العــرش ِ ْ ُْ 

 ).١٦١م، ص١٩٨٠الدوري،(
ًإن النظم اإلسـالمية أحـدثت تغـريا كبـريا يف  ً ْ ِ
ــرية، وأدى نظــام ــات الكب ــع امللكي ــة توزي طريق
ـــرية ـــات الكب ـــت االقطاع ـــث إىل تفتي  املواري

َ، وأشار ابن حوقل )١٦٢م، ص١٩٨٠الدوري،( ْ َ
ــوارد ) ١٣٠م، ص١٩٩٢( ــة وم ــنظم املالي ّإىل ال َ

ِّبيت املال يف صـقلية يف عهـد الكلبيـني  ِ  ينتـسب "ِ
الكلبيون إىل قبيلـة قـضاعة اليمنيـة، وهـي قبيلـة 
ترجع إىل العرب القحطانية، كانت تقع منازهلم يف 

مـنهم دومة اجلندل وتبوك وأطراف الشام، كام أن 
مجوع نزحت ونزلت خليج القسطنطينية، حكموا 

ابـن خلكـان،  (")ه٤٤٣ -٣٣٦(صقلية من سنة 
ـــــــشندي، ٣٧٧م، ص١٩٧٢ م، ١٩٨٧؛ القلق
، وهـى )٥٣٨م، ص٢٠١٢؛ القحطاين، ٤٠٨ص
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ُتشبه إىل حد كبري الـنظم املاليـة الفاطميـة، وكـان َ ََّ ِّ ِ
) م٩٠٩-٨٠٠/ه٢٩٦-١٨٤(بيت مال األغالبة 

ىل األغلب بـن سـامل التميمـي ينتسب األغالبة إ"
 األوسط ًالذي كان واليا عىل إقليم الزاب يف املغرب

ًيف عهد اخلالفة العباسـية، ثـم واليـا عـىل أفريقيـا 
واملغرب، واستمر أبناؤه من بعده حيكمون إقلـيم 

 "الزاب، اشتهروا بـاإلخالص للدولـة العباسـية 
، والفـــاطميني )٥٣٦م، ص٢٠١٢القحطـــاين،(
ـــظ ") م١١٧٢-٩٦٩/ ه٥٦٧-ه٣٥٨( ـــو لف ه

 القـارئ عرف به أوالد عبيد اهللا املهدي، وهو يشعر
يف بادي األمر بأهنم من أوالد فاطمـة بنـت النبـي 

 إال أن مـسألة نــسب هــذه األرسة كانــت وال ،
ـــور  ـــه آراء اجلمه ـــرت في ـــزال موضـــوعا كث ًت
واملؤرخني؛ فمنهم مـن أيـد صـحة هـذا القـول، 

ذه األرسة ًومنهم من أنكـره مجلـة وتفـصيال، وهـ
حكمت بالد املغرب ومرص قرابـة ثالثـة قـرون، 
ــذهب  ــو امل ــذه األرسة ه ــذهب ه ــان م ــد ك وق

م، ص ص ١٩٩٢ابـن تغـري بـردي،  ("الشيعي
ِّترد إليه أموال كثرية من صقلية، وكان  ) ٨٢-٧٤ ِ ِ

ًمعدن احلديد يف صقلية يشكل موردا كبريا ً ِّ ِ  لألغالبةِ
 الكلبيـة وانتقلت ملكية منامجه إىل سـلطة الدولـة

ُوالفاطميــة  ََّ ِ ؛ ١٣٠م، ص١٩٩٢ابــن حوقــل، (ِ
 ).١٣٠ ص م،٢٠١١الشمري، 

 وهي من -ُوكانت أخشاب أشجار جرجنت 
ــقلية  ــالد ص ّب ــاطيل -ِ ــنع األس ــستخدم يف ص  ت

ُاألغلبية، وكانت الدولة الفاطمية متتلك األرايض  َ ََّ ِْ ِ َّ
ــقلية  ــسكر يف ص ــصب ال ــة ق ِّلزراع ِ ــدوري،(ِ  ال

ِبل املسلمون عـىل تربيـة ، وأق)١٦٣م، ص١٩٨٠ ِ ْ ُْ

املوايش بكثـرة لالسـتفادة مـن حلومهـا، فأصـبح 
َهناك ثروة حيوانية استهالكية كبـرية، ولكثـرة مـا  َ َ
ِّتوافر يف صقلية من املوايش كانت تصدر الفـائض ِ ِ
ْمنه إىل املاملك والـدول اإلسـالمية الواقعـة عـىل  َِ ِ َ

 ؛ اجلبوري،٥١ م، ص١٩٦٧اإلصطخري، (الرب 
ِّ، فضال عن أن موقـع صـقلية )١٣٢،صم٢٠٠٧ ِ ِ ً

َالبحري وطول سواحل اجلزيرة ساعد عـىل تـوفر  َِ
ــة  ــمكية هائل ــروة س ــوري، (ث  م، ص٢٠٠٧اجلب

١٣٢.( 
ِوكانت للسيادة العربيـة البحريـة عـىل البحـر  ْ َ َّ َِ َ
ــصادية ــاة االقت ــة عــىل احلي ــار عظيم َّاملتوســط آث َ َِ ِ ْ َْ

ِوالتجاريــة يف كــل أقاليمــه واملــستفيد  َ مــن ذلــك ِّ
َسكان صقلية وسكان شامل إفريقية بصفة خاصـة  ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ
َوأصبحوا يف ذلك وسطاء يف جتارة البحـر الـذين  ِ
ْحتكموا بنقل التجـارة فيـه بـني الـرشق والغـرب  ََ ْ ْ َ َ ِّ

ــويس،( ــاش ،)٢٥٢م، ص١٩٦٠ل ــان النتع  وك
ــدم  ــد والتق ــصنيع اجلدي ــة والت ــارة الدولي َالتج َ ِّ

ِّكـل مـن صـقلية الزراعي أثره يف جلب الرخـاء ل ِ ِ
َوشامل إفريقية  ْ َْ ِ -٢٥٢م، ص ص١٩٦٠لويس، (ِ

ً وأن عرب صقلية كثـريا مـا ،)٢٧٠، ٢٦٠، ٢٥٣ ِّ ِ ِ
مدينــة بــاملغرب "كــانوا يرســلون إىل املهديــة 

استحدثها املهدي عبيداهللا أول اخللفاء الفاطميني، 
وهي تقـع رشق سوسـة، عـىل الطـرف داخلـة يف 

ور عظيم، وقد البحر عىل هيئة كف، بنى حوهلا س
ــى صــارت مــن أجــل املــدن  ســكنها النــاس حت

ـــصار ـــدا، ("واألم ـــو الف ) ١٤٥م، ص١٨١٤أب
ِوسوســـة يف املغـــرب  ْ ـــدوري،(َْ  م، ص١٩٨٠ال

١٦٤.( 
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ِوكان يقوم بنقل التجارة بني صقلية واملغـرب ْ َْ ِّ ِ ِ َ َ ِّ
ُالتجار اليهود الذين كان هلم حارة يف بلـرم َ  عاصـمةْ

ــود ــسمى حــارة اليه ُصــقلية ت َ ْ ِّ ِ ــعِ ــرن الراب  يف الق
م، ١٩٩٢ابـن حوقـل، ( العارش امليالدي/ اهلجري 

ِإن طرق التجارة بني صقلية واملغـرب ). ١٢٢ص ْ َْ ِّ ِ ِ َ َ ِّ
ِكانت قارصة عىل الطـرق البحريـة بحكـم كوهنـا ْ َ
َجزيرة يف وسط البحر املتوسـط، وممـا سـهل عمليـة ِ َ 

ِالتبادل بني صقلية واملغرب أهنام متوازيان ْ َْ ِّ ِ بان ومتقار ِ
 ).٢٧٥م، ص١٩٦٨ابن جبري، (بينهام يوم وليلة 

ِومن أهم املراكز التجارية بني صقلية واملغرب  ْ َْ ِّ ِ ِ ِ َ ِّ
َمرسى طرابنش يف الساحل اجلنـويب مـن اجلزيـرة َِ
وهو صالح لرسو السفن، وبسبب موجـه اهلـادئ
تكون السفن فيه آمنة إذا اشتدت الريح، والـسفر 

ًشتاء وال صيفا منه إىل تونس وإليه ال يتعطل  ابن (ً
ــري،  ــشاقة يف )٢٧٥م، ص١٩٦٨جب ، ومرســى ال

َصقلية معمور والسفر إليه من إفريقية وطـرابلس  ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ
ـــــيس، (ال ينقطـــــع   ،)٣٢م، ص١٩٦٨اإلدري

َومرسى عىل الذي يكثر سـفر أهـل إفريقيـة إليـه  ْ َْ ِ ِ
، وقلعة شكله التي )١٦٥م، ص١٩٨٠الدوري،(

ــال، و ــة أمي ــن البحــر ثالث ــد ع ــامرة تبع ــى ع ه
باألســواق والبــضائع، ويــسافر إليهــا مــن بــالد 

َإفريقية  ْ َْ ِ  ).٣٠م، ص١٩٦٨اإلدرييس، (ِ
ِأما أهم املراكز التجارية املغربيـة التـي تـرتبط  ْ َْ ِ َ ِّ
ِّبمـوانئ صـقلية فهـي أقليبيـة، وسوسـة باملهديـة  ِ ِ

ــويب، د( ــرت ). ٣٤٨ت، ص.اليعق كــذلك ازده
ِالتجارة البحرية يف كل من موان ْ َ ََ ِئ املغـرب العـريبِّ ْ َْ

م، ص ١٩٦٨البكري، (صفاقس وقابس وتونس 
 ).٣٦-٣٥ص 

ــوز  ــوز والل ــة اجل ــقلية إىل إفريقي ــصدر ص َت ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ
 الــدوري،(والفــستق والقطــن وبعــض األدويــة 

ـــسكر ) ١٦٦م، ص١٩٨٠ ـــرية وال وأطعمـــة كث
 أعظم مدينة بـبالد املغـرب، "يصدر إىل القريوان 

 بـن أيب سـفيان أسسها عقبة بن نافع زمن معاويـة
ابـن  ("، وهي اليوم تقع بالقطر التونيسه٥٥سنة 

ـــــل،  ـــــطخري، ٦٤م، ص١٩٩٢حوق ؛ االص
 ).١٦٦ م، ص١٩٨٠ ؛ الدوري،٣٤م، ص١٩٦٧

ِأما واردات صـقلية مـن املغـرب فهـي كثـرية  ْ َْ ِّ ِ ِ
منها زيت الزيتون من صفاقس، وكانت القريوان
ْتستورد زيت الزيتون من مناطق طرابلس الغـرب  َ ْ

مدينة بأفريقيا تقع عىل البحر املتوسط حيـيط هي "
هبـا سـور عظــيم، أول مـن بناهــا هـو شــباروس 
قيرص، توهلا هرثمة بن أعني، وهـي اآلن عاصـمة 

ـــدهنا ـــا وأكـــرب من ـــوي، د( "ليبي ت، ص .احلم
والـــساحل وتعيـــد تـــصديره إىل . ٢٩)-٢٨ص

ِّصقلية  ِ  واعتمـدت ،)٢٥٣م، ص١٩٦٠لـويس،(ِ
ِصقلية عـىل املغـرب ال ْ َْ ِّ ِ عـريب لـسد حاجاهتـا مـنِ

ِالزيتون والزيوت، والسيام مـن مدينَـة صـفاقس  َ
ابــن حوقـــل، (الشــتهارها بغابــات الزيتـــون 

 ،)١٢٤م،ص٢٠٠٧؛ اجلبوري،٧٣م، ص١٩٩٢
ِّوتطورت صناعة الورق يف صقلية بعـد أن نقلهـا  ِ ِ
ــالد  ــرشة يف ب ــت منت ــث كان ِاملــسلمون إليهــا حي ِ ْ ُْ

ِاملغرب  ْ  ).١٥١م، ص١٩٦٠لويس،(َْ
 

مصاقبة بجزيرة العـرب، وديـار مـرص "وهي 
تقع يف غريب جزيرة العرب وجنوهبا بالد السودان 
من النوبة وغريها، ومن تلك اجلهة يأيت هنر النيل، 
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. "ل الكثري مـن املـدن واألقـاليموبالد مرص تشم
 ).١٠٣م، ص١٨١٤أبو الفداء، (

ِّويف العــرص الفــاطمي كانــت صــقل ِ ية تــرتبط ِ
ــي املجــال  ــرص، فف ــع م ــصادية م ــات اقت بعالق
َالصناعي نجد أن صناعة صقلية تأثرت بالصنَاعة  ِّ ِّ ِ ِ
املرصية، والسيام صناعة النسيج، حتى كـان مـن 
ًالصعب كثريا التمييز بـني األقمـشة املنـسوجة يف 

حـسن، (مصانعها، واألنسجة املنسوجة يف مـرص 
ــــــدوري، ١٢٠م، ص١٩٨١  م، ص١٩٨٠؛ ال
١٧٠.( 

أما صناعة السفن فيالحظ استخدام مـرص يف 
العرص الفاطمي لبعض النجارين الصقليني للقيام 
ــرية  ــسفن الكب ــد ال ــصناعات، وأن أح ــك ال بتل

ان يسمي واملستخدمة يف موكب األمري الفاطمي ك
ِّالــصقيل نــسبة إىل صــانعه أحــد نجــاري صــقلية  ِ ِ

، الـــدوري، ٥١٦م، ص١٩٨٧: القلقـــشندي(
،كام لـوحظ أن هنـاك تـشابه )١٧٠م، ص١٩٨٠

كبـري يف اســتخدام زخـارف متــشاهبة يف اخلــشب 
ــــرص ــــقلية وم ــــن ص ــــل م ــــاج يف ك ِّوالع ِ ِ 

ـــسن،( ـــد ،)٢٢٨-٢٢٧م،ص ص١٩٨١ح  وق
ِّتكـون صــقلية قـد تــأثرت بالزخـارف املحفــو ِ رة ِ

 ).٤٥٠م، ص١٩٨١حسن،(بالطراز الفاطمي 
ًاستمرت صقلية يف تبعيتهـا للفـاطميني وقتـا  ِّ ِ ِ
ًطويال، لـذلك البـد أن تـرتبط بعالقـات جتاريـة
وثيقة مع مرص يف العرص الفاطمي، ولعل موقعها 
ْاملتوسط بني الرشق والغرب، جعل أكثـر الـسفن  َ ْ
الذاهبة من مرص إىل إيطالية وجنـوب فرنـسا متـر 

ِّدن صقلية لبيـع املنتجـات املـرصية أو تـشرتي بم ِ ِ

ِّبدهلا من قمح صقلية وفاكهتها ومعادهنا  ِ حـسن، (ِ
ِّ وكذلك كان عـرب صـقلية ،)٦١٣م، ص١٩٥٨ ِ ِ

ِيرســلون ســفنهم التجاريــة إىل مــرص مــن أجــل  َ ِّ
ــدوري، (احلــصول عــىل املنتجــات اآلســيوية  ال

ــــات ،)١٧٠م، ص١٩٨٠ ــــرت العالق  وازده
ــني  ــة ب ِالتجاري َ ِّاإلســكنْدرية وصــقلية ِّ ِ ِ َّ َ َ ْ ــويس،(ْ  ل

 ).٣٢٧م، ص١٩٦٠
ًوكان النسيج الصقيل معروفا يف أكثر البلـدان 

املقريـزي، (والذي اشتهر بنوعيته وجودة صناعته 
ــرص، ،)٣٠٧م، ص١٩٦٧ ــصدر إىل م ــت ت  وكان

بـستني (ويباع القطعتان من هذه الثياب يف مـرص 
 ،)٢٤٠، ٢٣٩م، ص ص١٩٠٦املقـديس، ) (ًدينارا
ــ ــرص القمــح وم ِّن أهــم صــادرات صــقلية إىل م ِ ِ

ــــزي، (واألطعمــــة   ،)٣٠٧م، ص١٩٦٧املقري
وكذلك كانـت إليهـا معـدن النوشـادر األبـيض 

ـــــــديس، (  ،)٢٤٠، ٢٣٩م، ص ص١٩٠٦املق
ِّوكذلك احلجارة التي تقذف هبا بـراكني صـقلية،  ِ ِ
والتي كانت تستخدم يف حك الكتابة من الـدفاتر 

 ).٣٥٩م، ص١٩٨١املسعودي،(يف مرص 
ـــصدر  ـــت ت ـــن أن صـــقلية كان ـــضال ع ِّ ف ِ ِ ً
املنسوجات الكتانية إىل مـرص، وأن حجـم جتـارة 
ًاملنسوجات بني صقلية ومـرص كـان كبـريا جـدا،  ً ِّ ِ ِ
ِّوأن مرص كانت جتلب من صقلية الكتان والثياب ِ ِ
املنقوشة ويباع الثوب الواحد بمرص بعرشة دنانري 

 ).١٧٢م، ص١٩٨٠الدوري، (مغربية 
ــرص فهــي خــشبأمــا واردا ِّت صــقلية مــن م ِ ِ 

 :متـز(الصنوبر الذي يـستخدم يف صـناعة األثـاث 
 ).١٧٢ صم،١٩٨٠، الدوري٣٣٤، صم١٩٥٧
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سميت الشام نسبة إىل بـسام بـن نـوح عليـه"

السالم، وذلك أنه أول من نزهلا فجعلـت الـسني 
، وسميت بذلك لكثـرة ًشينا لتغري اللفظ العجمي

قراهــا وتــداين بعــضها مــن بعــض فــشبهت 
بالشامات، أما حدودها من الفـرات إىل العـريش 

 مـن املتاخم للديار املرصية، وعرضها من جبيل طـئ
نحو القبلة إىل بحر الروم، وهبا من أمهات املـدن، 

 وعكـا كحلب ومحاة ومحص ودمشق وبيت املقدس
أجنادين،  وصور وعسقالن وغري ذلك، وهي مخسة

جند دمشق، وجند قنـرسين، جنـد األردن، جنـد 
).٣١٢ص ت،.احلموي، د ("فلسطني، جند محص

ِّارتبطت صقلية بعالقات اقتصادية قويـة مـع  ِ ِ
ِبالد الشام، وتعد مدينَة طرابلس  َ  مدينـة لبنانيـة "َّ

عاصمة حمافظة الشامل، وهي ثاين أكرب مدن لبنان، 
ًقديام بموقعها وهي يف القديم مدينة رومية عرفت 

اجلغرايف املميز؛ ألهنا صلة بـني الـشاطئ الـرشقي 
للبحر املتوسط والداخل السوري فصارت مركـز 

من ) ٢٥٣م، ص١٨١٤أبو الفداء،  ("ًجتاري مهام
ِأهم املراكز التجارية التي كانت هلا عالقـة جتاريـة  َ ِّ
ِّمع صقلية خالل احلكم العـريب جلزيـرة صـقلية،  ِِّ ِِ َِ َِ

ِّد الكثري من جتار صقلية يف هذه املدينة فكان يتواج ِ ِ
وقد انتقلت بعـض ). ٣٢٨م، ص١٩٦٠لويس،(

املنتجات واملحاصـيل الزراعيـة مـن بـالد الـشام 
كالليمون والربتقال حيث انترشت زراعته بكثـرة 
ــا،  ــاليب تربيته ــز وأس ــت دودة الق ــا، وانتقل فيه
ــسوجات  ــناعة املن ــرت ص ــك ازده ــسبب ذل وب

 ص م،٢٠٠٧ اجلبـــوري،(احلريريــة يف إيطاليــا 

ــال )٣٨١ ــم يف إدخ ــسلمني دور مه ــان للم ، وك
َّاخليول العربية األصيلة خالل عمليات الفتح منذ  َِ َ

م، ١٩٨٣املـالكي، ( بدايتها الستخدامها يف اجلهـاد 
ــار١٧٨ص ــن األب ــن ٣٨١ م، ص١٩٦٣ ؛ اب ؛ اب

 ).١٠٢ ت، ص.عذارى، د
ِوقـد حتكــم عـرب صــقلية واملغـرب يف نقــل  ْ َْ ِّ ِ ِ

َالتج ْارة بني الرشق والغرب، وكانت سفنهم دائبة ِّ ََ ْ
َّاحلركة إىل بالد الشام جللـب التوابـل واملنتجـات 
الفاخرة من بـالد الـرشقني األدنـى واألقـىص إىل 
ْشــامل إفريقيــة وســائر بــالد اإلســالم يف الغــرب  َْ ْ َ ْ ِْ َ ِ ِ

م، ١٩٨٠؛ الدوري، ١٨م، ص١٩٥٧العدوي، (
ِّ، وكان يوجد يف صقلية سـو)١٧٤ص  ِ ق خـاص ِ

ابـن حوقـل، ) (سوق األبزاريني(لبيع التوابل هو 
 ). ١١٩م، ص١٩٩٢

ِّوكان هيود صقلية عىل صالت بيهود فلسطني  ِ ِ
م، ١٩٨٠الـدوري،(يف مضامر نقل جتارة املتوسـط

ِّ وعندما استوىل النورمان عـىل صـقلية ،)١٦٤ص ِ ِ
ِقضوا عىل ما كـان لعـرب صـقلية واملغـرب مـن  ْ َْ ِّ ِ ِ

َّتجارية مع بالد الـشام وبـالد وساطة يف احلركة ال ِ َ ِّ
 ).٣٩٠م، ص١٩٦٠لويس،(املرشق 

ِّوارتبطت صقلية بعالقـات جتاريـة مـع بـالد  ِ ِ
ــل  ــدور الوســاطة يف نقــل التواب ــت ب ــشام متثل َّال
واملنتجـات الفــاخرة التــي كانـت تــرد مــن بــالد 
الرشق بني األدنى واألقـىص عـن طريـق الـسفن 

ِّالـصقلية إىل شـامل أفريقيـا وسـائر ِ ِ بـالد املغــرب ِ ْ َْ
ْاإلسالمي   ).٤٢١م، ص١٩٨٩عبداملعطي، (ِ

ِّوكان لدخول املسلمني إىل صقلية واستقراهم  ُِْ ِِ ِ ْ
هبا واختالطهم بأهلها قد أدى إىل دخول اخلربات
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اجلديدة واملهارات املتنوعة إليها؛ ممـا سـاعد عـىل
ــدد  ــسبب تع ــا احلــضاري، وب ــا ونموه ازدهاره

َحاجات املجتمع اجلديـدة َ ْ  أسـهم ذلـك يف تطـور ُ
الــصناعات املتعــددة وبمــرور الوقــت اشــتهرت 
ِّصقلية ببعض الـصناعات التـي كـان للمـسلمني  ِ ِ
الفضل يف وجود بعضها وتطـور الـبعض األخـر 

 ).١٣٥م،ص٢٠٠٧اجلبوري،(وزيادهتا 
ِّإن أهم الصناعات التي اشتهرت هبـا صـقلية  ِ ِ

َأثناء الـسيادة العربيـة للجزيـرة هـي الـصناع َِ َ َّ اتَِ
الغذائية والتي تشمل الـسكر واحللويـات والتـي 
تعتمد عىل قصب السكر الذي كثـرت زراعتـه يف 
ِّصــقلية، ويعـــود الفــضل يف إدخـــال زراعتـــه  ِ ِ

ــدين،(للمــسلمني  ــاس،١٨٦م ص١٩٦٩امل  ؛ عب
 . )٧٢م، ص١٩٥٩

ــصناعات  ــن ال ــصباغة والدباغــة م ــد ال وتع
ِّالقديمة يف صقلية، واشتهرت صناعة الدباغة أيام  ِ ِ

ًاملسلمني وأصبحت متلك أسواقا خاصة هبا  ُِْ ِ ابـن (ْ
ـــل،  ـــض ). ١١٤م، ص١٩٩٢حوق ـــاك بع وهن

َالصناعات االستخراجية التي انترشت يف اجلزيرة  َِ
ومن هذه الـصناعات تعـدين الكربيـت والـنفط

 ،)١٥٣م، ص٢٠٠٧اجلبـــــوري،(وغريهـــــا 
 واستخراج امللح واستثامر احلديـد واسـتخدامه يف

ب وأواين الطـبخ، وصـناعة صناعة السفن واملراك
ـــية  ـــداملعطي، (األواين النحاس  م، ص١٩٨٩عب

 إىل جانب ذلك كانت الصناعات اجللدية ،)٤٢١
قد تطورت لكثرة احليوانات املختلفـة وارتباطهـا 

 ).١٦٦م، ص٢٠٠٧اجلبوري،(بمهنة الدباغة 
ِّإن إسهام العرب واملسلمني يف تاريخ صـقلية  ُِْ ِِ ِ ْ

أثـرهم احلـضاري وحضارهتا يستدل عليهم مـن 
الكبري يف الفرتة النورمانية، فقد اعتمـد النورمـان 
ــصنَاعية  ــسلمني ال ــارة امل ــريا عــىل مه ــتامدا كب ِاع ِِّ ِ ْ ُْ ً ً
ــة، وحــافظوا عــىل الفنــون والــصناعات واحلرفي
ْاإلسالمية وعملوا عىل ازدهارهـا وفـق األسـس  ِ

ــريب اإلســالمي  ِوالطــراز الع َ َ م، ١٩٦٧الباشــا، (ْ
٢٩.( 

ِّورة عامـة أن صـادرات صـقلية واملالحظ بص ِ ِ
كانت أكثر من وارداهتا، وهذا يشء إجيـايب ونـاتج 
عــن حــصول تكامــل اقتــصادي يف كافــة أنحــاء 
َاجلزيرة، وكان هلذا األمر األثر الكبـري عـىل احليـاة  َ َ َْ ِ
املعيشية للـسكان، إذ كـانوا يف رغـد مـن العـيش
َانعكست نتائجه عىل نواحي احلياة األخرى كافـة  َ ْ

 ).١٩٤م،ص٢٠٠٧بوري،اجل(
 

 :خلص البحث إىل مجلة نتائج نوجزها باآليت
ِّأمهية العالقة االقتصادية بـني صـقلية ودول  • ِْ ِ ِِ َّ َ

ْالبحر املتوسط اإلسـالمية الرتبـاط اجلانـب ِ
ًاالقتصادي هبا تأثرا وتأثريا ويف كافة املجاالت ً ِْ َِ.

ِّتنوعت طرق املواصالت بني صـقلية وهـذه• ِ ِ
ِ فمنها البحرية والربية، وكـان ملوقـع الدول، ْ َ

ِّصقلية أثر كبري يف وجـود مـوانئ عديـدة ممـا ِ ِ
.أدى إىل ازدهار اجلانب االقتصادي

َّكان للزراعة دور مهم يف العالقة االقتصادية • َِ ِ ْ
ــك خلــصوبة األرايض ) حمــور البحــث( وذل

ِّالصقلية ومالءمتهـا جلميـع أنـواع الزراعـة،  ِ ِ
َوكذلك الثـروة احلي َوانيـة ومالءمـة الطقـس َ
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َواألمطار لذلك، مما ساعد عىل نمـو التجـارة َ ِّ
َوالصنَاعة فيها، والسيام ما يعتمد منهـا عـىل  ِّ

.اجلانب الزراعي ومنتجاته
ًلقد تأثرت صقلية كثريا بدخول اإلسالم إليهـا،  •

والسيام يف توزيـع امللكيـات ونظـام املواريـث، 
َّفضال عن أن السيادة العربية ع َِ َ ىل البحـر أثـرت ً

ِعىل اجلانب االقتصادي مما أسهم يف نمـوه عنـد  َِ ْ
ِّسكان صقلية واشتهارهم بالتجارة ِ ِ.

ًاشتهرت صقلية بالصنَاعة أيضا أثناء السيادة  • َِّ ِّ ِ ِ
َّالعربية، والسيام صناعة الـسكر واحللويـات َِ َ
ـــح ـــصباغة والدباغـــة واســـتخراج املل وال
يام وصناعة السفن، كام تأثرت بمـرص، والسـ

يف صـــناعة النـــسيج، وازدهـــرت احلركـــة 
ًالتجارية بينهام كثريا ِ َ ِّ.

متيزت صـقلية عـن غريهـا مـن املـدن التـي  •
دخلها اإلسـالم بالـصناعات االسـتخراجية 
التي انتـرشت فيهـا، ومنهـا صـناعة تعـدين 
الكربيت والنفط، واستخراج امللح، واستثامر 
احلديـد، وصـناعة األواين النحاســية، وأواين 

خ، كام متيزت بالصناعات اجللدية لكثـرة الطب
.احليوانات واختالفها

تبــني لنــا ازدهــار العالقــة االقتــصادية بــني  •
ــب  ــشام، والســيام يف اجلان َّصــقلية وبــالد ال ِّ ِ ِ
َّالزراعي ذاهبا وإيابا ولعبت بالد الـشام دور  ً ً
ِالوسيط التجاري بينها وبني مـدن الـرشقيني َ ِّ

.األدنى واألقىص
ني إســهام واضــح يف تــاريخوكــان للمــسلم •

ِّصقلية وحضارهتا، وكانت صادرات صـقلية  ِِّ ِِ ِ

أكثـر مـن وارداهتــا، ممـا يــدل عـىل التكامــل
ِاالقتصادي لدهيم َِ ْ. 

 :ولقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أمهها
ـــة  -١ ـــل دراســـة جامعي ـــام بعم رضورة القي

ِّمتخصــصة حــول كــل مــن عالقــة صــقلية  ِ ِ
َاالقتصادية باألند ْ َ َّ َِ ِ ِلس و بالد املغرب ومـرصْ ْ َْ ُ

َّوبالد الشام كل يف دراسة منفردة متخصصة
لتعم الفائدة العلمية وتلقي املزيد من الضوء 
عىل تلك العالقات التي كان هلا تأثري كبري يف 

 . العالقات الدولية فرتة العصور الوسطى
عمل دراسـة أكاديميـة تكامليـة جتمـع بـني  -٢

ِالتــاريخ واجلغرافيــا يف صــور ة تعــاون بــني َّ
املجالني ومن شأهنا حتقيق دراسـة حـضارية 
متخصصة ألن موضوع البحث حيتاج لعـني 

 .اجلغرافيا وحتليل املؤرخ
التوصية بتخصيص مؤمتر دويل حول عالقـة  -٣

ِّصقلية بدول حوض البحر املتوسط بمـشاركة ِ ِ 
الباحثني املتخصصني يف املجال من اجلامعـات 

َّالعربية واألجنبية َِ َ. 
 

 
َّابــن األبــار، حممــد بــن عبــد اهللا   ت(، )م١٩٦٣(َ

ــسرياء): م١٢٦٠/ ه٦٥٨ ــة ال َاحلل ِّ ــق (ُ ِحتقي ْ َ :
َحسني مؤنس  دار الكتاب العريب: ، بريوت)ُ

َبن األثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكـرم ا َ ْ
ـــل ): م١٢٣٢/ه٦٣٠ت (، )م١٩٨٢( الكام

ِيف التاريخ .دار صادر: تبريو: َّ
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ْابن اخلطيب، لسان الدين أبو عبد اهللا  ، )م١٩٧٢(َ
أعـامل ابن اخلطيب، ): م١٣٧٤/ ه٧٧٦ت (

أمحـد خمتـار : حتقيق(، القسم الثالث، األعالم
.، الدار البيضاء) إبراهيموحممدالعبادي 
ُ زكريـا حييـى بـن حممـد بـن أمحـدأبوابن العوام،  َ ْ َ َُ َّ

، الحةالف )م١١٨٤/ ه ٥٨٠ت (، )م١٨٠٢(
.، مدريد)جوزيف أنطونيو: حتقيق(

ــدين أيب املحاســن  ــردي، مجــال ال ــري ب ــن تغ اب
، )ه٨٧٤ت (، )١٩٩٢/ ه١٤١٣(يوســــف

، ١النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، ط
،  )حممد حسني شمس الـدين: حتقيق وتعليق(

.دار الكتب العلمية: بريوت
، )م١٩٦٨(ابن جبري، أبو احلسن حممـد بـن أمحـد

ـــري) م١٢١٧/ ه٦١٤ت( ـــن جب ـــة اب ،  رحل
.دار الرتاث: بريوت

َابن حوقـل، حممـد ْ ت ( ، )م١٩٩٢( أبـو القاسـمَ
ــريوتصــورة األرض): م٩٧٧/ ه٣٦٧ :  ، ب

َمكتبة احلياة َ ْ.
ــة،  ــو القاســم عبيــد اهللا بــن عبــد ابــن خرداذب أب

املسالك  ):م٩١٢/ ه٣٠٠ت (،)م١٨٨٩(اهللا
 .، ليدنواملاملك

دين أمحـد بـن ابن خلكان، أبو العباس شمس الـ
، وفيات األعيان): م١٢٨٢/ ه٦٨١ت(حممد 

.، بريوت)إحسان عباس: حتقيق(
ــد ــد اهللا حمم ــو عبي ــذارى، أب ــن ع  ت(، )ت.د(اب

ِالبيــان املغــرب يف أخبــار ): م١٣١٣/ ه٧١٢ ْ َْ
ِاألنــدلس واملغــرب ْ َْْ ُ َ ــق(، اجلــزء الثــاين، َ : حتقي

: ، بـريوت)ليفى بروفنسال. كوالن، إ. س.ج
 .دار الثقافة

ــ ــدأب ــن حمم ــامعيل ب ــدين إس ــامد ال ــداء، ع  و الف
ــــويم ): م١٣٣١/ ه٧٣٢ت(، )م١٨١٤( تق

، )مـاك كـوين ديـسالن: حتقيق(، ١ طالبلدان
 .دار الطباعة السلطانية: باريس

َّاإلدرييس، أبو عبد اهللا حممد بن حممد  ََّ ُ َ ُ ، )م١٩٨٦(َْ
ــــشتاق يف ): م١١٦٤/ ه٥٦٠ت( نزهــــة امل

.عامل الكتب: ، بريوتاخرتاق األفاق
ِاألصطخري، أبو إسحق إبراهيم بن حممد الفـاريس ِ َ ْ َّ ََ ُ ِ ْ ِ

ـــــــسالك ): م١٠/ه٤ت ق(، )م١٩٦٧( امل
 .، ليدنواملاملك

 الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب األنصاري، شمس
ــــب ) م١٣٢٧/ ه٧٢٧ت  (،)م١٩٢٣( طال

.، ليبزكنخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر
 ،)م١٩٥٤( املؤمن بـن عبـد احلـقالبغدادي، عبد

مراصد اإلطالع عىل ) : م١٣٣٨/ ه٧٣٩ت (
: حتقيـق وتعليـق(، ١،طأسامء األمكنة والبقاع
.دار املعرفة: ، بريوت)عيل حممد البجاوي

ــد  ــن حمم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد اهللا ب َّالبكــري، عب َ ُ َْ
املغــرب يف ذكــر بــالد إفريقيــة ، )م١٩٦٥(

وهــو جــزء مــن أجــزاء املعــروف واملغــرب، 
 .سباملسالك واملاملك، باري

ــد ــن حمم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد اهللا ب َّالبكــري، عب َ ُ َْ 
جغرافية ): م١٠٩٤/ ه٤٨٧ت (، )م١٩٦٨(

ُاألندلس وأوروبا من كتاب املسالك واملاملك َ ْ َ ،
: عبــدالرمحن عــيل احلجــي،  بــريوت: حتقيــق

.مطابع دار لبنان
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ت ق (، )م١٩٧٥(احلميدي، حممد بن عبـداملنعم 
، ١ط الروض املعطار يف خـرب األقطـار،، )ه٨
ــق( ــريوت)إحــسان عبــاس: حتقي ــة : ، ب مكتب

.لبنان
 الـدين أمحـد بـن شهابأبو العباس القلقشندي، 

/ ه٨٢١ت (،)م١٩٨٧(عــــيل بــــن أمحــــد
َصبح األعشى يف صـناعة االنـشا): م١٤١٨ ْ َُ،
ُبريوت ْ َّدار الكتب العلمية :َ ِ ِْ.

 حممـد بـن عبـد اهللا بـناملالكي، أبو بكر عبـد اهللا 
ريـــاض ): م١٠٦١/ ه٤٥٣ت (، )م١٩٨٣(

.، بريوت)بشري الكبوش: حتقيق(، النفوس
َأبو عيل بن احلسن بن عيل املسعودي،  َ ، )م١٩٨١(ْ

مروج الذهب ومعادن ): م٩٥٧/ ه ٣٤٦ت(
ُدار األندلس: ، يروتاجلوهر َ ْ َ.

املقديس، أبـو عبـداهللا حممـد بـن أمحـد البـشاري
ُحممــد بــن أمحــد شــمس الــدين (، )م١٩٠٦( َ ْ َ َُ َّ

 أحسن التقاسيم ):م٩٩٠/ه٣٨٠البشاري، ت 
.، ليدنيف معرفة األقاليم

، )م١٩٦٧(تقــــي الـــدين أمحــــد املقريـــزي، 
اتعاظ احلنفا يف أخبار  ):م١٤٤٢/ ه٨٤٥ت(

مجال الدين : حتقيق(، األئمة الفاطميني اخللفاء
 .، القاهرة)الشيال

ت (، )م١٩٩٣(أبـو معـني نـارص، خـرسونارص 
 اهليئـة: القاهرة، سفرنامه): م١٠٨٨/ ه٤٨١

.املرصية العامة للكتاب
) م١٩٩٧(النارصي، أبو عبـاس أمحـد بـن خالـد

 االستقصا يف أخبار دول املغـرب، )م١٨٩٧ت(

أبناء املؤلف جعفـر وحممـد، : ، حتقيقاألقىص
.دار الكتاب: بريوت: الدار البيضاء

ِياقوت احلموي، أبو عبد اهللا بن عبـد اهللا الرومـي  ْ ْ ُّْ َ ََ َ
 ):م١٢٢٩ /ه٦٢٦ت ( ،) م١٩٥٧ ( البغدادي

ُ  بريوت،معجم البلدان ْ .دار صادر: َ
ْشهاب الـدين أيب عبـد اهللا يـاقوت بـن اليعقويب،  َ

ــــوي  ــــد اهللا احلم َعب َ ْ  /ه٢٩٢ت(، )ت .د(َ
ُ  بريوت،البلدان )م٩٠٥ ْ  .دار صادر: َ

 
فنون النهضة التشكيلية ، )م١٩٦٧ (حسنالباشا، 

ــالفنون اإلســالميةوتأثريهــا  ــاهرةب دار : ، الق
َّالنهضة العربية َِ َ.

جغرافيـة أوروبـا ، )ت.د(جودة، حـسنني جـودة
.دار النهضة العربية:  بريوت،٥ ،طاإلقليمية

َتـاريخ الدولـة ، )م١٩٥٨( حـسنإبراهيمحسن،  ْ َّ
ِالفاطميــة يف املغــرب ومــرص وســورية وبــالد  ْ َْ ُ َّ ِ ِ َ

 والرتمجة مطبعة جلنة التأليف: ، القاهرةالعرب
 .والنرش

، فنـون اإلسـالم، )م١٩٤٨(حسن، زكـي حممـد 
طبعـة جلنـة التـأليف : الطبعة األوىل، القاهرة

.والرتمجة والنرش
، كنـوز الفـاطميني،)م١٩٨١ (حسن، زكي حممد

 .دار الرائد العريب: بريوت
ِّصقليــة ،) م١٩٨٠( الدوري، تقي الدين عـارف ِ ِ

 مـن عالقتها بدول البحر املتوسـط اإلسـالمي
: ، بغـدادالفتح العريب حتى الغزو النورمنـدي

 .دار الرشيد
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الفالحـة والعمـران ، )م٢٠٠٤(الطـاهري، أمحـد 
ُالفـردي باألنـدلس خـالل عـرص بنـي عبـاد َ ْ َ ،

َّمركز اإلسكنْدرية للكتاب: مرص َ َ ْ.
ِّالعـرب يف صــقلية، )م١٩٥٩(عبـاس، إحـسان  ِ ِ،

. دار املعارف: القاهرة
، )م١٩٨٩( وآخــرونعبــد املعطــي، حممــد عبــده

َتاريخ العلـوم واحلـضارة اإلسـالمية َ ، إرشاف َ
عزت حممد خريي وحممـد : ومراجعة وتقديم

مطبوعــات جامعـــة : إبــراهيم، اإلمـــارات
َّاإلمارات العربية املتحدة َِ َ.

ـــسيمري  ـــي م ـــي، ترك ـــاة ، )ه١٤٠٧(العتب احلي
االجتامعية واالقتصادية يف صقلية اإلسـالمية، 

ــاض)ه٤٨٤-٢١٢(  مطــابع القــوات :، الري
.املسلحة السعودية

األســاطيل ، )م١٩٥٧(العــدوي، إبــراهيم أمحــد 
َّالعربية يف البحر األبـيض املتوسـط َِ : ، القـاهرةَ

.مكتبة هنضة مرص
ِقوات البحرية ، )م١٩٦٣(العدوي، إبراهيم أمحد  ْ َ

َّالعربية يف مياه البحر املتوسط َِ مكتبـة : ، القاهرةَ
.هنضة مرص

دول ، )م ١٩٨٨/ ه١٤٠٨(هللا عنان، حممد عبـدا
، الطوائف منـذ قيامهـا حتـى الفـتح املرابطـي

.مكتبة اخلانجي: القاهرة، ٣ط
التوسـع الفنيقـي ، )م١٩٧٨(غانم، حممد الصغري 

ــريف غــرب البحــر املتوســط ــوان : ، اجلزائ دي
.املطبوعات اجلامعية
َّاملوسوعة العربيـة ، ) م١٩٦٥(غربال، حممد شفيق َِ َ

.انكلني للطباعة والنرش، مؤسسة فرامليرسة

، حـضارة العـرب، )م١٩٦٩(لوبون، جوسـتاف 
َّنقله إىل العربية، عادل زعيرت، القاهرة َِ مطبعة : َ

.عيسى البايب احللبي
ــيبالد ــويس، أرش ــة ، )م١٩٦٠(ل ــوى البحري ِالق ْ َ

ِوالتجارية يف البحـر املتوسـط َ مكتبـة : ، مـرصِّ
.النهضة املرصية

َاحلضارة، )م١٩٥٧(متز، أدم  َ ْ اإلسالمية يف القـرن َ ِ
حممد عبـد اهلـادي أبـو : ، ترمجةالرابع اهلجري
مطبعة جلنة التـأليف والرتمجـة : ريدة، القاهرة

.والنرش
ــق ــد توفي ــدين، أمح ــسلمون يف ، ) م١٩٦٩( امل ِامل ِ ْ ُْ

ــا ــوب إيطالي ــرة صــقلية وجن ِّجزي ِ ِ َ ِ ــرَ : ، اجلزائ
.الرشكة الوطنية

م، أطلس تاريخ اإلسال، )م١٩٨٧(مؤنس، حسن 
 .الزهراء لإلعالم العريب: القاهرة


َجزيـرة ، )م٢٠٠٧(اجلبوري، عائدة حممـد عبيـد  ِ َ

ِّصقلية ِ / ه٧-١(دراسة حضارية من القـرن  (ِ
، رسالة دكتوراه غري منشورة، كليـة )م١٣-٧

.اآلداب، جامعة املوصل
/ ه١٤٣٢(الشمري، سلوى بنت عبيد بـن عابـد 

د السياسية والعسكرية لدولة اجلهو، )م٢٠١١
ــرة صــقلية  يف املــدة مــا بــني األغالبــة يف جزي

، رســـــــالة )م٩٠٨-٨٢٧/ ه٢٩٦-٢١٢(
ماجستري غري منشورة، كليـة اآلداب، جامعـة 

.األمرية نورة بنت عبدالرمحن

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 


، احلياة االقتـصادية )م٢٠١٢(اجلبييل علياء حييى 

جملـة ، )ه١٣٢-٤٠(يف فلسطني خالل الفرتة 
أكاديميـــة الدراســـات  (الدراســـات العليـــا

ــا، ط)اإلســالمية ــا، ماليزي ــة مالي ، ١، جامع
.٥٣٨-٥٢١ص

ــد  ــايس، حمم ــالم )م١٩٦٢/ ه١٣٨٢(الف ، األع
، املغــرب، ، جملــة البينــةاجلغرافيــة األندلــسية

.١، السنة ٣العدد 
 ،)م٢٠١٢( القحطاين، منى حسني عـيل آل سـهالن

 -٣٣٦(صـقلية توافد اهلجـرات العلميـة إىل 
ــات، )م١٠٥١-٩٥٢/ ه٤٤٣ ــة الدراس جمل

ــا ــالمية (العلي ــات اإلس ــة الدراس ، )أكاديمي
 .١جامعة ماليا، ماليزيا، ط
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