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والموحديالمرابطياألسطولقادةمیمونوبن
)م١٢٠٢م ـ ١١١٥ھـ/٥٩٩ھـ ـ ٥٠٨(

الیاسقنبر علي. م.م
جامعة الموصل-التربیة كلیة 

٧/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٧/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
الموحدي،ألسطولا ثمومنالمرابطيلألسطولوقیادتهممیمونبنيصلأ البحثتناول

قیادةنهایةوحتى، م١١١٦/هـ٥١٠ عام المرابطینألسطول"قائدامیمونبنمحمدتعیینمنذ

بن علي ستقاللا اً یضأ تناول وقد م١٢٠٢/هـ٥٩٩ عام الموحدینألسطولمیمونبنمحمد

 ةقیادوترأس،الموحدین طاعة في ودخوله قادس مدینة في األسطولبرئاسةمیمونبنعیسى

  .م١١٤٨/هـ٥٤٣ عام قتل نأ لىإ للموحدیناألسطول

لألخطار الخارجیة التصدي في اً كبیر اً دور ت للقیادة القویة لبني میمون لألسطول كان وقد

السیطرة في األسطول وقدرة ،جهةمنعلیهمالمتكررةوجنوة ةز بیعتداءاتاو  لنورمانوهي خطر ا

تمكنوبفضلهمأخرى،جهةمنطلسيألا والمحیطالمتوسطللبحرالغربيالنصف على

 وقد ،منازعبالالبحر قادة صبحواأو  حربال على السیطرةمنالموحدونبعدهمومنالمرابطون

بقیادةحصارهابعدنفوذه لىإ المهدیةمدینةاستعادةمن علي بنالمؤمنعبدالخلیفةتمكن

علیهماالنتصارمنخاللهاتمكنبحریةمعركة في فرنجإلا معأشتبك، الذي میمونبنمحمد

لألساطیل همتقیادفترةطولمیمون وبن فاق وقد ،المهدیةمدینةوتحریربهمالهزیمةلحاقإ و 

.وشهرةةً قو  عصرهم في البحر قادة جمیع

Bani Maymoon, the Leaders of
Al-Murabiti and Al-Muwahdi Fleet

Assist. Lecturer Ali Qanbar Elyass
College of Education-University of Mosul

Abstract:
The paper deals with the origin of Bani Maymoon and how they

lead the fleet of Murabit and then the fleet of Al-Muwahdi since the

appointment of Mohammed Bin Maymoon as a leader of Al-Murabit fleet

in 510/1117 AD till the end of Mohammed bin Maymoon of the fleet of
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Muwahdeen in 559/1202. The paper also talks about the independence of

Ali Bin Eyssa bin Maymoon heading the fleet in City of Kadis and the

declaration of disloyalty of Murabitis and to be loyal with Muwahdeen

till his death on 534/1148.

As for Abu Abdullah Mohammed bin Maymoon, he was in the city

of Al-Maryah which was considered a center for the Murabiti and

Muwahdi fleet. The strong leadership of Bani Maymoon has got a great

role in standing against Nurmandis is and the aggressions of Besha and

Genoa from one hard, and the ability of the fleet in controlling the

Western half of Mediterranean and Atlantic Ocean from another. By their

virtue, the Murabitis and later the Muwahidis to control the Sea. The

Caliph Abdul-Muamun bin Ali was able to get back the city of Al-

Mahdyah to his influence after he seized it by Mohammed bin Maymoon

who fought with the French in a Sea battle and conquered them and he

defeated them and liberated the city of Al-Mahdyah. Bani Maymoon

throughout their leadership of the fleet all the leaders of the Sea during

their age.

المقدمة : 
منذاألسطولقیادة في ودورهم میمونبنيأسرة على الضوء لقاءإ لىإ البحثیهدف

العالیةبقدراتهمشتهرواا والذین،الموحدینعصربدایةوحتىالمرابطینعصرمنتصف

والمحیطالمتوسطالبحر على ونالمسلم العرب سیطروبفضلهم،األسطوللقیادةوالشجاعة

األسطولقیادةتسلموابارزینقائدینشخصیةدراسةخاللمنالبحثأهمیةتيأ، تاألطلسي

بل،حسب وردهم عداءألا ساطیلأل التصدي في لیساً كبیر اً دور  ولعبواوالموحديالمرابطي

.منهمسالمیةإلا المدنوتحریربهمالهزائملحاقإ و  دارهم عقر في عداءألا لمحاربةالتقدم

أصلهم،میمونبني لىإ ولألا المبحثتطرق،مباحثربعةأ لىإ البحثقسم وقد

.وموطنهم

تعیینجهود بني میمون البحریة في عصر المرابطین و  على ركز فقد الثانيالمبحثماأ

ضد قادها التيالمعاركثم،یوسفبن علي المرابطياألمیر لدى میمونبنمحمد اهللا عبدبوأ

  .عداءألا



…والموحديالمرابطياألسطول قادة میمون وبن

٤١٧

مع  هودخول،المرابطینأمراءمنمیمونبنمحمدموقفلثالثا المبحثتناولفیما

.الموحدینزمن في البحریةوجهودهم،الموحدین طاعة في میمونبنعیسىبن علي

الموحدین طاعة عن میمونبنعیسىبن علي خروج على الرابعالمبحث كدأ فیما

انقطاععند، م١٢٠٢/هـ٥٩٩ سنةوحتىالفترةتلك في وقعت التيالمعارك ذكر ثم،ومقتله

.میمونبني عن الخبر

بنو میمون قادة األسطول المرابطي والموحدي
المبحث األول

أصلھم ونسبھم : 
إلى بني الدار الذین كانوا ینزلون بقرطبة من المرجح أنهم ینتسبون إلى أصول عربیة 

یمون بن إدریس بن محمد وأشبیلیة ، ومنهم على سبیل المثال أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن م

وربما كان منهم من ساعد األمیر )١()م١١٧١هـ/٥٦٧ت (بن عبد اهللا العبدري 

عبد الرحمن الداخل في المرحلة األولى من تثبیت سلطانه في األندلس ، إذ یذكر أن حبوة بن 

مالمس ثار في اشبیلیة مع أهل حمص ضد عبد الرحمن الداخل وثار معه عبد الغافر الیحصبي

بالقرب من ، فلما وصل الخبر إلى األمیر عبد الرحمن الداخل جهز جیشه وأخذ السیر حتى نزل 

هم إلى السجن ثم مضى إلى مكان الثائر بفقبض على ثالثین رجًال من أهل اشبیلیة وأمر اشبیلیة 

هم وخندقوا على أنفسهم فحاربهم أیامًا وكان معفي قصر المدینة علیه فرآه متحصنًا هو وجماعته 

بمكاتبتهم وان یعدوهم بحسن رأي األمیر المتواجدین في أشبیلیة رب ، فأمر بني میمون مغبربر ال

وان یخذلوا حبوة في الحرب ویحفظوا أنفسهم من الموت ، فلما نشبت الحرب ، فعل ذلك البربر 

عددًا كبیرًا جیش الثائر حبوة من وهربوا وقتل 

ومنهم من یذكر بأنهم من )٢(افر إلى المشرقفي حین هرب صاحبه عبد الغ، وقتل حبوة

كما یفهم من )٤(ومنهم من یذكر بأنهم من مدینة قادس)٣(مدینة دانیة وانتقل أفراد منهم إلى المریة

هم الوارثین ، تح ) ابن أبي صاحب الصالة ، تاریخ المن باألمامة على المستضعفین بأن جعلهم اهللا أئمة وجعل١(

؛ أبـو عبـد اهللا بـن أبـو بكـر القضـاعي  ٢٢٢ص  )١٩٧٩بغـداد ، وزارة الثقافـة والفنـون ، (عبد الهادي النـازي 

مؤسســة نشــر الثقافــة اإلســالمیة ، (ابــن األبــار ، التكملــة لكتــاب الصــلة ، عنــي بنشــره وصــححه عــزت العطــار 

مدینــــة قــــادس ودورهــــا فــــي التــــاریخ السیاســــي ؛ ســــحر عبــــد العزیــــز ســــالم ،  ٢/٥١١، الســــفر  ٢، ج )١٩٥٦

  .٩٧ص )١٩٩٠، اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة(حضاري لألندلس في العصر اإلسالميوال

  .١٠٨المسیحیة) ص  ١٨٦٧مدرید ، مطبعة دبندبیر،(مؤلف مجهول ، أخبار مجموعة في فتح األندلس ) ٢(

المغــرب ، تــح ، محمــد ســعید العریــان ، الكتــاب عبــد الواحــد علــي المراكشــي ، المعجــب فــي تلخــیص أخبــار) ٣(

  .٢٧٩ص  )م١٩٦٣القاهرة ، لجنة إحیاء التراث ، (الثالث ، 

بیــروت ، (م ١٨٥٨) عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون ، المقدمــة ، تــح ، كــاترمیر عــن طبعــة بــاریس ، ســنة ٤(

تـاریخ البحریـة اإلسـالمیة فـي ؛ أحمد مختـار العبـادي وعبـد العزیـز سـالم ، ٢/٣٧مج  )م١٩٩٢مكتبة لبنان ، 

  .٢٤١/ ٢ق ٢ج )اإلسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، د.ت(حوض البحر المتوسط 
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، ومهما یكن من أصلهم ونسبهم فأنهم أسرة  )١(ابن الكردبوس أنهم خدموا في جزیرة میورقة

.لمرابطین ومن ثم الموحدیناشتهروا بقیادة األسطول البحري في عصري ا

دور بني میمون وجھودھم البحریة في زمن دولة :المبحث الثاني
المرابطین

)٢(قادسرؤساء جزیرة میمونبنيبیدفي عهد الدولة المرابطیة األسطولكانت قیادة 

البحر  قادةوا المرابطیة ، وفاقوقیادتهم لألساطیل، وقد اشتهروا بقدراتهم الحربیة العالیة )٣(المریةو 

التفوق البحري ، وبفضلهم ورث الموحدون هذاوشهرةً في شرق األندلس دوراً )٤(من بني مردنیش

في  هاماً اهللا محمد بن میمون دوراً أبو عبد ولعب عمیدهم ،)٥(وأصبحوا قادة البحر بال منازع

  .٢٤١/ ٢ق ٢) العبادي ، المرجع السابق ، ج١(

قادس شبه جزیرة باألندلس عند طالقة من مدن اشبیلیة وهي مدینة أندلسـیة موغلـة فـي القـدم مـن بنـاء األوائـل ) ٢(

دس ، ینظر : أبو عبد اهللا محمـد اإلدریسـي، صـفة المغـرب وارض السـودان ومصـر واألنـدلس ، وفیها صنم قا

، ١٧٩، ١٧٤، ص )١٩٦٨لیـــدن ، مطبعـــة بریـــل ، (مـــأخوذة مـــن كتـــاب نزهـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق اآلفـــاق 

٢٠٤.  

م ٩٥٥هــ/٣٤٤) المریة ، مدینة ساحلیة بجنوب شرق األندلس بناهـا الخلیفـة األمـوي عبـد الـرحمن الناصـر عـام ٣(

وفیهــا مرفــأ ومرســى للســفن ویعــد مرســاها مــن أشــهر المراســي فــي األنــدلس ، والبحــر بقبلــي المدینــة. ینظــر : 

، )بیـروت ، دار الكتـاب العربـي ، د.ت(شهاب الدین أبي عبیدة یـاقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي ، معجـم البلـدان 

بیـروت ، (إحسـان عبـاس ألقطـار ، تـح ، ض المعطار في خبـر ا؛ محمد عبد المنعم الحمیري ، الرو  ٥/١١٩

  .٥٣٧، ص  )١٩٧٥دار القلم ، 

بنو مردنیش ، هما غانم بـن مـردنیش وأخـوه أبـو العـالء ، كـان غـانم هـذا قائـدًا لألسـطول الموحـدي وكانـت لـه ) ٤(

م انتصــــر علــــى األســــطول البرتغــــالي ، وفــــي ســــنة ١١٧٩هـــــ/ ٥٧٥غــــزوات مشــــهورة فــــي األنــــدلس فــــي ســــنة 

سر على ید البرتغال في إحدى غاراته على السواحل البرتغالیة ، وبنو مردنیش ینتسبون إلى م ا١١٨٠هـ/٥٧٦

جذام من قبائل الیمن ولكن أهل العلم ینكرون نسـبهم إلـى العـرب ، ویرجعـون إلـى أنهـم مـن أصـل إسـباني وأن 

أحمـد (جـدهم ابن مـارتین ، ویقولـون أن والـد أي Martineeاسم جدهم األعلى مردنیش محرف عن مردنیش 

هو أول من أسلم من آبائهم وكان ینزع به عـرق إلـى اإلسـبانیة ألنـه كـان یتشـبه بملـوك النصـارى )بن مردنیش

 ٢٧٨، المصــدر الســـابق ، ص المراكشـــيفــي لباســه وســـالحه وكــان أكثـــر جنــده مـــن مرتزقــة األســـبان ینظــر:

ي اختصــار أخبــار ملــوك األنــدلس ) ؛ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــذاري ، البیــان المغــرب فــ٢هــامش (

والمغرب ، القسم الثالث تاریخ الموحدین ، عني بنشره أمبروسي هویسي مرانـدة مـع مسـاهمة محمـد بـن تاویـت 

؛ العبـــادي وآخــر ، المرجـــع ١١٦، ص  )١٩٦٠، دار كریمـــاویس للطباعــة ، تطــوان(ومحمــد إبــراهیم الكتـــاني 

ســــبتة وملیلیــــة معقــــالن مغربیــــان أمامیــــان علــــى البحـــــر ؛ عبــــد العزیــــز عبــــد اهللا ،  ٢/٢٦٦ق ٢الســــابق ، ج

  .٦١، ص )، د. تالدار البیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة(توسط، نشر بمساهمة شركة كاب تورالم

  .٩٧سحر ، المرجع السابق ، ص) ٥(
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بن محمد أحمد. ویذكر )١(سیطرة المرابطین على النصف الغربي من حوض البحر المتوسط

، ومنهم من قهر النصارى في البحر، ن بني میمون كانوا قادة البحر زمن المرابطینأالمقري 

وأغاروا على السواحل المسیحیة المطلة على الجهة الشمالیة لحوض البحر المتوسط الغربي ، 

ون القائد وفیها أي (المریة) كان ابن میم"هلها ، ویعبر عن ذلك بقوله أفي نفوس وأشاعوا الذعر

حتى كان )٢("..صدور أهلها رعباً الذي قهر النصارى في البحر ، وقطع سفرهم فیه ... ومأل

أشجع السلمي :  منه كما قال الشاعر

)٣(ســـلت علیـــه ســـیوفك األحـــالمفــــــــإذا تنبــــــــه رعنــــــــه وٕاذا غفــــــــا

رة على لى شجاعة وفراسة بني میمون في قیادة األساطیل والسیطإ ویشیر ابن خلدون أیضاً 

وكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور األساطیل، "الجانب الغربي من هذا البحر فیقول

)المرابطین(ثابت القوة ، لم یتحفه عدو ، وال كانت به كرة ، فكان قواد األسطول به لعهد لمتونه

"میمون رؤساء جزیرة قادسبنو ...)٤(.

جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فیه ، لقد غلب المسلمون على هذا البحر من جمیع

فلم یكن لألمم النصرانیة قدرة على السیطرة علیه ، فتملكوا سائر الجزر المنقطعة عن 

.)٥(السواحل

ثالث شخصیات بارزة من بني میمون في قیادة األسطول المرابطیة برز في عهد الدولة 

موقعه ، كما ساهموا حسب األسطول وكالً في قیادة اً متمیز المرابطي ، كان لهؤالء الثالثة دوراً 

وبفضلهم أصبح األسطول العربي أقوى أسطول في الدولة العربیة ،وتنمیة قدراتهبتقویة األسطول

لبحر المتوسط والمحیط األطلسي ، واستطاعي لغربالنصف الاإلسالمیة وفرض سیطرته على 

، وكان ل إفریقیة واألندلس عن شماأن یصد هجمات أساطیل األعداء ویردها هذا األسطول

بحر المرابطي في ال عیسى بن میمون والد القائد علي احد هؤالء الشخصیات الثالثة ، أمیر

، وقد ورث م) في شنتمریه الغرب١١٠٦- ١٠٦١هـ/٥٠٠- ٤٥٣( أواخر أیام یوسف بن تاشفین

یسى میمون ، أبناءه وأحفاده هذا المنصب الكبیر طول عصر المرابطین ، ویلیه ابنه علي بن ع

فكان في شبه جزیرة قادس ، حیث كان قائد ألسطول المرابطین هناك ، أما الشخصیة الثالثة من 

  .٩٧سحر ، المرجع السابق ، ص ؛ وینظر :  ٣٧/ ٢ابن خلدون ، المقدمة ، طبعة باریس ، مج )١(

  . ٣/٢٢٠م) ، ١٩٨٨بیروت ، دار صادر ،(یب في غصن األندلس الرطیب ، تح ، إحسان عباس نفح الط) ٢(

  .٩٨ص السابق،، المرجع ؛ سحر٢/٢٤١، ق٢بق، ج، المرجع السا؛العبادي وآخر٢٠٦/ ٤المصدر نفسه،) ٣(

شـر محمـد ؛ وینظـر : احمـد مختـار العبـادي ، دراسـات فـي تـاریخ المغـرب واألنـدلس ، ن ٣٧/ ٢المقدمة ، مج )٤(

  .٣٢١ص )م١٩٦٨اإلسكندریة ، (احمد بسیوني 

عبـــد الهـــادي التـــازي ، األســـطول المغربـــي عبـــر التـــاریخ ، مجلـــة البحـــث العلمـــي ، جامعـــة محمـــد الخـــامس ، )٥(

  .٢٢ – ١٩م) ص ١٩٦٥الرباط ، ( ٣٣عدد
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٤٢٠

بني میمون هو أبو عبد اهللا محمد بن میمون وقد استقر في مدینة المریة ، وكان صاحب البحر 

ظل إذ بدعوة المرابطین ، وعرف بتمسكه في أواخر عصر المرابطین وبدایة عصر الموحدین ، 

، وكان هذا األسطول على كبیر من أسطول المرابطین بقیادتهعلى والئه لهم وكان بالمریة قسم 

،رانب تاشفین إلى وهو هر ، یتضح ذلك من خالل )١(أهبة االستعداد لتلبیة أوامر أمیر المسلمین

ًا من سنرى ذلك الحقأمر قائد أسطوله محمد بن میمون أن یوافیه بعشر سفن إلى هناك كماإذ 

هذه الدراسة.

الذي عبد اهللا محمد بن میمون بوأولعل أول من برز من بني میمون وذاعت شهرته هو 

- ١١٠٦ـ/ه٥٣٧- ٥٠٠( تاشفینالمرابطین في عهد علي بن یوسف بن أسطولتولى قیادة 

ل في قیام إمارة یرجع الفضل األو ، والیه)٢(وكان یتخذ من المریة فیما بعد قاعدة لسفنه). ١١٤٢

.)٤(میورقةالذي الحق عبد اهللا بن غانیة الى، فهو)٣(بنو غانیة في جزیرة میورقة

تعیین أبو عبد هللا محمد بن میمون قائداً ألسطول المرابطین :
ام ألسطول المرابطین ، إلى دوره البطولي الذي قاً یرجع السبب في شهرته واستخدامه قائد

، واستولوا )٥(جزیرة یابسةفي  )مركبا" ٣٠٠به عندما هاجم أسطول جنوة وبیشة المكون من (

)٦(قةم ، ثم توجهوا إلى جزیرة میور ١١١٥/ـه٥٠٨علیها ونهبوها ، وسبوا أهلها وكان ذلك سنة 

والي الجزیرة بالكتابة إلى األمیر المرابطي مبشر بن سلیمان وحاصروها ، فبادر ناصر الدولة 

علي بن یوسف یستصرخه ویطلب منه العون ، فلم یجد من یقوم على حمل هذا الكتاب إلى 

سفینة شراعیة (اك یعمل قائدًا للغراب عبد اهللا محمد بن میمون ، وكان حینذأبياألمیر سوى 

بیــروت ، دار (ســالمیة ، ؛ عبــد العزیــز ســالم ، تــاریخ مدینــة المریــة اإل ٢/٢٢٢ابــن اآلبــار ، الحلــة الســیراء ،  )١(

  . ٨٩ص  )١٩٦٩النهضة العربیة للطباعة والنشر ، 

  .٩٩سحر ، المرجع السابق ، ص ؛  ٣/٢٢٠) المقري ، المصدر السابق ، ٢(

  .٨٩، المرجع السابق ، صسالم) ؛ ١هامش رقم ( ٢/٢٢٢ابن اآلبار، المصدر السابق ،  )٣(

بــــد اهللا علــــي عــــالم ، الدولــــة الموحدیــــة بــــالمغرب فــــي عهــــد ؛ ع ٢٢٠/ ٢ابــــن اآلبــــار ، المصــــدر الســــابق ،  )٤(

  ).٢، هامش ( ١٦٦، ص )القاهرة ، دار المعارف ، د . ت(عبد المؤمن بن علي 

یابســـــة ، وهـــــي جزیـــــرة باألنـــــدلس صـــــغیرة قریبـــــة مـــــن مدینـــــة دانیـــــة ، وبینهمـــــا مجـــــرى وبهـــــا مدینـــــة صـــــغیرة ) ٥(

المصـــدر فـــي األنـــدلس ، ینظـــر : الحمـــوي ،)الشـــرقیةالجـــزر(وهـــي إحـــدى الجـــزر الثالثـــة مـــن جـــزر البلیـــار 

  .٦١٦؛ الحمیري ، المصدر السابق ، ص ٥/٤٢٤السابق ، 

وبینهمــــــا مجــــــرى ، تقــــــع إلــــــى الشــــــرق میورقــــــة ، وهــــــي جزیــــــرة فــــــي شــــــرق األنــــــدلس تقابــــــل مدینــــــة برشــــــلونة )٦(

میورقـة ، ینظـر : اإلدریسـي ، منها جزیرة دانیة ، والـى الغـرب منهـا جزیـرة یابسـة ، وهـي أم الجزیـرتین یابسـة و 

؛ الحمـوي ، المصـدر  ٢/٥٨٢،  )م١٩٩٤القـاهرة ، مكتبـة الثقافـة الدینیـة ، (المشتاق في اختراق اآلفاق نزهة

  . ٢٤٦/ ٥السابق ، 
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من ذ خرج لیالً إالحصار ، واستطاع بهذه السفینة اختراق )صغیرة

، فانطلق العدو في الحین یقفوا أثره ، واتبعه نحو عشرة دار الصناعة وقد تستر بظالم اللیل 

على عقبه ، وتمكن محمد بن میمون من به رجع خاسئاً  والظفر، فلما یئس من اللحاق أمیال

میر علي بن أللمین ، واستنهض عزیمة اسمیر المألى إل الكتاب ایصإ لى المغرب و إالعبور 

تعمیرألمیر علي بن یوسف في ا یترددم على التحرك السریع لتخلیص میورقة ، ولیوسف 

، فلما طاسلى جزیرة میورقة بقیادة قائد البحر ابن تاقر إقطعة بحریة على الفور وتسیرها  )٣٠٠(

بما حمله من ا مكتفیاً هیرة وأقلع عنز رفع الحصار عن الجألسطول ، شعر العدو بخروج هذا ا

، )١(میر المسلمینأ محمد بن میمون عند اهللا بو عبدأالسبي والغنائم ، ومنذ ذلك الحین تعین 

فكان له غزوات م) ١١١٦ـ/ه٥١٠( سطول البحري بالمریة سنةألل داً فقدمه علي بن یوسف قائ

.)٢(م١١٢٢ - هـ٥١٦سنة لى صقلیة وایطالیا الجنوبیة إمشهورة ، وقد وجه عدة حمالت بحریة 

  هـ.٥١٦وسنذكر تفاصیل هذه الحمالت عند ذكر حمالت سنة 

یذكر ابن الخطیب اذ خالصه للمرابطین ، إ بوالئه و أبو عبد اهللا محمد بن میموناشتهر

، وكانت له في البحر صوالت وجوالت ضد )٣("لهم واستمسك بدعوتهمقد كان وفیاً "ذلك فیقول 

أعداء اإلسالم وشارك في كثیر من العملیات البحریة التي خاضها المرابطون ضد النورماندیین 

، التي كانت قد سقطت في أیدي هؤالء النورماندیین في سنة)٤(في صقلیة

أبو مروان عبد الملك ابن الكردبوس ، تـاریخ األنـدلس البـن الكردبـوس ووصـفه البـن الشـاط ، نصـان جدیـدان  )١(

ول بتـاریخ األنـدلس وهـو قطعـة مـن كتـاب االكتفـاء فـي أخبـار الخلفـاء ، تعلیـق احمـد مختـار یتعلق النصـف األ

؛ العبادي وآخر، المرجع السابق  ١٢٣) ، ص ١٩٧١العبادي ، مطبعة معهد الدراسات اإلسالمیة ، مدرید ، 

ـــاریخ األنـــدلس مـــن الفـــتح اإلســـالمي حتـــى ســـقوط ٢٤٤-٢٤٣/ ٢ق ٢، ج ـــي الحجـــي ، ت ؛ عبـــد الـــرحمن عل

؛ ســــحر ، المرجــــع الســــابق ،  ٤٢٧-٤٢٦ص  )١٩٧٦ دمشــــق ، بیــــروت ، الكویــــت ، الربــــاط ،(غرناطــــة ، 

ـــــدول ؛ خلیـــــل إبـــــراهیم صـــــالح البشـــــیر ، عالقـــــة المـــــرابطین بالملـــــك النصـــــر  ١٠٠-٩٩ص انیة باألنـــــدلس وبال

  .٢٤٧، ص  )م١٩٧٩كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة (، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، اإلسالمیة

ــــح ، ج . س) ٢( ــــدلس والمغــــرب ، ت ــــي أخبــــار األن ــــان المغــــرب ف ــــن عــــذاري ، البی ــــي بروفنســــال ، اب كــــوالن ولیف

أبــــو محمــــد عبــــد اهللا محمــــد بــــن احمــــد التجــــاني ، رحلــــة  ؛ ٤/٦٢،  )١٩٨٠، بیــــروت ، دار الثقافــــة ،  ٢ط(

لعبـادي وآخـر ، ؛ ا ٣٣٩، ص  )١٩٥٨تـونس ، الرسـتمیة ، (التجاني ، قدم لها حسـن حسـني عبـد الوهـاب ، 

  .٢٤٦/ ٢ق ٢المرجع السابق ، ج 

ـــوك اإلســـالم ، القســـم الثـــاني نشـــر بعنـــوان تـــاریخ اســـبانیا ) ٣( أعمـــال األعـــالم فـــیمن بویـــع قبـــل االحـــتالم مـــن مل

  .٢٥٦، ص )١٩٥٦، بیروت ، دار المكشوف ،  ٢ط(اإلسالمیة ، تح ، لیفي بروفنسال 

ة إفریقیة بینها وبین أقرب بـر مـن مالطـة ثمـانون مـیًال ، افتتحهـا صقلیة : جزیرة من جزائر بحر المغرب مقابل) ٤(

) بلـدة ، بـین ١٣٠افتتحها المسـلمون فـي صـدر اإلسـالم وهـي جزیـرة عظیمـة ضـخمة حصـینة ، قیـل أن فیهـا (
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منه النورماندیین على سواحل افریقیة ، یغیر ومنذ ذلك أصبحت صقلیة مركزاً م) ١٠٩٢ـ/ه٤٨٥(

ستغاثة بالمرابطین بني عمومتهم ، فكان األمیر علي بن افریقیة لألمما دفع  الزیریین أصحاب

.)١(على صقلیة والعبث فیها محمد بن میمون  باإلغارةیوسف یعهد إلى قائده أبي عبد اهللا

سبته ، ولم یكن هؤالء من مدینةكانت أجفان النصارى تداهم )م١١١٤ـ/ه ٥٠٨( في سنة

بین أسطولهم معارك كبیرةفوقعت  )٢(األسبان بل كانوا من النورماندیین المعروفین بالمجوس

البحر آنذاك أبو عبد اهللا محمد بن میمون وأسطول سبته انتهت برجوعهم عنها ، وكان أمیر

، وهذا)٣() سفینة١٥٠، وكان األسطول النورماندي قوامه ( نالذي ظهرت كفاءته أیام المرابطی

.یدل على قوة أسطول المرابطین وكفاءة محمد بن میمون في قیادة األسطول

میر المسلمین علي نتیجة لكفاءة محمد بن میمون وازدیاد قوة األسطول المرابطي ، أمر أ

بن یوسف قائد أسطوله محمد بن میمون بالتهیؤ واالستعداد للقیام بغزوات لغرض سیطرته على 

سنة البحر والستعادة المناطق المسلوبة من الدولة إلى نفوذه ففي 

قدم أمیر المسلمین علي بن یوسف محمد بن میمون قائد األسطول البحري ،  )م١١١٦ـ/ه ٥١٠(

مشهورة ، وفي هذه السنة أمر صاحب المهدیة علي بن یحیى بن تمیم بإعداد  فكان له غزوات

من نفس السنة األولى في جمادمحمد بن میمون، فسار)٤(األساطیل وعمارتها إلى جزیرة جربه

، حتى أقروا بالطاعة له وأسلموا ألمره على حكمه ، فانصرف وحاصرها وشدد علیهم الحصار

.)٥(لبحر في هذه السنةا األسطول عنها وصلح أمر

مدینــة وقلعــة ، وصــقلیة اســم إلحــدى مــدنها فنســبت الجزیــرة كلهــا إلیهــا ینظــر : الحمــوي ، المصــدر الســابق ، 

  .٣٦٧ـ  ٣٦٦لمصدر السابق ، ص ؛ الحمیري ، ا ٣/٤١٦

  .١٠٠؛ سحر ، المرجع السابق ، ص ٣٢٦العبادي ، المرجع السابق ، ص ) ١(

النورمـان ، ویســمونهم بـالمجوس أي عبــدة النـار لقیــامهم بحـرق كــل مـا یهاجمونــه وٕاضـرامهم النــار فـي ســفنهم،  )٢(

الشـمال إذ أن مـوطنهم األصـلي هــو فحسـب العـرب إنهـم یعبـدون النــار ویسـمون أیضـًا باالردمـانیون أي ســكان 

دیین علـــى الـــبالد االســـكندنافیة الواقعـــة شـــمال قـــارة أوربـــا ، ینظـــر : خلیـــل إبـــراهیم الكبیســـي ، غـــزوات النورمانـــ

  .١٤٥ص ،)١٩٨٩بغداد ، ()،٤٠األندلس في عصر اإلمارة،مجلة المؤرخ العربي،عدد(

  .٥٦ص  )م ١٩٨٢لثقافة ، الدار البیضاء ، دار ا(محمد بن تاویت ، تاریخ سبته ، ) ٣(

جربة ، جزیرة في المغرب من ناحیة أفریقیة قرب قابس یسكنها البربر. ینظر : الحمـوي ، المصـدر السـابق ،  )٤(

  .١٥٨؛ الحمیري ، المصدر السابق ، ص  ٢/١١٨

روانـي ؛ محمد بن القاسم القی ١٢٥؛ التجاني ، المصدر السابق ، ص  ٤/٦٢ابن عذاري ، البیان المغرب ،  )٥(

، تــونس ، المكتبــة العتیقــة ،  ٣ط(ابــن أبــي دینــار ، المــؤنس فــي أخبــار أفریقیــة وتــونس ، تــح ، محمــد شــمام 

  .٨٨ص  )١٩٦٧



…والموحديالمرابطياألسطول قادة میمون وبن

٤٢٣

عهد األمیر علي بن یوسف إلى قائد البحر أبي عبد اهللا  )م١١٢١ـ/ه٥١٥(وفي سنة 

، )١(الحالیة ، ففتح مدینة قطرونویقصد بها سواحل ایطالیا محمد بن میمون لغزو بالد الروم 

لمسلمین م ، أمر أمیر ا١١٢١هـ/٥١٥ویشیر ابن عذاري إلى هذه الحادثة اذ یذكر أنه في سنة 

علي بن یوسف قائد أسطوله محمد بن میمون ، بتجهیز حملة بحریة إلى مدینة قطرون وتحریرها 

، لمنع اعتداءاتهم على مدن السواحل العربیة ، وقام محمد بن میمون على الفور بتجهیز حملة 

مكونة من خمسة وعشرین مركبًا وقصد مدینة قطرون وتمكن محمد بن میمون من الوصول إلى 

لمدینة ودخولها ، على الرغم من مناعة المدینة وحصانتها ووعورة طرقها ، ثم عاد منها إلى ا

.)٢(المریة قاعدة أسطوله ، بعد أن سبى وغنم الكثیر

محمد بن أسطولهالمرابطي علي بن یوسف قائد األمیر) سیر م١١٢٢ـ/ه٥١٦( سنةوفي 

التابعة ،)٣(وتمكن من فتح مدینة نقوطرةجزیرة صقلیة فشّن الغارة على بعض نواحیها إلىمیمون 

، وكان علي بن یحیى بن تمیم)٤()م١١٥٤-١١٠١/ـه٥٤٩ـ٤٩٥(وجار الثاني صاحب صقلیة ر ل

الملثمین بإدخالعندما وقع بینهما خالف وهدد جارو لى ر إ المهدیة قد كتب كتاباً صاحب

كان ، لم محمد بن میمون ماوالعرب إلى صقلیة ، فلما كان من غزو أبي عبد اهللا)المرابطین(

له هو صاحب المهدیة جار صاحب صقلیة ، إن السبب الباعث على ذلك والمحركو یشك ر 

، وأكثر االستنصار واستجاش وحشد الناس ، استنفر أهل  بالد الروم قاطبةً ف )٥(علي بن یحیى

من له یعهد  لم السفر إلى سواحل بالد المسلمین واجتمع تحت لوائه ماأهل بالده منومنع

) ثالثة ٣٠٠٠وعلیها ( ) قطعة٣٠٠قیل انه هیأ معه (كبیراً استطاع أن یجهز أسطوالً  إذ )٦(قبل

واستطاع أن یحرز  )م١١٢٣ـ/ه٥١٧(وجهها لغزو ساحل أفریقیة وكان ذلك سنة آالف رجل

حساباً كان یعملمان الملك روجار الثاني ، كثیراً أبعض االنتصارات البسیطة ، إال انه یالحظ 

  .٣٧٣/ ٤قطرون ، یشیر یاقوت الحموي إلى أنها مدینة في بالد الروم ، معجم البلدان ، ) ١(

  .٤/٦٦البیان المغرب ، ) ٢(

تقع في إقلیم كالبریا في جنوب إیطالیـا ، العبـادي وآخـر ، المرجـع السـابق یذهب البعض إلى أن هذه المدینة ) ٣(

  ).١، هامش ( ٢/٢٤٦ق ٢، ج

؛ العبــادي وآخـر ، المرجــع  ٣٣٩؛ التجــاني ، المصـدر السـابق ، ص  ٤/٦٧ابـن عـذاري ، البیــان المغـرب ،  )٤(

  .٢٤٦-٢٤٥/ ٢ق ٢السابق ، ج

  .٦٧/ ٤ابن عذاري ، البیان المغرب ، ) ٥(

ـــدین أبـــو الحســـن علـــي ابـــن أبـــي الكـــرم ابـــن األثیـــر ، الكامـــل فـــي التـــاریخ ، عـــ )٦( بیـــروت ، دار صـــادر ، (ز ال

  .٦٧/ ٤؛ ابن عذاري ، البیان المغرب ،  ٢٢٢/  ٦) ، ١٩٦٩ -١٩٦٥



قنبر الیاسعلي  

٤٢٤

یلفت النظر في هذا الصدد لقوة المرابطین فیعدل عن خططه العدوانیة ضد الزیریین ، ولعل ما

.)١()م١١٤٨/  ـه٥٤٣(إن استیالء روجار الثاني على المهدیة لم یتم إال في سنة 

كانت في هي قوة الموحدین في أثناء هذه األحداث ظهرت قوة جدیدة في المغرب األقصى 

حتى أصبحت ذات لبثت أن تطورت تدریجیاً بارة عن دعوة دینیة لإلصالح ، ثم مابادئ األمر ع

ن وحشدتهم للعمل العسكري كثیریأن تجمع حولها أناس تیستهان بها ، واستطاعقوة كبیرة ال

ضد دولة المرابطین ودخلت في معارك ضد المرابطین ، وفي خضم هذا الصراع المریر بین 

أسطول نورماني ضخم ذي استنزف قوة المرابطین ، وصل إلى میاه سبتهالمرابطین والموحدین وال

) سفینة وأغار أولئك النورمان على مدینة سبته محاولین اقتحامها ، فخرج إلیهم ١٥٠(قوامه 

أسطول المرابطین بقیادة أمیر البحر محمد بن میمون ، ووقعت بین الفریقین معركة بحریة عنیفة 

سفن عدیدة وقتل من الفریقین خلق كثیر إال أنهم لم یتمكنوا من دخول ، غرقت فیها من الجانبین

.)٢()م١١٤٣ـ/ ه٥٣٨(المدینة ، وكان ذلك سنة 

، تولى الحكم  )م١١٤٢ـ/ه٥٣٧(توفي األمیر علي بن یوسف بن تاشفین في رجب عام 

اتلة بمجرد استالم تاشفین الحكم ، باشر بمق )م١١٤٤- م١١٤٢/ـه٥٣٩- ٥٣٧(بعده ابنه تاشفین 

الموحدین الذین قوي نفوذهم ودارت بینهما معارك عدة ، فیروي البیذق انه حدثت عدة معارك مع 

ین خاللها أن یرد عدوان الموحدین وان یدخل معهم في معركة حاسمة إذ فتاشفین لم یستطع تاش

، أعطت مكاسب سم لصالح المرابطین بل على العكس، دون أن تحرب بینهم سجالحال تبقی

.)٣(في المغرب األقصىمن المواقع دین الذین سیطروا على كثیرللموح

التقى تاشفین بن علي بالخلیفة الموحدي  )م١١٤٤شباط /ـه٥٣٩رمضان من سنة (وفي 

وعلم تاشفین بأنه ال، فهزمه عبد المؤمن وحاصره )٤(عبد المؤمن بن علي بمقربة من تلمسان

؛ التجــاني ، المصــدر  ٤/٦٨؛ ابــن عــذاري ، البیــان المغــرب ،  ٢٢٢/  ٦ابــن األثیــر ، المصــدر الســابق ، ) ١(

  .٢٤٦-٢٤٥/  ٢ق ٢؛ العبادي وآخر ، المرجع السابق ، ج ٣٣٩ - ٣٣٥ - ٣٣٤السابق ، ص 

ین والموحــدین فــي المغــرب ؛ محمــد عبــد اهللا عنــان ، عصــر المــرابط ٤/١٠٣ابــن عــذاري ، البیــان المغــرب ، ) ٢(

؛ عــالم ،  ٢٤٧-٢٤٦/ ١، ق )م١٩٦٤القــاهرة ، مطبعــة التــألیف والنشــر ، (، القســم األول والثــاني واألنــدلس

  .١٢٥رجع السابق ، ص الم

الربــــاط ، د.م ، (أبــــو بكــــر علــــي الصــــنهاجي البیــــذق ، أخبــــار المهــــدي بــــن تــــومرت وابتــــداء دولــــة الموحــــدین  )٣(

  .٩٣ -٩٢ص  )م١٩٣٨

تلمسان ، قاعدة المغرب األوسط ، وحد المغرب األوسط من واد یسمى مجمع ، وهو فـي نصـف الطریـق مـن ) ٤(

ن بــالد المغــرب وهــي مدینــة فــي أول الصــحراء ، الحمیــري ، المصــدر مــن مدینــة ملیانــة إلــى أول بــالد تــازا مــ

  .١٣٥السابق ، ص 



…والموحديالمرابطياألسطول قادة میمون وبن

٤٢٥

)١(د بن میمون یأمره بان یوافیه إلى ساحل وهرانكتب إلى قائد أسطوله محمف، طاقة له بهم 

ن ، فوصل تاشفین إلى تغلب علیه الموحدو ماإلى األندلس ، إذابهلیخلصه من هناك ویعبر

وأقام هناك ینتظر قائد أسطوله أبا عبد اهللا محمد بن  )م١١٤٤/ـه٥٣٩(ثغر وهران بالجزائر سنة 

من معسكره ، غیر قریباً فأرسىسفن حربیة ، إلى أن وصل إلیه من المریة في عشر)٢(میمون

أن الموحدین بقیادة عبد المؤمن بن علي أحاطوا بالمدینة من كل جانب ، ولجأ تاشفین إلى ربوة 

بها وأضرموا النار حولها وأشتد علیه الحصار ، الموحدونهناك مشرفة على البحر ، فأحدق

من بعض حافات الجبل على فرسه فسقط حتى إذا غشیهم اللیل خرج تاشفین من الحصن راكباً 

تاشفین بن . وهكذا لم یقدر البن میمون أن ینقذ األمیر)٣(رمضان من تلك السنة ٢٩فمات في 

  علي.

موقف محمد بن میمون من أمراء المرابطین : :المبحث الثالث
ن على بدعوتهم ، وظل على والئه لهم وكاللمرابطین ومتمسكاً بقي محمد بن میمون وفیاً 

میر المرابطي علي بن یوسف األأتم االستعداد لتلبیة أوامر أمیر المسلمین ، منذ تعیینه في زمن 

وحتى بعد مقتل تاشفین بن علي ، وعلى الرغم من تدهور األوضاع السیاسیة واقتناعه بانهیار 

ة فمختلدولة المرابطین ، السیما بعد مصرع تاشفین وقیام التمردات على المرابطین في مناطق

ویؤكد )١(غانیةبنيلهم فقد قدم العون والمساعدة إلىنه ظل موالیاً أ. إال )٤(من المغرب واألندلس

م ینظـــر : الحمیـــري ، ٨٢٤هــــ/  ٢٠٩وهـــران ، مدینـــة بـــالمغرب علـــى ســـاحل البحـــر قیـــل إنهـــا تأسســـت ســـنة ) ١(

  .٦١٢المصدر السابق ، ص 

هـذا القائـد علـى انـه محمـد بـن ؛ ویالحظ أن السالوي ، قد ورد اسـم  ١٩٧الحمیري ، المصدر السابق ، ص ) ٢(

میمون ، ینظر : أبو العبـاس احمـد بـن خالـد الناصـري السـالوي ، االستقصـا ألخبـار دول المغـرب األقصـى ، 

  .٢/٦٤،  )م١٩٥٤الدار البیضاء ، دار الكتاب ، (تح ، جعفر الناصري ، ومحمد الناصري ، 

یخیـة فـي أخبـار البربـر فـي القـرون الوسـطى ، ؛ مؤلـف مجهـول ، نبـذة تار  ٩٨البیذق ، المصدر السـابق، ص) ٣(

؛ ابــن خلــدون ، العبــر ودیــوان  ٥٨ )م١٩٣٤الربــاط ، مطبعــة نهــج المأمونیــة ، (منتخبــة مــن مفــاخر البربــر ، 

بیروت، مؤسسـة جمـال (المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

 ٢٧؛ وهنــاك مــن یشــیر إلــى أن وفــاة تاشــفین بــن علــي كانــت یــوم  ٢٣١/  ٦،  )م١٩٧٩للطباعــة والنشــر ، 

؛  ٢٤٨الخطیــب ، أعمــال األعمــال، ص منــه ؛ ینظــر : ابــن ٢٩م ولــیس ١١٤٤هـــ/ ٥٣٩رمضــان مــن عــام 

،  ٢ماضــور (ط، محمــد أبـي عبــد اهللا محمــد بــن إبــراهیم الزركشــي ، تـاریخ الــدولتین الموحدیــة والحفصــیة ، تــح

؛ عنان ، المرجع السابق ،  ٢/١٠٦؛ السالوي ، المصدر السابق ،  ٨م) ص١٩٦٦لعتیقة ،تونس ، المكتبة ا

؛ عــــالم ، المرجــــع الســــابق ، ص  ٢٤٧/ ٢ق ٢؛ العبــــادي وآخــــر، المرجــــع الســــابق ، ج ٢٩٧ – ٢٩٥/ ١ق

  .١٣١ـ  ١٣٠

بلــة ، وأبــو مـن ذلــك ثـورة احمــد بـن قســي فـي مرتلــة ، وسـیدراي بــن وزیـر فــي المغـرب ، ویوســف البطروحـي بل )٤(

الغمر بن عزرون بشریش ، وعلي بن عیسى بن میمون بقادس ، ینظر : المراكشي ، المصدر السـابق ، ص 



قنبر الیاسعلي  

٤٢٦

ما ذهبنا إلیه من القول أن القائد محمد بن میمون ، قبض وهو بالمریة على أبي مروان عبد 

 وفاء" قیدهالذي هرب من بلنسیة ولحق بجبال المریة و ملك بن عبد العزیز صاحب بلنسیة ، ال

لبني غانیة وسجنه عنده لحین قدوم عبد اهللا بن محمد بن علي بن غانیة المسوفي عدو ابن عبد 

ة وقد ورد على المریة  في قطع میورقة لغرض إتباع عدده بالعزیز ، وطریده من بلنسیة وشاط

، ب میورقة معه إلى جنو ، فعفا عبد اهللا عن دمه واحتمله مقیداً فسلمه إلى عبد اهللا بن غانیة 

.)٢(ونقم الناس على ابن میمون فعله

عبد اهللا محمد بن میمون ، شخصیة أخرى من بني میمون وكان له تلي شخصیة أبي

أبي عبد اهللا محمد بن میمون في قیادة األساطیل ، إال وهو عن شهرة ودورتقل شاناً شهرة ال

ائد أسطول المرابطین في جنوب علي بن عیسى بن میمون ،  كان علي هذا والي جزیرة قادس وق

)٣(یذكره المقريعبد اهللا محمد بن میمون حسب مادلس ، وهو ابن أخت قائد البحر أبياألن

في  )٤(وكان له باع طویل في قیادة األسطول المرابطي ، وهو الذي اسر القائد النصراني الربرتیر

.)٥(ابطي علي بن یوسف بن تاشفینأیام األمیر المر 

ــــة ، الموحــــدین وعالقــــتهم  ٣٢٩-٣٢٨/  ١؛ عنــــان ، المرجــــع الســــابق ، ق ٢٧٩ ــــك ؛ هشــــام أبــــو رمیل بالممال

  .٩٤) صم ٢٠٠٤، توزیعاألردن، دار الفرقان للنشر وال(في األندلس،ة والدول اإلسالمیةالنصرانی

المـرابطینبنو غانیة ، هم من قبیلة مسوفة المرابطیة ، ثانیة القبائـل الصـنهاجیة الكبـرى التـي قـام علیهـا ملـك) ١(

وقد سموا بهذا االسم نسبة إلى مؤسسهم الذي ینسب إلى أمـه وكانـت مـن غانـة فهـي غانیـة بعد قبیلة لمتونة ،

  .١١٧/ ٢، )بور سعید ، مكتبة الثقافة الدینیة ، د.ت(األندلس ، ینظر : حسین مؤنس ، موسوعة تاریخ

) ؛ سحر ، المرجع ٣هامش ( ١٦٦؛ عالم ، المرجع السابق ، ص  ٢/٢٢٢ابن اآلبار ، المصدر السابق ، ) ٢(

  .١٠٤السابق ، ص 

  .١٠٤؛ وینظر : سحر ، المرجع السابق ، ص  ١٦٧/  ١، نفح الطیب) ٣(

وني مشـهور مـن أخیـار المـرابطین أیـام األمیـر علـي بـن یوسـف بـن تاشـفین وابنـه تاشـفین، الربرتیر ، قائـد قطلـ) ٤(

واصــله مــن فرســان النــبالء فــي برشــلونة ، أســره أمیــر البحــر المرابطــي علــي بــن عیســى بــن Reverterاسـمه

میمــون وســیق إلــى مــراكش ودخــل فــي خدمــة المــرابطین ، وجعلــه علــي بــن یوســف قائــدًا للــروم أي رئــیس فرقــة

م. ینظـر : ١١٤٤هــ/٥٣٩الجند المرتزقة النصراني التي كانت تعمل في صـفوف المـرابطین إلـى أن قتـل سـنة 

، ن ، جــزء مــن كتــاب نظــم الجمــان ، تــحعلــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن یحیــى الكتــاني الفاســي ابــن القطــا

، ؛ ابـــن اآلبـــار ٩٦ص  )الربـــاط ، المطبعـــة المهدیـــة ، ، جامعـــة محمـــد الخـــامس ، د.ت(محمـــود علـــي مكـــي 

  .٣٥٥؛ العبادي ، المرجع السابق ، ص  ٤/١٠٣ابن عذاري ، البیان المغرب : ؛٢/١٩١ر السابق،المصد

  .٢/١٩١؛ ابن اآلبار ، المصدر السابق ،  ٩٦ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ) ٥(
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عبد اهللا محمد بن میمون وعلي در حول ذكر اسم هذین القائدین أبي المصابت لقد اضطر 

قائد األسطول بعض المصادر تبن عیسى بن میمون وقد حدث تداخل في اسمیهما ، فقد ذكر 

منهما هل هو أبو عبد اهللا محمد بن میمون أو علي بن عیسى ابن میمون واكتفى  ولم یحدد أیا

على انه  محمد االسمین بصورة مختلفة ، مرة یذكره في موضع وهناك من ذكر)١(بن میمون

لت في وقد فص)٢(ي موضع آخر یذكره على انه علي بن عیسى بن میمونفبن میمون ، و 

لتمیز فیما بینهما من خالل االعتماد على وقد حاولت قدر اإلمكان االبحث ما بین الشخصیتین ، 

،  )م١١٤٨/ ـه٥٤٣ (دوره بقتله عام مون ینتهي سنة الوفاة ، اذ أن علیا" بن عیسى بن می

میمون فیستمر دوره اهللا محمد بنعبد أبوالحقًا من خالل هذا البحث ، أما سنذكرهوحسب ما

في اقل تقدیر ، وحسب ما یذكره بعض  )م١٢٠٢هـ / ٥٩٩في قیادة األسطول إلى سنة (

.)٣(المصادر

مرابطین وخلعوا طاعتهم ، كان علي بن عندما أعلن زعماء غرب األندلس تمردهم على ال

الذین هؤالء الزعماء عیسى بن میمون قائد األسطول المرابطي في جنوب األندلس ، في مقدمة

استقالله بجزیرة قادس ، وكان ذلك سنةخلعوا طاعة المرابطین وأعلن

.)٤()م١١١٤/ـه٥٣٩(

دور بني میمون وجھودھم البحریة في عصر دولة الموحدین : 
دخول بني میمون في طاعة الموحدین  : -١

البحر إلى المغرب للقاء القائد علي بن عیسى بن میمونعبر )م١١٤٥/ـه٥٤٠(في سنة 

على حصار الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ، وكان عبد المؤمن بن علي یومئذ قائماً 

،  ٢٦٤-٢٦٣ ؛ ابـــن الخطیــب ، أعمـــال األعـــالم ، ص ١١٤،  ٩٧،  ٩٣البیــذق ، المصـــدر الســابق ، ص) ١(

بیــروت ، منشــورات دار الكتــب (اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــة ، شــرحه وضــبطه وقــدم لــه یوســف علــي طویــل 

  .٦/٢٤٢؛ ویسمیه ابن خلدون لب بن میمون ، العبر :  ٢٥٣-١/٢٥٢،  )٢٠٠٣العلمیة ، 

ویســـــمیه فـــــي موضـــــع آخـــــر علـــــي بـــــن میمـــــون نفـــــس المصـــــدر ، ٣٣٩التجـــــاني ، المصـــــدر الســـــابق ، ص  )٢(

؛ ویشیر احمد مختار العبادي عن اضطراب المصادر حول اسم ابن میمون فمنهم من یذكره علـى  ٣٣٥ص 

  .٢٤٦ انه علي بن میمون والبعض على انه محمد بن میمون ، ینظر : دراسات ، ص

وینفــــــــرد  ٣٦٧-٣٦٦؛ العبــــــــادي ، المرجــــــــع الســــــــابق ، ص ٢١٦) ابــــــــن عــــــــذاري ، تــــــــاریخ الموحــــــــدین ، ص٣(

بن میمون في هذا التـاریخ ، حیـث لـم نتوصـل إلـى أي مصـدر تـاریخي یشـیر إلـى ذكـر ابـن ابن عذاري بذكر ا

  م.١١٥٩هـ/٥٥٤میمون بعد سنة 

  .١٦٧/  ١) المقري ، المصدر السابق ، ٤(
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للموحدین ، وهي أول خطبة ، فقدم إلیه طاعته ، ثم عاد إلى قادس وأقام  بها الخطبة )١(فاس

العبور إلى على  )٣(قسي صاحب مرتلةوهو الذي ساعد احمد بن .)٢(خطبت لهم في األندلس

إلى  بنفسه لیناشده العبورالموحدي عبد المؤمن بن علي ولقائهودفعه إلى مقابلة الخلیفة المغرب

.)٥(وهو الذي قام بهدم صنم قادس)٤(األندلس

میمون حیث یقطن والد قائد األسطول علي ، عیسى بن )٦(ربوفي مدینة شنتمریه الغ

دخل هو اآلخر في طاعة الموحدین ، ثم أسندت إلیه والیة شنتمریه الغرب وكان عیسىالذي 

سنة )٧(غزو شلبشهرته في البر والبحر، وشارك الموحدین في  لههذا قائدًا 

.)٨()م١١٤٨ـ/ه٥٤٣(

فاس ، مدینة عظیمة وهي قاعدة المغرب وهما مدینتان مفترقتان ، یشق بینهما نهر كبیر یسمى وادي فاس ،  )١(

  .٤٣٤ینظر : الحمیري ، المصدر السابق ، ص وهي كثیرة الخصب ،

، نــص جدیــد مــن كتــاب البیــان المغــرب فــي أخبــار ملــوك األنـــدلس  ٢١ابــن عــذاري ، تــاریخ الموحــدین ص ) ٢(

ة بفــاس ، والمغــرب یتعلــق بتــاریخ الموحــدین ، نشــره عبــد القــادر زمامــة ، مجلــة كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانی

، ؛ عنان ٢٣٤-٦/٢٣٢لدون ، العبر ، ؛ ابن خ ٣٠٢، ص  ١٩٨٠) ٥-٤( ، عددجامعة محمد بن عبد اهللا

؛ العبـــادي وآخـــر ، المرجـــع  ٦٦؛ ابـــن تاویـــت ، المرجـــع الســـابق ، ص  ٣٢٣-١/٣٢٢المرجـــع الســـابق ، ق

  .٢/٢٤٩ق ٢السابق ، ج

ور بالمنعـة مرتلة، مدینـة باألنـدلس شـرقي مدینـة باجـة ، بینهمـا أربعـین مـیال ، تقـع علـى نهـر مـاردة وهـو مشـه )٣(

میًال ومن مرتلة إلى شلب مسیرة أربعة أیام ، ینظر : اإلدریسي ، صـفة  ١٤والحصنة بینها وبین مدینة طبیرة 

  .٥٦٩؛ الحمیري ، المصدر السابق ، ص  ١٨٠-١٧٩المغرب ، ص

كان سیدراي بن وزیر صاحب بطلیموس وباجة وغرب األنـدلس ، قـد تغلـب علـى احمـد بـن قسـي وغلبـه علـى  )٤(

تلة فأجاز احمد بن قسي البحر إلى عبد المؤمن بعد فتح مراكش لمداخلة علي بن عیسـى بـن میمـون ونـزل مر 

بسـبتة فجهــزه یوســف بــن مخلــوف ، ولحـق بعبــد المــؤمن ورغبــه فــي ملـك األنــدلس وأغــراه بــالملثمین فبعــث معــه 

وأمده بعسكر )ن (المرابطینعساكر الموحدین بقیادة براز بن محمد المسوفي لحرب من بها من الثوار والملثمی

ــــــــــــــص جدیــــــــــــــد ،  ــــــــــــــن عــــــــــــــذاري ، ن ــــــــــــــن صــــــــــــــالح ، للتفاصــــــــــــــیل ینظــــــــــــــر : اب ــــــــــــــادة عمــــــــــــــر ب آخــــــــــــــر بقی

  .٤٨٥/ ١٢؛ ابن خلدون ، العبر طبعة منقحة ،  ٣٠٢ص 

مدریــد، معهــد (؛ حســین مــؤنس ، الجغرافیــة والجغرافیــون فــي األنــدلس  ١/١٦٧المقــري ، المصــدر الســابق ،  )٥(

  .١١٥ص  )١٩٦٤الدراسات اإلسالمیة ، 

شنتمریه الغرب ، مدینة في األنـدلس مـن مـدن اكشـونة وهـي مدینـة أزلیـة وبهـا دار صـناعة السـفن بینهـا وبـین  )٦(

  .٣٤٧میًال ، ینظر : الحمیري ، المصدر السابق ، ص  ٢٨شلب 

رتلــة شــلب : مدینــة مــن بــالد األنــدلس وهــي قاعــدة كــورة اكشــونیة وهــي بقبلــي مدینــة باجــة ، ومــن شــلب الــى م) ٧(

  .٣٤٢أربعة أیام ، ینظر : الحمیري ، المصدر السابق ، ص 

  .١٠٦؛ سحر ، المرجع السابق ، ص ٣٩،٨٩ابن عذاري ، تاریخ الموحدین ، ص ) ٨(
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وكما -ي مناطق مختلفة من المغرب واألندلسعندما قامت التمردات ضد المرابطین ف

بالثورة قامت هي األخرى أفضل من غیرها في هذا الجانب إذ، لم یكن حظ أهل المریة-أسلفنا 

، واختلفوا فیما بینهم ودخلوا في طاعة الموحدین ٕاخراج من كان لدیهم من حامیة  المرابطین و 

أبي عبد اهللا محمد بن میمون ، البحري قائد الختیار حاكم جدید لهم ، فوقع اختیارهم على ال

إنما أنا رجل منكم ووظیفتي البحر وبه "فرفض محمد بن میمون هذا االختیار واعتذر بقوله : 

.)١("عرفت ، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فانا لكم به ، فقدموا على أنفسكم من شئتم غیري

.)٢(عرف بالرمیميفتم  تنصیب رجل منهم اسمه عبد اهللا بن محمد ، ی

ي عماء الموحدین أحمد بن قسي وسیدراسار الموحدون بقواتهم إلى اشبیلیة وانضم إلیهم ز 

اشبیلیة من على قلعتيفي قواته ، واستولوا في طریقهم صلحاً بن وزیر ویوسف البطروجي كالً 

ة وحصن القصر ، وقد أعلنت كلتاهما الطاعة ، اطالغرب وهما طلی

ألندلسي ، بقیادة احول اشبیلیة وحاصرتها من البحر سفن األسطول ثم ضربوا الحصار

علي بن عیسى بن میمون ، صاحب قادس ولم یطل أمد الحصار ، إذ سرعان ما اقتحم 

لم یكن باشبیلیة سوى حامیة مرابطیة ضعیفة ، ففر منها المرابطون إلى الموحدون المدینة ، إذ

، وتم فتح اشبیلیة في یوم وفّر الذین لم یدركهم القتل نهم وقتل الموحدون من أدركوه م)٣(قرمونة

.)٤()م١١٤٧سنة كانون الثاني ٥هـ/ ٥٤١(شعبان عام  ١٢

خروج علي بن عیسى بن میمون عن طاعة الموحدین :.٢
خرج علي بن عیسى بن میمون قائد األسطول وصاحب  )م١١٤٨/ ـه ٥٤٢(في سنة 

حمد بن قسي في شلب ، أالذي ثار فیه نفسه ي الوقت فدین قادس وشنتمریه الغرب على الموح

تة بلة وابن الحجام في بطلیموس ، وابن غانیة في الجزر الشرقیة ، وثار أهل سیوالبطروحي في ل

ن إمداد اشبیلیة بالمدد واألقوات بحراً وا عاملهم ، وامتنع علي بن عیسى ععلى الموحدین واخرج

وعیسى أخوا المهدي بن تومرت ، فقد كان علي بن عیسى قائد عندما حوصر والیها عبد العزیز 

؛ عـــالم ،  ٩٣،  ٥١؛ وینظـــر : ســـالم ، المرجـــع الســـابق ، ص  ٢٧٩المراكشـــي ، المصـــدر الســـابق ، ص  )١(

  .١٠٤سابق ، ص ؛ سحر، المرجع ال١٧٣المرجع السابق ، ص 

، ؛ عــالم ، المرجــع الســابق ٤٦٣/ ٤ ؛ المقــري ، المصــدر الســابق ، ٢٧٩، المصــدر الســابق ، ص) المراكشــي٢(

  .١٧٣ص 

قرمونة: مدینة باألندلس في الشرق من اشبیلیة بینها وبین استجة خمسة وأربعون میًال وهي مدینـة كبیـرة علـى ) ٣(

  .٤٦١، ینظر : الحمیري ، المصدر السابق ، ص على سفح جبل علیها سور حجارة من بنیان األول 

؛ ابــن خلــدون ،  ٢٣٩/ ٢؛ ابــن اآلبــار ، المصــدر الســابق ،  ٤٤-٤٣/ ١١ابــن األثیــر، المصــدر الســابق ،  )٤(

  .١٨٢؛ عالم ، المرجع السابق ، ص  ٢٣٤/ ٦العبر ، 
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األسطول قد فرض سیطرته على البحر بشكل تام ومنع وصول 

س علي بن عیسى بقوله : أأي إمدادات عن طریق البحر وقد أشار ابن عذاري إلى قوة وب

الستباحته أموال منه ،تجري جاریة فیه خوفاً له ، الكان علي بن عیسى قائد البحر ، مالكاً "

، وسقیهم ي مصالح المسلمین ، بقتلهم بسیفهالتجار ودمائهم الذین یسوقون األقوات ویتصرفون ف

وربما كان سبب خروجه عن طاعة الموحدین هو رغبته باالنفراد بحكم )١("الموت من خوفه

ر ، ألنه مدینته وال یخضع لحكم الموحدین فضًال عن أطماعه في التوسع والسیطرة على البح

وكما بینا سابقًا كان ذا كفاءة عالیة في قیادة األسطول وكان مسیطرًا على البحر ، وهذا ما 

شجعه على التمرد ، السیما بعد علمه بخروج صاحب شلب وبطلیموس واآلخرین عن طاعة 

. ولما علم عبد المؤمن بما حدث في اشبیلیة وغرب األندلس من تمردات ، بادر فبعث الموحدین

یوسف قائد من أعظم قادة الموحدین وهو من الموحدین إلى شبه الجزیرة الخضراء بقیادة شاً جی

إلى قواته ؤون حمایة األندلس ، وعبر یوسف بسلیمان وندب براز بن محمد المسوفي لشبن

لبطروجي وأخضعه لدولته ، وتال ذلك حیث قضى على ثورة ا )٢(لةبإلى ل أوالً األندلس وسار 

ة ، وحصن القصر ، ثم سار إلى ناحیة الغرب اطحیث اخضع طلیتباعاً  الطاعةهم إلى إخضاع

وأعلن صاحبها عامل ابن صهیب الطاعة وأعلن علي بن عیسى بن )٣(، فاخضع مدینة طبیر

لحسن نوایاه نحوهم ، عبر وٕاظهاراً )٤(عودته إلى الطاعةون صاحب شنتمریه الغرب وقادس میم

نه لقي ولك )٥(حاصر یحیى بن أبي بكر الصحراوي الثائر في سبتهو  )المغرب(إلى العدوة  البحر

من هذا البحث.یدیه كما سنرى الحقاً مصرعه على 

مقتل  قائد األسطول علي بن عیسى بن میمون صاحب :المبحث الرابع
قادس :

عامل الموحدین وحدین وكما اشرنا سابقا" ، وقتلهمبعد خروج أهل سبته عن طاعة الم

/ ـه٥٤٤ت(سف بن مخلوف التینملي ، عبر قاضیهم عیاض بن موسى الیحصبي علیهم یو 

  .٨٨نص جدید ، ، ص  )١(

عمـل اكشـونیة ، وهـي فـي شـرق اكشـونیة وغـرب قرطبـة لبلة ، هي قصبة كورة باألنـدلس كبیـرة یتصـل عملهـا ب) ٢(

/ ٢بینها وبین قرطبة على طریـق اشـبیلیة خمسـة أیـام ولهـا سـور منیـع ، ینظـر : اإلدریسـي ، نزهـة المشـتاق ، 

  .٥/١٠؛ الحموي ، المصدر السابق ،  ٥٤١

ینهـا وبـین طلیاطـة سـبعون طبیر أو طبیرة ، مدینة باألندلس بینها وبین وادي الرمل خمسـة وثالثـون مـیال ، وب) ٣(

   .٣٩٥ص  ؛ الحمیري ، المصدر السابق ،١٧٥میال ، ینظر : اإلدریسي، صفة المغرب ، ص 

  .١٨٤ـ  ١٨٣؛ عالم ، المرجع السابق ، ص  ٣٢٩/ ١عنان ، المرجع السابق ، ق )٤(

  .١١١ -١١٠، سحر ، المرجع السابق ، ص  ٨٨ابن عذاري ، نص جدید ، ص  )٥(



…والموحديالمرابطياألسطول قادة میمون وبن

٤٣١

إلى األندلس والتقى بیحیى بن غانیة المسوفي زعیم المرابطین هناك وطلب منه والیاً  )م١١٤٩

ل علیهم من قبعلیهم فأجابه األخیر وأرسل معه یحیى بن أبي بكر الصحراوي ، وأصبح والیاً 

وحاصرهم في یسى بن میمون بأسطولهسطول علي بن عجاء قائد األلمرابطین ، على أثر ذلك ا

لیقتله جزاًء على ما ارتكبه من في نفسه مكیدة دبرها له اً سبتة ، فخرج إلیه الصحراوي ضامن

، فقال له أرید أن یكون توحیدي على یدیك یا أبا خیانة للمرابطین ودخوله في طاعة الموحدین 

، ثم علي بن عیسى أحملك إلى الخلیفةنسه فقال لهوره حتى آن قال له نعم ، وكان یساالحس

ًا ، خرج علي بن فلما كان غدن عیسى إلى األسطولرجع الصحراوي إلى المدینة ، ورجع علي ب

وأشار علیه علي بن عیسى فجاءه یحیى الصحراوي فهبط علي من خرج یحیى أیضاً و ، عیسى 

الغیر والغضب وأراد أن یرجع إلى الغراب ، فرمى الغراب وأراد الجلوس معه فرأى في وجه یحیى

لى إالصحراوي فجره علیه یحیى حصانه فضربه بالرمح ، فوصل الكتفین حتى نفذه وأخذه غالم

. وبهذا )١(سبته ،  فأخذه الصحراوي وصلبه في برج المدینة ، وخرج الصحراوي منها إلى طنجة

هم بشكل كبیر بن میمون في قادس والذي أسن عیسى ینتهي دور قائد األسطول المرابطي علي ب

.في المعارك البحریة مع المرابطین ضد أعدائهم في األندلس

سار عبد المؤمن بن علي إلى المهدیة  )م١١٥٩آب  ١٦/ـه٥٥٤رجب من عام  ١٨(في 

ولم تكن مدینة وأسطوله في البحر یحاذیه ، ،ونظم أمورهافتحها من تونس بعد أنقادماً 

اإلفرنج من یرة المنال ، إذ كان فیها حامیة فرنجیة قویة ، كما كان یسكنها أشراف یسالمهدیة 

باإلضافة إلى حصانتها ، وحینما شعر النصارى باقتراب الموحدین أوالد ملوكها وأبطال فرسانها ، 

الشمالیة وأمروا سكانها بدخول المهدیة لمهدیة ضاحیة ا)٢(ةأخلو مدینة زویلمن المهدیة 

هاجة ، ع غفیرة من العرب وصنو فدخلها عبد المؤمن بجنده ، إذ انضمت إلیه جمبها ، لیتحصنوا

، ولكنهم لم یستطیعوا أن ینالوا منها على الرغم  من الهجوم هدیةالموأخذ الموحدون في محاربة 

، فهي البحر بها من ثالثة جهات المستمر علیها لثالثة أیام ، لمناعتها وحصانتها ، وإلحاطة

ة بالبر من جهة واحدة ، وكان اإلفرنج یخرجون منها بین حین وآخر لمقاتلة الموحدین ، متصل

داخل المدینة ، عندئذ أدرك الخلیفة عبد مواقعهم في فینالون منهم ، ثم یعودون بسرعة إلى

؛ العبــــادي ، المرجــــع  ٢١ابــــن عــــذاري ، تــــاریخ الموحــــدین ، ص  ؛ ١٠٧مصــــدر الســــابق ، ص البیــــذق ، ال) ١(

   .٣٣٤السابق ، ص 

زویلة : بلدتان أحدهما زویلة السودان مقابل اجذابیـة فـي البـر بـین بـالد السـودان وٕافریقیـة فـي الصـحراء وهـي ) ٢(

وعنا فهـي مدینـة بإفریقیـة بناهـا عبیــد أول حـدود بـالد السـودان ، واألخـرى زویلــة المهدیـة وهـذا مـا یخـص موضــ

اهللا المهدي إلى جانب المهدیة بینهما رمیة سهم فقط وكانت متصلة بالمهدیة وكان السلطان وخاصـته وجنـوده 

؛ الحمیري ، المصـدر السـابق ، ص  ١٦٠ـ  ٣/١٥٩یسكنون المهدیة ، ینظر : الحموي ، المصدر السابق ، 

٢٩٦.   



قنبر الیاسعلي  

٤٣٢

فحاصرها ولم )١(نه البد من أخذها بالحصارأسبیل إلى اقتحام المدینة ، و المؤمن بن علي أن ال

 )م١١٥٩أیلول  ٢ـ/ ه ٥٥٤شعبان من عام  ٢٢( بضعة أسابیع على بدء الحصار أي فيتمض 

أهل المهدیة ، وكان إلنقاذ )٣(غیر الطرائد)٢() شیتیاً ١٥٠حتى قدم أسطول صاحب صقلیة في (

سبى أهلها وأسرهم وحملهم ، وكان قدهذا األسطول قد قدم من جزیرة یابسة من بالد األندلس

، لنجدة حامیة المهدیة ، فلما اقتربوا فرنج یأمرهم بالمسیر إلى المهدیةیهم ملك اإلمعه ، فأرسل إل

بقیادة أبي عبد اهللا محمد بن من سواحل المهدیةخرج إلیهم األسطول العربيبحر الساحل من 

میمون ، وركب العسكر جمیعه ووقفوا 

خل الرعب قلوبهم ونزل عبد رأوا من كثرة العساكر ودعلى جانب البحر ، وأستعظم اإلفرنج ما

المؤمن إلى األرض ، فجعل یمرغ وجهه في التراب ویبكي ویدعوا للمسلمین بالنصر ، ونشبت 

شواتي اإلفرنج وغادروا المدینة وتبعهم المسلمون فانهزمت ، بین األسطولین معركة بحریة عظیمة

عبد المؤمن المهدیة في ودخلفاخذوا منهم سبعة شواتي وعاد أسطول المسلمین مظفرا" منصوراً 

.)٤(م١١٦٠كانون الثاني  ٢١هـ/٥٥٥یوم عاشوراء من محرم سنة 

أن یسترد جزیرة یابسة  )م١٢٠٢ـ/ه٥٩٩(حاول عبد اهللا بن غانیة السابق الذكر في سنة 

، ولكن أهلها میورقة وحاصرها من جمیع نواحیهامن أیدي الموحدین ، فتحرك بأسطوله من جزیرة

منهم ، فأسرع لنجدتهم بقیادة أمیر ستنجدوا بأسطول الموحدین الذي كان قریباً قاوموه بشدة وا

البحر محمد بن میمون واشتبك مع ابن غانیة في معركة بحریة انتصر علیه فیها ، وظفر منه 

.)٥(، ورجع عبد اهللا بن غانیة خائب الوجها ناراً مبطریدتین أضرمه

؛ عـــالم ، المرجـــع  ٣٤٨؛ التجـــاني ، المصـــدر الســـابق ، ص  ٤٢٩/ ١١ابق ، ابـــن األثیـــر ، المصـــدر الســـ) ١(

  .٢٠٨السابق ، ص 

الشــیتي ، جمــع شــواتي ، الســفینة البحریــة الضــخمة التــي تتكــون مــن عــدة طبقــات كالقلعــة ؛ العبــادي وآخــر ، ) ٢(

،  ٢٠) ، ینظــــــــر : التــــــــازي ، المرجــــــــع الســــــــابق ، ص ٢هــــــــامش رقــــــــم ( ٢٥٢/ ٢ق ٢المرجــــــــع الســــــــابق ج

  ).٢هامش (

، ینظــر : العبــادي وآخــر، Parida، جمــع طریــدة ، ســفینة صــغیرة ســریعة أطلــق علیــه األســبان اســم الطرائــد )٣(

  ).٣، هامش رقم ( ٢٥٢/  ٢ق ٢المرجع السابق ، ج

؛  ٤٣٩-٤٣٧در الســــــابق ، ص ؛ التجــــــاني ، المصــــــ ٤٢٩-٤٢٨/ ١١ابــــــن األثیــــــر، المصــــــدر الســــــابق ، ) ٤(

، لموشـیة فـي ذكـر األخبـار المراكشـیة؛ مؤلف مجهول ، الحلل ا ١٢٤-١٢٢/ ٢، ، المصدر السابقالسالوي

؛  ١٥٤، ص )١٩٧٩الدار البیضـاء ، مطبعـة دار الرشـاد الحدیثـة ، (تح ، سهیل زكار وعبد القادر زمامة ، 

ــــادي وآخــــر، المرجــــع الســــابق ،ج ٢٩٧-٢/٢٩٦عنــــان ، المرجــــع الســــابق ، ق ؛ عــــالم ،  ٢/٢٥٣ق ٢؛ العب

؛ عبــد الحــق حمــوش ، القــوة البحریــة فــي المغــرب اإلســالمي منــذ الفــتح إلــى قیــام  ٢٠٨ســابق ، ص المرجــع ال

  .١٢٨، ص  )١٩٦٩الرباط ، () السنة الثانیة عشرة ٦دولة الموحدین ، مجلة دعوة الحق العدد (

  . ٣٦٧ -٣٦٦؛ العبادي ، المرجع السابق ، ص ٢١٦ابن عذاري ، تاریخ الموحدین ، ص ) ٥(



…والموحديالمرابطياألسطول قادة میمون وبن

٤٣٣

لم یشارك قائد  )م١٢٠٢/ـه٥٩٩(حتى سنة و  )م١١٦٢/ـه٥٥٤(بین یبدو أن الفترة ما

كان في  كة بحریة ضد أعداء الموحدین سواءً األسطول أبو عبد اهللا محمد بن میمون في معر 

إلى سببین لم تذكر المصادر التاریخیة اسمه في أي معركة ، وهذا یعودالخارج ، إذالداخل أو

ه الفترة ، ویستبعد هذا الرأي الن هناك إما أن الموحدین لم یدخلوا في أي معركة بحریة  خالل هذ

أبو عبد اهللا محمد بن میمون عن  ي. أو أقص)١(معارك بحریة حصلت بین الموحدین والنصارى

منصبه ألي سبب كان لم نستطع تحدیده ، وقد أستبدل بقائد آخر وهو غانم ابن مردنیش السابق 

عام إال في لمصادر التاریخیة لدینا ذكر البن میمون في ا ال نَّ إالذكر ، ومهما یكن من أمر ف

له توفي لكن لم یذكر موته وال سنة وفاته.، ولع )م١٢٠٢/ـه٥٩٩(

وبموته ینتهي دور بني میمون في قیادة األسطول في منتصف العصر  المرابطي وبدایة 

وكان لهم الفضل  )م١٢٠٢هـ/٥٩٩(وحتى سنة  )م١١١٦هـ/٥٠٨(العصر الموحدي ، منذ سنة 

على حوض البحر المتوسط والمحیط األطلسي أثناء قیادتهم لألسطول واستطاعوا أن في السیطرة 

یهزموا النصارى في معارك عدة ، والیهم یعود الفضل فیما وصل إلیه األسطول في زمن الدولة 

الموحدیة من قوة وشهرة بحیث أرسل صالح الدین األیوبي إلى الخلیفة الموحدي یطلب منه 

.)٢(له لمحاربة الصلیبیینإمداده بقطع من أسطو 

م قـام الخلیفـة الموحـدي یوسـف بـن عبـد المـؤمن بإرسـال أسـطوله تحـت أمـرة غـانم بـن ١١٧٩هــ/٥٧٥ة في سن )١(

مردنیش لغـزو شـواطئ البرتغـال ، فعبـر غـانم البحـر متوجهـًا إلـى لشـبونة وهاجمهـا واسـتولى علـى سـفینتین مـن 

ك بـان أغـاروا علـى جزیـرة بهما الى سبتة ، وكان رد فعل البرتغالیین على ذلسفن البرتغال الراسیة هناك وعاد

م هجومـــًا علـــى ســـبتة واســـروا قائـــد ١١٨٠هــــ/٥٧٦شـــلطیش واســـتولوا علیهـــا ومنهـــا شـــن البرتغـــالیون فـــي ســـنة 

م شــن األســطول الموحــدي بقیــادة عبــد اهللا بــن جــامع ١١٨١هـــ/٥٧٧األســطول غــانم بــن مــردنیش ، وفــي ســنة 

غــالي وتمكــن األســطول الموحــدي مــن إلحــاق وأبــي العبــاس الصــقلي وانطلقــا نحــو شــلب لمالقــاة األســطول البرت

، التـــاریخ الموحـــدي ، ص  ٣/١١٢الهزیمـــة باألســـطول البرتغـــالي ، ینظـــر : ابـــن عـــذاري ، البیـــان المغـــرب ، 

؛ العبــادي  ٥٦،  ٩٩/ ٢ق ١؛ عنــان ، المرجــع الســابق ، ق ٢٤١/ ٦؛ ابــن خلــدون ، العبــر ،  ١١٨-١١٦

   .٢٦٩-٢٦٧/ ٢ق٢وآخر ، المرجع السابق ، ج

؛ التـــازي ، المرجـــع  ١٩٥ـ  ١٩٤؛ عنـــان ، المرجـــع الســـابق ، ص  ١/٤٤٤) المقـــري ، المصـــدر الســـابق ، ٢(

   .٢٢ـ  ١٩السابق ، ص 
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الخاتمــة
عصرمنتصف في ظهرت بحریةأسرة هم میمونبني أن تبینالدراسةخاللمن

لألسطولوقیادتهمالعالیةالحربیةبقدراتهماشتهروا وقد ،الموحدینعصروبدایةالمرابطین

األندلسشرق في شمردنیبنيمنالبحر قادة فاقوا وقد ،الموحدياألسطولثمومنالمرابطي

،منازعبالالبحر قادة وأصبحواالبحريالتفوق هذا الموحدون ورث وبفضلهم،وشهرةً اً دور 

للبحروالشرقيالغربيالنصف على السیطرةمنالموحدونثمومنالمرابطونتمكنوبفضلهم

.األطلسيوالمحیطالمتوسط

،صقلیةمنالقادمیننورماندیینال لهجماتالتصدي في كبیر دور میمونلبني كان لقد

خاضهاالتيالبحریةالعملیاتمنالكثیر في وشاركوا،ضدهموجوالتصوالت لهم وكانت

الموحدینعصر في خاضوهاالتيالمعركةتلكوأهمهاضدهمبعدهممنوالموحدونالمرابطون

ستولىا أن بعد،الموحدیننفوذ إلى المهدیةواستعادةعلیهماالنتصارمن خاللهاتمكنواوالتي

  . م١١٤٨/ـه ٥٤٣ سنةالصقلیونعلیها

بنيقیادةثناءأ الموحدياألسطولثمومنالمرابطيالبحرياألسطول دور ینحصر لم

سواحل(الرومانوبالدصقلیةمنالقادمینالنورماندیین لغارات التصدي على ألساطیلهممیمون

بعض على والسیطرة عداءألا راضيأ لىإ بالدخول ذلك دورهم تعدىبلحسب)الحالیةایطالیا

نقوطرةومدینة قطرون مدینة على استیالئهمعندحدثكما، الدولة نفوذ لىإ وضمهامدنهم

.المرابطيیوسفبن علي الخلیفةزمن في الثانيروجارلنفوذالتابعتین

الخلیفة عن الدفاع في دور میمونبنمحمد اهللا عبدبيأ بقیادةالمرابطینألسطول وكان

بركوبهنقاذهإ و  له الموحدینمالحقةمنوخالصهلنجدتهوالمحاولة، علي بنتاشفینالمرابطي

منخیرةألا الساعات في بالفشلباءتالمحاولة هذه نأ الإ ،األندلس لىإ والعبوراألسطول

.البحر يف ینتظره كان الذي األسطول لىإ الوصولمنالخلیفةیتمكن لماذ  الخطة

جیشمهمةتسهیل في كبیرثرأ ،الموحدین طاعة في میمونبنيلدخول كان وقد

عتداءاتال والتصدي،هناكالموجودینالمرابطین على للقضاءاألندلس لىإ وعبورهمالموحدین

األندلس لىإ العبور لهم یمكن ال حیث،هناكالموحدیننفوذولبسط،المسلمین على األسبان

.عدائهمأ للمرابطینالموالینمیمونبنيبیدبحرلا لیزا وال

االنتصاراتتحقیق في اً كبیر اً دور  العالیةالبحریةوقیادتهممیمونبنيلشجاعة نأ تبین وقد

أیديمنالمهدیةمدینةبتحریر علي بنالمؤمنعبدالخلیفة قام فعندما، األعداء على

اً كبیر اً مددالثانيروجارصقلیاملكرسلأ وعندما،بحراً و  براً حاصرهاالصقلیینالنورماندیین

 اهللا عبدبوأقام  ،النتصارهمضماناً  ا"مركب) ١٥٠( منمكونلسطو أتمثل بالمهدیة في لجیشه

الجنودجمیعتوزیع يوه الكبیرالجیش هذا فیهایواجهذكیة خطةستخدامابمیمونبنمحمد
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ودخلالعساكركثرةمن رأوا ما العدو فاستعظملجنودبااألسطولومألالبحرساحلجانبي على

الموحدياألسطولفیهاانتصر،عظیمةبحریةمعركةاألسطولینبینونشبتقلوبهم الرعب

.الصقليباألسطولةً مقارنالموحدياألسطولصغرمن الرغم على

سیطرتهم وفرض الموحدیننفوذبسط في دور میمونبنيبقیادةالموحديلألسطول كان

بنمحمدأشترك وقد ،الداخلیةالحركات على القضاء في وباستخدامه الدولة رجاءأ جمیع على

زمن في حدثمامثلالموحدینضدقامتالتيالحركاتبعض على القضاء في میمون

منوحاصرها،یابسةجزیرة على ستیالءالا غانیةبن اهللا عبدحاولعندما،الناصرالخلیفة

فأسرع،منهمقریباً  كان الذي الموحدینسطولأبستنجدوااو  قاوموه أهلها ولكن لجهاتا جمیع

ابنورجع،بحریةمعركة في غانیةابن على وانتصرمیمونبنمحمدبقیادةلنجدتهماألسطول

.الجزیرة عن غانیة

منتصفمنذاألسطولقیادة في بارزعسكريقیادي دور میمونلبني كان نقولاً خیر أو 

زمنهم في األسطولوصل وقد ،الموحدیة الدولة عصربدایةوحتىالمرابطیة الدولة عصر

.منازعبالالبحر قادة وأصبحواالبحر على والسیطرة القوة درجات علىأ
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والمراجعالمصادر
:األولیةالمصادر.أوالً 

  )م١٢٥٩/ هـ٦٥٨ ت( القضاعيبكرأبيبن اهللا عبدأبو،اآلبارابن-

،والنشرللطباعةالعربیةالشركة، القاهرة( ،مؤنسحسین:تحقیق،السیراءالحلة-١

.)م١٩٦٣

مؤسسة نشر الثقافة (التكملة لكتاب الصلة ، عني بنشره وصححه عزت العطار الحسیني -٢

.)١٩٥٦اإلسالمیة ، 

  )م١٢٣٢/هـ ٦٣٠ ت( الكرم أبيبن علي الحسنأبوالدین عز ،األثیرابن-٣

)م١٩٦٩ -١٩٦٥ ،صادر دار ،بیروت(،اریخالت في الكامل-٤

  )م١١٦٤/  هـ ٥٦٠ ت( محمد اهللا عبدأبو،اإلدریسي-

).م١٩٩٤ ،الدینیةالثقافةمكتبة، القاهرة( ، اآلفاق اختراق في المشتاقنزهة-٥

اختراق في المشتاقنزهةكتابمنمأخوذةواألندلسومصرالسودان وارض المغربصفة-٦

  .  )م١٩٦٨ ،بریلبعةمط،لیدن( اآلفاق

/الهجريالسادس القرن منالثانيالنصفبعدحیاً  كان الصنهاجي علي بكرأبو،البیـــذق-

.المیالديعشرالثاني

. )م١٩٣٨ ، م.د ،الرباط(،الموحدین دولة وابتداءتومرتبنالمهديخبارأ-٧

  ) م١٣١٢/ هـ٧١٧ حوالي ت( احمدبنمحمد اهللا عبدمحمدأبو،التجاني-

   .)م١٩٥٨ ،الرستمیة،تونس( الوهاب عبدحسنيحسن لها قدم ،التجانيرحاة-٨

  . )م١٢٢٩/ هـ ٦٢٦ ت( اهللا عبدبنیاقوتعبیدةأبيالدینشهاب،الحموي-

   . )ت.د ،العربيالكتاب دار ،بیروت(البلدانمعجم-٩

  . )م ١٤١٤/  هـ ٩٠٠ ت( المنعمعبدمحمد،الحمیري-

  .)م١٩٧٥ ، القلم دار ،بیروت(عباسإحسان،تح، األقطار خبر في المعطار الروض-١٠

  .)م١٣٧٤/  هـ ٧٧٦ ت( اهللا عبدبنمحمدبنالدینلسان،الخطیبابن-

،الخانجيمكتبة، القاهرة( عنان اهللا عبدمحمد،تح،غرناطةأخبار في اإلحاطة-١١

.)م١٩٧٣

تاریخبعنواننشرالثانيالقسم،اإلسالمملوكمناالحتالمقبلبویعفیمن األعالم أعمال-١٢

   .)م١٩٥٦ ،المكشوف دار ،بیروت، ٢ط( برونفساللیفي،تح،اإلسالمیةاسبانیا

  .)م ١٤٠٥/  هـ ٨٠٨ ت( محمدبنالرحمنعبد،خلدونابن-

 دار ، القاهرة ،العربي الفكر دار ،بیروت(ومنقحةمزیدةطبعة،كاترمیر،تح،المقدمة-١٣

.)م٢٠٠٠ ،العربي فكرال
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السلطان ذوي منعاصرهمومنوالبربروالعجم العرب أیام في والخبرالمبتدأودیوانالعبر-١٤

  .)م١٩٧٩ ،والنشرللطباعةمؤسسة جمال ،بیروت(، األكبر

  .)م١٦١٨/  هـ١٠٩٢ ت( القیروانيالقاسمبنمحمد،دینارأبيابن-

،العتیقةالمكتبة،تونس، ٣ط( شماممحمد،تح،وتونسافریقیةأخبار في المؤنس-١٥

  .)م١٩٦٧

  )م١٤٨٨/ هـ ٨٩٤ ت( إبراهیمبنمحمد اهللا عبدأبي،الزركشي-

،العتیقةالمكتبة،تونس، ٢ط( ماضورمحمد،تح،والحفصیةالموحدیةالدولتینتاریخ-١٦

  .)م١٩٦٦

  .)م١٩٠١/ هـ١٣١٩ ت( الناصريخالدبناحمدالعباسأبو،السالوي-

 الدار( الناصريومحمدالناصريجعفر،تح،األقصىالمغربدولألخباراالستقصا-١٧

  .)م١١٨٢هـ/٥٧٨ت ( )م١٩٥٤ ،الكتاب دار ،البیضاء

)م١١٨٢هـ/٥٧٨ت ( الصالة ، بن أبي صاحب-

تاریخ المن باإلمامة على المستضعفین بأن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثین ، تح عبد -١٨

.)م١٩٧٩غداد ، وزارة الثقافة والفنون ، ب(الهادي التازي 

  .)م١٣١٢/  هـ٧١٢( سنةحیا كان محمدبناحمدالعباسأبو، عذاري ابن-

الموحدینتاریخ،الثالثالقسم،والمغرباألندلسملوكأخباراختصار في المغربالبیان-١٩

الكناني مإبراهیومحمدتاویتبنمحمدمساهمةمعمراندةهویسيامبروسيبنشرهعني،

.)م١٩٦٠ ،للطباعةكریمادیس دار ،تطوان(

بتاریخیتعلقوالمغرباألندلسملوكأخبار في المغربالبیانكتابمنجدیدنص-٢٠

جامعة،بفاساإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیةمجلة،زمامة القادر عبدنشره،الموحدین

   .١٩٨٠) ٥- ٤( عدد ، اهللا عبدبنمحمد

  .)م١٢٣٠/هـ٦٢٨ ت( الكتانيیحیىبنالملكعبدبنمحمدبن ليع ، القطان ابن-

منشورات،المهدیةالمطبعة،الرباط(مكي علي محمود،تح،الجماننظمكتابمنجزء-٢١

  .)ت.د ،الخامسمحمدجامعة،اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

  .)م١١١٧/ هـ٥٧٣ ت( الملكعبدمروانأبي،الكردبوسابن-

،مدرید(العباديمختاراحمد،تح،جدیداننصانالشاطالبنووصفهندلساأل تاریخ-٢٢

.)م١٩٧١ ،اإلسالمیةالدراساتمعهد

.المیالديعشرالرابع/الهجريالثامن القرن في عاش المؤلف،مجهول-

   زكار سهیل،تح،المراكشیةاألخبار ذكر في الموشیةالحلل-٢٣

   )م١٩٧٩ ،الحدیثةالرشاد دار مطبعة، اءالبیض الدار( زمامة القادر وعبد
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  .)م١٣١٢/هـ٧١٢ ت( المؤلف،مجهول-

لیفينشر، البربرمفاخرمنمنتخبة،الوسطى القرون في البربرأخبار في تاریخیةنبذة-٢٤

  . )م١٩٣٤ ،مونیةأالمنهجمطبعة،الرباط(بروفنسال

.)(المؤلف،مجهول-

  .)م١٨٦٧ ،المسیحیةدبندنیرمطبعة،دریدم(األندلسفتح في مجموعةأخبار-٢٥

  ).م١٢٤٩/هـ٦٤٧ ت( علي بنالواحدعبد،المراكشي-

، القاهرة( الثالثالكتاب،العریانسعیدمحمد،تحالمغرب،أخبارتلخیص في المعجب-٢٦

   . )م١٩٦٣ ،التراثإحیاءلجنة

  ).م١٦٣٢/هـ١٠٤١ ت( محمدبناحمد،المقري-

،صادر دار ،بیروت(عباسإحسان،تح،الرطیبندلساأل غصن في الطیبنفح-٢٧

  . )م١٩٦٨

:الثانویةالمراجع.ثانیاً 
محمد،تاویتبن-

  .)م١٩٨٢،الثقافة دار ،البیضاء الدار( ،سبتهتاریخ-١

   علي منحالر  عبد،الحجي-

،الرباط،الكویت،بیروتدمشق،(غرناطةسقوطحتىالفتحمنندلسيألا التاریخ-٢

  .)م١٩٧٦

هشام،رمیلةبوأ-

 الفرقان دار ، األردن( األندلس في اإلسالمیةوالدولالنصرانیةبالممالكوعالقتهمالموحدین-٣

  .)٢٠٠٤ ،والتوزیعللنشر

العزیزعبد،سالم-

  .)م١٩٦٩ ،والنشرللطباعةالعربیةالنهضة دار ،بیروت(سالمیةإلا المریةمدینةتاریخ-٤

العزیزعبدسحر،سالم-

سالميإلا العصر في ندلسألل والحضاريالسیاسيالتاریخ في ودورها قادس مدینة-٥

  .)١٩٩٠ ،الجامعةشبابمؤسسة،سكندریةإلا(

سالمالعزیزعبدو مختار واحمد، العبادي-

  .)م١٩٦٩ ،العربیةالنهضة دار ،بیروت(،واألندلسالمغرب في اإلسالمیةالبحریةتاریخ-٦
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  رمختااحمد،العبادي-

، م.د ،سكندریةإلا( بسیونياحمدمحمدنشر،ندلسألوا المغربتاریخ في دراسات-٧

  .)م١٩٦٨

العزیزعبد، اهللا عبدبن-

تور كاب شركةبمساهمةنشر،المتوسطالبحر على مامیانأ مغربیانمعقالنوملیلیةسبته-٨

  .)ت.د ،الجدیدةالنجاحمطبعة،البیضاء الدار(

  علي اهللا عبد، عالم-

.)، دار المعارف ، د . تالقاهرة(الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي -٩

  اهللا عبدمحمد،عنان-

،والنشرلیفأالتمطبعة، القاهرة( ٢ق، ندلسألوا المغرب في والموحدینالمرابطینعصر-١٠

  .)م١٩٦٤

حسین،مؤنس-

.)م١٩٦٤ ،سالمیةإلا الدراسات دمعهمطبعة،مدرید(ندلسألا في والجغرافیینالجغرافیة-١١

. )ت.د ،الدینیةالنهضةمكتبة،سعیدبور(ندلسألا تاریخموسوعة-١٢

:الدوریات.اً ثالـث
   الهادي عبد،التازي-

 ٣٣ عدد ،الخامسمحمدجامعة،العلميالبحثمجلة،التاریخعبرالمغربياألسطول-١

  .)م١٩٦٥ ، اطبالر (

الحقعبد،حموش-

،الحق دعوة مجلة،الموحدین دولة قیام لىإ الفتحمنذسالميإلا الغرب في لبحریةا القوة-٢

.)م١٩٦٩ ،الرباط(عشرةالثانیةالسنة) ٦( العدد

براهیمإ خلیل،الكبیسي-

) ٤٠( عدد ،العربيالمؤرخمجلة،مارةإلا عصر في ندلسألا على النورماندیین غزوات-٣

  .)م١٩٨٩ ،بغداد(

:الجامعیةئلالرسا.اً رابع
صالحإبراهیمخلیل،البشیر-

منشورةغیردكتوراهأطروحة،اإلسالمیةوبالدولباألندلسالنصرانیة لكابالممالمرابطین عالقة

. م١٩٧٩ ، القاهرة جامعة، اآلداب كلیة،


