
 االسطول االندلسي يف عهد الوالة-
->@ه( وبجأ عرخ الؾالة في االنجلذ ) >@-9@وعشجما أكسل السدمسؾن فتح االنجلذ ) 

ه( اطمت جيؾش السدمسيؽ عمى سؾاحل انجلدية طؾيمة ، تذخف عمى البحخ السحيط )االطمدي( ?:8
وعمى البحخ الستؾسط مسا يجعميا عخضو ألي ىجؾم بحخي . ولحا أعتسج السدمسؾن عمى دور الرشاعة 

 ا أستفادوا مؽ خجمات الخذب والحجيج الالزمة لبشاء الدفؽ.القجيسة. كس
 أن االسظؾل االنجلدي لؼ يكؽ قؾيًا في ىحا العرخ ، حيث عيخ االىتسام بو في عرخ االمارة .

 االسطول االندلسي في عهد االمارة االموية-
 عهد عبد الرحمن الداخل

ج الخحسؽ الجاخل بثغخ الجديخة ( اىتؼ عب=8:-?:8وفي عرخ االمارة االمؾية في االنجلذ ) 
الخزخاء وعيج ادارتيا الى الخماحذ بؽ عبج الخحسؽ ،واشتيخ أفخاد ىحا البيت بقيادة االسظؾل االنجلدي 

 عمى عيج االمؾييؽ .
-9<8لقج ازداد الشذاط البحخي في عيج األميخ ىذام االول ىذام بؽ عبج الخحسؽ الجاخل )

كان قؾام ىحا الشذاط حسالت بحخية قام بيا جساعات مؽ البحارة ه( عل الداحل الذخقي لالنجلذ ،و 1?8
، ىاجسؾا فييا بعض الثغؾر والجدر القخيبة.وقج زاد ىحا الشذاط ايزًا في عيج االميخ الحكؼ بؽ ىاشؼ 

 ه(.=1-91?8)
ه ، بجأت االساطيل البيدنظية تياجؼ القؾات االسالمية 989ولسا فتح االغالبة جديخة صقمية عام 

ه( ،حسمة بحخية خخجت مؽ ?:9-=91ه وجو األميخ عبج الخحسؽ األوسط ) ;98، ففي عام فييا 
ه خخج أسظؾل أنجلدي مؽ  998ميشاء طخطؾشة الى صقمية لتعديد الحامية االسالمية فييا . وفي عام 

 ثغخ طخكؾنة وىاجؼ مخسيمية وما حؾليا.
إمكانياتيا ووسائميا ،فمؼ تكؽ لجييا مع كل ىحا فإن البحخية االنجلدية كانت ال تدال محجودة في 

القؾاعج والسحارس والدفؽ الكافية لحساية جسيع سؾاحميا والسيسا الغخبية مشيا ، وليحا عجدت عؽ حسايتيا 
 ه.@99عشجما ىاجستيا أساطيل الشؾرمان عام 

بية وكان ليحا اليجؾم الشؾرماني أثخ كبيخ عمى االنجلذ ، حيث ادى الى االىتسام بالدؾاحل الغخ 
 لالنجلذ وبشاء التحريشات فييا. وكانت الشتيجة السيسة ىي أنذاء دار صشاعة أشبيمية وانذاء السخاكب.

 عنايت عبد الرمحن الناصر باألساطيل :
ىـ ، 11:باألمارة في سشة  -الحي تمقب بالشاصخ لجيؽ هللا فيسا بعج –عشجما بؾيع عبج الخحسؽ بؽ دمحم 

،. وكان مؽ الظبيعي أن يبجأ االميخ عبج الخحسؽ بتجعيؼ الجبية والفتؽ كانت االنجلذ تحتجم بالثؾرات 
الخارجية .وكانت اعغؼ السذاكل الجاخمية التي واجيتو ىي ثؾرة عسخ بؽ  راخظالجاخمية قبل أن يؾاجو اال

فمسا ، كان يدعى لالطاحة بجولة بشي أمية واالستئثار بؾاليتيا في عل الخالفة العباسية الحي  حفرؾن.



 االنجلذ  ىـ ، اترل بالسيجي ورغبو في ضؼ=@9قظت دولة االغالبة وقامت الجولة الفاطسية في سشة س
ىـ بالداحل الجشؾبي 18:وصمتو بالفعل مخاكب في البحخ رست في سشة و ، السيجي بالشرخة ، وعجهاليو 

 مؽ االنجلذ.
باألساطيل البحخية ، فعسل عمى  ومشح ذلػ الحيؽ بجأ عبجالخحسؽ بؽ دمحم أميخ قخطبة ييتؼ اىتساما ججيا

انذاء أسظؾل قؾي يجفع بو عؽ االنجلذ االخظار الخارجية التي تتعخض ليا. ويحكخ أن أسظؾل االنجلذ 
 .مائتي مخكب أو نحؾىا يتكؾن مؽ 

ويعتبخ عبج الخحسؽ بؽ دمحم السؤسذ الحقيقي لألسظؾل االنجلدي ، فقج نذظت حخكة االنذاء 
لى حج أنو أنذاء ليحا الغخض عجدا كبيخا مؽ دور الرشاعة في مجن االنجلذ وصشاعة الدفؽ في عيجه ا

، واستخجم لحلػ أخذاب الرشؾبخ التي تشبت في طخطؾشة لجؾدتيا وصالحيتيا لإلنذاء . وبادر في سشة 
ىـ عمى سبتة ، وبحلػ أصبح يستمػ معبخي @8:ىـ باالستيالء عمى طشجة ومميمة ، وفي سشة ;8:

ج الخحسؽ بؽ دمحم ىؾ الحي أمخ بتأسيذ دار الرشاعة بشظجة ودار صشاعة قرخ االنجلذ ، أن عب
 مرسؾدة القخيبة مؽ سبتة ، وكانت تشذأ فييا السخاكب والحخاريق التي يدافخ فييا الى بالد االنجلذ .

 يمبث الشداع بيؽ الفاطسييؽ في السغخب واالمؾييؽ في االنجلذ أن تظؾر الى صجام بحخي مدمح ، ففيولؼ 
مخكبا يحسل رسؾال مؽ الحديؽ  قظع السخكب الكبيخ الحي انذاءه عبج الخحسؽ الشاصخ طخيق  ىـ;;:سشة 

 ارسلبؽ عمي أميخ صقمية الى السعد لجيؽ هللا الفاطسي ، واستؾلؾا عمى ما فيو ،. فمسا بمغ السعد ذلػ 
سظؾل الفاطسي مجيشة اسظؾال بقيادة الحديؽ بؽ عمي صاحب صقمية ، وسيخه الى االنجلذ ، فياجؼ اال

السخية في نفذ الدشة ، واستؾلؾا عمى السخكب االنجلدي الكبيخ ، وكان قج عاد مؽ االسكشجرية مذحؾنا 
بأمتعة لمخميفة عبج الخحسؽ ، وكان رد الفعل االنجلدي عمى ىحه الغارة البحخية شجيجا ، فقج ىاجؼ 

ىـ( في ستيؽ سفيشة ، >;:ة في العام التالي )االسظؾل االنجلدي بقيادة أميخ البحخ غالب سؾاحل افخيقي
ذخطة القائج أحسج بؽ يعمي الىـ أمخ الخميفة عبج الخحسؽ الشاصخ صاحب <;:وفي أول السحخم سشة 

 بالخخوج غازيا في االسظؾل الى سؾاحل افخيقية .
حخبيتيؽ  احذ فيمىـ خخج دمحم ابؽ ر ?9:أساطيمو الى قظمؾنية وافخنجة لمغدو ، ففي سشة الشاصخ  وجو

 الى طخطؾشة .
 قيام املريت  قاعدة حبريت -

عمت بجابة تحتفظ بسكانتيا طؾال الشرف االول مؽ القخن الخابع اليجخي ولكشيا اخحت تفقج  
 ه.;;:بالتجريج اىسيتيا مشح أن امخ عبج الخحسؽ الشاصخ ببشاء السخية وتسريخىا سشة 

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

 الحؾاضخ  .



وأصبحت السخية اىؼ مؾانئ االنجلذ في القخن الخابع اليجخي واشيخ مخاسيميا وأعسخىا ، وكان خميجيا 
وحجات االسظؾل االنجلدي ، فكانت السخية مخفأ أساطيل االنجلذ ، وكانت العسيق الفديح يزؼ معغؼ 

دار الرشاعة بالسخية تقؾم بأنذاء الدفؽ والعجة واآلالت الالزمة لمدفؽ وما يقؾم بو االسظؾل ، وكان 
جعؼ أسؾارىا والجفاع عشيا في حالة اقتحام االعجاء بيحرؽ دار الرشاعة بخج يقؾم عمى بابيا ، ميتسة 

 لثغخ السخية .
لؼ يكؽ يقظع  فييا بخأي دون الخجؾع  حيثفي الجولة االمؾية ، أىسية خاصة وكان لقائج أسظؾل السخية 

الى ثالث شخريات A االول قائج جير سخقدظة حاضخة الثغخ االعمى ألىسية مؾقعيا ، والثاني قاضي 
 ؾل السخية .ظقخطبة ، الثالث قائج أس

ج الخحسؽ الشاصخ ليحه السجيشة لتكؾن مخفئ االساطيل االنجلذ وقاعجة لمحط ويخجع سخ اختيار الخميفة عب
واالقالع الى حرانتيا مؽ جية البخ ، والحرانة والسشعة شخط مؽ الذخوط الالزم تؾافخىا في السجن 
 الداحمية. وباإلضافة الى ىحا الذخط تستاز السخية بتؾافخ شخط آخخ وىؾ ان تقع السجيشة االسالمية بالقخب

مؽ نيخ ، والى جانب ىحه السدايا ، كان خميجيا شجيج االتداع والعسق بحيث يسكشو ان يزؼ عجدا كبيخا 
 مؽ الدفؽ ، باإلضافة الى أنو كان يستاز بيجوء مياىو وقمة أمؾاجو . 

اكتدبت السخية ، شيخة كبخى في التجارة العالسية ، وقج عخفت بأنيا باب الذخق ومفتاح التجارة 
عمى الخغؼ مؽ قمة خيخات اقميسيا ، واعتسادىا عمى ما كان يجمب الييا مؽ ساحل العجوة مؽ والخزق ، 

ميخة وأقؾات ،والدبب في شيختيا التجارية يخجع الى أنيا كانت محط الدفؽ القادمة مؽ السذخق االسالمي 
 واالقظار االوربية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


