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ته  يه  اهتمت الدولة الفاطمية باألسطول البحري الخاص بها، إدراكًا منها ألهمي
حكهههام سهههيطرتها بمهههل ممتمكاتهههها وت مهههيم مخالههه   بسهههط نفو هههها بمهههل البحهههر المتوسهههط، وال
خضاع المزيد من األراض  لسيطرتها.  أبدائها المتمثمين بالممالك والدوقيات األوربية، وال

أضهها الههل  لههك يههان ااهتمههام بههال وب البحريههة نههابد مههن طبي ههة الحههدود ا قميميههة 
الية لمدولهة الفاطميهة تمثهل السهاحل الينهوب  لمبحهر المتوسهط لمدولة حيث ان الحدود الشم

ي  بداية تكوينها، ثم لتشمل السواحل الشرقية من  ب د ان أحكمت سيطرتها بمهل مرهر 
 وأيزاء من بالد الشام.

ه 742خههاض األسههطول الفههاطم  منهه  ت سيسهه  مههد بدايههة الدولههة الفاطميههة بههام 
ات ههه ا األسههطول لهههم تكههن مشههي ة حيههث انههه  ال ديههد مههن الم ههارك البحريهههة، إا أن بههداي

انكسههههر ودمههههر وهههههو راسم يهههه  مينههههاء لمطههههة، كهههه لك يشههههل األسههههطول يهههه  إسههههناد اليههههيش 
اهلل حيههث انهههزم األسههطول واسههر قائههدا   بهه مرالفههاطم  المتويهه  الههل مرههر ب يههادب ال ههائم 

التههه   اتوسهههيه بههههم الهههل بأهههداد، إا أن ال يهههادب الفاطميهههة اسهههتطابت تهههدارك هههه   الكبهههو 
ت رض لها األسطول وتمكنت من بناء أسطول يديهد وب يهادات كفهوءب ي هادت حممهة ضهد 

خهههالل أواخهههر بههههد ال هههر  المتوايهههدين يههه  رههه مية وتمكنهههت مهههن إخضهههابهم لسهههيطرتها، 
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اهلل وولههد  الخميفههة الفههاطم  الثالههث المنرههور بنرههر اهلل أبههو الطههاهر  بهه مرالخميفههة ال ههائم 
 ه(.143)ت:  إسمابيل بن محمد

الخمفههاء الفههاطميون األوائههل بههال وب والحكمههة والحنكههة يهه  إدارب الدولههة، لهه لك اتسههم 
ازدههههرت الدولهههة الفاطميهههة يههه  برهههورها األولهههل بمهههل مختمههها األرههه دب، سهههواء الث اييهههة 
والتيارية وااقترادية وكان من ضمن ما ازدههر ييهها األسهطول الحربه  الفهاطم ، يفه  

ه( توسههد األسههطول الحربهه  الفههاطم  163)ت:  بهههد الخميفههة الفههاطم  الم ههز لههدين اهلل
حتل سيطر بمل الساحل الشرق  لمبحر المتوسط ويرض سيطرت  بمهل بكها وبسه الن. 

 ي  بالد الشام.

التهه  تحتايههها م امههل انتههاج وايهههت الدولههة الفاطميههة مشههكمة ن ههص المههواد الخههام 
غيهر متهوير  السفن والت  أهمها الخش  حيث أن الخش  ال ي يستخدم ي  إنشاء السفن

حيههث كههان الخشهه  ييمهه  مههن بههالد المأههر   بكثههرب يهه  منههاطه سههيطرب الدولههة الفاطميههة
ومههن يزيههرب قورههرب إلههل أن ههه ا ا نتههاج لههم ال ربهه  وبالتحديههد مههن أوديههة بيايههة ويبالههها، 

يكههن بكههاام لمرههنابة الحربيههة الفاطميههة ومهها يحتايهه  األسههطول مههن مههوارد ضههخمة أكثههر 
مما ولد حاية الل استيراد  من ر مية ومن أوربها مهن خهالل بكثير من ا نتاج المحم ، 

طول وهههو مهها الدولههة البيزنطينيههة خطههر ههه ا األسهه أويسههتمدينههة البندقيههة ا يطاليههة، وقههد 
ابتبرتهه  مرههدر قمههه وتهديههد لههها، ممهها دي ههها الههل تهديههد مههن يههزود الفههاطميين بالخشهه ، 

من ت تردير األخشا  الل مرر والت  يزيد طولها بن خمسة حتل أن مدينة البندقية 
أقدام ولكن بسب  المرالح التيارية لمبندقيهة بالميها  الته  تسهيطر بميهها الدولهة الفاطميهة 

استمرار تيارتهم ون هل حارهالت أيري يها واسهيا الهل أوربها اسهت نا البندقيهة والسماح لهم ب
تردير األخشا  الل مرر لسد الن ص الحارل ي  ه   المهادب األساسهية يه  رهنابة 

 األسطول الفاطم .

كمهها بمههل الفههاطميون بمههل تطههوير دور الرههنابة التهه  ورثوههها مههن الههدول التهه  
المأهر  ال ربه ، كه لك بممهوا يه   األغالبهةسادت قبمهم والمتمثمة بالدولة ال باسية ودولة 

بمههل إنشههاء دور رههنابة يديههدب بمههل طههول الحههدود البحريههة لمدولههة الفاطميههة، ول ههل مههن 
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ه بمل 101المهدي بام الخميفة الفاطم   أنش ها دار الرنابة ي  المهدية الت  أبرزها
المنط هههة الواق هههة بهههين سهههفاقس والمنسهههتير والتههه  تمثهههل شهههب  يزيهههرب لتكهههون قابهههدب بحريهههة 

وسربان ما أخ  ه ا المرسل يأص بالسفن ي  برر  وبارمة لمدولة الفاطمية األولل.
سههاطيل يهه  مدينههة الم ههز لههدين اهلل ممهها دي هه  الههل إنشههاء دار يديههدب لمرههنابة وقابههدب لأ

نشاء دار رنابة ي  مدينة الخالرة ي  ر مية بام  ه، والت  أربحت 173سوسة، وال
الالزمههة  واألخشهها أكبههر مرههند لمسههفن يهه  ال هههد الفههاطم  بسههب  تههوير المههواد األوليههة 

لبناء األسطول، وقد اهتم الفاطميون بهه   ال ابهدب و لهك لموق هها ااسهتراتيي  سهواء مهن 
األسههواه المرههدرب لممههواد األوليههة الالزمههة لرههنابة السههفن أو مههن ناحيههة ناحيههة قربههها مههن 

ابتبارهها خهط رههد أول ضهد أي حممهة مههن الرهميبيين بمهل األراضهه  ا سهالمية. يضههال 
بههن كونههها قابههدب تضههمن الحفههاظ بمههل سههيطرب وسههيادب األسههطول الفههاطم  بمههل البحههر 

 األبيض المتوسط.

يه  المهوانا المرهرية مثهل ا سههكندرية كه لك ي هد بنهل الفهاطميون دور لمرهنابة 
ودمياط و لك ب د أن است ر الفاطميون ي  مرر ون موا الخالية الل ال اهرب الت  أنش ها 

 .هه. لتكون بارمة لمدولة الفاطمية133يوهر الر م  بام 

الدولهههة الفاطميهههة بميههه ، سههه ت الدولهههة  أغدقتههه وبسهههب  قهههوب هههه ا األسهههطول ومههها 
الفاطمية بمل السيطرب بمل اليزر ي  البحهر المتوسهط ول هل مهن ابهرز هه   اليهزر هه  

وسههردينية ومالطههة، والتهه  أرههبحت مههن أهههم اليههزر البحريههة بالنسههبة لمفههاطميين، رهه مية 
ن ييهها حيث ديد الفاطميون الل يزيرب سردينية قوات كبيهرب مهن الم هاتمين وبنهل الفهاطميو 

طرب بمل الينو  الفرنسه  وبمهل بحيث مكنت الييش الفاطم  من السيمنشآت ضخمة 
يههه  الينهههو  ا يطهههال ، وبهههه ا تحهههول البحهههر المتوسهههط الهههل بحيهههرب إسهههالمية مدينهههة ينهههوب 

 خاض ة لمخميفة الفاطم .

قط ههة  600وبمههت ت ههداد األسههطول الفههاطم  يهه  بهههد الخميفههة الم ههز اكثههر مههن 
يام وااستخدام، ك لك يان البحارب ال اممون ي  األسطول كانت لهمم بحرية مختمفة األح

 مميزات ومكانة سامية بين م اتم  الييش الفاطم . 
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ول ل من ابرز الم ارك ا سالمية الت  خاضهها األسهطول الفهاطم  هه  م ركهة 
الميههاز والتهه  ايبههر ييههها ن فههور بمههل ديههد اليزيههة الههل المسههممين وا يههراج بههن األسههرى 

سهههممين الههه ين أسهههرهم يههه  م هههارك مهههد الدولهههة الحمدانيهههة يههه  الشهههام، ب هههد ان حورهههر الم
 أسطول  ي  مضيه المياز قر  ر مية، يضاًل بن طم  الرمح من الخميفة الفاطم . 

 

 

 

 

 

 
 


