
  

 

 :مقدمة

 اليت املسيحية املمالك تقوت وبذلك م،13 القرن من الثاين العقد بعد باألندلس اإلسالم نصرة يف اإلسالمي الغرب دول فشلت

  .االسترداد حرب أعلنت

  املوحدية؟ الدولة على ذلك انعكاسات فما 

 املرينيون؟ واجهها وكيف 

 : املوحدية الدولة تفكك يف االسترداد حرب سامهت

 :ونتائجها االسترداد حرب

 بزعامة قشتالة متكنت حيث ،اجتاهات ثالث اختذت اليت االسترداد، حرب الربتغال ومملكة أرغون، ومملكة قشتالة، مملكة تزعمت

 أركون واسترجعت ،واشبيلية وقرطبة ماردة على والسيطرة م،1212 سنة العقاب معركة يف الناصر حممد بقيادة املوحدين هزم من ألفونسو

 – 1232( األمحر بين مملكة على األندلس يف اإلسالمي التواجد اقتصر وبذلك ،وقادس لشبونة على الربتغال وسيطرت ومرسية، بلنسية

  .اخلضراء واجلزيرة ومالقة وغرناطة أملريية على نفوذها اقتصر اليت) 1492

 :املوحدية الدولة تفكك

 -1228( احلفصيون استقل حيث اإلسالمي، بالغرب نفوذها مناطق لتراجع بداية معركة العقاب يف املوحدين ازام شكل

 األقصى، باملغرب الزناتيني مرين بين حركة ظهرت كما األوسط، باملغرب) 1550- 1235( الواد عبد وبنو ،)تونس( بافريقية) 1574

 املغرب أصبح وبذلك م،1269 سنة املوحدين عاصمة مراكش وعلى ،م1258 سنة وسجلماسة ،م1251 سنة فاس على سيطرت واليت

  ).1465-1269( املرينية للدولة خاضعا األقصى

 :اجلهاد وتراجع املرينية الدولة تطور

  :تطورها ومراحل املرينية الدولة نشأة

 السياسي طموحهم يظهر ومل ،املوحدية الدولة ضعف فترة يف والنهب بالسلب يقومون كانوا حيث املغرب، بشرق املرينيون ظهر

 حماولتهم لكن، يعقوب يوسف أبا يد على م1269 سنة املغرب على سيطرم فرض من ومتكنوا م،1215 سنة حميو بن احلق عبد مع إال

 واستقالل بافريقية، احلفصي والوجود باألندلس، املسيحي التفوق بفعل بالفشل باءت اإلسالمي الغرب وتوحيد املوحدي، اإلرث استعادة

 الوطاسيون حجام سيطر حيث الضعف، مرحلة الدولة دخلت م1358 سنة عنان أبا السلطان وفاة وبعد ،األوسط باملغرب الواد عبد بنو

  .م1465 سنة احلكم إىل السعديني بوصول دولتهم انتهت وقد السلطة، على

  :املريين العهد يف اجلهاد تراجع

 أيب ازام منذ توقفت باملنطقة أطماعهم أن غري ،األمحر بين أمراء من بطلب يعقوب يوسف أبا مع باألندلس املرينني جهاد بدأ

 سنة سبتة مدينة احتالل من ينيالربتغال متكن حيث املغربية، السواحل يهددون األوربيون وأصبح ،م1340 سنة طريف معركة يف احلسن

 األطماع صد يف بعدهم من والوطاسيني املرينيني عجز شكل وقد يني،والربتغال األسبان يد يف الساحلية املدن سقوط بذلك وتواىل م،1415

 .  السعدية الدولة لظهور بداية األيبريية

  :ةخامت

 حضارة خلفوا ذلك ومع ،ذلك دون حال الظروف تغري أن إال ،اإلسالمي بالغرب قوية إمرباطورية بناء إعادة املرينيون حاول

 .راقية

 الاسترداد حرب وبداية الجهاد تراجع

https://motamadris.ma/

