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Abstract
The research attempts at shedding light on the status of the Abbasid,
Navy in east Mediterranean Sea, Which includes coasts Blad –AL-Sham,
Egypt, and island of east Mediterranean-Cyprus and Crete–which became
under the Abbasid domination. Focus is Laid upon raising questions to
Know the naval force for more two centuries, starting with the inheritance
of Abbasian for the Islamic Arab navy from the Umayyad, and to discuss
the manifestations of the Abbasid Caliphs care of the naval affairs. It
became very effective in the naval activity in resisting the Byzantine
attacks and leading organized campaign, which have goals in conquering
island, or force the naval domination in east Mediterranean Sea.

:الممخص
يسعى البحث إللقاء الضوء عمى واقع البحرية العباسية في ثغور شرق البحر المتوسط

 التي- وجزر شرق البحر المتوسط – قبرص وكريت، والني تشمل سواحل بالد الشام ومصر
 ونركز عمى أثارة تساؤالت لمعرفة القوة البحرية لمدة أكثر من، أصبحت تحت السيادة العباسية
 وما ىي، اإلسالمية من األمويين

 مبتدأين بوراثة العباسين لمبحرية العربية، قرن من الزمان

مظاىر عناية الخمفاء العباسيين بالشؤون البحرية التي أصبحت ذات فاعمية في نشاطيا البحري
بعد ىجمات البيزنطيين والقيام بحمالت منظمة ليا أىدافيا في فتح الجزر أو فرض السيادة

. البحرية في شرق البحر المتوسط
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المقدمة:
لم تكن البحرية العربية اإلسالمية في ثغور شرق البحر المتوسط "بحر الشام أو بحر الروم
"وليدة العصر العباسي ،فحسب وانما بدأت تنمو منذ العصر الراشدي ،وتحديدا عصر الخميفة

عثمان بن عفان رضي اهلل عنو (132-28ىـ749-648/م) وبمغت من القوة واألىمية والتطور في

العصر األموي (132-41ىـ749-661/م) ،واستطاعت أن تعزز دور العرب المسممين وقوتيم في
جميع البحار الواقعة بجوار الدولة العربية

اإلسالمية.

جاء اختيار عنوان ىذا البحث  ،واقع البحرية العباسية في ثغور شرق البحر المتوسط (-132

247ىـ 861-749/م) ،إللقاء الضوء عمى ذلك الواقع ومعالجتو ،واثارة تساؤالت عديدة،لمعرفة القوة
البحرية في ىذا الجزء الحيوي من البحر المتوسط ،لمدة أكثر من قرن من الزمان ،ولما كان الموضوع
غاية في األىمية ألنو يطرح رؤية قريبة إلى الواقع القائم والمستند الى مصادر معاصرة فييا الغث

والسمين من الروايات ،وعمى ىذا فان المعالجة تحتاج إلى تركيز ووضوح ،لرد من رأى أن العباسيين
أىمموا البحرية في البحر المتوسط  ،فضال عن بيا ن قوة البحرية ونفوذىا ونشاطيا  ،التي فرضت
السيادة عمى شرق البحر المتوسط بخاصة وأجزاء أخرى منو.

البد من القول ،أن شرق البحر المتوسط ،مصطمح يشمل المناطق الممتدة من سواحل آسيا

الصغرى وبحر إيجة شماال حتى سواحل مصر جنوبا ،ومن سواحل بالد الشام شرقا إلى جزيرة
أقريطش "كريت" غربا ،وما يضمو من جزر وسواحل تمثل الجزء الشرقي من البحر المتوسط ،أما

الثغور البحرية الشامية والمصرية فيي الواقعة عمى سواحل البحر المتوسط :بحر الشام ،بحر
الروم(")1
يناقش الموضوع

المحاور اآلتية:

أوال ً  :واقع البحرية العباسية في ثغور شرق البحر

ثانيا ً  :مظاىر عناية الخمفاء العباسيين

وسط.
المت

بالشؤون البحرية.

ثالثا ً  :النشاط البحري العباسي وأثره في شرق البحر

المتوسط.

أوال ً  :واقع البحرية العباسية في ثغور شرق البحر المتوسط.

أنقضت مدة أكثر من قرن من الزمان عمى نشوء البحرية العربية اإلسالمية -28

132ىـ749-648/م ،كانت فييا السيادة البحرية تكاد تكون مطمقة لمعرب المسممين في شرق البحر
المتوسط وبخاصة سواحل بالد الشام

ومصر(.)2

وقبل التطرق إلى البحرية التي ىي موضوع

البحث ،ال بد من معرفة أوضاع البحرية في نياية العصر األموي ،لسببين ،األول ،كون العباسيين
ورثة األمويين في ىذا المجال ،والثاني ،ما ورد من روايات بيزنطية تدل عمى تدمير األسطول العربي
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اإلسالمي في ىذه الجيات ،التي ستكون مثار مناقشة ونقد وتحميل تاريخي ،ونبدأ في المجال

الثاني،

نطين ،نقفور الذي تناول حوليات سنة 796-602م ،وثيوفانس في
حيث أشار المؤرخ ان البيز ا

حولياتو 773-726م ( ،)3الرواية التي نركز عمييا ،التي نصيا " أنو في نياية الحكم األموي ،منيت

البحرية العربية بيزيمة ساحقة ،وتحديدا في عام 747م130-129/ىـ ،إذ انطمق األسطول العربي من
االسكندرية المصرية ،مكونا من ألف مركب بمختمف األحجام ،واشترك فيو مقاتمون عرب من م
إقمي
الخالفة ،سوريا (بالد الشام) ،وكان متجيا صوب جزيرة قبرص ،وىناك حدثت معركة بحرية مع
األسطول البيزنطي ،الذي يقوده الستراتيجوس(Stratigos

)،

(األدميرال عند العرب ،أمير

البحر)،

قائد بند كبرياتون ) ،)Cibyraetonوأطمق عمى ىذه المعركة تسمية كيبون ) ، (Keponفي ميناء
كرمانون ) (Kermanonالقبرصي ،واستخدم األسطول البيزنطي النار االغريقية في القتال ،فالحق

ىزيمة كبيرة ،وخسارة فادحة باألسطول العربي ،ولم ينج من مراكب األسطول العربي ،سوى ثالثة

مراكب ،استطاعت اليرب؟" ولم تشر تمك المصادر الى خسارة البيزنطيين ،كما أنيا لم تبين الشيداء
العرب المسممين.

نتوقف عند ىذه الرواية لمناقشتيا ،ونقدىا ،لصمتيا الوثيقة بالبحرية العباسية ،فنجد أنيا

انفردت بذكرىا المصادر البيزنطية المعاصرة لمحدث فقط ،ولم ترد ليا إشارة أو عبارة في المصادر
العربية اإلسالمية ،التي كانت تذكر اسم القائد واليدف والسنة في الحمالت السابقة والالحقة ليذه
الحممة ،وربما يكون سكوت األخيرة ،مرجعو إلى األحداث الميمة التي غطت عمى ىذه المعركة

البسيطة ،الن الثورة العباسية في أوج تقدميا وتصاعدىا  ،ومواجية الخالفة األموية المصاعب عمى
أكثر من جبية ،وان ىذه المعركة لم تكن حاسمة من وجية نظر المصادر العربية فأىممتيا؟
تطرقت المصادر العربية إلى البحرية العربية اإلسالمية في ىذه المدة وقالت "إن مقدار ما

يغزو من المجاىدين في مراكب الثغور الشامية وما يجتمع إلييا من مراكب الشام ومصر ،من

الثمانين إلى المائة ( ،")4مما يعز القول ،أن ألف مركب في الرواية البيزنطية مبالغ فيو ،فضال عن أن
أىم حممة لمعرب المسممين في مياه البحر المتوسط ،التي انتصر العرب فييا عمى البيزنطيين ىي
معركة ذات الصواري سنة 34ىـ 645 /م ،بمغ عدد المراكب فييا من خمسمائة إلى سبعمائة مركب،

وان مجموع مراكب األسطول العربي االسالمي ،وىو في أوج قوتو في العصر األموي قدر بألف
وثمانمائة سفينة في حممة  99-98ىـ 718-717/م) (.)5
وتثير الرواية البيزنطية سؤاال ميما :ما ىدف تحرك األسطول العربي اإلسالمي ،وبالتحديد

في سنة 747م130-129/ىـ ،وبخاصة إلى قبرص؟ ،لعل حدوث الصدام في ميناء قبرصي عمى

حد الرواية البيزنطية ،يرجح خروج ىذه الجزيرة ونقضيا ألحد بنود معاىدتي 28ىـ648-/م ،و 48ىـ
 648/م ،المعقودتين بين العرب المسممين والبيزنطيين وأىل قبرص( ،)6وىذا يؤكد في الوقت نفسو

وقوع ىذا الصدام ،عمما بان ىذه الجزيرة كانت عرضة لحمالت بحرية عربية إسالمية عديدة ،وم ا
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توجو األسطول في ىذه السنة الى ىذه الجزيرة إال دليل قاطع عمى خروجيا عن العيد ىذا من

جية،

فضال عن أن وجود األسطول البيزنطي قريبا من الجزيرة ىو اآلخر ،يعد إخالال بأحد بنود المعاىدتين

المذكورتين

آنفا.

أما مشاركة مقاتمين عرب مسممين من بالد الشام مع األسطول المصري ،فيو أمر

منطقي،

ويسعفنا قدامة بن جعفر ( ،)7في ذلك عندما يشير إلى انو "إذا عزم العرب عمى الحممة ضد قبرص

بح ار ،كوتب أصحاب مصر والشام في العمل عمى ذلك ،والتأىب يجتمع في جزيرة

قبرص".

إن الرجوع إلى أوضاع الطرفين العربي اإلسالمي والبيزنطي في ىذه المدة ،يجعلنا من

المؤيدين لوقوع المعركة وخسارة العرب فييا ،فبيزنطة قد أبدأت عناية ممحوظة بأسطوليا البحري

عقب حممة سميمان بن عبد الممك ( 99-98ىـ 718-717/م) ،وعينت "سنة  732قائدا لبند

كبرياتون البحري برتبة ستراتيجوس ( ،")8ومن جية أخرى كانت أوضاع الخالفة األموية الداخلية

مضطربة ،النشغاليا بقمع الفتن الداخمية ،ووصول الثورة العباسية الى أوج قوتيا في األقاليم الشرقية-

العراق وخراسان ،-كل ذلك أدى إلى تركيز جيود األمويين واعتمادىم عمى الجيش البري لمعالجة
المشكالت الداخمية).)9

نتفق مع طرف من الرواية البيزنطية ،بأن األسطول العربي االسالمي قد خسر

المعركة،

ولكن نختمف في القسم الثاني من الرواية ،بان تمك الخسارة لم تكن بيذا الحجم عمى االطالق ،ألنو

بعد ىذا الحدث وبسنتين أو ثالث ،فان األسطول العربي ما زال بخير ،وظل محتفظا بمراكب وسفن
كثيرة في بداية الحكم العباسي الذي بدأ سنة 132ىـ749/م ،ومما يعزز ىذا القول رواية الطبري

الذي تناول أحداث سنة132ىـ749/م ،ووضح أن السفن كانت بحذاء البحر المتوسط في الفرما

مجتمعة ( ،)10ونستبعد في الوقت نفسو الرواية لممؤرخ المصري سايروس ،الذي يقول أن آخر خميفة

أموي – مروان بن محمد – بعد ىروبو إلى مصر عقب اندحارهفي معركة الزاب مع العباسيين ،أرسل

حامية من جنده إلى الوجو البحري المصري واحرق كل السفن ( ،)11ويقول ابن كثير ،إن السفن عمى

ساحل البحر مجتمعة ،وان مروان احرق ما حولو من العمف والطعام (.)12

إن الذي يعزز قوة األسطول المصري الذي ورثو العباسيون ،إن أول خميفة عباسي أبي

العباس(136-132ىـ753-749 /م( ،كان قد استغاث بأسطول االسكندرية مكونا من مراكب

إسكندرية بقيادة المثنى بن زياد الخثعمي ،وأرسميا إلى المغرب لترتيب األوضاع الداخمية ىناك (.)12

وىكذا ورث العباسيون قوة بحرية ال بأس بيا في سواحل بالد الشام ومصر ،وتم ت العنا ية

بيا وتطويرىا كما ونوعا ،وقدر ليا أن تؤدي دو ار ميما وكبي ار في شرق البحر المتوسط ،وانعكس

تأثيرىا في األوضاع السياسية والحربية والنشاط البحري في العصر العباسي األول فكانت قوية في
دفاعاتيا وقوتيا البحرية ،ولم تشيد اعتداء بيزنطيا بحريا مشيو ار ،وىذا يعني بال شك أن الدولة
العباسية قد انتيجت سياسة دفاعية عن حدودىا أول األمر ،وذلك النتقال مركز الخالفة من دمشق
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إلى بغداد ،وتركيزىا عمى الشرق والحدود البرية أول األمر ،وانصراف بعض نشاطيا البحري العربي
اإلسالمي من البحر المتوسط إلى الخميج العربي ،كل ذلك فُسر عمى أنو إه مال عباسي لمبحرية في

شرق البحر المتوسط ،مما أغرى اإلمبراطورية البيزنطية عمى إىمال شؤون قوتيا البحرية منذ عام
800م تقريبا ،وفي عيد اإلمبراطورة ايريني (802-797م( ،واالمبراطور نقفور األول

(-802

أي عناية منذ
811م) ،)12(،ويرى (" ، Ostrogorsky)13من أن البيزنطيين لم يوجيوا ألسطوليم ة
سقوط الدولة األموية ،فكان من جراء ىذا اإلىمال ما لحقيم من ىزائم في جزيرتي كريت
عندما وقعتا بيد العرب

المسممين".

وصقمية،

وال يمكن إغفال حقيقة ،من أن البحر المتوسط في بداية العصر العباسي كان ىادئا من

الناحية الحربية ،إذا ما قيس بالعصر األموي ،ونتج عن ذلك أن نشطت فيو التجارة بين أطرافو ،مما
قاد اإلمبراطورية البيزنطية أن تيمل قوتيا البحرية ،حتى أنيا كانت أضعف من أن تحمي شواطئيا

مع الدول األخرى ومنيا الدولة العباسية ،ألن حجم وطبيعة قوتيا البحرية كانت ميممة وضعيفة ،ما
عدا بند كبرياتون البحري المرابط عمى سواحل آسيا الصغرى والمكمف بالحفاظ عمى حدودىا ،وقطع

الطريق أمام أية محاولة عربية تستيدف العاصمة القسطنطينية ،وعدت ىذه القوة قوة طوارئ ليس

أكثر (.)14

ومن جانب االمبراطورية البيزنطية ،فقد حدث تطور خطير في القرنين الثاني والثالث لميجرة

/الثامن والتاسع لمميالد ،تمثل برحيل السفن التجارية واألسطول البيزنطي من البحرين المتوسط

وايجة إلى البحر األسود ،ويرتبط ىذا االنتقال بسبب ظروفيا وعالقاتيا مع جيرانيا في الشمال -

البمغار ،الروس ،والخزر -في المجالين الحربي والتجاري ( ،)15ويفسر ذلك عمى أنو خروج طوعي

من قبضة العرب البحرية ،والتركيز عمى إقميم العاصمة البحرية ،وكان لألوضاع الداخمية والخارجية
لالمبراطورية البيزنطية أثرىا في وضع الصراع الحربي العباسي البيزنطي في شرق البحر

المتوسط،

فقد انشغمت بيزنطة بمشكالتيا الداخمية والخارجية طيمة ىذه المدة ،وانعكست أيضا عمى بحريتيا في

البحر المتوسط ،فالصراع مع البمغار استمر عشرين عاما متواصمة وللمدة من -136

210ىـ825-754/م ( ،)16وداخميا كانت الحركة الال إقونية (ضد عباد الصور) قائمة ،كما أن ثورة
توماس الصقمبي وما صاحبيا من حرب أىمية داخمية استمرت ثالث سنوات (823-821م( ،وما
ترتب عمييا من ضعف قوة االمبراطورية البيزنطية بشكل عام ،والبحرية بشكل خاص ،ويرى ()17

 A. Vasilivمن "أن فتح العرب المسممين لكريت وصقمية كان نتيجة لثورة توماس ،ألنيا أشغمت

بيزنطة عما يدور من أحداث في البحر المتوسط ،وكانت فرصة مواتية لمعرب المسممين ،ألن يعززوا
نفوذىم في مركز البحر

المتوسط".

ومما يوضح ضعف البحرية البيزنطية طيمة تمك المدة ،وعالقتيا بالخالفة العباسية ،ىو

تركيز ىجماتيا عمى الجبية البرية -الثغور الشامية والجزرية ،-مستغمين انشغال الخالفة في ترتيب
أوضاعيا الداخمية ،كما حدث في السنوات 133ىـ 751 /م138 ،ىـ756-755/م ،واالوقات
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الالحقة ،ولم تيمل الخالفة العباسية جبية الثغور البرية ،وان كانت قد أجمت الرد إلى الوقت المالئم
(.)18

ويفسر تركيز االمبراطورية البيزنطية عمى الجبية البرية في السنوات األولى من حكم األسرة

االيسورية 820-717م ( ،)Isouriaألنيم اىتموا أيضا بآسيا الصغرى العتقادىم أنو يجب

االعتماد عمى الواليات الشرقية ،وليس مكانا آخر ،ألىميتيا االقتصادية والسياسية (.)19
ويمكن القول ،أن العصر العباسي األول ،قد تميز بأنو عصر الجياد والحروب المستمرة ضد

االمبراطورية البيزنطية  ،الذي استمزم جيدا وحمالت برية وبحرية كبيرة قادىا أو أرسميا الخمفاء

العباسيون وركزوا عمى الجيش البري أكثر من البحري  ،واستخدموا األخيرة بما يعزز القوة البرية

ويحقق الخطة السوقية في الدفاع عن حدود الخالفة واضعاف العدو التقميدي  ،وتناولت المصادر

العربية ،عناية العباسيين بالبحرية ،التي كان ليا دور فعال وحققت السيادة والسيطرة عمى شرق البحر

المتوسط وجزره ،ومنيا جزيرة قبرص الميمة الموقع ،ألن السيطرة عمييا يعني الوصول والسيطرة عمى
شرق البحر المتوسط ،واستخداميا بما يخدم مصالحيا وتحقيق أىدافيا  ،كونيا تعد حجر الزاوية ألية
دولة تصل إلى مركز الزعامة والسيادة والقوة في ىذه الجيات ،في الوقت نفسو ،كان قربيا من سواحل

وثغور بالد الشام ومصر تعكس أىميتيا كونيا قاعدة لشل حركة األسطول البيزنطي  ،وتعزيز قوة
العباسيين في شرق البحر المتوسط (.)20

ويمكن إجمال دوافع العباسيين البحرية في ثغور وشرق البحر المتوسط بما يأتي:

•
•
•
•

إرسال حم الت الجياد البحري إلى جزر البحر المتوسط وسواحل االمبراطورية البيزنطية.

حماية الثغور الشامية والمصرية والدفاع عنيا ،وابعاد الخطر البيزنطي ،وتحجيم دوره المضاد.

إشغال البيزنطيين بقوة البحرية العباسية ،والحصول عمى الغنائم ،وتدريب

المقاتمين.

يذ المعاىدات المبرمة ،كالصمح مع سكان الجزر ،وبخاصة جزيرة
إقرار المواثيق وتنف

• مراقبة تحركات األسطول البيزنطي ،والغارات المفاجئة عميو.

قبرص.

• اتخاذ قواعد بحرية متقدمة وميمة لألسطول العباسي ،وامكانية منح والتيا صالحيات أوسع كما
حصل مع أمراء جزر كريت وقبرص وصقمية.

• وأخي ار فرض السيادة البحرية العباسية وتحقيق مصالح الخالفة التجارية(.)21

ثانياًا :مظاىر عناية العباسيين بالشؤون البحرية

حظيت البحرية العباسية في ثغور وسواحل بالد الشام ومصر بعناية كبيرة من الخمفاء العباسيين

وبمستوى ينسجم وطبيعة األوضاع ىناك ،ويرتبط ذلك بأىمية إقميمي بالد الشام ومصر عند
الخالفة ،وقد اتخذت ىذهالعناية مظاىر

وأعمال عديدة منيا:

• الوالة :حيث تم ايالء إقميمي بالد الشام والمصر المذين يضمان الثغور والسواحل البحرية المطمة
عمى البحر المتوسط ،أشير الوالة ومن البيت العباسي أحيانا الذين عينوا عمال البحر من قبميم

من اجل حمايتيما وابقائيما قويين(.)22
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• االستحكامات الدفاعية :ظيرت ىذه العناية أوال من الخميفة أبي جعفر المنصور(-136
158ىـ775-753/م(  ،الذي أىتم بالحصون المنتشرة عمى السواحل ،ومدنيا ،فعمرىا

وحصنيا ،وبنى ما بحاجة إلى البناء فييا ،وكان ىذا العمل جزءا من الخطة السوقية الدفاعية

لتقوية ىذه السواحل ودفاعاتيا ،واستكمل ابنو الخميفة الميدي (169-158ىـ786-775/م( ما

كان قد بقي من المدن والحصون الدفاعية وقواىا بالرجال ،وكان عممو ىذا تنفيذا لوصية أبيو أبي

جعفر المنصور لتقوية ىذه األطراف ،وفي عيد الخميفة ىارون الرشيد (193-170ىـ-786/

808م) فقد أولى البحرية اىتماما خاصا ،واىتمامو نابع بالدرجة األولى من اىتمامو بالجياد ضد
البيزنطيين ،فأعاد تحصين الموانئ عمى السواحل ،وأعاد إلييا قوتيا ،وكذلك فعل الخميفة

المعتصم باهلل ،ونظم الخميفة المتوكل البحرية في جميع السواحل والثغور الشامية والمصرية،

وبنى الحصون عمييا ،لصد ىجمات البيزنطيين ،كما حدث في سنة 239ىـ854/م ،عندما انشأ
حصون دمياط ثم شيد حصنين آخرين في الفرما وتنيس (.)23

• إنشاء دور صناعة السفن وبناء األساطيل :ورث العباسيون -كما مر– قوة بحرية ال بأس بيا
من األمويين ،لكنيم لم يتركوىا عمى حاليا ،بل أضافوا إلييا بما يعزز قوتيا بالعدة والعدد ،وأول

خبر بيذا الشأن ،صدر من الخميفة أبي جعفر المنصور ،الذي أمر الكثير من رجال الدين غير
المسممين بأن يعمموا في أحواض البحر ببناء السفن في مصر ،مقابل إعفائيم من الجزية(،)24

كما قوى الخميفة ىارون الرشيد األسطول ،إذ أصبح أسطولو في بالد الشام ومصر كبي ار وقويا،
فضال عن قيامو بإقامة صناعة لم يقم قبمو بيا أحد( ،)25وكانت لمرشيد عناية بالبحرية في ىذه

األطراف ما عدا ما ذكرناه( ،(26وانشأ العباسيون أسطول طرسوس البحري ،وتركزت صناعة

السفن في صور وطرابمس وطرسوس ،وفي الساحل المصري في كل من دمياط وتنيس ،وكانت

دور الصناعة تزود القوة البحرية العباسية بالمراكب البحرية وبمختمف األحجام ،ونقف عند أمر

الخميفة المعتصم باهلل (227-218ىـ841-833/م (عندما جعل بناء السفن بطرسوس

متطورة ،فقد بمغ عددىا بحدود ثالثمائة مركب سنة 227ىـ841/م ،وقد شحنت ىذه الثغور

بالمقاتمين األقوياء المزودين بالسالح الفردي والجماعي ،وكل التجييزات ،فضال عن قيام العرب
تطبيقي ،أم التعميم
ا
المسممين بتدريب مستمر سواء عن طريق الحمالت البحرية بوصفيا جانبا

ي ،وأمر الخميفة المتوكل بترتيب المراكب في السواحل جميعيا
والتدريب النظري بوصفو نظر ا
سنة 247ىـ861/م ( ،(27وأقام صناعة دار السفن بدمياط وتنيس(.)28

• الدعم المالي :خصصت الخالفة العباسية نفقات كبيرة لقوتيا البحرية ،واتخذت ىذه النفقات
أشكاال عديدة ،لدور الصناعة وتحصين الثغور والسواحل ،ورواتب الجند ،ونفقات الحمالت

وكل ما لو عالقة بالشؤون البحرية ،وليست لدينا معمومات كافية عن تمك النفقات ،عدا
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إشارات منيا ،أن الخميفة أنفق األموال في الثغور والسواحل لتكون قوية ،وأن مقدار النفقة
عمى المراكب لمرة واحدة إذا غزت من مصر والشام نحو مائة ألف دينار(.)29

• القواعد البحرية :كانت إعادة الحياة إلى القواعد السابقة في العصر األموي ،واستحداث

قواعد بحرية قد لقيت العناية من الخالفة العباسية ،ألنيا تعد مصد ار لمجياد والدفاع عن تمك

الثغور والسواحل في ىذه األطراف الميمة ،وألن ىذه القواعد كانت مركز صناعة وتجمع
األساطيل العباسية ،ومنيا تنطمق الحمالت البحرية لميجوم عمى األعداء وفتح جزر البحر

المتوسط وسواحمو ،فضال عن تصدييا لألسطول البيزنطي المعادي( .)30وقد عال شأنيا بعد

السيطرة عمى جزيرة كريت ،فقد أصبحت دمياط أىم ميناء حربي يزود األسطول العربي في
كريت بحاجتو من المراكب والعتاد ،ولم تفقد أىميتيا ،بل ظمت قاعدة أمينة وميمة ،وتلييا
تينس القاعدة الثانية الحصينة بأسوارىا التي بمغ عدد أبوابيا تسعة عشر بابا من الحديد

واستمرت صامدة( ،)31أما في بالد الشام ،فان القواعد كانت أمينة وفييا من القوة والبأس،
مما عال شأنيا وشأن العباسيين في البحر المتوسط ،ومن أشيرىا ،طرسوس المشيورة

بجيادىا ،وطرابمس الميناء العجيب الذي يتسع للمراكب الكثيرة ،وصور التي انطمقت منيا
الحمالت البحرية ضد االمبراطورية البيزنطية (.)32

• إحكام األمان والمراقبة في الموانئ :وذلك باقامة المراقب والمناظر والمواقيد والمآصر فييا
بوضع سالسل عظيمة تمنع عند اعتراضيا الداخل والخارج الى ا لمراكب فضال عن وجود
حراس وأمناء في الموانئ كما في صور وعكا وبقية الموانئ األخرى

(.)33

ثالثاًا :النشاط البحري العباسي وأثره في شرق البحر المتوسط

يرتبط النشاط الحربي بسياسة الخالفة العباسية ،وحجم القوة الحربية والعناية بيا ،وأوضاع

األساطيل المعادية ،وقواعده في مياه البحر المتوسط ،وحركتو وأساليبو ،وكان ألوضاع جزر البحر
المتوسط نصيب في ذلك ،فضال عن أن كل واجب يوكل إلى البحرية العباسية ليس بالضرورة أن

يكون موجيا ضد اإلمبراطورية البيزنطية مباشرة ،فكل ىذه الجوانب تشكل بمحصمتيا النيائية طبيعة
ىذا النشاط وحجمو وأىدافو وأساليبو.

ويمكن القول ،أن األسموب الذي سارت عميو األساطيل العباسية في شرق البحر المتوسط،

غمب عمييا الطابعين الدفاعي واليجومي في آن واحد ،وتبعا ألحوال الثغور والسواحل الشامية
والمصرية ،تعززه طبيعة االستحكامات والتحصينات الدفاعية الساحمية ،وتدافع عنو المراكب الحربية
الموجودة والمنتشرة في القواعد عمى طول تمك السواحل ،التي كانت في وضع إنذار وعمى أىبة
االستعداد لصد أي اعتداء بيزنطي متوقع ،وتنفيذ أي واجب يوكل إلييا في تمك األطراف.
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وألجل أن تكون صورة ىذا النشاط واضحة وعمى حقيقتيا وحجميا ،يمكن تناوليا عمى الشكل
اآلتي:
•

نشاط يقع ضمن نطاق الخالفة في تمك األطراف ،وقوة معززة لمقوة البرية ومكممة ليا ضد
األخطار

•

الداخمية.

نشاط موجو أساسا ضد االمبراطورية البيزنطية ،وتنفيذ حمالت بحرية إلى أىدافيا ،وردع أي
اعتداء.

•

وأخي ار ،نشاط لفرض السيادة العباسية البحرية في شرق البحر

المتوسط.

أما النشاط األول ،فقد استخدم العباسيون أساطيميم مع الجيش البري من اجل تثبيت أركان دولتيم
والقضاء عمى الخارجين في أطراف الخالفة الساحمية ،سجموا أول مشاركة في عيد الخميفة أبي
العباس ،كما مر ( ،)34واستخدموا األسطول لمقضاء عمى بعض الفتن الداخمية ،ومنيا التي حدثت

بمصر سنة 210ىـ825/م ،فقد أرسمت الخالفة زمن المأمون218-198ىـ833-815/م ،المرابط
بثغر طرسوس إلى مدينة تنيس ،فأنيى تمك الفتنة بالتعاون مع القوات المرابطة والمرسمة إلى
سفن من الشام
ىناك( ،)35وتضيف المصادر إن سفن عبد اهلل بن طاىر قائد الخميفة المأمون أرسل ا

يقودىا عمي بن الجروي العارف بالحرب في البحر إلى مصر سنة211ىـ826/م ( .)36وتكمن أىمية
ىذا النشاط الداخمي في توضيح قوة الخالفة البحرية من جية ،كما يعد بحد ذاتو تدريبا لألساطيل في
حركتيا ومقاتمييا

من جية ثانية.

ىناك من يرى (،(37أن
أما الجانب الثاني ،وىو الموم ،الموجو ضد االمبراطورية البيزنطية ،ف
األسطول العباسي لم يكن ذا تأثير كبير ،وكل ما استطاع عممو ،ىو مراقبة األسطول البيزنطي والغرة
المفاجئة عمى السواحل البيزنطية ،معممين ذلك ،بان أىداف األسطول العباسي تغيرت عما كانت
عميو في العصر األموي ومنيا ىدف االستيالء عمى القسطنطينية ،إال أن األيام األولى من حكم
العباسيين شيدت مطمع نشاط بحري قوامو شن حمالت وغارات ذات أىداف محددة ،لم تمبث أن

تطورت إلى حمالت بحرية منظمة وكبيرة ،وان اختمفت آثارىا عن نتائج الحمالت البرية عمى جبية
الثغور البرية ،غير أنيا كانت نواة لمنشاط البحري في الفترات الالحقة

(.) 38

وأول أخبار الحمالت العباسية ،ىي تمك التي قادىا العباس بن سفيان الخثعمي

سنة146ىـ 763/وكانت موج هة إلى جزيرة قبرص ،وتعد أول حممة بحرية في العصر العباسي(.)39
وتشير المصادر البيزنطية ( ،)40الى أن القائد) "باناكس ( Banacesالذي ىو ثمامة بن
أبي وقاص ،قد قام بأول حممة بحرية سنة 157ىـ773/م عمى شواطئ ايسورة بآسيا الصغرى ،لمغارة
عمى بعض المدن الساحمية ومنيا ، Syzeوكانت تمك الحممة نشاطا مساندا لميجمات البرية في

الثغور ،وأرسل العباسيون حمالت بحرية عديدة ضد االمبراطورية البيزنطية ،وبخاصة في السنوات
161-160ىـ777-776 /م ،)41(،وفي عيد الرشيد أرسمت أكثر من حممة ،ومنيا حممة
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174ىـ790/م ،التي تمكنت من إلحاق اليزيمة باألسطول البيزنطي المرسل من االمبراطورة ايريني
إلى ساحل أتالية ،وقد اسر قائد األسطول البيزنطي الستراتيجوس ثيوفانس ، Theophanesقائد بند
كبرياتون البحري ،وحمل أسي ار إلى الخميفة ىارون الرشيد ،وتزامن ىذا الحدث مع اشتداد الحمالت

البرية عمى الثغور ( ،)42وان سبب إرسال االمبراطورة أسطوليا كان استغالليا األوضاع المضطربة
في بالد الشام ( ،)43في حين ترى المصادر البيزنطية ،أن ىذا الحدث تم عقب اسر األسطول
البيزنطي بعض السفن العباسية التي كانت في طريقيا من مصر إلى بالد الشام ،وما حممة األسطول

العباسي عمى قبرص في ىذه السنة ،إال دليل عمى أن األسطول البيزنطي كان يراقب مشروع حممة
عباسية إلى قبرص(.)44
غمب عمى ىذه المدة ،انطالق المراكب العباسية من القواعد الشامية والمصرية نحو جزر

البحر المتوسط ،وح ينما تخرج أية جزيرة عن عيدىا أو تشكل خط ار عمى أطراف الخالفة

البحرية،

ويبدو أن جزيرة قبرص كانت أكثر عرضة لمحمالت البحرية العباسية ،وبخاصة عندما تنكث

عيدىا،

وتخل بشروط المعاىدتين المتين عقدتيما مع العرب المسممين من قبل ،ومن الواضح ،إن ىذا النشاط

يرتبط أيضا بتطمع العباسيين الستعادة مركزىم في قبرص

(.)45

وكان عام 190ىـ805/م ،نقطة

تحول في القوات البحرية العباسية والسيما في السواحل الشامية بخاصة ،فقد اتخذ األسطول موقفا
ىجوميا عمى قبرص بعد ىدوء نسبي قدره البعض بخمسين عاما تقريبا ،فعاصرت حممة الرشيد عمى
ىرقمة ،حممة بحرية عمى قبرص ،وتعد من أىم الحمالت ،فقد أمر الرشيد قائده حميد بن معيوف بن

يحيى لمتوجو إلى قبرص ،عندما تمادى أىميا في نكثيم لمعيد ،فيدم وحرق ،وسبى من أىميا من(-16
 17ألف (فأقدميم مدينة الرافقة ،وتولى بيعيم القاضي أبو البحتري ،وقد بيع أسقف قبرص بألفي دينار
(.)46
وال بد من االشارة الى إن سياسة العباسيين تجاه قبرص ،قد اتضحت في عيد الخميفة أبي

جعفر المنصور ،إذ ورد عنو ،انو رد جزية أىميا إلى ما كانت عميو أيام والي بالد الشام في عيد

الخميفة عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان سنة 28ىـ648/م ( .)47وفي عيد الرشيد تطمع

العباسيون إلى استعادة مركزىم ،واستغموا نكث العيد ،فقاموا بحمالت عمى قبرص سنة -174
190ىـ805-790/م (.)48
شنت االمبراطورية البيزنطية حمالت بحرية ضد السواحل الشامية والمصرية ،في السنوات

المحصورة بين 841-821م ،ومنيا في سنة 213ىـ828/م ،وفي سنة 226ىـ841/م ،ونيبت فييا
مدينة أنطاكية ،وعمى الرغم من أن البحرية البيزنطية قد فقدت جزءا من أسطوليا خالل ثورة توماس
الصقمبي 823-821م ،عندما دمر األسطول االمبراطوري ،األساطيل االقميمية ليا ،إال أن ىذه

الحمالت قد نبيت إلى ضرورة وجود قوة بحرية عباسية قوية وكبيرة ،لحماية السواحل الشامية ،فضال
عن المعونة المباشرة والتنسيق مع أسطول جزيرة كريت العباسية ( .)49وترابطا مع ىذه األحداث فقد
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أمر الخميفة المعتصم باهلل ببناء السفن في بالد الشام ،وتحرك األسطول العباسي المكون من أربعمائة
سفينة بحر ايجة في سنة 227ىـ842/م وبقيادة احمد بن دينار) (Apodenarعند البيزنطيين ،إال

أن العواصف دمرت معظمو( .)50وكانت لمعباسيين حمالت ضد البيزنطيين بح ار منيا حممة الفضل

بن قارن اخو مازيار الطبري) ت250ىـ864/م) في عشرين مركبا فافتتح انطالية سنة
246ىـ860/م (.)51
أما النشاط الثالث واألخير ،وىو فرض السيادة ،فانهبدأ مع بداية الحكم العباسي ،إال انو أصبح أكثر

وضوحا في خالفة المأمون ،عندما حدثت مشكمة الربضيين األندلسيين الذين حطوا في إسكندرية
مصر ،وكان موقف الخميفة منيم ،أن اشترط عمييم الخروج منيا إلى أية منطقة ليست خاضعة

لمخالفة ،عمى أن يزودىم بالمراكب والسالح ،فاختاروا جزيرة كريت ،الخاضعة لمبيزنطيين ،وسيطروا
عمييا سنة 212ىـ827-826/م ( ،)52وكانت السيطرة عمى جزيرة كريت بسفن وأسمحة عباسية من

مصر ،ودخموا في أمان الخالفة وفي ظل سمطة العباسيين ،مما أتاح ليم المجال أن يقوموا بنشاط

بحري متواصل وفعال ضد االمبراطورية البيزنطية ،وبذلك أصبحت كريت أىم أقاليم الخالفة العباسية
وعد
نكاية عمى البيزنطيين ( ،(53ال بل يرى خسارة بيزنطة ليا ،بأنيا نكسة قاتمةَ ،د
 Ostrogorskyاستيالء العباسيين عمى كل من كريت ،وصقمية الحقا ،بأنيا نكسة كبيرة منيت بيا
()54

االمبراطورية البيزنطية في المتوسط ،بل أسوأ نكسة لنفوذ البيزنطيين عمى ساحل االدرياتيك ،وبذلك
انتيت السيادة البيزنطية عمى أطراف البحر المتوسط ،وكانت إمارة كريت العربية االسالمية والتابعة
لمعباسيين قد استمر حكميا من سنة 350-212ىـ964-827 /م ـ ،تتبع التقسيم االداري وترتبط

بمصر ،فضال عن التنسيق البحري الحربي بين طرسوس وكريت ومصر في توجيو ضربات موجعة
ضد األسطول البيزنطي وقواعده ،وىكذا خسرت بيزنطة موقعا سوقيا من الناحية العسكرية والتجارية
والسياسية ،ممثال بموقع كريت ،وخمق ليا أزمة كبيرة في البحر المتوسط(.)55

لقد ترتب عمى فاعمية النشاط البحري العباسي في كريت بالتنسيق والتعاون المنظم والمخطط

مع قواعد وأساطيل بالد الشام ومصر من جية ،وأن استعادة البحرية العباسية عافيتيا ونشاطيا من
جية أخرى ،وأخذت ترسل حمالت متكررة ضد االمبراطورية البيزنطية ،وقد حاولت بيزنطة الحد من

ىذا النشاط أو إيقافو وبخاصة القادم من كريت ،ولذلك أرسمت حمالت متعاقبة عمى سواحل البحر

المتوسط في بالد الشام ومصر ،وغمب عمى تمك الحمالت صفة انتياز واستغالل انشغال الخالفة
والوالة لتحقيق أىداف محدودة ،كقطع االتصال والمعونة بين قواعد األساطيل العباسية لما تشكمو من

خطورة عمى أساطيميا في آسيا وبحر ايجة ،كما حصل في الحممة البيزنطية عمى دمياط سنة

238ىـ853/م ،في عيد الخميفة المتوكل عمى اهلل ،فحصل اليجوم في  10ذي الحجة النشغال
المسممين بيوم عرفة فرصة عيد األضحى المبارك ،فنفر المسممون وخرج األسطول البيزنطي من
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دمياط إلى تنيس ،ويبدو أن بيزنطة حصمت عمى غنائم وذخائر كانت معدة في طريقيا إلى
وىذا يعني أن الحممة كانت بتوقيت وبمعمومات تجسسية (.)56

وكان رد فعل العباسيين عقب الغارة،العناية باألسطول كما ونوعا ،وزيادة

كريت،

االستحكامات،

وتخصيص األموال واألرزاق لمجند ،كم ا عينوا الوالة ،واختاروا القادة ،وأمر الخميفة المتوكل ببناء

الحصون عمى السواحل وكان من أىميا حصن دمياط والفرما وتنيس عام 239ىـ .854/وبذلك "

وقعت العناية من ذلك الوقت بأمر األسطول وصار أىم ما يعمل بمصر ،وأنشئت الشواني برسم
األسطول (.)57

الخاتمة:

خالصة القول ،إن البحرية العباسية في ثغور شرق البحر المتوسط طيمة العصر العباسي

األول ،كانت استم ار ار لمبحرية في العصر األموي ،وقد حافظت عمى قوتيا وأدت دورىا في الدفاع عن
سواحل بالد الشام ومصر ،وحمتيا من الخطر البيزنطي ،واستطاعت أن تقوم بنشاط واسع وميم حقق

رضت سيادتيا عمى البحر المتوسط بعد أن فتحت جزره
أىدافيا ،وف

الميمة ،كريت ،قبرص ،صقمية،

والتقت مع أىل األندلس في السيادة ليصبح البحر المتوسط بحيرة إسالمية واستمر ذلك إلى القرن
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