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فـتـوح ـ ــات إسالمية
هشام املنشاوي

«ذات الصواري»  ..تاريخ وأحداث

معركة ذات ال��ص��واري معركة
ب��ح��ري��ة ح��دث��ت ف��ي ال��ع��ام  35هـ
655م بني املسلمني واإلمبراطورية
البيزنطية وانتهت بنصر املسلمني.
ومثلت هذه املعركة نهاية سيطرة
الدولة البيزنطية على البحر األبيض
املتوسط كما أنها أول معركة بحرية
يخوضها املسلمون.
بعد أن أمكن لألسطول اإلسالمي
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى س���واح���ل البحر
املتوسط ،ب��دءا ً من جزيرة رودوس
حتى برقة في شمال أفريقية ،جمع
قسطنطني ب��ن هرقل أس��ط��والً كان
ال��روم قد بنوه من قبل بهدف الثأر
من خسارتهم أمام املسلمني في البر،
وخ���رج األس��ط��ول ال��روم��ي بقطع
حربية تعدادها يوازي األلف.
ووصلت أخبار هذا احلشد البحري
إلى اخلليفة عثمان بن عفان ،الذي لم
ير ب ّدا ً من إعطاء اإلذن لصد العدوان.
وهكذا ،ارسل معاويةُ ،الذي كان أميرا ً
لبالد الشام آنذاك ،مراكبَ بقيادة بسر
بن أرط��أة ،واجتمع مع عبد الله بن
سعد بن أبي السرح في مراكب مصر،
وك��ان��ت حت��ت إم��رت��ه ،ومجموعها
مائتا سفينة فقط ،وسار هذا اجليش
اإلسالمي الذي ض ّم أشجع املجاهدين
املسلمني الذين انتصروا من قبل على
الروم في معارك عديدة .أما أسباب
هذه املعركة فعديدة ،منها :الضربات
وجهها املسلمون إلى
القوية التي ّ
الروم في أفريقية.
و إص��اب��ة ال���روم ف��ي سواحلهم
الشرقية واجلنوبية ،بعد أن سيطر
املسلمون بأسطولهم عليها .و خشية
الروم من أن يقوى أسطول املسلمني
فيفكروا في غزو القسطنطينية .و
إرادة قسطنطني بن هرقل استرداد
هيبة ملكه بعد اخلسائر املتتالية برا ً
على شواطئه في بالد الشام وساحل
ب��رق��ة .و رغ��ب��ة ال����روم ف��ي خ��وض
معركة ظنوا أنها مضمونة النتائج
كي تبقى لهم السيطرة في املتوسط،
فيحافظوا على جزره وينطلقوا منها
لإلغارة على شواطئ ب�لاد العرب.
و محاولة استرجاع اإلسكندرية

بسبب مكانتها عند الروم ،وقد ثبت
تاريخياً مكاتبة سكانها لقسطنطني
بن هرقل.
أم���ا م��ك��ان وق���وع امل��ع��رك��ة ،فهو
س��ؤال لم يجد امل��ؤرخ��ون له جواباً
م��وح��دا ً ،فاملراجع العربية لم حتدد
مكانها ،فالطبري في أخبار سنة 31
هجرية ،ربط حدوث ذات الصواري
مب��ا أص��اب املسلمون م��ن ال���روم في
أفريقيا ،وقال”:فخرجوا في جمع
لم يجتمع للروم مثله قط” ،أما ابن
األثير ،فلم يذكر في كتابه”الكامل في
التاريخ”مكانَ املعركة ،لكنه ربط
سبب وقوعها مبا أحرزه املسلمون من
نصر في أفريقيا بالذات .أما الدكتور
شوقي أبو خليل ،فلقد رجّ ح أن املعركة
كانت على شواطئ اإلسكندرية ،وذلك
لألسباب التالية:
ما أورده ابن خلدون حني قال”:ثم
بعث ابن أبي السرح السرايا ودوَّ خ
البالد فأطاعوا ،وعاد إلى مصر ،وملا
أص��اب اب��ن أب��ي السرح من أفريقية
م��ا أص��اب ورج��ع إل��ى مصر ،خرج
قسطنطني بن هرقل إلى اإلسكندرية
في ستمائة مركب”.
ع�����رف ع����ن أس����ط����ول ال���دول���ة
البيزنطية أنه صاحب ماض عريق،
فهو كان سيد البحر املتوسط قبل ذات
الصواري ،وهو أج��رأ على مهاجمة
السواحل اإلسالمية ،ولذلك رجح
شوقي أب��و خليل مجيء األسطول
ال��روم��ي إل��ى ش��واط��ئ اإلسكندرية
الستعادتها ،بسبب مكانتها عند
الروم ،ومكاتبة أهلها مللكهم السابق،
وه��و ب��ذل��ك يقضي على األس��ط��ول
الذي شرع العرب في بنائه مبصر،
فتبقى للروم السيطرة والسطوة في
مياه املتوسط وج��زره .كما أنه ال بد
من اإلشارة إلى أنّ املراجع األجنبية
ت��ع�رِّف ذات ال��ص��واري بـ”موقعة
فونيكة” ،وفونيكة هو ثغر يقع غرب
مدينة اإلسكندرية بالقرب من مدينة
مرسى مطروح.
أم��ا ع��ن أح���داث املعركة ،فتشير
امل��ص��ادر إل��ى أنّ الفريقني”بقيا في
عرض البحر ،وكان موقف املسلمني

حرجاً ،فقال القائد املسلم لصحبه:
أشيروا عليّ  ،فقالوا :انتظر الليلة
بنا لنرتّب أم��رن��ا ونختبر عدونا،
فبات املسلمون يصلّون ويدعون الله
ويذكرونه ،ويتهجدون ،فكان لهم
دوي كدوي النحل على نغمات تالطم
األمواج باملراكب”.
أم���ا ال�����روم ،ف��ب��ات��وا ي��ض��رب��ون
ال��ن��واق��ي��س ف���ي س��ف��ن��ه��م ،وأراد
قسطنطني أن يسرع في القتال ،ولكن
مل��ا ف��رغ عبد ال��ل��ه ب��ن سعد ب��ن أبي
السرح من صالته إماماً للمسلمني
في الصبح ،استشار رج��ال ال��رأي
وامل��ش��ورة عنده ،فاتفق معهم على

أن يجعلوا املعركة ب ّريّة على الرغم
مت
من أنهم في عرض البحر ،فكيف ّ
للمسلمني ذلك؟ أمر عبد الله جنده أن
يقتربوا من سفن أعدائهم ،فاقتربوا
حتى المست سفنهم سفن العدو،
فنزل الفدائيون إل��ى امل��اء وربطوا
السفن اإلسالمية بسفن الروم بحبال
متينة ،فصارت ألف ومائتا سفينة
كقطعة أرض ستجري املعركة عليها.
جال عبد الله بن سعد على جنوده
يعظهم وي��أم��ره��م ب��ت�لاوة ال��ق��رآن
ال��ك��رمي ،خصوصاً س��ورة األن��ف��ال،
ملا فيها من معاني الوحدة والثبات
والصبر .وب��دأ ال���روم القتال ،فهم

في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما
وانقضوا
ّ
قالوا»بل امل��ا َء امل��ا َء امل��اءَ»،
ع��ل��ى س��ف��ن املسلمني ب��داف��ع األم��ل
بالنصر ،مستهدفني توجيه ضربة
أول��ى حاسمة يحطمون بها شوكة
األسطول اإلسالمي.
انقض الروم على صفوف املسلمني
ّ
احملاذية لسفنهم ،وصار القتال كيفما
ات��ف��ق ،وك��ان قاسياً على الطرفني،
وس��ال��ت ال��دم��اء غ��زي��رة ،وسقطت
اجلثث في امل��اء ،وضربت األم��واج
السفن حتى أجلأتها إل��ى الساحل،
وقُتل من املسلمني الكثير ،كما قتل
من الروم ما ال يحصى ،حتى وصف

األسطول اإلسالمي

أسباب املعركة
إجهاض ق��وة البحرية اإلسالمية النامية.
يقول أرشيبالد .د .لويس بعد أن حت��دث عن
غ��زو األس��ط��ول اإلس�لام��ي لقبرص“ :ويظهر
أن ال��غ��ارات ال��ت��ي انتهت باحتالل اجل��زي��رة
أث��ارت حماسة الدولة البيزنظية نحو البحر،
ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة ،وكان
هذه العمليات قد توقفت منذ فشلها في معركة
اإلسكندرية عام  645م  25 -هـ.
أع� ّد قنسطانز الثاني خليفة هرقل أسطوالً
كبيرا ً ت��راوح ع��دده من  800سفينة شراعية،
والتقى هذا األسطول في السنة ذاتها بأسطول
صغير مشترك بني العرب واملصريني مكون من
 200سفينة أقلعت من شواطئ سورية قرب
موضع يقال له فونيكس  Phoenicusبآسيا
الصغرى ،وتعرف هذه الواقعة بواقعة ذات
الصوراي”.
ي��ق��ول إرن��س��ت وت��ري��ف��ور دي���ب���وي“ :لقد
ب��دأ ال��ع��رب بشدة ف��ي حت��دي س��ي��ادة بيزنطة
البحرية ،وهزموا أساطيل اإلمبراطور قنسطانز
الثاني واس��ت��ول��وا على بعض اجل��زر شرقي
البحر األبيض املتوسط” .وف��ي موضع آخر
يقول“ :وفي البحر استولى املسلمون على
رودس  654م ،وهزموا أسطوالً بيزنطيا ً يقوده
قنسطانز بنفسه في معركهة بحرية عظمى
خارج ساحل ليكيا ( 655م)”.
يقول الدكتور عبد املنعم ماجد“ :ويظهر أن
النشاط املتزايد من قبل العرب أخاف بيزنطة
بحيث إن اإلمبراطور قنسطانز الثاني (-642

 668م) جمع عددا ً من املراكب لم يجمعها من قبل
تزيد على ألف مركب ،وسار بها بقصد مالقاة
أسطول العرب ،أو بقصد احتالل اإلسكندرية
العظمى كبرى موانئ البحر األبيض ،فخرجت
إليه أساطيل العرب في أعداد كبيرة بقيادة عامل
مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح”.
انتقام البيزنطيني ملا أصابهم على أيدي
املسلمني في إفريقية واس��ت��رداد مصر .وذلك
ما ي��راه الطبري حيث يقول“ :وخرج عامئ ٍذ
قسطنطني بن هرقل ملا أص��اب املسلمون منهم
بإفريقية” .ويتفق معه ف��ي ذل��ك اب��ن األثير
فيقول“ :وأما سبب هذه الغزوة فإن املسلمني
ملا أصابوا من أهل إفريقية وقتلوهم وسبوهم،
خرج قسطنطني بن هرقل في جمع له لم جتمع
الروم مثله مذ كان اإلسالم”.
وقال عبد الرحمن الرافعي وسعيد عاشور:
“وفي سنة 34هـ  654 -م خرج اإلمبراطور
قنسطانز ال��ث��ان��ي على رأس حملة بحرية
كبرى في محاولة لالستيالء على اإلسكندرية
واسترداد مصر من العرب”.
إجهاض تدابير املسلمني لغزو القسطنطينية
عاصمة بيزنطة .وذل��ك ه��و م��ا ي��راه امل��ؤرخ
البيزنطي تيوفانس حيث ي��ق��ول“ :في هذا
السنة جهز معاوية اجليش وزوده بأسطول
ضخم قاصدا ً محاصرة القسطنطينية ،وأمر
بتجميع األسطول كله في طرابلس فينيقيا.
فلما علم بذلك أخوان نصرانيان من أهل املدينة،
هاجما السجن وحطما األب��واب وأطلقا سبيل

امل��ؤرخ البيزنطي»ثيوفانس»هذه
املعركة بأنها كانت يرموكَ ثانيا ً على
الروم ،ووصفها الطبري بقوله»:إنّ
ال��دم ك��ان غالباً على امل��اء ف��ي هذه
املعركة».
ح��اول ال���روم أن يغرقوا سفينة
القائد عبد الله بن أبي السرح ليبقى
ج��ن� ُد املسلمني دون ق��ائ��د ،فتقدمت
م��ن سفينته أخ���رى روم��ي��ة وألقت
إليها السالسل لتسحبها وتنفرد بها،
لكن”علقمة بن يزيد الغطيفي”أنقذ
السفينة والقائد ،عندما ألقى بنفسه
على السالسل وقطعها بسيفه ،وصمد
املسلمون وصبروا كعادتهم ،فكتب

الله لهم النصر مبا صبروا ،واندحر ما
تبقى من األسطول الرومي.
وكاد األمير قسطنطني يقع أسيرا ً
في أيدي املسلمني ،كما ذكر ابن عبد
احلكيم ،لكنه جلأ إلى الفرار مل ّا رأى
قواه تنهار ،وجثثَ جنده تطفو على
سطح امل��اء وتلقي بها األم��واج إلى
ال��س��اح��ل ،وق��ط��عَ أس��ط��ول��ه تغرق
قطعة قطعة ،فف ّر مدبرا ً واجلراحات
ف��ي جسمه ،وأل��ق��ت ب��ه ال��ري��ح في
جزيرة صقلية ،فسأله أهلها عن أمره
فأخبرهم ،فقالوا :لو دخل املسلمون
لم جند من يردَّهم ،فقتلوه وخلُّوا من
كان معه في املراكب.

احملجوزين جميعاً ،ثم هاجموا رئيس املدينة
وق��ات��ل��وه ورج��ال��ه كلهم وه��رب��وا إل��ى تخوم
الروم ،غير أن معاوية لم يغير رأية في حصار
القسطنطينية ،بل جاء بجيشه -يقصد أسطولي
الشام ومصر -إلى قيصرية وكيادوكيا ،وعينّ
أب��وال ب��اروس  - Abula Barusيقصد عبد
الله بن سعد بن أبي سرح  -قائدا ً لألسطول،
فقدم هذا فينيقيا إلى مكان في ليكيا []Lycia
حيث كان اإلمبراطور قنسطانز مقيما ً مبعسكره
وأسطوله ودخل معه في معركة بحرية”.
حرمان املسلمني من احلصول على األخشاب

ال�لازم��ة لصناعة السفن .وه��ذا السبب ذكره
أرشيبالد لويس كسبب محتمل ملعركة ذات
ال��ص��واري ،حيث ق��ال“ :ومما يلفت النظر أن
املكان ال��ذي دارت فيه املعركة ،وه��و ساحل
األناضول ،يزدحم بغابات السرو الكثيفة ،وهو
الشجر املستخدم في ص��واري السفن ،ولعل
البيزنطيني قرروا القيام بتلك املعركة ليحولوا
بني اخلشب الالزم لصناعة السفن هناك ،وبني
وقوعه في قبضة العرب ،وإذا صح هذا الزعم
فإنه يقوم دليالً على أهمية اخلشب في الصراع
البحري بني العرب وبيزنطة”.

نتائج «ذات الصواري»
اوال كانت ذات الصواري أولَ معركة حاسمة
في البحر خاضها املسلمون ،أظهر فيها األسطول
الفتي الصبر واإلميان ،كما عمد املسلمون فيها إلى
استخدام خطاطيف طويلة يجرّون فيها صواري
سفن األعداء وأشرعتها ،األمر الذي انتهى بكارثة
على الروم.
ثانيا كانت ذات ال��ص��واري ح��� ّدا ً ف��اص�لاً في
سياسة ال���روم إزاء املسلمني ،ف��أدرك��وا فشل
خططهم في استرداد هيبتهم أو استرجاع مصر
أو الشام ،وأصبح البحر املتوسط بحرا ً إسالمياً
صافياً بعد أن ك��ان بحيرة روم��ي��ة ،واستطاع
امل��س��ل��م��ون ف��ت��ح ق��ب��رص وك��ري��ت وكورسيكا
وسردينيا وصقلية وجزر البليار ،ووصلوا إلى
جنوة ومرسيليا.
ثالثا قتل قسطنطني فتولى ابنه الرابع من

بعده ،وكان حدثا ً صغير السن ،ما جعل الظروف
مواتية لقيام حملة بحرية وب��ري��ة إسالمية
تستهدف العاصمة روما.
رابعا انكب املسلمون على دراسة علوم البحر
وصناعة السفن وكيفية تسليحها وأسلوب
القتال عليها وعلوم الفلك املتصلة بتسييرها في
البحار ومعرفة مواقفها على املصورات البحرية
املختلفة ،فعرفوا اإلسطرالب والبوصلة الفلكية
وطوروها إلى امل��دى ال��ذي استفاد منه بعد ذلك
البحارة الغربيون أمثال :كريستوف كولومبوس،
وأميريكو فاسبوتشي في اكتشافاتهما.
كما ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ جناح املسلمني في
هذه املعركة يعود إلى قائدهم عبد الله بن سعد
بن أبي السرح وما اتصف به من رباطة جأش
ومقدرة فائقة في إدارة احلروب.

لم يكن للمسلمني عهد بركوب البحر أو احلرب في أساطيله ،لكنهم
وجدوا من خالل فتوح بالد الشام أن األسطول البيزنطي مصدر تهديد
خطير ومباشر ألمنهم وأمن املناطق املفتوحة واستقرار اإلسالم فيها،
فأدركوا أن بناء أسطول إسالمي ضرورة استراتيجية حيوية ،وأول من
أقترح بناء اسطول بحري إسالمي كان معاوية بن أبي سفيان والي بالد
الشام على اخلليفة عمر بن اخلطاب ولكن لم يتم بناء اسطول عسكري
إسالمي إال في عهد اخلليفة عثمان بن عفان فكانت نواة هذا األسطول
من السفن التي وجدوها في موانئ الشام ومصر ،ثم انطلقوا إلى صناعة
السفن في دور الصناعة ،وهكذا دخل السالح البحري في االستراتيجية
العسكرية اإلسالمية ألول مرة في تاريخ املسلمني ،وبدأ هذا السالح
الناشئ بسرعة مذهلة في ممارسة العمليات البحرية.
وك��ان من الطبيعي أال تقف بيزنطة مكتوفة األي��دي أم��ام تلك القوة
البحرية التي قامت في البحر األبيض املتوسط ،وأصبح حتت يدها أغلى
ما كانت متلك من دور للصناعة وقواعد بحرية في عكا واإلسكندرية،
مما يشكل تهديدا ً خطيرا ً لسيادتها التي امتدت زمنا ً بال منافس .واتخذت
العمليات البحرية لألسطول اإلسالمي شكلني :عمليات تستهدف غزو
جزر البحر األبيض ذات األهمية االستراتيجية في تأمني الشام ومصر.
عمليات القتال البحري ضد أسطول بيزنطة مثل معركة ذات الصواري
موضوع هذا البحث.

