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 مارة بني حفص في جزيرة كريت إمارة العربية المعروفة باإل

 م ( 728/116هـ/053 -262)

 (دراسة أثرية حضارية)في ضوء الشواهد االثرية 

 محمد عبد الودود عبد العظيم عبد الوهابد. 

 ملخص البحث 

إلمارة العربٌة التً أسسها لإهتمت بعض الدراسات األجنبٌة بتناول اإلطار التارٌخً     
 -212) رض جزٌرة كرٌت فً الفترة ما بٌنأبً حفص عمر البلوطً علً أ

ب الهامة فً تارٌخ نام(، وقد تناولت هذه الدراسات العدٌد من الجو728/161هـ/353
 .1تلك المرحلة من عمر الجزٌرة

ثل هذه الدراسات علً العدٌد من المصادر فً التؤرٌخ لتلك وقد إعتمدت م
حداث التً لتً اسهبت فً تسجٌل تارٌخ تلك األالفترة، وفً مقدمتها المصادر البٌزنطٌة ا

رض الجزٌرة بشكل وافً، تلك االحداث التً لعبت دورا مهما فً تارٌخ أمرت بها 
ب ناغفلت الجوأجدها قد ذلك، نمنطقة البحر المتوسط منذ وقت مبكر. ولكن بالرغم من 

 الجزٌرة. التً مرت بها األحداثتارٌخ ستقراء إالفنٌة التً ٌمكن من خاللها ثرٌة واأل
تً سجلتها حداث التارٌخٌة التوثٌق الوقائع واأل إلًهذه الورقة  لذا هدفت

ت عربٌة، والربط بٌن هذه كانم أت هذه المصادر بٌزنطٌة كانأالمصادر القدٌمة سواء 
ومواقع وعمالت نقدٌة من هذه الفترة  تصاوٌرمادٌة من  شواهدلمصادر وما وصلنا من ا

مارة ملة ورإٌة واضحة عن تارٌخ تلك اإلصورة كا إلً نهاٌةالتارٌخٌة. للوصول فً ال
سنة كما سٌتضح من 135العربٌة التً حكمت الجزٌرة وما حولها من الجزر قرابة 

 خالل هذا البحث. 
القٌام بعمل متكامل عن تارٌخ تلك الفترة وظروفها  إلً ثكذلك ٌؤمل الباح

، مسؤلة نقص الحماسة فً هذا الصددالسٌاسٌة والفنٌة والمعمارٌة، ولعل مما ٌزٌد من 
التناول جاء فً  أنسالمً فً جزٌرة كرٌت، حٌث نجد عمال المتكاملة عن الوجود اإلاأل

كافً لتغطٌة تارٌخ دولة شكل مقتطفات هنا وهناك فً كتب التارٌخ، بشكل غٌر 
قوتٌن فً منطقة حوض البحر  أكبرستمرت كل هذا الوقت محورا للصراع بٌن إ

 المتوسط. 
حداث ألإجاباتها جابة عن كل األسئلة التً تإرخ تطلع إلً اإلأ نهاٌةوفً ال

وما  .ت فكرة فتح الجزٌرة؟إنطلقٌن أاألسئلة مثال: من المنطقة فً تلك الفترة، ومن هذه 
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برار وكذلك نقطة اإل ،نطالقتخاذها وعدد القوات ونقطة اإلإتم  لخطوات التًهً ا
البحري الذي قامت به القوات اإلسالمٌة علً أرض الجزٌرة؟. معتمدا فً اإلجابات علً 
ما بٌن أٌدٌنا من أدلة وشواهد مادٌة مدعومة من أقوال وكتابات المصادر المعاصرة 

 والالحقة للفترة ذاتها. 
 البحث:متن 

ت كانإمبراطورٌة شرقٌة وأخري غربٌة، و إلًٌة ناالروم ٌةاإلمبراطورقسمت نإ
 ٌةاإلمبراطور إلًضمت أنفً ذلك الوقت تابعة لإلدارة الغربٌة ثم  2جزٌرة كرٌت
هتمت إم، و315ة(، وذلك فً سنة ٌة الشرقٌناالروم ٌةاإلمبراطورالبٌزنطٌة )
وتركتها بدون  (، ومع الوقت أهملتها1البٌزنطٌة بجزٌرة كرٌت )خرٌطة  ٌةاإلمبراطور

 .3علً الجزٌرة ستٌالءاإلعطً الفرصة للمسلمٌن للقٌام بمحاولة أكافٌة، مما  ٌةاحم
المنفٌٌن  دلسٌٌنناألبدأ الغزو اإلسالمً لجزٌرة كرٌت بوصول مجموعة من 

-235) الثانًمٌخائٌل  البٌزنطً اإلمبراطورمن عهد  الثانًها خالل النصف إلٌ
 الحكم بن هشام األمٌردلسٌون الناجٌن من قمع نهإالء األ كان، 4م(721-723هـ/214

. 5وقعة الربضسم إُعرفت بم،  والتً 717هـ/ 232بعد فشل محاولة تمرد ضده عام
كّف الحكم عنهم، فإستقر أن بعد  قرطبةُنفً أهل ربض شقندة الواقعة فً جنوب حٌث 

، بٌنما توجه آخرون بقٌادة عمر بن حفص بن شعٌب بن بالمغرب فاسبعضهم فً مدٌنة 
وسٌطروا علٌها حتى  األسكندرٌةإلى  أبً حفصعٌسى البلوطً المعروف بإسم 

. 6وطردهم من المدٌنة عبد هللا بن طاهرمصر  لًام، حٌث حاصرهم و728هـ/ 212عام
ففً حٌن تذكر المصادر  :فٌه تارٌخ وصول المسلمٌن إلى كرٌت ُمختلف أنوالحقٌقة 
دلسٌٌن من نم، بعد طرد األ727هـ/ 213م أو728هـ/ 212عام تم فًه أناإلسالمٌة 

                                                             
2
، حٌث أنها المدٌنة الٌونانٌة الوحٌدة التً بناها العرب فً التً اللغة العربٌةتعود تسمٌة المدٌنة إلى  

باللغة الٌونانٌة م. وكان اسم المدٌنة وقتها ربض الخندق، فؤصبحت  724عام  إقرٌطشعرفوها باسم 
(، وذلك Candiaكاندٌة ) اللغة اإلٌطإلٌة(، ثم فً Χάνδακαρأو  Χάνδαξخانداكاس ) الوسطى

أما إسم  ، فؤصبح اإلسم شائعاً فً اللغات ذات األصل الالتٌنً.البندقٌةعندما أصبحت المدٌنة فً ٌد 
(، والذي هو صفة من الشخصٌة Ηπάκλειοالمدٌنة الرسمً والمتداول عالمٌاً هو هٌراكلٌو )

، والذي ٌمكن أن ٌعرب أٌضاً إلى هٌراكلٌون أو هٌراقلٌون هرقلاألسطورٌة اإلغرٌقٌة الشهٌرة 
(Ηπάκλειον هناك إسم ثالث للمدٌنة أقل تداوالً، وقد شاع بٌن الكرٌتٌٌن فً القرون الثالث األخٌرة.)

 (، وتعنً القلعة الكبٌرة.Μεγάλο Κάζηπο)خالل الفترة العثمانٌة( وهو مٌغالوكاسترو )
3 Miles. G, Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area , Dumbarton 
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6 Miles. G, Byzantium and the Arabs, pp. 10–11. Christides. V, the conquest of Crete by the 

Arab, pp. 89–90 
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 أن المصادر البٌزنطٌة تتعارض مع ذلك، حٌث تذكر هذه المصادر أن، إال 8األسكندرٌة
 م.723هـ/237عام وماس الصقلبًثقمع ثورة  بعد كاندلسٌٌن للجزٌرة نوصول األ

أسفرت عن السٌطرة علٌها وتوالت بعد ذلك المحاوالت لفتح الجزٌرة والتً 
من قرطبة فً إتجاه  إنطلقدلسً أبو حفص عمر، والذي نبشكل كامل علً ٌد القائد األ

 حوالً، فً قوة قوامها 7م،  ومنها صوب جزٌرة كرٌت713هـ/117سنة  األسكندرٌة
، وبدأت 1سفٌنة حربٌة أربعونخمسة عشر ألف محارب علً متن  إلًمن عشرة آالف 

الصراع اإلسالمً البٌزنطً، بمجرد نزول قوات أبً حفص عمر مرحلة جدٌدة من 
 م.723-722هـ/ 237-238ؤرض الجزٌرة سنة ب

ه ٌمكن دراسة تارٌخ تلك الدولة العربٌة اإلسالمٌة، والتً أنوجدٌر بالذكر، 
تعارفت علٌها المصادر التارٌخٌة بإمارة بنً حفص العربٌة، من خالل كتب اللوغوتخنٌا  

"Λογοηεσνεία المصورة والتً تشتمل  البٌزنطٌة" البٌزنطٌة، وهً تلك المخطوطات
خ علً غرار المخطوطات علً العدٌد من التعلٌقات الهامة جدا فً دراسة التارٌ

ٌون للجزٌرة ناونلٌاها الفٌنٌسٌون وإعدادلخرائط التً قام با إلًسالمٌة. وكذلك تتبع اإل
 ٌرة.رض الجزأثرٌة علً المواقع األبعض  تحدٌدفً 

وقد إعتمدت بشكل أساسً فً هذه الدراسة علً هذه الشواهد المادٌة التً وصلتنا من 
البٌزنطٌة بدراسات وافٌة سجلت  ٌةاإلمبراطورالمصادر البٌزنطٌة، حٌث أسهم مإرخً 

من  كانلنا العدٌد من األحداث التارٌخٌة التً مرت بها منطقة حوض البحر المتوسط. و
 Ioannesلمإلفه   The Synopsis Historiarumأهم هذه المصادرمخطوط

Skylitizes Greek:Ησάλλεο Σθπιίηδε 13 -12والذي ٌرجع إلً القرنٌن  ((

                                                             
7 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, pp. 89–90 

المصادر البٌزنطٌة تشٌر إلً أن األندلسٌٌن قد توجهوا إلً كرٌت رأسا من إسبانٌا ولٌس هناك بعض  7
  من األسكندرٌة، ولكن المصادر العربٌة م تإكد إنطالقه من األسكندرٌة للمزٌد أنظر:

Παλαγησηάθεο. Ν, Εεηήκαηα ηηλά ηεο θαηαθηήζεσο ηεο θξήηεο ππό ησλ Αξάβσλ (Discussions 

about the Arab occupation of Crete), Κξεηηθά ρξνληθά, vol 21,Heraklion, Crete 1968, 11. 
9 Gigouratakis Nikos, Initial remarks on the debarcation point of Abu Hafs Omar on Crete, pp. 

74-94. 
قبل  هو أحد المإلفٌن الٌونانٌٌن، ولد ٌوحنا سكلٌتزٌسἸσάλλεο Σθπιίηδε  المعروف أن  13

م. وٌعتبر هذا المخطوط من أهم أعماله، والذي ٌغطً 1131هـ/415م، وتوفً سنة1343هـ/433سنة
م حتً عصر اإلمبراطور مٌخائٌل 711تارٌخ األباطرة البٌزنطٌٌن إبتداء من وفاة نقفور األول سنة 

 Scylitzes Continuatusقد إستكمل هذا العمل فٌما ٌعرف باسم  وم. 1385هـ/441 السادس سنة
 Sicilyم، وقد أنتج هذا المخطوط فً 1381 -م1358هـ/482-441والذي ٌتناول التارٌخ للفترة من

فً مدرٌد،  Biblioteca Nacional de Españaم، وهو محفوظ األن فً 12هـ/3)صقلٌة( فً القرن

صفحة، وٌعد هذا العمل هو المخطوط 133صفحة، وفقد منه حوإلً  584وٌحتوي المخطوط علً 
 لتً أرخت للدولة البٌزنطٌة، أنظر:المعاصر الوحٌد  المصور بالٌونانٌة وباقً من المصادر األصلٌة ا

Flusin. B. (trans.), Cheynet J. C. (ed.), Jean Skylitzès: Empereurs de Constantinople, Ed. 

Lethielleux, 2004.       

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
http://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
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لورقة فً أنه ٌحتوي (. وترجع أهمٌة هذا المخطوط بالنسبة لهذه ا1)لوحة المٌالدٌٌن 13
التً تسرد العدٌد من التفاصٌل التارٌخٌة لإلمارة العربٌة منذ  تصاوٌرعلً عدد من ال

، وتفاصٌل الحملة علً )األندلس( ت فكرة فً رإس األندلسٌٌن فً بالد الوندالكان
طرد  إلًالجزٌرة وكذلك مراحل الصراع والحروب البٌزنطٌة اإلسالمٌة، وصوال 

المسلمٌن نهائٌا من كرٌت، كل ذلك فً خمسة عشرة تصوٌرة ملونة مدعومة بالنصوص 
 التً تشرح لنا التفاصٌل.  الٌونانٌة

ما تم العثور  داد به  فً هذه الدراسة، أال وهوعتوهناك مصدر آخر ٌمكن اإل
أو تم تداولها علً أرض  علٌه من المسكوكات التً قامت أسرة بنً حفص بضربها

 سرة.سماء حكام هذه األؤقائمة ب إعدادفً  علً نقوشها اإلعتماد، حٌث ٌمكن زٌرةالج
ة التً قامت بها جهات مختلفة فً عدة مدن جزٌرة إلٌوتلعب الحفائر المتت

ٌا وغٌرها، دورا محورٌا فً الوقوف علً العدٌد من ناكرٌت، كهراقلٌو ورٌثمنو وخ
والمعمارٌة التً سادت اثناء سٌطرة العرب علً الحقائق األثرٌة، وطبٌعة الحالة الفنٌة 

 الجزٌرة.
سالمٌة من دون اللجوء ٌصعب دراسة تارٌخ هذه الدولة اإل هنإومن دون شك ف

هذه المخطوطة التً تعد شاهدا ودلٌال قرٌب جدا فً تارٌخة من األحداث موضوع  إلً
سٌقوم به هذا  ها. وهذا ماالبحث، وترجمة نصوصها إلستخالص الحقائق التارٌخٌة من

ها تصاوٌرلتسطٌر تارٌخ هذه الدولة والمراحل التً مرت بها. أما دراسة  الباحث
ومدرستها الفنٌة فسؤتركه لمجال بحثٌا آخر، للوقوف علً أهم ممٌزات هذه المدرسة 

ت هناك تؤثٌرات متبادلة بٌنها وبٌن مدارس التصوٌر العربٌة كان نإوكذلك لمعرفة 
 المعاصرة من عدمه. 
فً تسلسل رائع، ٌحكً بشكل قصصً تارٌخ األحداث.  تصاوٌروجاءت هذه ال

ه دراما الخبر، مفصال بنصوصة حقٌقة هذه الدراما، وٌمكن تصاوٌرب الفنانبحٌث سجل 
 تناولها كما ٌلً:

دلسٌٌن فً بالط حاكم أنمجموعة من ستة محاربٌن  الفنانالتصوٌرة االولً: صور لنا 
أماكن أخري أكثر ثراء من ن منه اإلذن بالخروج للبحث عن طالبٌ (،2)لوحة دلس ناأل

االبالد التً ٌعٌشون ب من هذه ، وٌذكر النص لقب أبوحفص أمٌر المإمنٌن 11ه
(Απόρας)،  دلس فً تلك الفترة. نوالنهً فً األ مراألمٌر الذي بٌده األ إلًفً إشارة

                                                                                                                                                                 
-John Wortley, John Scylitzes, a synopsis of histories (811-1057 A.D.): a provisional 

translation, Centre for Hellenic Civilization, University of Manitoba, 2000. 

-Kazhdan Alexander, Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press, London1991. 

p. 1914. p1914. 

- Kiapidou. E, Ἡ Σύλνςε Ἱζηνξηῶλ ηνῦ Ἰσάλλε Σθπιίηδε θαὶ νἱ πεγέο ηεο (811/1057) (The 

History of john Syklitzis and the Sources). Σπκβνιὴ ζηὴ βπδαληηλὴ ἱζηνξηνγξαθία θαηὰ ηὸλ 

ΗΑ΄ αἰώλα, Αthens 2010 
11 Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab, 20 

Thurn. H, Ioannis Synopsis Historiaum, Berlin- New York 1973, lines2-10, 42 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Manitoba
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionary_of_Byzantium
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، كما ٌذكر األسبانأي  Ηζπαλνίالمسلمٌن تحت إسم علً المإلف أعلً الصورة  وٌعلق

ثبت خطؤه كما ، وهذا ما 12مباشرة أسبانٌاالجزٌرة من  إلًقد جاءوا  األسبانهإالء  أن
 ة أعلً التصوٌرة:إلٌسٌتضح فٌما بعد. وقد سجل المإلف العبارة الت

"Τνλ ακεξκνπκληλ η Κέακπξ νζέξρνηλ νη πξνο ρσπξνη η...θε αλώ 

α΄γααξ(θ) λνί" 

 .13"ٌستؤذنون أمٌر المإمنٌن بالهجرة إلً أماكن أكثر ثراءوقد وترجمها خرٌستٌذي : " 
دلسٌٌن من خالل رسم ستة رجال بكامل لباسهم نوقد قام المصور بالتعبٌر عن األ

العسكري، وٌشتمل علً القلنسوة الحربٌة، والكتافات التً تحمً األذرع، والقمٌص 
لزرقاء، وكلهم حاملٌن سٌوفهم الموجودة فً غمادها الحربً باللون البنً والسراوٌل ا

ه الوحٌد ذو ؤنب ٌتقدمهم كانباللون األسود.وقد مٌز الرسام هنا قائد المجموعة والذي 
تظامهم وذلك لكونهم أننفهم مدي  أناللحٌة. ومن خالل وضعٌة الجنود ووقفاتهم ٌمكن 

هم فً حضرة الخلٌفة أنحناءة بسٌطة فً وقفاتهم تعبٌرا عن أنعسكرٌٌن، وكذلك ٌالحظ 
ٌطؤطإا رإوسهم عند الوقوف بٌن ٌدٌه. ومن ناحٌة أخري نجد حاكم  أنوالذي ٌجب 

قرطبة جالسا علً عرشه تحت مظلة تتسم بالبساطة حال مقارنتها بعروش األباطرة 
ر النص الذي علً حد ذك-التً رسمهت فً نفس المخطوط. وجاء أبو حفص  ناالروم

طالق نمنً فً داللة علً مباركته وإذنه لمحاربٌه باإلإلٌممدا ٌده  -ٌعلو التصوٌرة
 اسلوب إسلوب المصور هنا إعتمد علً أنللسٌطرة علً البحر المتوسط. وٌالحظ 

ا كما ٌتضح من ناقد عبر عن العمق أحٌ كان أنفً رسومه بصفة عامة، و التسطٌح
فع ٌدٌه اإلثنتٌن، وٌتضح من رسمهما التعبٌر عن العمق فً خالل الجندي الرابع الذي ٌر

الصورة. وكذلك عبر عن العمق فً الصوره من خالل مدامٌك الحجر التً تظهر خلف 
 مقصورة القائد.

لدٌه بعض  كانالمإلف  أنوتعقٌبا علً ما ورد فً التعلٌق علً هذه التصوٌره، نجد 
لقبه بؤمٌر المإمنٌن، وهذا ما فدلس، نأمٌر األ كانأبو حفص  أناللبس والتشوٌش، فذكر 
دلس فً ذلك الوقت هو الحكم إبن هشام الربضً نأمٌر األ كانٌخالف الحقٌقة حٌث 

دلسً ن، الذي ثار علٌه أبوحفص عمر بن عٌسً األ14م(722-816هـ/173-236)
ا فً . فقاتلهم الحكم وهدم دورهم، فلحقوا بفاس ومنه15والذي عرف بعد ذلك باإلقرٌطشً

                                                             
12 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 22 

Makrypoulias. C, Byzantine Expeditions against the Emarate of Crete, Graco-Arabica 7-8, 

348-351. 
13 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 20. 

 .333 م،1158تحقٌق عبد هللا أنٌس الطباع، دار النشر للجامعٌٌن، بٌروت  البالذري، فتوح البلدان، 14
قام بهذه الثورة أهإلً الربض القبلً لمدٌنة قرطبة )الحً الجنوبً للمدٌنة( المعروف بربض شقندة  15 

Secunda  علً األمٌر الحكم، إثر مقتل أحدهم علً ٌد مملوك لألمٌر، وقد استشرت هذه الثورة

بسرعة بٌن سكان قرطبة وباقً أرباضها لسخطهم علً إسلوب األمٌر فً الحكم وإقدامه علً قتل 
إضطر الحكم إلستخدام أسإلٌب البطش مما جماعة من الفقهاء المناوئٌن له. وكانت ثورة عارمة 
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وأسسوا  م716هـ/233سنة  حوالًبؤرض مصر وذلك فً  األسكندرٌة إلًجمع منهم 
 .16دلسٌة مستقلة عن الخالفة العباسٌة دامت أكثر من عشر سنواتأنفٌها إمارة 

                                                                                                                                                                 

من األهإلً حتً تمكن من إخماد ثورتهم. وقد إختلفت الرواٌات فً تارٌخ هذه الثورة وإستقر واإلنتقام 
 أنظر:م. 717مارس  25هـ/ 232رمضان  13األمر علً أن بداٌة الثورة كان فً ٌوم األربعاء 

أحمد عبد اللطٌف حنفً، المغاربة واألندلسٌون فً مصر اإلسالمٌة من عصر الوالة حتً نهاٌة العصر 
 .17-18م، 2335، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة 1اإلسالمً، جـ 
: " كانت له الوقعة الشهٌرة مع أهل الربض من قرطبة ألنه فً صدر والٌته كان قد  زيوٌقول المقرٌ

أنهمك فً لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة أمثال ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً صاحب مالك وأحد رواة 
عنه، وطالوت الفقٌه وغٌرهما ، فثاروا به وخلعوه وباٌعوا بعض قرابته ، وكانوا بالربض  الموطؤ

الغربً من قرطبة ، وكان محلًة متصلًة بقصره، فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقوا وهدم دورهم 
ومساجدهم، ولحقوا بفاس من أرض العدوة ، وباألسكندرٌة من أرض المشرق ، ونزل بها جمع منهم ، 

ثاروا بها ، فزحف إلٌهم عبد هللا بن طاهر صاحب مصر للمؤمون بن الرشٌد، وغلبهم ، وأجازهم ثم 
 . إلى جزٌرة إقرٌطش، فلم ٌزالوا بها إلى أن ملكها اإلفرنج من أٌدٌهم بعد مدة"

 .331، ص1المجلد ، نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌبالمقرٌزي، 
دار المعارف،  حقٌق محمد أبو الفضل، سلسلة ذخائر العرب،ت، 5ـج والملوك، لرسلاالطبري : تارٌخ  

، السٌد الباز العرٌنً : الدولة  212، ص 5، ابن األثٌر : الكامل فً التارٌخ ، ج 184ص القاهرة
. محمود شاكر : العالم 133، العبادي : فً تارٌخ المغرب واألندلس، ص266البٌزنطٌة ، ص
 للمزٌد أنظر: .338اإلسالمً ، ص

، النوٌري، نهاٌة االرب 111-113 م،1187دار الفكر، بٌروت  ،6األثٌر ، الكامل فً التارٌخ، جـ ابن 
، 1113أحمد كمال زكً، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة  ، تحقٌق23فً فنون األدب، جـ 

383 . 
 .127األسكندرٌة، أحمد مختار العبادي، فً تارٌخ المغرب واألندلس، مإسسة الثقافة الجامعٌة، -

كانت حادثة إستٌالء البحرٌٌن األندلسٌٌن علً مدٌنة األسكندرٌة وإقامتهم فٌها بداٌة من شهر ذي  16
م(. والتً ٌفهم من 728م/ ٌونٌة 716هـ )ٌولٌة 212هـ إلً شهر ربٌع األول سنة 233الحجة سنة 

بحر هإالء البحارة أثناء رواٌة الكندي أنها كانت بمثابة حادث عرضً طرأ علً مخططات غزاة ال
صراعهم مع البٌزنطٌٌن فً مراكزهم البحرٌة فً البحر المتوسط. ذلك أنهم كانوا قد اعتادوا أن ٌنزل 
بساحل المدٌنة اثر كل غزوة، لٌبتاعوا ما ٌصلحهم، وربما كان استعدادا لغزوة تالٌة، غٌر أنهم ظهروا 

 الودي الذي قوبلوا به. هذه المرة فً شكل المغتصبٌن نتٌجة اإلستقبال غٌر
م، إستقرت مراكب هإالء األندلسٌٌن وعددها أربعون 715هـ/ فبراٌر 111وبداٌة األمر فً رجب 

مركبا تحمل خمسة آالف رجل علً أكثر تقدٌر، فً المنطقة الساحلٌة التً تواجه األن محطة الرمل 
العالم اإلسالمً فً مصر والمشرق لٌقضوا الشتاء كالمعتاد. وحقٌقة األمر أن االضطرابات التً سادت 

اإلسالمً، اثر النزاع الذي نشب بٌن الخلٌفة االمٌن وأخٌة المؤمون، وإستغلت طائفة األندلسٌٌن تلك 
الفوضً ودخلوا طرفا فً النزاع، وعندما تهٌؤ لهم المجال للنزول بؤرض األسكندرٌة واإلقامة فً برها 

م، 716هـ/ أغسطس 231ٌة لهم دون منازع فً مطلع سنةبدال من البقاء فً سفنهم. ودانت األسكندر
ورغم أن المصادر قد صمتت عن الوجود األندلسً باألسكندرٌة اال أنه تمكن بعض الباحثٌٌن من 
تصوره بؤنه كان ٌتسم بالشدة، مما دفع أهل المدٌنة بالثورة علٌهم غٌر مرة، ولكن قابلهم األندلسٌٌن 

الحكم أثناء  ًإلقرار بؤن األندلسٌٌن قد إتبعوا النظام الجمهوري فً تولبالشدة وقضوا علٌهم. كما ٌمكن ا
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 أن إلًٌضا عندما اشار أ مرختلط علٌة األإمإلف المخطوط قد  أنمن ناحٌة أخري فنجد 
ا كانهشام، لكً ٌبحثوا عن م هإالء البحارة قد طلبوا االذن من الخلٌفة االموي الحكم بن

هم غادروا قرطبة فرارا من أنثبتت المصادر التارٌخٌة أكثر ثراءا للعٌش فٌه،حٌث أآخر 
العالقات األموٌة فً  أنه، وهو إلٌا آخر ٌجب التطرق أمرم. وهناك بطش الحكم بن هشا

 إلًودٌة وطٌبة، حٌث ٌشٌر بروفنسال  ت عالقاتكانقرطبة والبٌزنطٌة بالقسطنطٌنٌة، 
م(، قد أنكر فً 752-722ـ/ه237-236موي عبد الرحمن األوسط )األمٌر األ أن

م(، صلته 742-721/هـ227-214)سالبٌزنطً ثٌئوفٌلو اإلمبراطور إلًرسالته 
  .18كرٌت دلسٌٌن علًناأل إستٌالءب

                                                                                                                                                                 

قبٌل خروجهم من  ،تواجدهم باألسكندرٌة، وإستمروا محافظٌن علٌه حتً آخر من ولً علٌهم
 أنظر: األسكندرٌة وهو أبو حفص عمر بن شعٌب البلوطً، والذي ولً علٌهم بطرٌق اإلختٌار.

اربة واألندلسٌون فً مصر اإلسالمٌة من عصر الوالة حتً نهاٌة العصر أحمد عبد اللطٌف حنفً، المغ
 . 72-71م، 2335، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة 1جـ ،لفاطمًا
دلسٌٌن حت أقبل إلً مصرعبد هللا ابن طاهر بن الحسٌن صاحب نظلت األسكندرٌة تحت حكم األقد و

ستتباب األمر إم. والذي قام فور 725هـ/213مصر وعامل الخلٌفة المؤمون بن الرشٌد فً سنة 
فاستسلمت  دلسٌٌن من المدٌنة، وحاصرها بضع عشر لٌلةناألسكندرٌة لطرد األ إلًبالفسطاط، بالمسٌر 

بن طاهر علً ذلك شرط الجالء عن إلب األندلسٌون المصالحة، فوافقهم ن، وطاه أهلها باألمإلٌوخرج 
إلً "حٌث أحبوا" دون أن ٌؤخذوا فً مراكبهم "أحدا من مصر وال عبدا وال آبقا"، فاذا  األسكندرٌة

بن طاهر من فتش علٌهم ووجد فً مراكبهم ووجد إرسل أتفاق حلت دماإهم. وبالفعل خالفوا هذا اإل
كتفً إه لم ٌنزل بهم العقوبة، بل رجع عن األمر وأنال إترط علٌهم أال ٌخرجوا، شإفٌها جمعا ممن 

هـ/ ٌونٌة 212حراق مراكبهم، وهكذا أبحر األندلسٌون من األسكندرٌة فً شهر ربٌع األول سنة إب
بن الغلٌظ، من أهل قرٌة إم، ٌقودهم زعٌمهم أبو حفص عمر بن شعٌب البلوطً، المعروف ب728

 فحص البلوط المجاور لمدٌنة قرطبة.بطروج من عمل 
قرٌطش منزال لرفاقة، لسابق معرفتهم بها إوقد كان من الطبٌعً أن ٌختار أبو حفص جزٌرة كرٌت أو 

خالل مدة تغلبهم علً األسكندرٌة، حٌث مارسوا نشاطا بحرٌا كبٌرا ضد المراكز البٌزنطٌة فً 
من وجودهم بتلك المنطقة. والدلٌل علً هذه  الحوض الشرقً للبحر المتوسط، تحقٌقا لهدفهم الرئٌسً

لهم بؤنهم " أقاموا علً هذه القضٌة من مصر إلً  وهو أحد قساوسة الكنٌسة الحقٌقة وصف ساوٌرس
جزائر الروم ٌنهبون وٌجٌبون )كذا( السبً إلً األسكندرٌة، وٌبٌعونهم كالعبٌد، وٌبدوا أن هإالء 

ب كبٌر من حمالتهم البحرٌة. وٌشٌر د. عبد العزٌز سالم قرٌطش بنصٌإختصوا جزٌرة إاألندلسٌٌن قد 
م، عشر سفن أوعشرٌن، عادت بكثٌر من األسري 726هـ/211قرٌطش فً سنة إل أرسلواإلً أنهم 

كرٌت كان بمثابة  إلًالتوجه  أنعتبر البعض أ. وقد 16والغنائم، بعد أن عرفت المكان معرفة دقٌقة
ال عرضا إدلسٌٌن، وكان توتر العالقة بٌنهم وبٌن السلطات فً مصر ما هً نتصحٌحا لمسار هإالء األ

طارئا، وكانت حادثة فرعٌة غٌر ذات مضامٌن سٌاسٌة بعٌدة األثر علً العالقات بٌن المجتمعات 
قرٌطش وبٌن إستمر التعاون بٌن مسلمً إكرٌت  إلًسالمٌة حول البحر المتوسط. فبعد الخروج اإل

ٌن لحكومة بغداد العباسٌة، من أجل القٌام بعملٌاتهم البحرٌة ضد المراكز البحرٌة مصر والشام التابع
 البٌزنطٌة. 

 .11أحمد عبد اللطٌف حنفً، المغاربة واألندلسٌون،  18
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وقد تسبب عدم وضوح بعض الكتابات فً النص المرافق للصوره فً وجود بعض 
 أنثابتا من خالل النص  كان نإفتراضات، واللبس، وترك مجاال للتخمٌنات واإل

خر أكثر ثراءا آ كانٌسمح لهم بالخروج للبحث عن م أنالمحاربٌن قد طلبوا من أمٌرهم 
 ηώλ πξόο ηήλ 'εσ"ا بعٌنه وٌمكن قراءة هذه الفقرة بوضوح: كانولم ٌحدد م

θεηκέλσλ λήοσλ" 17 شرق البحر المتوسط لٌبحثوا عن  إلً، وبالفعل قد أرسلهم
، ثم ضالتهمكرٌت  وجدوا فً جزٌرة أرض لٌهبطوا علٌها،أثناء بحثهم عن  ومطلبهم، 

ستولً علٌها. وحسب إحتً وضعها أمٌرهم أبو حفص هدفا له، فهاجمها بشكل منتظم 
، حٌث أبحرت األسكندرٌةت من إنطلقكانت قد الهجوم المنظم  أٌةالعربٌة أن بدالمصادر 

لتوقٌت الذي بدأت فٌه الهجمات، ستقرار علً اإوهناك عدم سفٌنة  صوب الجزٌرة.  43
المٌالدٌتٌن، تبعتها هجمة  724- 722هـ/237-236حاول البعض حصرها بٌن سنة أنو

 .11م726هـ/ 213سنةأخري 
دلسٌة مبحرة تجاه جزٌرة كرٌت بشكل تفصٌلً نوٌصور لنا المخطوط السفن األ

دلسٌٌن وغٌرهم من نٌجة، محملة باألإثالث سفن حربٌة فً مٌاه بحر ، وتصور (3)لوحة
ةأنالمصرٌٌن الذٌن   أنت بعض المصادر العربٌة تذكر كان نإ، و23ضموا للحمل

فً  Tsamakdaعلً حد قول  –، ولم ٌسمحوا أسرهمدلسٌٌن قد اصطحبوا معهم ناأل
دلسٌٌن ومصرٌٌن، غٌر مطابق لما أنت تحمل محاربٌن كانالسفن  ؤنتقرٌره عن القول ب

 . 21ورد بالنص أعلً التصوٌرة
شترط علً إالعباسً عبد هللا بن طاهر قد  لًاالو أنحٌث ذكرت المصادر العربٌة 

"حٌث أحبو" دون  إلً األسكندرٌةٌجلوا عن  أندلسٌٌن عندما طلبوا منه المصالحة ناأل
عبدا وال آبقا" واذا خالفوا ذلك حلت وا فً مراكبهم " أحدا من مصر والٌؤخذ أن

 . 22دماإهم
التدقٌق، وذلك  إلًٌحتاج  أمرهو  أسرهمصطحبوا معهم إدلسٌٌن قد ناأل ؤنوكذلك القول ب

شخاص المصورٌن علً متن السفن، ٌظهرون بلباسهم الحربً وبكامل عتادهم األ نأل

اس ٌبحرون من أجل نسبة ألنالبدٌهً ب أمرنساء، وهو  أوطفال أٌة صور ألولم تظهر 
ستعداد حتً ٌتم لهم تحقٌق إتم أٌكونوا فً  أنفمن المنطقً  لًاوبالت ،أرض جدٌدة إٌجاد

، ومن ثم ٌرسلون فً طلب ذوٌهم ولٌس العكس. لذا فقد أبحر اهدفهم وٌستقرون به

                                                                                                                                                                 

، 71بروفنسال، االسالم فً المغرب واألندلس، ترجمة السٌد عبد العزٌز سالم، سلسلة األلف كتاب 
 .134-133، 1156نهضة مصر، القاهرة 

18  Thurn, H, Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Berlin- New York 1973, 42, Line 12. 
19 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
20 Christides. V, The Cycle of the Arab-Byzantine, 25. 
21 Tsamakdas. V, The Illustration Chronical of Ioannes Shylitzes. 79.  

   Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,89-90. 
 .236-234م، 2331الكندي، والة مصر، الهٌئة المصرٌة العامة لقصور الثقافة، القاهرة  22



    61دراسات في آثار الوطن العربي 

636 

بوحفص بمالبسة الزرقاء أاضح بالتصوٌرة التً مٌزت القائد المحاربون كما هو و
 والمخالفة لمالبس بقٌة الجنود.

لً التً ٌقودها القائد أبوحفص سته جنود ٌجلسون وعلً متن المركب األ الفنانوٌصور 
وضاع عن الحركة من خالل األ الفنانتجدٌف، وقد عبر بشكل متعاكس وٌقومون بال

جسام ورإس الجنود ، كذلك الطرٌقة التً عبر بها عن حركة المجادٌف. المختلفة أل
ء المخطوط العمق فً الصورة بحٌث ٌوحً لقرا أنٌعبر  أنوبصفة عامة استطاع 
سفن خلف خفاء جزء من بعض الإزدواج مقدمة السفن وكذلك إبكثافة السفن من خالل 

 ل.والسفن التً تؤتً فً الصف األ
نفرد بعض الفقرات للظروف واألحوال السائدة فً البحر  أن نوٌصٌر لزاما علٌنا األ

دارتها إولة البٌزنطٌة خالل تها الدناضطرابات عت هناك بعض اإلكانالمتوسط، حٌث 
الجزٌرة. ستسالء علً هئ الظروف وسهل مهمة أبو حفص لإل لجزٌرة كرٌت، مما

-238 سنة Thomasدلسٌٌن علً كرٌت، أحداث تمرد نحٌث صادفت هجمات األ
له المخطوط فً التصوٌرة رقم واوهو ما تن -م علً الدولة البٌزنطٌة723-721هـ/231

(Fol. 34v, bottom) (فً الوقت ذاته أجمعت المصادر البٌزنطٌة والعربٌة 4لوحة .)
تواجد لسفن الروم،  أٌةمن  خالٌةت كانقات ومٌاه البحر المتوسط فً هذه األ أنعلً 

رده النص أو، وٌطابق هذا ما 23"من الروم خالٌةمئذ وت ٌكانوحٌث ٌذكر ابن عبد البر"
 :24الذي ٌعلً الصورة حٌث ٌذكر

 "Τνπ είσζνηνο θπι'αηεηλ ζηόινπζπζηξάηεπόκελν'π παληέο ην 

Θσκ'α..." 

ت علً اتم استعداد للدفاع عن البحر المتوسط قد كانكل المراكب التً "وترجمتها: 
 ". ثوماس جانبنحازت إلً إ

بو حفص لقواته علً شاطئ الجزٌرة مما أزال نإ تمنعسفٌنة بٌزنطٌة  أٌةولم تكن هناك 
حازت كل السفن البٌزنطٌة التً نإحٌث  دلسٌة علً الجزٌرة.ناأل نسفال إستٌالءسهل من 

، Thomas.25 ٌةاإلمبراطورعن الجزٌرة للمتمرد علً  لوالخط الدفاعً األت تمثل كان

                                                             
 .45، 1ابن اآلبار، الحلة السٌراء، جـ  23

24 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, 42, Line 16-18. 

ومن الواضح أن المسلمٌن األندلسٌٌن لم ٌجدوا مقاومة من قبل سكان الجزٌرة، ولعل ذلك راجع إلى ما 
ٌكنه هإالء السكان من الكراهٌة للبٌزنطٌٌن بسبب سوء سٌرة عمالهم وظلمهم، وبسبب الظلم الضرٌبً 

بسكان كرٌت ٌرحبون  وفوجئ الفاتحون. الهرطقة المتعلقة بالألٌقونٌةشتهروا به من إواإلداري ، ولما 
ونهم من مواطنً الدرجة الثاكانوا ٌتعالون علٌهم، وأباطرة الروم بهم ؛ ألن الٌونانٌٌن نٌة ؛ ان ٌعدُّ

 -علٌه السالم  -نتهم وال ٌتحدثون عن عٌسى ااألندلسٌٌن ، حٌث رأوهم ٌحترمون دٌ فؤحبُّوا العرب
  .ناحترام .. وألنهم أسقطوا عنهم ثالثة أرباع الضرائب التً كانوا ٌإدونها للرومإإالّبكل 

شاكر  .266ص م،1161دار النهضة العربٌة، القاهرة  السٌد الباز العرٌنً : الدولة البٌزنطٌة،
 .362ص ، 1183الكوٌتٌة، الكوٌت  ، وكالة المطبوعات2مصطفى : دولة بنً العباس ، الجزء 
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. وٌذكر أحد الباحثٌن 26دلسٌٌننربعٌن سفٌنة التً تحمل األمواجهة لأل أٌةولم تكن هناك 
األسطول البٌزنطً  ؤن، ودلل علً ذلك بThomasالسفن البٌزنطٌة لم تدمر بعد تمرد  أن
 .28دلسٌٌننٌدي األأغارة علً كرٌت فور سقوطها فً د مباشرة لإلواع

لتسجسل لنا الظروف السٌاسٌة التً صاحبت الهجمات العربٌة  ةالثانٌوتؤتً التصوٌرة 
مبراطور ومعاداته لإل Thomasدلسٌة علً جزٌرة كرٌت، والتً تمثلت فً تمرد ناأل

بحر فً مٌاه وهً ت Thomasوالتصوٌرة تقدم لنا احد مراكب  .(5البٌزنطً )لوحة 
لبدء المعركة. هذه المعركة التً قدمت لنا تفاصٌلها  اإلمبراطورالمتوسط لمالقاة سفن 

حٌث تمثل لنا السفن ،  (Fol. 34v bottom)التصوٌرة الثالثة والتً جاءت تحت رقم 
. والتً علق علٌها 27غرٌقٌةاإل ستخدام النارإوهً تحرق سفن المتمردٌن ب البٌزنطٌة
ت كل سفٌنة تشتمل على صفٌن من كان. و toskeuaston kai kollutikon pur المصور

ثنٌن من إشبٌاً طوٌالً ٌسمح الواحد بجلوس المجادٌف فضالً عن خمسٌن مقعداً خ
جهاز قذف النار ٌوضع فى مقدمة السفٌنة وٌتولى توجٌهها  كان أٌةالمجدفٌن .وفى البد

                                                             
26 Christides. V, the Conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
27  

Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle in Crete, Graeco-Arabica 6, 

Heraklio 2011, p23. 
غرٌقٌه دوراً مهما فى الصراع البٌزنطً اإلسالمً من أجل السٌادة على البحر عبت النار اإلل 27

أدى ظهورها كسالح بحري لدى األسطول البٌزنطً فى القرن السابع المٌالدي )األول المتوسط. فقد 
غرٌقٌه" على هذا السالح إلى الصلٌبٌٌن سم "النار اإلإطالق إٌرجع عن أصل هذا السالح فو .الهجري(

 التسمٌة،فلم ٌستخدموا هذه  - الذٌن كانوا ٌتكلمون الٌونانٌة -من أهل الغرب األوروبً . أما البٌزنطٌون 
متدادا لإلمبراطورٌة الرومانٌة فى إن على أساس أن دولتهم كانت اعتبروا أنفسهم من الرومإربما ألنهم 

ولكن المصادر  سم النار الرومانٌة،إالشرق .وكان من المتوقع أن ٌطلق البٌزنطٌون على هذا السالح 
:"النار المصنعة المركبة  ن عدة صفات عند إشارتها له مثلاستخدمت فى معظم األحٌإالبٌزنطٌة 
أو  πγξό ππξ التً تعرف بالنار السائلة  toskeuaston kai kollutikon pur"  لتصاقسرٌعة اإل

على أٌة حال ،إذا كانت المواد الكمٌائٌه غٌر المكرره المستخدمة  . Θαιαζζηώλ ππξ النار البحرٌة

فتقار إلى ن اإلإف سلحه الحارقة،متباٌنة من األبتكار أنواع إن من انسفى العصور الوسطى قد مكنت اإل
وجود مصطلح فنً محدد لهذا السالح البحري الحارق فى النصوص التارٌخٌة قد ساهم فى التشوش 

 . غرٌقٌه التً كانت معروفه لهم ولغٌرهم من األمم المعاصرةوالخلط بٌن النار اإل
البٌزنطٌة فى عهد اإلمبراطور قسطنطٌن تطوٌر تلك النار البحرٌة فى وقت مناسب مكن اإلدارة وب

تشكٌالت من السفن التً تحمل مقدماتها قاذفات لهب خاصة ’ م( من تجهٌز عد675 -667الرابع )
.وبفضل هذه التجهٌزات استطاعت تلك السفن قذف سفن المسلمٌن بتلك النار البحرٌة وحرقها .وكان 

ه .وٌتكرر استخدام 51م / 687بٌزنطٌة سنة هذا أحد أسباب فشل حصار المسلمٌن األول للعاصمة ال
 . م818ـ/ه11النار االغرٌقٌه ضد سفن المسلمٌن أثناء حصارهم الثؤنً للعاصمة البٌزنطٌة سنة 

 وكانت السفن الحربٌة البٌزنطٌة التً تم تجهٌزها بقاذفات النار االغرٌقٌه ،من طراز دورمون
dromon .  .اي العداء 

Encyclopædia Britannic, "Greek Fire". 1911.  Spears, W.H., Jr. (1969). Greek Fire: The 

Fabulous Secret Weapon That Saved Europe, 3-7. 

http://1911encyclopedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0960010637
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وهذا ما لم ٌعبر عنه  .21ورفع المرساة االمامٌهالمجدف االمامى بٌنما ٌتولى زمٌله إلقاء 
متنها عدد قلٌل من المجدفٌن، فً هذه التصوٌرة، حٌث ظهرت السفٌنة وعلً  الفنان
السفٌنة هنا جاءت مزودة بساري خشبً معد لفرد قلوع المركب عند  أن إلًضافة باإل

 اللزوم وهو نوع جدٌد من المراكب مختلف عن التً رسمت بالمخطوط.
ل ؤوٌعبر عن بعض الجهود التً ح أنل من خاللها وابتصوٌرة ح  Skylitzesافٌناوٌو

 ؤنبإدلسٌون نٌقوموا بها للدفاع عن جزٌرتهم التً تكررت علٌها غارات األ أنالكرٌتٌون 
 ": إلًحمر ٌمكن قراءته كالتوٌعلوها تعلٌق بالحبر األ (.6)لوحة  األسكندرٌةتواجدهم ب

Ό κνλαρν(νο) Γεηθλπ- ηνλ ράλδαθα"  :إلًالراهب ٌشٌر  أنوترجمتها 
 ٌن ٌحفرون الخندق. أالكرٌتٌن 

الجنود الكرٌتٌٌن الثالثة  إلًحاسر الرأس، ٌشٌر بٌمناه  ناوٌظهر بالتصوٌرة أحد الرهب
بتل مرتفع من  الفنانٌحفروا فٌه الخندق والذي عبر عنه  أنالذي ٌجب  كانعن الم

 خالٌةت كانكرٌت  أناألتربة الناتجة عن الحفر. وذلك فً حٌن تذكر المصادر التارٌخٌة 
وكذلك فان ما ظهر فً هذه التصوٌرة ٌخالف ما  .33تذكر مقاومة أٌةفً ذلك التوقٌت من 

 .31ذكر عن ترحٌب الكرٌتٌٌن باألندلسٌٌن كما ذكر سالفا
دلسٌٌن فً نصوب جزٌرة كرٌت، بدأ األ األسكندرٌةت من إنطلقوبعد رحلة بحرٌة 

تفصٌال  (Fol.39r)تؤسٌس معسكرهم علً أرض الجزٌرة. وقدمت لنا التصوٌرة رقم 
مارة ع للسٌطرة علً الجزٌرة وتؤسٌس اإلمهما وفاصال فً هذه المرحلة من الصرا
مٌر المإمنٌن قد وصل أ أن(. وٌذكر النص 8العربٌة علً أرض كرٌت البٌزنطٌة )لوحة 

  كما ذكر النص اعلً التصوٌرة: Χάξαθη"" إلً
"Ό ακεξκνπκλ θε Χάξαθη Νθίσέκβαη θ΄παξεκβιίλππμαο. Τνλ 

έαληνλζηόιλά παλθαηίθιεμε". 

وهً تعنً  "Τό παπακατ όςδε μιάρ"وقد سجل أعلً أبو حفص ما ٌلً:
دلسٌٌن أبوحفص علً عرشه، وخلفة أحد التالل التً نوٌظهر قائد األ "احرقوا المراكب".

دلسٌة علً أرض الجزٌرة، نعن طبٌعة المنطقة التً نزلت فٌها القوات األ الفنانعبر بها 
وٌحٌط بؤبو حفص اثنٌن من جنوده أحدهم ٌحمل سٌفا واآلخر ممسكا بحربة، وأمامه 

ذلك داللة  كانربما فً مراكبهم الحربٌة، و نابعضا من جنوده الذٌن ٌضرمون النٌر
مامكم والبحر من خلفكم، بدون حتً مراكب أه ال عودة مرة أخري، فالعدو أنعلً 

محاربٌه، علً غرار ما  شعال الهمم لديإا، وهذا نوع من التحضٌر النفسً ولتهربوا فٌه
 دلس. نبن زٌاد عندما وطؤت قدماه أرض األفعل طارق 

                                                             
29Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford University Press, 1997.

  

 .45ابن اآلبار، الحلة السٌراء،  33
 .266ص السٌد الباز العرٌنً : الدولة البٌزنطٌة، 31
 .362شاكر مصطفى : دولة بنً العباس ص 
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عن وجود رده فعل قوٌة داخل المعسكر وأفادت المصادر البٌزنطٌة فً ذلك الوقت 
 أندقا، ونادلسٌٌن فً تؤسٌس قاعدة حربٌة معادٌة فً مدٌنة خنالبٌزنطً نتٌجة لنجاح األ

د وافشلها، ومن ثم ع إلًردة الفعل هذه قد اتسمت بعدم التنظٌم، مما أدي  أنذكرت 
ٌادة من القسطنطٌنٌة بق إنطلقسطوال بحرٌا آخرا أرسال إالبٌزنطٌٌن الكرة ب

Protaspatharius  كتبت المصادر م، وقد 726-725فً سنة  ،32اضولنقائد األ
 Thurn  :"Μεηά πολλήρ δενάμευρسطول، حٌث ٌذكر عن مدي قوة هذا األ

και παπαζκεύηρ "33 الجزٌرة مباشرة  إلًدلسٌٌن نذلك بعد وصول األ كان. وقد
 .34وقبل استكمال التوغل فً الجزٌرة

جابة علً لسٌاق، وهذا المحور ٌتبلور فً اإلللنقاش فً هذا ا وهنا نجد محورا آخر
ثم ٌجب الجزٌرة، ومن  إلًدلسٌٌن عندما وصلوا نالتساإل عن النقطة التً نزل علٌها األ

علً كافة  اإلعتمادستقراء الشواهد االثرٌة المادٌة وإالبحث بٌن طٌات المصادر و
ستهالل التً ٌمكن اإل ٌةامعرفة نقطة البد. فمن المهم جدا مرجابة عن هذا األدوات لإلاأل

مارة التً ة العربٌة فً جزٌرة كرٌت، تلك اإلمارالتطور التارٌخً لإل بها عند الكتابة عن
ذلك نتٌجة  كانلتها المصادر التارٌخٌة بشئ من الغموض والتضارب، وربما واتن

ة وار طابع العدتوف إلًوبالت .عكاس لمعتقدات كل منهمنإكلألهواء الشخصٌة للمإرخٌن 
ٌضاً. أالمستوي الثقافً  إلًبٌن المعسكرٌن ال علً المستوي العسكري فقط، بل ٌفوقه 

 كانمن هذه المصادر، وكذلك  ي  ألضروري توخً الحذر عند النقل عن من ا كانلذلك 
ذاك. وقد نجد ضالتنا فٌما  أوٌنفً هذا الرأي  أولزاما البحث عن طرف ثالث لٌإكد لنا 

جابة عن بعض علٌها للتؤرٌخ واإل اإلعتمادٌدٌنا من شواهد أثرٌة ٌمكن من دون شك أبٌن 
لبناء  ،طالقنعتبر نقطة اإلأا النقاش حول هذا الموضوع. الذي التساإالت التً ٌطرحه

، لٌس ذلك نادولة عربٌة اسالمٌة تمكنت من البقاء لمدة قاربت القرن ونصف من الزم
 .35البحر المتوسطب خري مناأل زرجال لعدٌد منافحسب، بل فرضت سٌطرتها علً 

دلسٌة علً نزال القوات األنإوقد أمدتنا المصادر البٌزنطٌة باشارة واضحة عن نقطة 
ها إلٌ،هذه المنطقة التً تشٌر Χαξαθάο"36"أرض الجزٌرة، وهً منطقة خاراكاس 

 لًاأثر مادي فً وقتنا الح أٌةلم ٌصلنا منها  أنت معسكرا كبٌرا، وكانها أنالمصادر 
ت كانها أنبشكل محدد والتً حددها الجغرافٌون  كانستدالل منه علً علً المٌمكن اإل

، سنة Gibbonجلٌزي ن، وذلك بناء علً ما ذكره المإرخ األ "Σνύδα"38فً خلٌج سوذا

                                                             
32 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, line 43, p54.  
33 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, line 43, p59. 
34 Makrypoulias, Byzantine Expeditions, 350. 
35 Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle, 25. 
36  Genesios. V, On the Reign of the Emperors, Byzantina Australien 11, 46, Canberra 1998. 

13-15. 
37 Παλαγησηάθεο Ν, Εεηήκαηα ηεο θαηαθηήζεσο ηεο Κξήηεο ππό ησλ Αξάβσλ, Crete 1960,30. 
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الذٌن زاروا الجزٌرة سنة  Pierre Belon du Mansم، معتمدا علً قول المإرخ 1887
 .37المعسكر بخلٌج سوذا كانم، والذي حدد م1547

بوحفص عمر علً أسطول أزال نإا آخر لنقطة كانأما المصادر العربٌة فقد حددت م
 إلًوا إنطلقٌسمً "بولٌس"، ومنها  كان كانالم أنأرض الجزٌرة، حٌث ذكر النوٌري 

وهً وسٌلة دفاعٌة ٌمكننا  .31الخندق الذي حفروه حول المدٌنة إلًدقاس نسبة نامدٌنة خ
  رإٌتها فً كل معظم المدن البٌزنطٌة.

التضارب واضح بٌن المصادر العربٌة والبٌزنطٌة فً تحدٌد محطة وصول  أنبذلك نجد 
ستراتٌجٌة جدٌدة للوقوف إالبد من البحث عن  كانرض الجزٌرة. لذلك أدلسٌٌن علً ناأل

البحث فً الدلٌل المادي الملموس  ستراتٌجة فً، وتكمن هذه اإل43مرعلً حقٌقة األ
 المتمثل فً:

 ات والمعلومات المستمدة من الخرائط القدٌمة لهذه المنطقة.ؤندراسة البٌ-1
 رة لها.واعلً نتائج الحفائر فً المنطقة والمناطق المج اإلعتماد-2

ً بعدد من الخرائط التً رسمت للبحر ؤنونإلٌولحسن  الحظ ٌحتفظ االرشٌف الوطنً 
 Francesco Basiliسط اثناء القرن السابع عشر المٌالدي. وترجع احدي الخرائط لـ المتو

Cata 41 ( 2خرٌطة) الوحٌد الصالح لترسو فٌه السفن باسم  كان، وٌحدد فٌها الم
Characa أعمال  إلًفتعود  ةالثانٌ. اما الخرٌطةGiovanni Ballista Cavallini 42 ،

 Marco إلً، اما الخرٌطة الثالثة فتعود  Caracaالخرٌطة أطلقت علً المنطقة اسم 

Boschini 43 وعرفت فٌه المٌناء اٌضا باسم،Caraca . 
، وهو Viannosحددته المصادر البٌزنطٌة بالشاطئ الجنوبً لـ  أنقد سبق و كانهذا الم

، وهذا الموقع ٌقع بٌن شاطئ Characas أو Caracaنفسه الذي حددته الخرائط باسم 
Dermatos  وشاطئ Keratocampos مارا بالوادي الصخري للشاطً الذي ٌظهر دائما ،

جلٌزي مناسبا نسطول اإلنفسه الذي وجدته سفن األ كانفً خرائط الفٌنٌسٌٌن، وهو الم
 .44ةالثانٌثناء الحرب العالمٌة أسطولهم البحري أالستقبال سفن 
الذي ٌمكن استخدامه لحل هذا الغموض والجدل الدائر حول تحدٌد  الثانًأما المحور 

نقطة التً رست فٌها مراكب ابو حفص، ٌتمثل فً ما تم العثور علٌه فً الحفائر التً 

                                                             
38 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point of Abu Hafs Omar's Arabs on 

Crete, Graeco-Arabica, Heraklion, Crete 2011,  76-77. 
 .133-132، 1117ابن الداٌة، المكافؤة، تحقٌق محمود شاكر، بٌروت  31

Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,17. 
40 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
41  The administrative district of Candia in the 1636/38 collection), Bibl. Communal, mss A. 

2849, see: Christos Zacharias, Κξήηεο Νήζνπ Θέζηο 1477-1800, Μηθξόο Ναύηηινο 2004, 112-

113.  
42 Livorno 1642, MIET 736. 
43  Venice 1651, MIET, Zach 394. 
44 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
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، حٌث تم العثور Tsoutsouros م بالقرب من البازٌلٌكا المبكرة فً 2333أجرٌت سنة 
بات بالخط الكوفً، تمدنا باسم أحد علً نقش باللغة العربٌة علً شاهد قبر علٌه كتا

هذ  أنم ، مما ٌجعلنا نعتقد 816المسلمٌن ٌدعً عبد هللا عمر بن الحكم ومإرخ بسنة 
الجزٌرة بعد فشل الحصار  إلًمستقرا للجنود المسلمٌن الذٌن عادوا  كانربما  كانالم

 Sanders، وهذا ما ٌإكده 45م815/817الذي فرضة المسلمٌن علً القسطنطٌنٌة سنة 
 .  46هذا الشاطً تحدٌدا قد أقامت فٌه القوات االسالمٌة أنعندما ذكر 

تصارهم علً أنالجزٌرة بعد  إلًالبٌزنطٌٌن عند عودتهم  أنوتذكر بعض الدراسات 
 Castleها من خالل قلعتً إلٌم، قد قاموا بتحصٌن المنطقة المشار 161دلسٌٌن سنة ناأل

Keraton  وRizokastro والتً اطلق علٌها مإخرا قلعة ،Belvedere وهذه الشبكة ،
 .48الدفاعٌة البٌزنطٌة تعكس أهمٌة هذه المنطقة كنقطة دفاعٌة عن الجزٌرة كلها

والتً  Caracas أو Characas ؤنثرٌة ٌمكننا القول بمن خالل هذه الخرائط واألدلة األ
زل علٌها القائد أبو حفص أنت هً النقطة التً كان  Χαξαθάοالٌونانٌةٌطلق علٌها ب

 منها للسٌطرة علً باقً الجزٌرة. إنطلققواته البحرٌة و
 Χαξαθίٌمكن قراءة كلمة  fol. 39rومن خالل النص المسجل أعلً التصوٌرة 

(Caracas )  بكل وضوح، مما ٌنهً حالة الجدل التً دارت حول تلك النقطة التً نزلت
فٌها قوات أبو حفص علً أرض الجزٌرة. وربما تكون هذه المسؤلة من أهم النتائج التً 

 ونصوص هذا المخطوط. تصاوٌرنستشفها من دراسة  أنٌمكن لنا 
 .التصوٌرة رقم ٌواصل المخطوط فً سرد تفاصٌل الصراع العربً البٌزنطً من خالل

(39v top)  أرض الجزٌرة،  إلًالتً تسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب
تهت المعركة بمقتل قائد البٌزنطٌٌن أن، ودٌمٌانوسحٌث قامت القوات البٌزنطٌة بقٌادة 
م بقٌادة 726الفاشلة، بكرة أخري سنة  المحاولةوهزٌمتهم. فاتبع البٌزنطٌون هذه 

Kraterus  وطبقا لما سجله 47م(723/721) الثانًفده مٌخائٌل أوالذي .Skylitzes ؤنف 
سفٌنة حربٌة، حٌث تمكن من هزٌمة  ٌنالقائد البٌزنطً قد وصل الجزٌرة برفقة سبع

 دلسٌٌن.ناأل
الكبٌرة التً قام بها البٌزنطٌون السترداد الجزٌرة من  المحاولةوٌسجل المصور لنا 

ها قامت أنمهمة، وتكمن اهمٌتها فً  تصاوٌرذلك من خالل ثالثة  كاندلسٌٌن، وناأل
بشئ من التفصٌل الذي ٌعكس اهمٌة هذه  نهاٌةال إلً أٌةبتصوٌر هذه الحملة من البد

 الحملة فً استراتٌجة الصراع علً الجزٌرة:

                                                             
45 Christides. V, The Image of Cyprus in the Arabic sources, Lefkousia 2006, 55-56.  
46 Sanders. J.F, Roman Crete, London 1983, 151. 
47 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 85. 

Gigourlakis. N, Ορπξώζεηο ζηελ Κξήηε θαηά ηε Β Βπδαηηλή πεξηόδν 961-1206, (The 

Fortifications of Crete in B Byzantine period 961-1206 AD), MA in Crete University, Crete 

2004, 35-65. 
48 Makrypoulias. Ch, The Byzantine Expeditions,151. 
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تقدم لنا القوات البٌزنطٌة  (fol 40v. top. Fig 8)علً( أ 1لً )لوحة والتصوٌرة األ-أ
الذي ٌظهر مقبال فً مقدمة قواته مشهرا سٌفه، وبالرغم من أن  Kraterusبقٌادة 

Kraterus  بسه المختلفة أن نمٌزه من خالل مال كانال أن بالسهولة بما إسمه إلم ٌسجل
، ومن خلفه عدد من ضافة إلً أنه وضعه المصور فً مقدمة قواتهباإل ،عن باقً الجنود

الجنود المسلحٌن بؤسلحة متنوعة ما بٌن السٌوف وأقواس السهام والحراب. ومن خلفهم 
 ξσκαίνηمراكبهم التً نزلت علً شواطئ الجزٌرة، وسجل علٌها المإلف كلمة 

فر األندلسٌون أمامهم مابٌن قتٌل  Kraterus)الروم(. وامام هذا األندفاع من قوات 
 رض.عدد من الجثث الملقاة علً األ لك برسموجرٌح، وعبر عن ذ

، تقدم لنا المعركة التً  (fol. 40v. bottom. Fig 9)أسفل(  1)لوحة  ةالثانٌالتصوٌر -ب
، وجلعلوهم ٌفرون من أمامهم مهزومٌنت ابو حفص وبٌن البٌزنطٌٌن الدارت بٌن قوا

عن المفاجؤة التً هنا قد نجح فً التعبٌر  الفنانكما سجلت التصوٌر السابقة. والحقٌقة أن 
دلسٌٌن بو حفص، حٌث هاجموهم لٌال وهم ٌحتفلون بالنصر. وٌظهر األنأقامت بها قوات 

سلحتهم مندفعٌن تجاه القوات البٌزنطٌة، وثمة تعلٌق أعلً رإوس الجنود أبكامل 
)الكرٌتٌون ٌغٌرون وٌقتلون  "... Κξήηεο θνλεύνπζη ηνπο ξσκαίπο ηνλ"ٌقرأ:

سفل أحد التالل، أ)الروم(،  ξσκαίνηالروم (. فً حٌن سجل أعلً المعسكر البٌزنطً 

 صابت البٌزنطٌٌن.ألتصوٌرة حالة الهرج والرعب التً وٌظهر من خالل ا
لتحام الألندلسٌٌن بالبٌزنطٌٌن إ (fol. 41r, top. Fig 10)( 13وتظهر الصورة )لوحة -ج

لً ادراك مدي شراسة المعركة والتً سقط وبحٌث ٌمكن من النظرة األ بشكل عنٌف،
ٌن. وعلً جانبلقاء الجثث من الإٌن والتً عبر عنها بجانبفٌها العدٌد من القتلً من ال

نتهت بصلب القائد البٌزنطً إعن نتٌجة المعركة التً  الفنانٌمن عبر األ جانبال
Kraterus  علً عمود خشبً، وعلق علٌها بكتابة كلمة"μύισθξεκάζε"  ،)الشنق(

 Kraterusوالحقٌقة أن الصورة تظهر شراسة هذه العقوبة، حٌث علق األندلسٌون القائد 
عدام ثالثة جنود ٌشدون علً ساري خشبً، وٌقوم بتنفٌذ اإل ٌدي من الحلفمكتوف األ

 الصاري، فً حضور عدد كبٌر من الجنود األندلسٌٌن. نهاٌةإلً  Kraterusالحبل لٌصل 
عادة لة إلوام( قامت البحرٌة البٌزنطٌة بمح768-724وفً عصر مٌخائٌل الثالث )
سطوال بحرٌا فً إ، حٌث قاد  Logotheles Theoctistusالسٌطرة علً الجزٌرة بقٌادة 

، ولدٌنا القلٌل من المعلومات عن هذه  41م حسب المصادر البٌزنطٌة743مارس سنة 17
قد  Theoctistusهذه الحملة بقٌادة  أنالحملة فً المصادر البٌزنطٌة، والتً ذكرت 

تقدم المعسكر البٌزنطً  إلًتذكر، مما أدي  مقاومةرض الجزٌرة بدون أ إلًوصلت 
 إلًسحبت القوات البٌزنطٌة، وقرر قائدها العودة نإعلً العرب، وفجؤة وبدون مقدمات 

                                                             
49 Makrypoulias, Ch, The Byzantine Expeditions, 351. 

Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867, in Byzace et les Arabes, vol I, Brusels 1935, 

194-195. 
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القسطنطٌنٌة، مما تسبب فً خسائر ضخمة فً صفوف المعسكر البٌزنطً، وتولً بعده 
Magister Sergius 53قٌادة الجٌش البٌزنطً فً كرٌت وتوفً أثناء قٌادته لهذه الحملة.  

عربٌة بكرٌت، حٌث ذكر باء هذه الحملة علً القوات الأنلت المصادر العربٌة واوقد تن
القوات  أن -حداثعلً األ نام، والذي ٌعد من شهود الع141ٌالمتوفً سنة - ٌةاابن الد

بشكل كبٌر القوات العربٌة  ستطاعت تكوٌن جبهة عسكرٌة قوٌة حاصرتإالبٌزنطٌة قد 
ستمر الحصار لتمكن إً العرب من قلة المإن لو نادقا، حٌث عناسوار قلعة خأداخل 

أن اٌضا  ٌةاتصار، لوال القرار المفاجئ بفك الحصار، وٌذكر ابن الدنالبٌزنطٌٌن من اإل
دقا، بقٌادة  ناحصار القوات البٌزنطٌة لقلعة خ أن، ولسوء 51رثوذوكسً قد قتلالقائد األ

Theoctistus  لم ٌصور ضمن مخطوطةSkylitzes. 
حظٌرة  إلًالت العادة الجزٌرة ؤووقد ذكرت المصادر التارٌخٌة عدد من المح

م 766لة بقٌادة مٌخائٌل الثالث فً سنة ؤوالبٌزنطٌة مرة أخري، ومنها مح ٌةاإلمبراطور
. وكذلك قامت 52شواطئ الجزٌرة إلًالذي قتل قبل وصوله  Caesar Bardasبقٌادة 

ي أحراز إم(، ولم تنجح فً 112-776السادس )من لٌو  مراؤوالقوات البٌزنطٌة ب
،  Gongylesم بقٌادة 141لة أخري سنة ؤو. كما ذهبت بنا المصادر التارٌخٌة بمح53تقدم

باعادة  - ٌةاإلمبراطورحاكم الوالٌات الشرقٌة من  -  Nicephorus Phocasقبل قٌام 
 .54العباءة البٌزنطٌة إلًالجزٌرة 
وقد صورت لنا المخطوطة بشكل تفصٌلً لمهاجمة  .(11التصوٌرة )لوحة  إلًنصل 

 Άγαεεσνί ηξέπνπζη ηνπο"معلقا علٌها بـ  Gongylesالقوات العربٌة لقوات 
ξσκαίνπο θαη ζθάδνπζη"جزٌرة فً شكل تل كبٌر، عن ٌساره ، حٌث رسمت ال

سطوال مكونا من ست مراكب حربٌة فً صفوف منتظمة، وأسفل التل عدد من الجنود أ
ة من لٌاالبٌزنطٌون ٌهرولون تجاه مراكبهم، وفً وسط التصوٌرة نجد عدة صفوف متت

. وٌظهر 55صفر حاملٌن دروعهم متجهٌن نحو سفنهمالجنود تظهر قلنسواتهم باللون األ
ضاء، ودروعهم المرسومة باللون دلسٌٌن ممٌزٌن بؤغطٌة رإسهم البٌنالمقاتلٌن األ

المعركة من قتال من خالل رسم عدد من القتلً  عما دار فً الفنانصفر. وقد عبر األ
 سفل التصوٌرة. أالذٌن مٌزهم بقلنسواتهم الحربٌة البٌزنطٌٌن 

أرض  إلًدلسٌون ننزول العرب األ ٌةاستمرت من بدإالت التً واهكذا ظلت المح
م، وهً السنة التً قام فٌها 161خٌرة سنة األ المحاولةت كان أن إلًم، 724الجزٌرة فً 

                                                             
50 Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867, 195.  

 .133-132المكافؤة، ابن الداٌة،  51
52 Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
53 Jenkins. R, The Imperial Centuries 610-1070 AD, New York 1969, 210.  

Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
54 Khristidakis. S, Ζ Δθθιηζία ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Αξαβνθξαηία (824-961κρ)(the church of 

Crete in the age of Arab Emirate 824-961 AD, Graeco-Arabica, vol. 11, 59. 
55 Katerina Karapli, Καηεπόδσζηο Σηξαηνύ (The Send of the Army), Athens 2010, 97. 
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Nicephorus Phocas إلًدي ألها تحت السٌطرة البٌزنطٌة، مما سترداد الجزٌرة بكامإب 
 .56تغٌر موازٌن القوي فً الصراع العربً البٌزنطً

مإلف المخطوطة موضوع البحث، هتمام من قبل الكثٌر من اإل المحاولةلهده  كانوقد 
م، 161-163منذ سنة تصار علً العرب نتحكً مراحل اإل تصاوٌرفرد لها ثالث أحٌث 

بسطور تسجل الصفات الحمٌدة لهذا القائد، وممجدا ألعمال جٌشه  تصاوٌرموثقا هذه ال
 . 58مبراطورٌة البٌزنطٌةتصارات لإلنالقوي الذي حقق سلسة من اإل

وهو  - Nicephorus Phocasسسه أزودنا المخطوط عن المعسكر الذي  وبشكل تفصٌلً
مام خندق أ-قواته  اعلٌه تنزلً وهً المنطقة الت Χάξαμ (characas)ما اطلق علٌه 
تمام الخناق علً سور ضخم حولها محاط بخندق كبٌر إل، حٌث قام ببناء -المدٌنة العربٌة

، وهكذا ٌكون الجٌش البٌزنطً قد حصن معسكره بشكل 57سوار المدٌنةأداخل  العرب
 قوي ضد هجمات العرب، مستفٌدا من كل دروس الحمالت السابقة. 

(، فؤظهرت الجزٌرة علً شكل تل 12وتقدم التصوٌرة تحركات الجٌش البٌزنطً )لوحة 
قصً أإلً ، و- Gongylesوهً تشبة التصوٌرة التً سجل بها المصور حملة  –كبٌر 

 إلًا كبٌرا منها، والتً نجح جانبمٌن من التصوٌرة شغلت الحصون والقالع العربٌة لٌا
سوار صفوف من الجنود التحصٌنات، وٌحٌط بهذه األمة هذه حد كبٌر مدي قوة وضخا

سار من إلٌ إلًمامهم عدد من الخٌام، وأطٌٌن المسلحٌن بالسٌوف والدروع والبٌزن
إلً من الجنود للداللة  خالٌةالتصوٌرة نجد خمسة سفن حربٌة تقف فً صف واحد وهً 

 زٌرة.رض الجأي قامت به القوات البٌزنطٌة علً برار البحري الذعملٌة اإل
ث المصورة، ٌمكن حداعلً األ الٌونانٌةظات بحقد سجل بعض المال الفنان أنونجد 

 ".....θαη ηα θξνύξηα έρεηξώζαην":ومنها علً سبٌل المثال، قراءة بعض الجمل
حصون العرب الذٌن ٌمثلون أعداء الدولة  إلًعداء...(، وبها ٌشٌر )حصون األ

 ,ξσκαίνη θ":خري بكلمة أشارة إطت فٌما بعد، وسجل لنا فً البٌزنطٌة، والتً سق
θσθα..ληθπθόξ,....."  ،).....علً القوات البٌزنطٌة، ولم أمكتوبة )الروم وفوقا نقفور

 هم داخل الحصون.إلٌشار أأنه قد علً القوات العربٌة، معتمدا أتعلٌقات  أٌةٌكتب 
من الجنود  خالٌةونجد المصور قد عبر األسطول البٌزنطً من خالل رسم خمسة سفن 

مام الخندق والحصن الذي أقامه نقفور، وٌقف الجٌش أكروا الذٌن غادروها لٌعس
البٌزنطً فً عدة صفوف عبر عنها من خالل رسم القلنسوات التً ٌرتدٌها الجنود 

                                                             
نً انوس الثامبراطور البٌزنطً رومم(، واإل184-146العباسً المطٌع ) ذلك فً عصر الخلٌفة كان 56

ٌولٌو  27هـ/ 341بداٌة الحملة فً نهاٌة جمادي االول  كانتدٌدا م(، تا163-151)ابن قسطنطٌن 
محارب،  82.333فً هذه الحملة قد بلغت  Nicephorus Phocasوتذكر المصادر أن قوات  م.163
 فارس، تحركت كلها لمحاصرة الجزٌرة. للمزٌد : 5.333منهم 

 .448-446، 1187النعمان القاضً، المجالس والمساٌرات، تحقٌق حبٌب الفقً، تونس 
57  Gigourtakis. N, Ο Νηθεθόξνο Φσθάο θαη ε Κξήηεο (Nicephorus Phocas and Crete), 

Herakleion 1988, 83. 
58 Thurn, H, Ioannis Scylitzae, line.19, 249. 
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مختلفة. أما بالنسبة للحصن  ناذات ألوالمصطفٌن بدروعهم الحربٌة خلف ثالث خٌام، 
خالل رسم فٌتضح من مظهره العام الطابع الحربً الذي عبر عنه المصور من 

ٌستخدمها فً رسوم المعارك الحربٌة وحصار المدن  أنعتاد إالشرافات الحربٌة التً 
 التً جاءت فً سٌاق المخطوط نفسة. 

 الحفصًمن مراحل الصراع  ختامٌةالخٌرة التً تسجل لنا الحلقة أما التصوٌرة األ
 (Fig. 358- Fol. 145r) فتؤتً تحت رقم:(، 13علً جزٌرة كرٌت )لوحة البٌزنطً 

 Nicephorus Phocasتصارات قواتهم بقٌادة ؤنحتفاالت البٌزنطٌة ب، وهً تسجل اإل

الفاتحٌن، ستقبال إستقبال قائدهم إعد كل هذه السنوات، وتصور كٌفٌة سترداد الجزٌرة بإو
ستقباله إثنٌن من حراسة، وفً إائد ممتطٌا صهوة جواده ومن خلفة حٌث ٌظهر الق

لحظة دخوله من البوابة الذهبٌة  لنا تسجلف قً،نً والموسٌاغالتشرٌفات الملكٌة باأل
 لمدٌنة القسطنطٌنٌة. 

مٌرهم عبد أندلسٌٌن، كما وقع من األ ٌنالكثٌربؤسر   Nicephorus Phocas قام فقد
القسطنطٌنٌة. وتذكر المصادر  إلًسٌرا أبن شعٌب حفٌد أبو حفص عمر وأخذ  العزٌز

 إلًسفٌنة محملة بالغنائم واألسري  333 حوالًقائد البٌزنطٌٌن قد أخذ  أنالعربٌة 
عداء من قً بحجارتها فً المٌناء لٌمنع األدمر المدٌنة وأبنٌتها وأل أن، بعد القسطنطٌنٌة

 .51ستخدامها بعد ذلكإ
مارة العربٌة التً أسسها أبو وف علً العدٌد من جنبات تارٌخ اإلمما تقدم ٌمكن الوق
عبد العزٌز آخرهم  كانبناءه وأحفادة الذٌن أم، وخلفه سلسلة من 724حفص عمر منذ 

عتمدت علٌه إأن ما م. وفً الحقٌقة 161بن شعٌب الذي هزمته القوات البٌزنطٌة سنة 
م أ، The Synopsis Historiarum of Ioannes Skylitizesت مخطوطة كانالدراسة سواء أ

ال شك فً  .رة كرٌتها فً القرن السابع عشر لجزٌإعدادت الخرائط القدٌمة التً تم كان
، وكذلك علً بعض ب الحضارٌة والعسكرٌةناه قد سلط الضوء علً الكثٌر من الجوأن

حوض البحر المتوسط  سالمً البٌزنطً لفرض السٌطرة علً منطقةحلقات الصراع اإل
ٌعطً  أنالدراسة قد ٌعوزها المصدر الذي ٌمكن  ؤنمنذ وقت مبكر. لكن ٌمكن القول ب

 أنسالمٌة التً ٌمكن للتسلسل السٌاسً لهذه الدولة اإل ،سعواألدق واألتفاصٌل ال بعض
 ؤندلس. لذا أتوقع بنموٌة باألربا بعد الخالفة األأوسالمٌة فً إأكبر دولة ً نانصنفها كث

فً لت أوما تم العثور علٌه من المسكوكات التً تد إلًأجد ضالتً حال الرجوع 
 أتناولأن م. لذا آثرت 161-724سرة بنً حفص فً الفترة من أن حكم ابإالجزٌرة 

سرة بنً حفص، وكذلك أقائمة بؤسماء حكام الجزٌرة من  عدادإلصدارات النقدٌة، اإل
خالل مسكوكاتهم التً عثر علٌها أثناء أعمال  حوال السٌاسٌة منلقاء الضوء علً األإ

وكات تعد من وم، فهذه المسكإلٌعاما وحتً  63الحفائر التً أجرٌت منذ أكثر من 

                                                             
 قرٌطش.، كلمة إ236، 1181، بٌروت1، جـناٌاقوت الحموي، معجم البلد 51
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الطعن فٌما تقدمه من معلومات تارٌخٌة  أوثرٌة الغٌر قابلة للشك الدالئل والشواهد األ
 وسٌاسٌة.
ا غٌر خافٌا عن أمر كانأهمٌة المسكوكات لما تقدمه من معلومات أكٌده،  أنحقٌقة 

لت مسكوكات بنً حفص فً جزٌرة كرٌت، فال واعمال السابقة التً تنأصحاب األ
بحاث بشكل مسكوكات فً العالم ٌفردون لها األعجب اذا رأٌنا العدٌد من عمداء علم ال

 مم. خ األمنهم بؤهمٌتها فً دراسة تارٌدراكا إتفصٌلً، 
Walker. Jلوا مسكوكات بنً حفص بالدراسة العالمؤووٌؤتً علً رأس هإالء الذٌن تن

63 ،

اء مرنقود األعن م، فً مقاله 1153سنة  Walker. Jل ؤو، حٌث تنMiles. G 61 وكذلك
العرب بجزٌرة كرٌت، ووضع من خالله األساس والمرجع الرئٌسً لدراسة تارٌخ هذه 

لحفائر التً قامت فقد أفرد دراسة كاملة لما تم العثور علٌه فً ا Miles. Gالجزٌرة. أما 
ٌكٌة للدراسات الكالسٌكٌة فً كال من أثٌنا وكورنثٌا، وأخرج لنا مإلفا مربها المدرسة األ

واع أنم، وأمدنا فٌه بقائمة مفصلة بؤسماء حكام كرٌت، و1183كبٌرا تم نشره سنة 
ل بدرجة كبٌرة. ومن خالل هذه الدراسات ٌمكن العمالت بشكل ٌفٌد البحث فً هذا المجا

ة والتارٌخٌة الحصول علً تسهٌالت كبٌرة للوقوف علً الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌ
 اء العرب لها.مرحكم األ نابإالتً مرت بها كرٌت 

ستخراج عدد كبٌر من النقود التً ضربها إرت أعمال الحفائر فً الجزٌرة من ولقد أسف
(، 14ٌر ذهبٌة )لوحة ناوتنوعت فئات هذه العمالت، فلدٌنا عشرة دناء بنً حفص، أمر

 فلس نحاسً. 256ومن الفضة بٌنها ثالثة أرباع درهم، و
وقام  Mazarakis. Aاء العرب التً عثر علٌها من قبل مروتمت دراسة مسكوكات األ

ٌر قد أصدرت فً فترتٌن ناالدن أنبتقسٌمها حسب المادة التً ضربت منها، وجد 
-338من الفترة  ةالثانٌم، و714-774هـ/ 271-281متدت من إلً وٌن: األتأساسٌ
 .62عاما 45نقود ذهبٌة لمدة  ٌةه لن ٌصلنا ألأنم، وذلك ٌعنً 154-147هـ/ 343

م، 161-138هـ/ 353-326قلٌلة، خالل الفترة  عدادؤأما النقود الفضٌة، فقد أصدرت ب
من حٌث العٌار   فرٌقٌاإلة فً شمال واحد كبٌر النقود الفضٌة المتد إلًوهً تشبه 

 والوزن.
    ة العباسً فً بغداد، وهو المتوكلسم الخلٌفإ نوهناك فلسٌن من النحاس ٌحمال

 نإسم الخلٌفة فإعتمادا علً إد ضربهما أبو حفص عمر بن عٌسً، وم(، وق748-761)
كرٌت قد بدأت بضرب  أنكٌد ه من األأنم، وهذا ٌعنً 748هذا الفلس قد ضرب بعد 

 أنكنا ال نستطٌع  نإقل، وسنة علً األ23 حوالًالنقود بعد سٌطرة بنً حفص علٌها ب
 ننفً ضربها للنقود فً تارٌخ سابق. 

                                                             
60 Walker. J, The Coins of the Amirs  of Crete, Numismatic Chronicle 1953, 125-130.  
61 Miles. G, The Coinage of the Arab Amirs of Crete, A.N.S 1970.  

62 Mazarakis. A, The Coinage of the Amirs of Crete in a Private Collection. 
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ء اأمرواع النقود التً وصلتنا من ضرب أنطاللة السرٌعة علً طبٌعة ٌهمنا من هذه اإل
نستخدمها كشاهد  أن، فً المجموعات الخاصة حديإدولة بنً حفص والتً تحتفظ بها 

دلسٌٌن لجزٌرة كرٌت الذٌن ننسطر قائمة بؤسماء الحكام األ أنل واأثري عندما نح
 :إلًضربت النقود باسمائم وهم كالت

 م755-728  أبو حفص عمر البلوطً

 م773-755  شعٌب ابن عمر

 م715-773  ابن شعٌب الثانًأبو عبد هللا عمر 

 م113-715  شعٌبمحمد ابن 

 م 115-113  الثانًٌوسف ابن عمر 

 م125-115  علً بن ٌوسف

 م 143-125  الثانًأحمد بن عمر 

 م143-143  بن أحمد  الثانًشعٌب 

 م141-143  علً بن أحمد

 م161-141  الثانًعبد العزٌز بن شعٌب 

  
علً المسكوكات كمصدر من مصادر كتابة  اإلعتمادالبد  أن نذكر حقٌقة أنه لوال وهنا 

المصادر  أنهذه القائمة خاصة  إعدادتارٌخ هذه الدولة، لوجدنا صعوبة كبٌرة فً 
عمل مستقل بذاته عن الجزٌرة وتارٌخها فً الفترة  إلًالعربٌة والبٌزنطٌة تفتقر 

لسٌر وتارٌخ الدول عبر اغرار ما تعودنا علٌة من كتابات  موضوع الدراسة علً
 سالمٌة المختلفة.العصور اإل

ها تتمثل أنكرٌت، نجد  مارة العربٌة فًرخ لإلثرٌة التً تإدلة األعراض هذه األستإوبعد 
حلقات مسلسلة عن شتمل علً خمسة عشرة تصوٌرة تحكً لنا إفً مخطوط معاصر 

ذلك نجد العدٌد من الخرائط سالمً البٌزنطً فً البحر المتوسط، وكتارٌخ الصراع اإل
مكن من خاللها تحدٌد أالقرن السابع عشر للجزٌرة والتً عدها الفٌنٌسٌون وبحارة أً الت

لً التً رست فٌها سفن أبو حفص علً أرض الجزٌرة وهً منطقة والنقطة األ
Characas  ًوا منها للسٌطرة علً باقً مدن الجزٌرة.إنطلقوالت 

 إلًمكن التوصل أرابع والهجرٌٌن والتً من خاللها أٌضا مسكوكات القرنٌن الثالث وال 
لقاب أاحفاد ابوحفص عمر. وٌالحظ تسجٌل قائمة نهائٌة لحكام الجزٌرة من ابناء و

 الخلفاء العباسٌٌن علً ما ضربه هإالء الحكام فً داللة علً تبعٌتهم للخالفة العباسٌة.
تبقً لنا من آثار تلك اإلمارة ٌمكن من خالله الوقوف دراسة ما  ،شاهدا أثرٌا آخر وهناك

ر التً تمت ئالشاهد فً ما أخرجته أعمال الحفاالعربٌة علً أرض الجزٌرة، وٌتمثل هذا 

 دلسٌٌن. نت تواجد علٌها العرب األإلٌفً المواقع المختلفة 
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فقد بدأت الحفائر فً الكشف ببطئ عن بعض اآلثار التً تعود للفترة موصوع الدراسة، 
. 63قاض المدٌنة  البٌزنطٌة القدٌمةأنت هذه المكتشفات ثابتة أم منقولة، تحت كانسواء أ

وهً عبارة عن بعض األساسات التً تعود إلً فترة التواجد العربً علً أرض 
الجزٌرة. حٌث تم الكشف عن بعض الجدرأن فلً أعماق مختلفة من سطح أرضٌة 

وحتً األن، بجوار  1166فر منذ سنة بالح الٌونانٌةالموقع الذي تقوم فٌه وزارة الثقافة 
 . 64كنٌسة القدٌس بٌتر

ن ثور علٌها، أمكن تؤرٌخ هذه الجدراومن خالل القطع الفخارٌة والعمالت التً تم الع
 أٌةالتً تم إكتشافها تحت منشآت تعود إلً فترة تواجد الفٌنٌسٌٌن بالجزٌرة، وأن لم توجد 

علٌها فً دراسة هذه اآلثار سوي ما سجلته لنا العمالت وما  اإلعتمادشواهد أخري ٌمكن 
علٌها من نقوش، وكذلك من خالل الدراسات المقارنة لخصائص القطع الفخارٌة 

  سالمً فً تلك الفترة.ً القرٌب جدا من خصائص الفخار اإلواسلوبها الفن
فترة حكم  إلً غٌرها ترجع أومساجد أومنشآت من بٌوت  أٌةه ال توجد ؤنٌمكن القول ب 
البٌزنطٌٌن قد قامو بتدمٌر كافة  أن إلًسرة بنً حفص لكرٌت، وٌرجع السبب فً ذلك أ

 لجزٌرة فً هذه الفترة، ومع ذلكسالمٌة لمسح الهوٌة اإل إلًالمدٌنة، عامدٌن فً ذلك 
فً كرٌت، قد أخرجت لنا العدٌد من  الٌونانٌةالحفائر التً قامت بها هٌئة اآلثار  ؤنف

حالة علٌها فً دراسة ال اإلعتمادالشواهد األثرٌة المعمارٌة والفنٌة، والتً ٌمكن 
ل واسرة بنً حفص. وهنا ال ٌتسع المجال فً لتنأثناء حكم أالمعمارٌة والفنٌة للجزٌرة 

 ذن هللا.إمستقبل بلها دراسة مستقلة فً ال فردأ أنرجته لنا الحفائر ، وأن كنت آمل خأما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63  Starida. L, The Arabic Forts throw the Excavation, Graeco-Arabica, Vol. 6, Heraklion 2011.  

105-118. 
64 Starida. L, The Architecture remains from the Arab Emirate in Heraklion, Graeco-Arabica, 

Heraklion,vol. 7,  Crete, Heraklion 2012.  
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 الخالصة
فً خاتمة هذا العمل ٌجب اإلشارة إلً أنه من خالل الشواهد األثرٌة أمكن دراسة تارٌخ 

ثبتت مدي تمكن العرب األندلسٌٌن من اإلمارة العربٌة علً أرض جزٌرة كرٌت والتً أ
هذه الهجمات علً الجزٌرة نفسها أم علً غٌرها  تكانصد الهجمات البٌزنطٌة سواء 

 سالمٌة.ت تتبع الحكومات اإلكانراضً التً من األ
تمكنا من خالل البحث معالجة الفترة التً شهدت توترا متنامٌا فً العالقات بٌن 

المخطوط  إعدادالذي قام ب الفنانتمكن  اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة والدولة اإلسالمٌة، حٌث
المخطوط التً جاءت فً تسلسل  تصاوٌرٌخ هذه الحقبة التارٌخٌة من خالل من سرد تار

ضافة إلً النص باإل تصاوٌروترتٌب فٌه قدر كبٌر من التفصٌل الذي وضح من خالل ال
 والتعلٌقات التً الحقت بها.

ٌمكن من خالل العدد الكبٌر للتصاوٌر التً تقدم أوصافا تفصٌلٌة فً المخطوطة 
تضع الطرفٌن جنبا إلً جنب فً لقطات وصفٌة مهمة والتً رأي المذكورة، والتً 

 الباحث أن ذلك جاء نتٌجة لنمو العالقات البٌزنطٌة اإلسالمٌة.
لوحظ فً بعض تصاوٌر المخطوطة أن الموضوع ٌتعلق باإلمبراطور البٌزنطً وعلً 

 فً نوع من المعادلة التً ربما تدل علً أن مصورالطرف اآلخر خلٌفة المسلمٌن 
المخطوطة علً دراٌة تامة ومعرفة وثٌقة بمقالٌد األمور فً الطرفٌن اإلسالمً 

 والبٌزنطً.
وٌمكن مالحظة بوضوح مدي التوازن الكبٌر عند تناول التصاوٌر لتجسٌد القادة 
األندلسٌٌن من ناحٌة، وبٌن كٌفٌة تناول القادة البٌزنطٌٌن، وذلك من حٌث المساحة التً 

لك الثراء الزخرفً الذي تمٌز به كال المنظرٌن التصوٌرٌٌن، وهذا أتاحها لكل منظر وكذ
ما ٌدعم إتجاه بعض الباحثٌٌن القائلٌن بؤن أحد المصورٌن العرب قد شارك فً رسم هذا 
المخطوط. وإن كان هذا اإلحتمال بدون دلٌل واضح اللهم إال من خالل التفاصٌل التً 

 المصور بالتقالٌد العربٌة السائدة فً ذلك الوقت.تشٌر إلً المعرفة الكبٌرة التً تمتع بها 
قد شارك  تصاوٌرتجاه ٌشٌر إلً أن الالل الدراسة الفنٌة للمخطوط ثمة إمن خ مما ٌإكد

لٌب الفنٌة سافً رسمها أكثر من مصور، والدلٌل علً هذا اإلتجاه، هو التباٌن فً األ
تامة بالثقافة  ٌةاشك علً در من دون كانالمختلفة. وٌمكن القول بؤن المصور  تصاوٌرلل

له والٌب تنساتفاصٌل السحن والوجوه وكذلك فً أ سالمٌة، ووضح ذلك فًالعربٌة اإل
 لهم المخطوط. واشخاص العرب الذٌن تنألغطٌة الرإس لأل

شار ومن ناحٌة أخري أ، "Kretes "شار مإلف المخطوط دائما إلً معسكر العرب باسم أ
حمر العلً كل معسكر كوسٌلة ، وذلك بالحبر األ "Romai "إلً المعسكر اآلخر باسم 

 قٌة لطرفً النزاع فً تلك الفترة.توضٌحٌة توثٌ
وفً النهاٌة ال ٌسعنً إال أن أتعهد إن شاء هللا تعالً بالمزٌد من الدراسات حول تارٌخ 

 وآثار هذه المنطقة من خالل مثل هذه الشواهد األثرٌة التً تزخر بها المدن األوربٌة 
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: توضح موقع جزٌرة كرٌت فً البحر 1خرٌطة 

 األبٌض المتوسط.
 

 
: توضح النقطة التً رست فٌها سفن 2خرٌطة 

ابوحفص علً شواطئ الجزٌرة والتً اطلق 
 ، Caracas علٌها

Gigourlakis. N, pp. 74-94. 

 
موقع الخندق العربً الذي حفرة توضح : 3خرٌطة 

 ، تصوٌر الباحثالعرب األندلسٌٌن أمام الحصن 
 

 
: رسم توضٌحً ٌسجل موقع القلعة 1شكل 

 التً أقامها بنً حفص علً شاطًء الجزٌرة
Starida. L, The Architecture 

remains from the Arab Emirate in 

Heraklion, Graeco-Arabica, 

Heraklion,vol. 7,  Crete, Heraklion 

2012. 

 

موقع الخندق العربي الذي 

 حفرة العرب االندلسيين

موقع الحصن العربي في مدينة 

 الحندق
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 The Synopsis : تصوٌرة من مخطوط1لوحة 

Historiarum of Ioannes Skylitizes ، تصور
ٌقدم المخطوط وهو   John Scylitzes المإلف

 لالمبراطور البٌزنطً .
 

 

 

 

في بالط حاكم االندلس، يطلبون االذن باالبحار في  من ستة محاربين اندلسيين : مجموعة2لوحة 
 البحر المتوسط بحثا عن أماكن اكثر ثراءا . وعلق المؤلف أعلي الصورة بـ:

Τον αμερμοσμνιν ι Κέαμπρ οσέρτοτν οι προς τωπροι τ...κε ανώ α΄γααρ(κ) 

νοί 

 " يستأذنون أمير المؤمنين بالهجرة الي اماكن أكثر ثراء".
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 (Fol.38v)  تصور ثالث سفن حربٌة فً مٌاه بحر اٌجة، محملة باالندلسٌٌن.رقم: 3لوحة 

  

 .Fol، تحت رقم  م علً الدولة البٌزنطٌة723-721سنة  Thomasأحداث تمرد : تصور 4لوحة 

34v, bottom)). 
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بإستخدام النار  Thomas : تصوٌرة تمثل ردة فعل االسطول البٌزنطً للقضاء علً تمرد5لوحة 
 (Fol. 34v bottom) اإلغرٌقٌة. تحت رقم

 

 

: تصوٌرة تعبر عن االجراءات التً هم باتخاذها سكان كرٌت للدفاع عن الجزٌرة ، بتحصٌن 6لوحة 
 المدٌنة بحفر الخندق العاقة القوات العربٌة.
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صول الً ارض : تصوٌرة تقدم احراق ابو حفص قائد االندلسٌٌن لبعض السفن بعد الو8لوحة 
 .(Fol.39r)الجزٌرة. تحت رقم 

 

تسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب الً أرض الجزٌرة، حٌث قامت القوات : 7لوحة 
 . fol 40v. top)تحت رقم . Kraterus البٌزنطٌة بقٌادة
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الذي ٌظهر مقبال فً مقدمة قواته مشهرا  Kraterus تقدم لنا القوات البٌزنطٌة بقٌادةأعلً:  1لوحة  
 fol. 40v. top سٌفه. تحت رقم 

اسفل: تقدم لنا المعركة التً دارت بٌن قوات ابو حفص وبٌن البٌزنطٌٌن الذي قد هزموهم، وجلعلوهم  -
 fol. 40v. bottomتحت رقم ٌفرون من أمامهم. 

 

 المعركة التً انتهت بصلب القائد البٌزنطً:وعلً الجانب االٌمن عبر الفنان عن نتٌجة 13لوحة 
Kraterus علً عمود خشبً، وعلق علٌها بكتابة كلمة "μύισθξεκάζε"  الشنق(، والحقٌقة ان الصورة(

 (fol. 41r, top. Fig 10) .تظهر شراسة هذه العقوبة

 

 Άγαεεσνί ηξέπνπζη ηνπο" معلقا علٌها بـ Gongylesالقوات العربٌة لقوات :مهاجمة 11لوحة 

ξσκαίνπο θαη ζθάδνπζη" .(fol. 138v. top) 
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:تحركات الجٌش البٌزنطً ضد االندلسٌٌن علً ارض الجزٌرة، فؤظهرت الجزٌرة علً شكل 12لوحة 
  . تحت رقمتل كبٌر، والً اقصً الٌمٌن من التصوٌرة شغلت الحصون والقالع العربٌة جانبا كبٌرا منها

(fig.339- Fol.140r) 

 

واسترداد  Nicephorus Phocas تسجل االحتفاالت البٌزنطٌة بانتصارات قواتهم بقٌادة: 13لوحة  
 م.161الجزٌرة سنة 

 

 

 م(، متحف االشمولٌن، انجلترا.773-755: دٌنار باسم شعٌب بن ابً حفص عمر )14لوحة  

 


