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العالقاث السياسيت للقبائل العربيت يف 
بالد الشام واجلزيرة الفراتيت مع البيزنطيني يف 

القرنيني الرابع واخلامس اهلجريني 
   بين مرداس–بين محدان 

 انتصار نصيف شاكر. م.م   طلب صبار محل. د.أ
/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت

 قسم التاريخ

  

 
شيدت بالد الشام والجزيرة الفراتية في بدايات النصف الثاني من القرن الرابع 

تنافسًا حادًا بين الدولتين العباسية والفاطمية وكانت بالد , العاشر الميالدي/ اليجري
ىذا فضاًل عن أطماع بعض أمراء المسممين ,الشام ىي المجال الحيوي ليذا الصراع

فأمراء القبائل العربية وأتباعيم أخذوا , في تأسيس أمارات مستقمة ليم في المنطقة
 كما أخذ نفوذ ,يستولون عمى المدن والقرى ويضمونيا ألمارتيم في الشام والجزيرة

. فراحوا يستولون عمى المدن, القرامطة يظير
ولم تكن الخالفة العباسية نفسيا في بغداد بحالة يسمح ليا ان تضع حدًا لمثل 

ىذه التجاوزات بسبب انشغاليا بمشكالتيا االقتصادية والسياسية األمر الذي انعكس 
فقد انتشر قطاع الطرق وعم الفساد والفوضى وغمت , سمبًا عمى سكان المنطقة

. األسعار في البالد
حيث , ومما زاد األمر سوءا تنامي طمع أباطرة بيزنطة وقادتيم في المنطقة

وقصد مناطق الثغور الجزرية , أصبح ىميم الوحيد ىو تولي قيادة جيوش بيزنطة
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, والتوغل في حمالتيم إلى أعماق منطقة بالد الشام والجزيرة الفراتية, والشامية
وأنشغال أمراء المسممين , مستغمين فرصة غياب القوات اإلسالمية عن المنطقة

. وقادتيم بعضيم ببعض
من أشد , (م969-963/ ىـ 358-352)وكانت حمالت اإلمبراطور نقفور 

قصد بالد الشام والجزيرة , تمك الحمالت ضرورة عمى أراضي المسممين إذ كان ىمو
, (( وتم لو ما أراد باشتغال مموك اإلسالم بعضيم ببعض)), الفراتية واالستيالء عمييا

فاستولى عمى , (( يقصد سواد البالد فينيبو ويخربو فيضعف البالد فيممكيا))فكان 
وسبى وأسر ما ال يحصر من سكانيا حتى خشيو , الثغور الجزرية والشامية

. ولم يشكوا في أنو سائر إلى ممك الشام والجزيرة ومصر وديار بكر, المسممون
دفعت أباطرة بيزنطة , ويبدو أن النتائج التي حققتيا حمالت نقفور في الشرق

وقادتيا كي ينيجوا سياسة الفتوحات في بالد الشام والجزيرة الفراتية بيدف استعادة 
وظيور ,  تقصير أىل ذلك الزمان))مستغمين , أمجاد اإلمبراطورية البيزنطية في الشرق

فميذا أديل عمييم أعداء اإلسالم فانتزعوا ما , ...البدع الشنيعة فييم وكثرة العصيان 
فال , بأيدييم من البالد مع الخوف الشديد ونكد العيش والفرار من البالد إلى بالد

 . ((يبيتون ليمة أال في خوف من قوارع األعداء وطوارق الشرور المترادفة 
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     :موقف بني محدان من البيزنطيني -
وقع عمى , (م905/ ىـ293)منذ ان حكم الحمدانيون الموصل والجزيرة سنة 

ففي سنة ,  اإلسالمية ومقاومة الخطر البيزنطي()عاتقيم عبء الدفاع عن الثغور
, أستغل الحمدانيون النزاع بين اإلمبراطور البيزنطي وممك البمغار, (م913/ ىـ301)

الذي غزا حصونًا كثيرة من , فياجموا األراضي البيزنطية بقيادة الحسين بن حمدان
 . ()ممطية حتى طرطوس

نقض الروم  (م931-927/ ىـ 319-314)وفي المدة المحصورة بين 
مستغمين المشكالت التي كانت تواجو , االتفاقية التي كانت بينيم وبين العباسيين

ومع ذلك استمرت مقاومة , فاخذوا ممطية وسمياط وأشباىيما, الدولة العباسية
الذي كان الخميفة المقتدر قد , واستنجدوا بسعيد بن حمدان  , ()المسممين في ممطية

ولما احس الروم , (م931/ىـ319)فسارع الى نجدتيم سنة, واله الموصل وديار ربيعة 
 . ()فدخميا سعيد وعين أميرًا عمييا, ىربوا منيا, باقتراب سعيد بن حمدان 

ضعف دور الحمدانيين في الموصل لصد ىجمات الروم البيزنطيين عمى 
ليبدأ دورىم من حمب تحت أمرة سيف الدولة وقد أدت ىذه الحروب , الثغور اإلسالمية

بين المسممين والروم إلى توسيع رقعة اإلمبراطورية البيزنطية عمى حساب الدولة 
التي أنيمكت في صراعاتيا الداخمية وتسمط النفوذ البوييي عمى السمطة في , العباسية
 . ()بغداد 

قام سيف الدولة الحمداني بأولى عممياتو الحربية  (م937/ ىـ326)وفي سنة
القائد – أال ان كوركواس , إذ حاصرىا سبعة أيام وكاد  يفتحيا, ()ضد حصن زياد

فاضطر األخير إلى ,  منع سيف الدولة من فتح الحصن()-البيزنطي االرمني األصل
, االنسحاب فتبعو البيزنطيون واشتبك الطرفان في موضع بين حصن زياد وسالم

 . ()وانتصر فييا سيف الدولة انتصارًا ساحقاً , فدارت الدائرة عمى كوركواس
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كانت تقوم , وعمى الرغم من عدم انتياء الحرب بين سيف الدولة وكوركراس
وقد وافق الروم , عمميات تبادل األسرى بين المسممين والبيزنطيين في الثغور الشامية

وكان القائم بدور , ()عمى اليدنة في الثغور الشامية لكي يتفرغوا لمثغور الجزرية
ويذكر أن عدد من تم فداؤىم من اسارى , الوسيط بين الطرفين أبن ورقاء الشيباني

 . ((() ستة آالف وثالثمائة من ذكر وأنثى))المسممين 
قاموا ببناء حصن , وفي سبيل أن يستمر الروم بيجماتيم عمى الثغور الجزرية

, وكان اليدف من بنائو لمنع وصول اإلمدادات اإلسالمية إلى ثغر قاليقيال, ىفجيج
سار من , وعندما سمع سيف الدولة بخطة الروم, ولتسييل ميمة االستيالء عميو

, فدمر الروم حصن ىفجيج, (م939/ىـ327)نصيبين إلى ثغر قاليقيال في نياية عام
ثم دخل أرمينية وتحالف مع ,  بسبب سقوط الثمج )*(وانسحب سيف الدولة إلى أرزن

وقاموا بتسميمو بعض الحصون التي كانت تشكل خطرًا عمى الثغور , أمرائيا
, فانذر اإلمبراطور البيزنطي سيف الدولة,  وتمكن من الوصول الى كولونيا, اإلسالمية

. ()أال انو ىزم أمام جيش سيف الدولة, وجمع جيشًا كبيراً 
بعد ىذا االنتصار جيز سيف الدولة حممة كبيرة لمياجمة األراضي البيزنطية 

وتكمن أىمية تمك الحممة في أنيا أول , ()بذلك (المطيع  )بعد أن أذن لو الخميفة
وبدأ سيف الدولة مسيره , عمل ىجومي قام بو سيف الدولة منذ أستيالئو عمى حمب

, ()وأشترك معو حوالي أربعة آالف رجل من قوات طرسوس, م950/ىـ 339سنة 
وأبو زىير  ) (وأبو فراس  )(المتنبي)كما رافقو كبار الشعراء في بالطو وعمى رأسيم 

ودخل سيف الدولة األراضي البيزنطية عن طريق شمال أو شرق , (ميميل بن نصر
مرعش اذ استولى في طريقو عمى حصن العيون وحصن الصفصاف وىما يقعان عمى 

أوقع سيف الدولة  ((بطن المقان))وعند , ()قيسارية عن طريق سمندو- طريق ممطية
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وقتل عددًا كبيرًا من قواتو وأسر عددًا آخر من , برداس فوقاس, ىزيمة منكرة بالدمستق
 . ()بطارقتو

أدرك البيزنطيون عقب ىذه الخسارة صعوبة مواجية سيف الدولة في 
الساحات المكشوفة فمجأوا الى الكمائن وأختبأوا في أحد الدروب التي كان عمى سيف 

وبعد أن سمحوا لمقدمتو بالمرور قطعوا عميو , ()الدولة أن يعبرىا في طريق العودة
في نفس الوقت ىاجمت القوات البيزنطية , فسدوا الدرب باألشجار والصخور , الطريق

زاء ىذا الموقف قتل سيف الدولة االسرى البيزنطيين الذين معو وعددىم , من الخمف وا 
أربعمائة أسير واستمات في القتال حتى نجا مع عدد يسير من قواتو بعد ان قتل 

وتعد ىذه اليزيمة من اكبر الكوارث التي حمت باألمارة , البيزنطيون اكثر جيشو
 . ()الحمدانية وبسيف الدولة خاصة حتى سميت بغزوة المصيبة

فان البيزنطيين طمبوا عقد ىدنة ولكن سيف , وبالرغم من خسارة سيف الدولة
, وأسرع بتجييز جيش لمياجمة األراضي البيزنطية من ناحية حران, الدولة رفض ذلك

أما سيف الدولة نفسو قد , وغزا أىل طرطوس أيضا من ناحيتيم في البر والبحر
 . ()تصدى لمبيزنطيين الذين ىاجموا آمد

نتيجة , (م950/ ىـ 339)وقد توقف سيف الدولة عن مياجمة البيزنطيين سنة
كما قام بإعادة بناء وترميم ما تبقى من الحصون , حمول فصل الشتاء ونزول الثمج

ومن تمك الحصون , والثغور اإلسالمية لكي تتمكن من صد اليجمات البيزنطية
فأنفذ سيف الدولة الييا ابن عمو , (م951/ ىـ 340) التي خربتيا الزالزل عام)*(رعبان

في فرقة من الجيش فتمكن أبو فراس من  (م951/ىـ341)الحمداني سنة (أبا فراس  )
عمارتيا في سبعة وثالثين يومًا عمى الرغم من تدخل البيزنطيين بقيادة قنسطنطين 

وفي العام نفسو أعاد سيف الدولة بناء ثغر مرعش بعد , ()لمنع أعادة بناء الحصن
. ()أن أنزل اليزيمة بالدمستق برداس فوقاس الذي حاول أعاقة عممية البناء
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وبعد بناء حصن , واصل سيف الدولة تعمير وتحصين الثغور اإلسالمية
 الذي سبق ان استولى عميو )*(رعبان وثغر مرعش أراد سيف الدولة بناء ثغر الحدث

وحاول , فوضع سيف الدولة بنفسو حجر األساس, (م948/ىـ337)البيزنطيون سنة
فياجمو الدمستق عمى رأس جيش كبير من خمسين , البيزنطيون منعو من اعادة بنائو 

ونشبت المعركة بين , ألف رجل من األرمن والروس والبمغار والسالف والخزر
وبالرغم من قمة , ()الجانبين عمى جبل يشرف عمى الحدث يعرف باسم االحيدب

جيش سيف الدولة أال انو تمكن من قتل عدد كبير من رجال الدمستق وأسر عدد آخر 
أما نقفور بن برداس فقد اختفى في قناة الحدث , كان من بينيم صير الدمستق وحفيده

وأتم سيف الدولة بناء ثغر الحدث ووضع , في أثناء المعركة فتسمل لياًل ولحق بأبيو
 . ()(م954نوفمبر / ىـ 343)بنفسو آخر لبنة فيو في رجب سنة

لكن سيف الدولة , وقد حاول البيزنطيون عدة محاوالت ليدم حصن الحدث
وكان نتيجة تمك اليزائم تغيير , ()منعيم من ذلك والحق بالبيزنطيين ىزائم فادحة

وحل محمو ابنو , (م955/ىـ344)فعزل برداس فوقاس سنة, القيادة العسكرية البيزنطية
فبدأت بذلك مرحمة جديدة من العالقات والحروب بين , ()نقفور في منصب الدمستق

خاصة بعد ان ظير الى جانب نقفور قادة جدد من , الجانبين اإلسالمي والبيزنطي
وكان من , ويوحنا بن الشمشقيق وليو فوقاس وباسيل ليكابينوس, طراز كوركواس

نتيجة التغيير في القيادة العسكرية ان عادت اليجمات البيزنطية عمى قيميقيا والعراق 
 . ()مرعش– بعد أن كانت محصورة منذ فترة في قطاع الحدث

وتمكن البيزنطيون من ىزيمة أبي العشائر الحسين بن عمي بن حمدان حاكم 
فاستعد سيف الدولة لمقيام بغزوة انتقامية في , ()دلوك وأسروه ونقموه إلى القسطنطينية

قاصدًا خرشنو وصارخو فخربيما وأسر  (م956/ىـ345)وسار سنة, األراضي البيزنطية
ثم سار الى حصن زياد وحاصره أال انو اضطر إلى رفع , ()عددًا من البطارقة
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الحصار والعودة بعد أن وصمتو األخبار بأن الدمستق نقفور اتجو إلى مياجمة 
فاسرع حاكم , ()ثم أغار البيزنطيون عمى ثغر طرسوس واحرقوا قراىا, ()الشام

فخمع عميو سيف الدولة وزوده , الثغر وقابل سيف الدولة في أثناء عودتو عند أذنة
. ()باألموال والعتاد

تمكن البيزنطيون من استعادة نفوذىم عمى المناطق  (م957/ىـ346)ومنذ سنة
دون  (م957/ىـ346)فتمكنوا من االستيالء عمى حصن الحدث سنة , التي خسروىا

. ()قتال وقام نقفور فوقاس بتدميره وطرد حاميتو الى حمب
وواصموا غاراتيم عمى منطقة , أستغل البيزنطيون انتصارىم في الحدث

ثم حاصر , آمد وأرزن وميافارقين (م958/ىـ347)فياجم ابن الشمشقيق سنة, الجزيرة
فأرسل سيف الدولة غالمو نجا في عشرة آالف رجل , حصن اليماني بالقرب من آمد

ثم تمكن البيزنطيون من احتالل سميساط , ()اال أن ابن الشمشقيق الحق بو اليزيمة
فجيز , ووصموا حتى رعبان عمى الطريق بين حمب وسميساط, ثم اتجيوا نحو سوريا

فيزم , والتقى الطرفان في معركة عند رعبان, سيف الدولة جيشًا وكان ىو في المقدمة
 . ()(م958نوفمبر / ىـ 347)سيف الدولة في شير شعبان سنة

, تولى اإلمبراطور رومانوس الثاني العرش خمفًا لوالده قنسطنطين السابع
فنقل نقفور فوقاس من القيادة , وأجرى عدة تغييرات في القيادة العسكرية البيزنطية 
كما تم تعيين ليوفوقاس دمستقًا , الشرقية لمعمل ضد كريت الستردادىا من المسممين
وقد عاون ليو فوقاس في , ()عمى الشرق لمواجية الحمدانيين خمفًا الخيو نقفور

. ميمتو ابن الشمشقيق قائد أعالي العراق 
ىاجم ابن الشمشقيق منطقة الجزيرة وحاصر آمد  (م959/ىـ348)في سنة

أما الدمستق ليو فوقاس فقد ىاجم , كما أغار عمى نصيبين والرىا وحران, وميافارقين
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وتمكن من اسر محمد بن ناصر الدولة , طرسوس واليارونية ثم اتجو الى ديار بكر
 . ()نائب سيف الدولة في حمب اثناء مغادرة سيف الدولة ليا

فسحبت , استعد البيزنطيون لغزو جزيرة كريت (م960/ ىـ 349)وفي سنة
ولما شعر سيف الدولة بنقص القوات , معظم قواتيا من حمب ونقمتيا إلى كريت 

فقام بغزوتو , البيزنطية المواجية لو عد الفرصة سانحة لتحقيق نصر عسكري كبير
تمك الغزوة التي انتيت , (م960/ ىـ 349)المشيورة داخل األراضي البيزنطية سنة

 . ()بخسارة كبيرة لسيف الدولة وجيشو
فالخسائر , كانت ىزيمة سيف الدولة ذات أثر بالغ عمى إمكاناتو العسكرية

ولكن سيف الدولة أراد االنتقام ليذه , كانت كبيرة أثرت عمى سيف الدولة وجيشو
, لمقيام بغزو االراضي البيزنطية, (م961/ىـ350)الخسارة فأرسل غالمو نجا في سنة

ونجح نجا في ىزيمة القوات البيزنطية وقوات ممطية المشتركة معيا بقيادة عبد اهلل 
فحدثت ,  وكان البيزنطيون يسيطرون عمى الدرب الذي سيعبره)*(الممطي عند ىنزيط

تمكن نجا من االنتصار عمى البيزنطيين وسيطر عمى الدرب , اشتباكات بين الطرفين
ثم سار الى قمقيال فقام بغارة اخرى حصل فييا عمى غنائم وفيرة , وخرج منو سالمًا 
وكانت ىذه االشتباكات عبارة عن غارات انتقامية لم تثمر عن , ()وعاد الى حمب

. استرداد أي حصن من الحصون 
حصل نقفور فوقاس عمى لقب الدمستق عمى الشرق خمفًا الخيو ليو فوقاس 

نتيجة اليزائم التي لحقيا بالقوات الحمدانية وخاصة في مغارة الكحل سنة 
: وقسم القوات البيزنطية الى مجموعتين, فسعى الى احتالل حمب, (م960/ىـ349)

واليدف منيا تمييد الطرق لمزحف , عمميات في قيمقيا والعواصم حتى حدود الفرات
وانتيت  (م963/ىـ351)ثم العمميات التي تمت منذ أواخر سنة , عمى حمب نفسيا

 . ()باالستيالء عمى حمب
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, واتخذ البيزنطيون من مدينة قيصرية في كبادوكيا قاعدة لعممياتيم العسكرية
ففييا كانت القوات القادمة من القسطنطينية تجتمع مع القوات التابعة لقادة آسيا 

إلى  (م961/ىـ350)واتجو نقفور في بداية عممياتو العسكرية سنة, ()الصغرى
, ()االستيالء عمى مدينة عين زربى ألنيا تقع عمى أقصر طريق بين قيصرية وحمب

وبالرغم من ان نقفور قد منح أىميا األمان أال انو لم يف , وتمكن من السيطرة عمييا
ثم , فبالغ في االنتقام فجمع السكان في المسجد وقتل كل من تأخر في بيتو, بعيده

, وأمر بطرد السكان خارج المدينة وأال قتموا, قطع نخيل البمدة ويقدر بأربعين ألف نخمة
ثم استولى عمى األسمحة واألمتعة وأمر بيدم الجامع وكسر المنبر ودمر أسوار المدينة 

وظل نقفور ينشر الخراب واحدًا وعشرين يومًا فتح خالليا أربعة وخمسين , ومنازليا
ثم عاد نقفور إلى , ()بعضيا باألمان وبعضيا بالسيف, حصنًا حول عين زربى

اما بقية الجيش البيزنطي فقد واصل , قيصرية القتراب موعد الصيام وعيد القصح
. ()(م962/ىـ351)اليجمات عمى حصن دلوك ورعبان ومرعش سنة

وبعد رحيل نقفور فوقاس تمكن سيف الدولة من أعادة بناء حصن زربى 
وكان رد الدمستق نقفور عمى ذلك بان جيز جيشًا كبيرًا , ()المنيدم وأعاد اليو سكانو

فألحق بسيف الدولة خسائر كبيرة , الحتالل حمب والقضاء عمى األمارة الحمدانية
فمم يستطع الوقوف , نتيجة ضعف الجيش الحمداني وازدياد الطامعين من غممانو فيو

في وجو نقفور الذي جاء بجيش يؤكد انو ينوي ان يفعل بحمب ما فعمو من قبل بكريت 
 . ()وعين زربى

وتمكن سيف الدولة بعد ىذه اليزيمة من أعادة تنظيم قواتو أواخر عام 
وبدأ الحمدانيون غاراتيم عمى األراضي البيزنطية عن طريق ثالثة , (م963/ىـ352)

وفي عودتيم , ()دروب مختمفة فياجم الطرسوسيون من ناحيتيم وتوغموا حتى قونية
ولكن الطرسوسيين استطاعوا ىزيمة , فوجئوا بالقوات البيزنطية قد احتمت الدرب 
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ودخل نجا غالم سيف الدولة األراضي , القوات البيزنطية والخروج من الدرب بسالم
, البيزنطية من درب آخر ووصل حتى ممطية واستمرت ىجماتو ثمانية عشر يوماً 

بينما اكتفى سيف الدولة بأن أقام عمى رأس أحد الدروب انتظارًا ليجوم بيزنطي مضاد 
ولم يعد إلى حمب اال بعد أن عاد نجا , ألنو كان مريضًا في ذلك الوقت

 . ()والطرسوسيون
اخترق ابن الشمشقيق قيميقيا بعد ان عينو اإلمبراطور نقفور فوقاس دمستقًا 

وقد أسرعت قوات طرسوس لمساعدة أذنة أال أن , ونزل عمى أذنة , عمى الشرق
ولجأ الباقي , الدمستق ابن الشمشقيق أنزل بالطرسوسيين اليزيمة وقتل منيم عددًا كبيراً 
وقد , ()الى تل بالقرب من أذنة فأحاط بيم البيزنطيون وقضوا عمى الطرسوسيين

أطمق عمى ذلك التل بعد ىذه المعركة أسم تل الدم لكثرة ما جرى عميو من دماء 
وحاصرىا , (م964/ىـ353)ثم أتجو ابن الشمشقيق الى المصيصة عام, ()المسممين

ووقوع الوباء في , ()بسبب نقص المؤن لديو, أال انو لم يستطع االستيالء عمييا
 بعد ان انضمت اليو ()كما ان سيف الدولة برغم مرضو اتجو عمى رأس قواتو, قواتو

فاضطر البيزنطيون إلى رفع , ()القوات الوافدة من خراسان لمواجية ابن الشمشقيق
ولم يستطع سيف الدولة مالحقة القوات البيزنطية , الحصار قبل وصول سيف الدولة

والغالء الناشب في الثغور وبالد , وغزو بالدىم بسبب مرض سيف الدولة من ناحية
 . ()فعاد الخراسانيون الى بغداد ومنيا إلى خراسان, الشام من ناحية أخرى

شن نقفور ىجومًا عمى قيميقيا وحاصر أذنة ثم  (م964/ىـ353)وفي سنة
كما ىاجمت فرقة العسكرية مناطق واسعة , المصيصة مدة تزيد عمى خمسين يوماً 

ونظرًا الشتداد الغالء والمجاعة في تمك الفترة فان نقفور لم يستطع , حتى أنطاكية
فأضطر الى رفع الحصار عن المصيصة واالنسحاب الى , أمداد جيشو بالمؤن
وبعد قضاء فصل الشتاء عاد نقفور مرة أخرى الى مياجمة , قيصريو في كبادوكبا
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وأسر من نجا من , (م965/ىـ354)وتمكن من االستيالء عمييا سنة, المصيصة
 . ()سكانيا وأخذىم الى االراضي البيزنطية

, سار نقفور فوقاس من المصيصة الى طرسوس حصن الدفاع عن الشام
وبعد مقاومة ضعيفة من جانب الطرسوسين الذين فقدوا االمل في مساعدة سيف 
الدولة ليم بسبب انشغالو في إخماد ثورة غالمو نجا الذي ثار عميو في الجزيرة 

كما فشموا في الحصول عمى مساعدة االخشيديين في مصر والبويييين , ()وأرمينيا
فان الطرسوسيين طمبوا االمان من نقفور وسمموا اليو المدينة سنة , ()في بغداد

 . ()(م965/ىـ354)
فقد , بعد استيالء نقفور فوقاس عمى طرسوس جردىا من طابعيا اإلسالمي

ثم طرد , ()عين عمييا حاكمًا بيزنطيًا من قبمو ومعو خمسة آالف جندي بيزنطي
, واستوطن فييا مواطنون أرمن بداًل من المسممين, سكانيا المسممين الى أنطاكية

بعدما كانت قاعدة أسالمية لمعمميات ضد , وىكذا أصبحت قيميقيا ارضًا بيزنطية
 . ()وتحولت الى ثغر بيزنطي جديد عاصمتو  طرسوس, البيزنطيين لمدة ثالثة قرون

بعد احتالل طرسوس تمرد سكان أنطاكية عمى سيف الدولة فطردوا نائبو 
ونظرًا لغياب سيف الدولة عرض رشيق ,  حاكمًا عمييم)*(وأصبح رشيق النسيمي

فوافق اإلمبراطور مقابل ان يحمل لو , الدخول في طاعة اإلمبراطور نقفور فوقاس
 . ()الخراج من أنطاكية

وعدم , رأى سيف الدولة بعد سقوط معظم الثغور اإلسالمية في يد البيزنطيين
فعقد معو , ضرورة ميادنة اإلمبراطور نقفور المحاربتو, قدرتو عمى مواصمة القتال

لكن البيزنطيين لم يحترموا , وتقررت اليدنة لمدة أربع سنوات, ()ىدنة وتبادل األسرى
فياجموا مدن آمد ودارا , اليدنة مع سيف الدولة بعدما سيطروا عمى معظم المناطق
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أما اإلمبراطور فقد , ()واقتربوا من نصيبين التي ىرب أىميا خوفًا من القضاء عمييم
 . ()ىاجم في نفس الوقت منبج واستولى منيا عمى أثر مقدس

فقام سيف , ()ثم سار نقفور بعد ذلك إلى حمب عن طريق وادي بطنان
, الدولة بشن اليجمات عمى قوافل تموين القوات البيزنطية بمساعدة قبائل األعراب

لكن , فعرض عمى نقفور سداد مبمغ من المال اليو, لكنو عجز عن مقاومة البيزنطيين
غير ان , وبدأ بشن غارات عمى ضواحي حمب, اإلمبراطور رفض وطمب نصف الشام

فآثر العودة , نقفور أدرك صعوبة االستيالء عمى حمب بعد أن قمت المؤن لدى قواتو
الى بالده عن طريق أنطاكية التي تمردت عمى اإلمبراطور ورفض سكانيا االستسالم 

 . ()برغم حصار نقفور ليا ثمانية أيام
بعد حياة حافمة , (م967/ ىـ357)وبعد تمك األحداث توفي سيف الدولة سنة

وكان البيزنطيون قد , ()بالجياد ضد البيزنطيين حتى بمغت غزواتو أربعين غزوة
فنجحوا في فصل , تمكنوا من القضاء عمى مقاومة سيف الدولة في سنواتو األخيرة

. ()الثغور وقيميقيا عن األمارة الحمدانية
ففي سنة , أما في الجزيرة فقد استغل الروم الفرص لمقيام بيجمات عمييا

كادت الجزيرة تكون خالية من قوة تذب عنيا فأغاروا عمى ديار بكر , (م971/ىـ361)
, فأبو تغمب كان عاجزًا عن صدىم النشغالو في صراعو مع أخوتو, والرىا ونصيبين

والخميفة المطيع الحول لو وال قوة من جراء التسمط البوييي حين وصول الخطر 
فسارت جماعة من أىل الجزيرة إلى بغداد وتظاىرت أمام دار , البيزنطي إلى ذروتو 

وكتب الى أبي تغمب بإعداد العدة لتحقيق , فأعمن الكثير من العامة التطوع , الخالفة 
اال أن البويييين نجحوا في اثارة النزعات الطائفية في سكان بغداد النشغال , ()الغارة

وطمب بختيار البوييي األموال من , ()الخالفة العباسية واشتداد خطر العيارين
 لو كان الخراج يجبى إلي )): ورد عميو الخميفة, الخميفة المطيع لألنفاق عمى الحرب
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ولكن أنت تصرف منو في وجوه ليس بالمسممين الييا , لدفعتو ما يحتاج المسممون اليو
 وسبب الحاح بختيار وتيديده لو ((()ضرورة وأما أنا فميس عندي شيء فأرسمو اليك 

 فصرفيا بختيار ))أضطر أن يبيع بعضًا من ثيابو وأثاثو فجمع لو أربعمائة ألف درىم 
. ((()في مصالح نفسو وأبطل تمك الغزاة فانقسم الناس 

جعمتو يطمع في غزو البالد , ()ان االنتصارات التي حققيا الدمستق
الحتالل الثغور االسالمية كالمصيصة وأدنة , (م934/ىـ323)اإلسالمية فتقدم سنة

وقد تجرأ الدمستق عمى أن يبعث بقصيدة ييدد فييا باحتالل الحرمين , وطرطوس
فارضًا الحصار عمييا في شير رمضان سنة , ()وأعاد غزوة آلمد, ()وسبي أىميا

وقد قدرت القوات البيزنطية بخمسين ألف رجل منيم , ()(م973حزيران / ىـ362)
ولعل , عشرون ألفًا من المدججين بالسالح وذوي الرتب العالية ومن مقدمييم

. ()تحصيناتيا حالت دون استيالء القوات البيزنطية عمييا
 إلى أن المدينة كانت تعود ممكيتيا ()ويذىب المؤرخ االرمني متى الرىاوي

إلى شقيقو سيف الدولة أبي الحسن عمي بن عبد اهلل أبو الييجاء حفيد حمدان بن 
بينما تقف المصادر اإلسالمية صامتة حول , أمير قبيمة تغمب صاحب حمب, حمدون

, وتكتفي باإلشارة إلى أن الذين تولوا حركة التصدي لقوات الدمستق , ممكية المدينة
وشقيقو ىبة اهلل أبناء ناصر الدولة بن الحسن ابن عبيد اهلل , أمير الموصل أبو تغمب
بدعوة من صاحبيا ىزار مرد مولى أبي الييجاء حفيد , ()بن حمدان بن حمدون

وأبن , ويؤيدىم بالرأي اليمذاني , ()كما تشير المصادر السريانية, حمدان بن حمدون
 . ()وابن كثير, وسبط أبن الجوزي, األثير

ويبدو أنو اليوجد تناقض فيما تشير اليو المصادر األرمينية والسريانية 
ولعل األمر , وأنما ما ورد فييا من معمومات جاءت مكممة لبعضيا بعض, واإلسالمية

يتضح ان كانت شقيقة سيف الدولة أبي الحسن عمي بن عبد اهلل أبي الييجاء حفيد 
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, حمدان بن حمدون متزوجة من ىزار مرد مولى أبي الييجاء حفيد حمدان بن حمدون
وبدورىما بعثا يستنجدان بأبي تغمب وشقيقو ىبة اهلل , وأن مدينة آمد تحت حكميما

 . ()أحفاد حمدان ابن حمدون
لقد حشد أبو تغمب أمير الموصل قواتو بقيادة شقيقو أبي القاسم ىبة اهلل بن 

وتقدم , ()وأىل الثغور اإلسالمية, وأنضم اليو العامة,  الدولة بن حمدان()ناصر
التي كانت تنتشر في نواحي , إلى آمد حيث القوات البيزنطية المحاصرة لممدينة

 . ()وما يمييا من ديار بكر, ومعابر الفرات, ىنزيط
كان معظميا من , ويذكر الصابئ أن القوات التي تولى قيادتيا ىبة اهلل

 كانوا أقوى تمك ))ويصفيم بأنيم , الرجال الذين أمدىم بو الممك عز الدولة بختيار
وفيمن انضوى الييم من , الطوائف المجتمعة لديو وأوالىا بعائدة النصر والظفر عميو

وأمال , وساروا بصدور منشرحة, وفتاك االكراد وصعاليكيا, قبائل األعراب وصناديدىا
 27يوم الثالثاء  )ويؤكد الصابي أن ىبة اهلل وصل بقواتو ظاىر آمد , ((()منفسحة 
وتأكد لو أن الدمستق قد استولى عمى ضواحي , (م973 تموز 1/ ىـ 362رمضان 

فأقامت القوات اإلسالمية ليمتيا , والمناطق التي تمييا, الفرات (طرق  )ىنزيط ودروب 
 . ()في ظاىر أمد والقوات البيزنطية تقيم عنيم مسافة يوم

واستطاعت القوات اإلسالمية فتح ثغرة في صفوف القوات البيزنطية أمام 
ويصف , مما أدى إلى فرار مجموعات كبيرة من قوات الدمستق مميح, أبواب المدينة

وقد ألحقت القوات اإلسالمية بيم , متى الرىاوي ىذه المجموعات بأنيم غير مخمصين
انسحب عمى أثرىا الدمستق مع قواتو جنوب شرق , خسارة جسيمة بعد معركة فاصمة

مدينة أمد إلى مكان يدعى أوكال ويعرف اآلن باسم ديكال عمى ضفاف نير دجمة 
ويبمغ أقصى مدى لموادي بين , ()وعسكر فيو, بعيدًا عن منال سيام قوات مدينة أمد
ولعل ىذا المكان أحد الشعاب والوديان , م 3150األبواب الشرقية لممدينة ونير دجمة 
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ويصف مسكويو المكان بأنو ضيق , ()بحكم موقعيا, التي تشتير بيا مدينة أمد
 . ()تصعب الحركة فيو مع القوات والعدة والخيل التي كانت برفقة الدمستق

ومع أنو , ويبدو أن المكان شل حركة القوات البيزنطية برغم عددىا وعدتيا
ولم , أال أنيا أصبحت عبئًا عمى حركتيا, يجب أن تكون بيذا العدد والعدة قوة ضاربة
, حيث حد المكان من حركة القوات, تعد تجدي نفعًا في مثل ىذه األماكن الضيقة

وبخاصة بعد أن انشغمت القوات بتضميد جراحيا أثر اليزيمة التي ألحقت بيا أمام 
ولذلك لم تعد متأىبة لمخوض في معركة جديدة مع القوات , ()أبواب مدينة آمد

 . ()اإلسالمية التي تطاردىا
, وبتتبع اإلحداث يتضح أن القوات اإلسالمية كانت تطارد الدمستق مميحا

وأدركت الوضع السيئ الذي آلت اليو قوات الدمستق , حتى المكان المشار اليو, وقواتو
بوجودىم في الشعب الضيق , وازدياد وضعيم سوءاً , بعد ىزيمتيم عمى أبواب أمد

مع أن , وجعل ىزيمتيم أمرًا محتومًا أمام القوات اإلسالمية, الذي قيد حركتيم
, المصادر اإلسالمية لم تذكر أال اليسير من المعمومات عن تفاصيل ىزيمة الدمستق

قدم معمومات دقيقة غطت جوانب ميمة من , غير ان المؤرخ االرمني متى الرىاوي
. أحداثيا

, وبينما كانت قوات الدمستق مميح تضمد جراحيا في المضيق عمى نير دجمة
فقد ىبت ريح عاتية أثارت الغبار عمييم ورمت بأمتعتيم في , حمت بيم كارثة ثانية

ولم يعد بأمكانيم الرؤية أو أيجاد , وانغمست قواتيم وحيواناتيم بظالم دامس, دجمة
 . ()مخرج ليم من الوضع المريع

, ()وأدركت القوات اإلسالمية الوضع الذي آلت اليو القوات البيزنطية
وتمكنت القوات اإلسالمية , ولم يجد الفرار نفعًا مع القوات البيزنطية, فانقضوا عمييم 
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وتحدد , ()وأربعين من قادتيم, ()وأسروا قائدىم الدمستق, من تحقيق النصر عمييم
. ()تاريخًا لممعركة, (م973 تموز 4/ ىـ 362 رمضان 30يوم الجمعة  )المصادر

 فثبت الطغاة اغترارا بوفور أعدادىم )): ويصف الصابئ المعركة قائالً 
ودارت , وعمت الغمغمة, وأخذ االولياء الممحمة, ومحاماة عن صاحبيم وعظيم كفرىم

وتداعى األولياء , وتصافحت بيض الصفاح, واستحر الطعن والضرب, رحى الحرب
فنكصوا عمى أقداميم , وتنادى الكفار بالويل والبثور, بشعار أمير المؤمنين المنصور

لو سممت ليم من أعظم  (بقية الروح )واعتدوا الحشاشات , مجدين في اليزيمة
وعجل اهلل , وأخذ المسممون الثأر, واستمحميم السيوف واحتكمت فييم الحتوف, الغنيمة

الدمستق رئيس عساكرىم , بأرواحيم الى النار وأسر بعد قتل ألوف منيم في المعركة
وتم أسر ابن , ( (()وقائدىم ومدبر حروبيم ومرتبًا وما أخذ المسممون قبمو دمستقاً 

 جماعة ))كما تم أسر,  ورسولو في المواثيق ورسم السياسات والمعاىدات)*(البمنطس
 . (((( ))  والطراخنة() واالراخنة() والزواورة()من البطارقة

فأن تاريخ , وبالعودة إلى صحة إرسال الممك عز الدولة بختيار لمقوات
ويبطل ما أشارت اليو , المعركة يؤكد بأنو لم يرسل أي قوات تذكر إلى الجزيرة الفراتية

, المصادر اإلسالمية من أن الممك أرسل قوات حققت انتصارات عمى القوات البيزنطية
الن تاريخ اليزيمة جاء بعد يوم من تاريخ , وأسرت قائدىا وألحقت ىزيمة فادحة بيا
 رمضان 29)والذي يصادف يوم الخميس , الفوضى والفتن واشتعال النار في بغداد

, فكيف والحال ان يرسل قوات لنجدة سكان الجزيرة الفراتية, (م973 تموز 3/ ىـ 362
. ()وىو الذي أمر قواتو بإخماد الثورة والفتن بإشعال النيران في بغداد

أما ما أشار اليو الصابئ في الرسالة حول القوات التي التحقت بالقائد ىبة 
الن الرسالة لم تشر , فمعميا القوات المتطوعة من اإلعراب واألكراد وأىل الطوائف, اهلل
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وىذه , كون القوات النظامية كانت تتألف آنذاك منيم, إلى الديمم واألتراك أطالقا 
. القوات كانت مشغولة في إخماد الثورة في بغداد

فكثر القتل واألسر في صفوف القوات , لقد أعز اهلل اإلسالم بيذا النصر
عادوا بيا إلى , ()فغنم المسممون غنائم جميمة من السالح والعدد, ()البيزنطية

 . ()مدينة أمد وبرفقتيم األسرى وعمى رأسيم الدمستق مميح
وقد استولى المسممون عمى العديد من الخيول واألسمحة وغنموا من عدة 

وقد انعكس ىذا االنتصار , ()القوات البيزنطية ما زاد من قوتيم واشتدت بو شوكتيم
فقد انتشروا في البالد وسمكوا في الطرقات يبحثون , عمى سكان الثغور والجزيرة الفراتية

. ()ويجمعون غالت أرضيم من دون خوف أو رىبة, عن معايشيم آمنين مطمئنين
ويتضح من تاريخ المعركة أن القوات اإلسالمية عبرت عن فرحتيا ونشوة 

وقد سير الدمستق , انتصارىا في مدينة آمد باستقباليم عيد الفطر بانتصارىم العظيم
ثاني أيام عيد الفطر الى مدينة , (م973 تموز 6/ ىـ 362 شوال 2)يوم األحد 
وأرسل أبو تغمب الكتب والرسائل إلى الخميفة المطيع يبمغو ويبشره , ()الموصل

.  الذي رزقيم اهلل بو آخر أيام رمضان ()بنشوة النصر
 يتناىوا في ))وكاتب أمير المؤمنين والممك عز الدولة بختيار أبا تغمب بان 

, والوجوه المأخوذين معيما, ومن قرينو ابن البمنطيس, التوثيق من عدو اهلل الدمستق
نفاذ رؤوس من قتل من االكابر, المأسورين بأسرىما دون من يفوت اإلحصاء من , وا 

 . ((()االصاغر 
وبرفقتيم , ()وأرسل إلى بغداد رؤوس وأيدي بعض قتمى القوات البيزنطية

,  تعبيرًا عن نشوة النصر()أربعون أسيرًا من ضباط القوات البيزنطية إلى الخميفة
ولم يحدد كيف ً؟ ()ويؤكد متى الرىاوي أن األربعين أسيرًا ماتوا جميعا 
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وقد عزا متى الرىاوي ىزيمة القوات البيزنطية كعادتو الى عقاب سماوي بسبب 
الغضب االليي عمييم النغماسيم بممذات الدنيا وانشغاليم عن التصالح مع الرب 

, الن قائدىم من أصول أرمنية, ولعمو أراد أن يبرر ىزيمتيم, ()والسعي إلى النصر
, ()وبخاصة أنو يمتاز بروحو الوطنية ومشاعره القومية ونزعتو الدينية في كتاباتو

في حين أكد أن نصر المسممين كان بسبب وقوف اهلل الى جانبيم بسبب مصالحتيم 
. ()معو

وتشير المصادر إلى أن أبا تغمب أخذ الدمستق مميحًا أسيرًا عنده في 
, لعمو يستفيد من وجوده عنده ببناء جسر الصداقة مع اإلمبراطور البيزنطي, الموصل

ولذلك , ()أو االستفادة منو في الحد من غزو القوات البيزنطية أراضي بالده ثانية
وكان الدمستق قد ثار عميو جرح في جسده في أثناء , ()أحسن ضيافتو وأكرمو

أال ان جميع , فأحضر لو األطباء, وقدم أبو تغمب في عالجو, وجوده في األسر
آذار / ىـ 363جمادي اآلخرة  )في شير( )فمات, محاوالت عالجو باءت بالفشل

 . ()(م974
وقد زعم المؤرخ االرمني متى الرىاوي أن سبب التسامح الذي يمميو الدين 

ىو خوف قادة المسممين , اإلسالمي عمى المسممين في تعامميم مع األسرى البيزنطيين
اذ أشار إلى أن قادة , إذا ما عممت ما حل بقواتيا, من غضب األمة البيزنطية

 ان الدم )): فقالوا, خشوا االمر, عندما شاىدوا ما حل بالدمستق وقواتو, المسممين
ولذلك عمينا ان , فيذه االمة ستنقض عمينا, الروماني الذي أرقناه ال يجدينا نفعاً 

ونبني جسور صداقة ونتحالف مع القائد الروماني والضباط الذين وقعوا في , نتصافح
. ((()فبعد أن يؤدوا اليمين نتركيم يرجعون بسالم الى ديارىم , قبضتنا

فأن العالقة التي بنيت بين أبي تغمب , وميما تكن تعميقات متى الرىاوي
فسحت المجال أمام الدمستق أن يحصل عمى قدر كاف من الحرية , والدمستق مميح
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لدرجة أنو أستطاع أن يرسل رسالة لالمبراطور زيميسكس في , في األسر
, يوضح لو األمر الذي آلت اليو القوات البيزنطية والمعنة التي حمت بيم, القسطنطينية
 أننا ال نستحق ىذا الحكم وأن ندفن موتانا بموجب العادات المسيحيين )): فكتب قائالً 

ولم ننل مثوى آخر لعظام موتانا سوى أرض ممعونة يدفن فييا , في أرض مقدسة
ان الموت , نحن ال نعترف بسيد شرعي لإلمبراطورية الرومانية المقدسة, كال, االشرار

وموتانا عمى أرض , التعيس لمجم الغفير من المسيحيين ودميم المراق تحت أسوار آمد
أحممكم مسؤوليتو وأشكوكم إلى الرب السيد المسيح يوم الحساب اذا لم تنتقموا , غريبة

. ((()من ىذه المدينة انتقامًا مبينًا 
وحثو عمى حرب , ويبدو التحريض واضحًا من رسالة الدمستق لإلمبراطور

وىذا ما يؤكد ان اإلمبراطور ىو , ويحممو مسؤولية ىزيمة القوات البيزنطية, المسممين
الذي خمف الدمستق في أراضي المسممين عندما جعمو يتخذ من ىنزيط قاعدة لمقوات 

. ()لالنطالق عمى األراضي اإلسالمية, البيزنطية
أذا لم تستمر سياسة , ويؤكد في الرسالة عدم االعتراف بشرعية اإلمبراطور

واجتياح , الفتوحات البيزنطية في األراضي اإلسالمية من خالل حشد القوات البيزنطية
ويقترن مطمبو ىذا بشكواه إلى الرب السيد المسيح ان , لالنتقام منيم, أراضي المسممين

ولعل ىذا الربط يؤكد االعتقاد السائد بينيم بفكرة الحرب , لم يستمر بسياسة الفتوحات
الصميبية من خالل رفع راية الصميب في الحمالت التي يجب أن يقودوىا ضد 

. المسممين 
, وقد أثارت رسالة الدمستق شجون االمبراظور زيميسكس عندما تسمميا

فدعا قادتو وحشد الجيوش من جميع المناطق التابعة لو في , ()فاستشاط غضباً 
وضم الجيش العديد من الجنسيات التي تستظل في حمى اإلمبراطورية , الغرب والشرق

فاجتاح الثغور الشامية والجزرية , وقصد في العام نفسو الديار اإلسالمية, البيزنطية
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وحقق , وقصد الساحل الشامي حتى حدود بيت المقدس, وعرج عمى الجزيرة الفراتية
انتصارات عظيمة فرض فييا اإلتاوات والجزية والخراج عمى العديد من األمراء 

وأناب عنو في , وعقد معيم معاىدات سياسية واقتصادية, المحميين من المسممين
وقد جسدت ىذه الحممة البدايات األولى لمحروب , بعض المناطق أمراء منيم

 . ()أذ أعمن خالليا رفع راية الصميب ضد المسممين, الصميبية
ولم يشكموا أي خطر , لم يكن لألمراء الحمدانيين بعد سيف الدولة قوة عسكرية

الن , بل أنحصر اىتماميم في محاولة االتفاق مع األباطرة, عمى البيزنطيين
 . ()الحمدانيين كانوا ميددين من البويييين في الشمال والفاطميين في الجنوب
ولده سعد , وبعد وفاة سيف الدولة خمفو في حكم أمارة الحمدانيين في حمب

وفي السنة األولى من حكمو دخل , (م967/ىـ356)الدولة أبو المعالي شريف في سنة
وانتيى ذلك النزاع بقتل أبي فراس في ربيع , في نزاع مع خالو أبي فراس الحمداني

ولم يستطع اإلمبراطور نقفور فوقاس استغالل , ()(م967/ىـ357)األول سنة
المصاعب التي نشأت في اإلمارة الحمدانية عقب وفاة سيف الدولة بسبب الموقف 

عندما ظير  (م968/ىـ357)ولم يكن قبل أواخر عام , ()عمى الجبية البمغارية
اواًل في منطقة الجزيرة ثم زحف منيا عمى , نقفور مرة أخرى في األراضي اإلسالمية

ثم , ىاجم اإلمبراطور ديار مضر (م968/ىـ357)ففي ذي القعدة عام , بالد الشام
وصل حتى أرزن وميا فارقين وكفرتوثا فقتل وسبى من سكان تمك المناطق عددًا كبيرًا 

. ()ثم اتجو إلى بالد الشام
وظن سعد الدولة ان اإلمبراطور ينوي مياجمة حمب فخرج منيا إلى باليس 

لكن نقفور زحف عمى أنطاكية وحاصرىا يومين فقط , واستخمف عمييا قرعوية حاجبو
. بعد ان أدرك استحالة االستيالء عمييا في ذلك الوقت , ()ثم رحل عنيا
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أراد نقفور قطع كافة طرق اإلمدادات التي يمكن ان تأتي منيا النجدات إلى 
فياجم معرة مصريين وأسر سكانيا ومعرة النعمان , أنطاكية تمييدًا لالستيالء عمييا

ثم اتجو إلى الساحل ففتح أنطرطوس ومرقية , وحماة وحمص وطرابمس وحصن عرقا
وصالح سكان الالذقية وخرب عددًا من القرى ثم عاد مرة أخرى الى , وجبمة

وأدراكو أن حصونيا منيعة جعمو ال يفكر في , لكن نقص المؤن لدية, ()أنطاكية
, ()أقتحاميا فبنى في مواجييتيا حصن بغراس وعين لو قائدًا ىو ميخائيل البورجى

وكمف نقفور القائد ميخائيل بمراقبة المدينة ومنع سكانيا من جمب المؤن واإلمدادات 
كما ترك نقفور بقية الجيش في قميقيا بقيادة قائد آخر يسمى بطرس وأمر , العسكرية

. ()نقفور قادتو بعدم مياجمة أنطاكية انتظارًا لعودتو في السنة التالية
سيطر قرعويو وغالمو بكجور عمى األمور في حمب بعد خروج سعد الدولة 

فأقام سعد الدولة متنقاًل بين حران وميافارقين , ومنعا الدعاء لو في الخطبة, منيا
فسار الييا في شير , ولما اجتمع معو غممان أبيو طمع في استعادة حمب, ومنبج

فاستنجد قرعويو بالبيزنطيين ضد سعد , وحاصرىا (م969/ ىـ358)رمضان سنة
وعمم بطرس في أثناء سيره , ()واسرع بطرس قائد الجيش في قيميقيا لنجدتو, الدولة

الى حمب بالفوضى الناشبة في أنطاكية فتمكن مع ميخائيل البورجي من االستيالء 
بمعاونة من المسيحيين في , ()(م969اكتوبر/ ىـ358)عمييا في ذي الحجة سنة

 . ()المدينة الذين انتقموا الييا من بوقا
وقتموا الكثير من السكان , فقاموا بأعمال التخريب, دخل البيزنطيون أنطاكية
, ()وأسروا ما يزيد عمى عشرين ألف من السكان, وطردوا الشيوخ والعجائز واألطفال

ونقموا إلى المدينة المسيحيين , وقاموا بإتالف المسجد وحولوه إلى حظيرة لمخنازير
وىكذا عادت أنطاكية مرة أخرى مدينة بيزنطية بعد حكم أسالمي دام أكثر من , االرمن

 . ()ثالثة قرون
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ولما عمم أبو المعالي سعد الدولة باحتالل البيزنطيين رفع الحصار عن حمب 
وسار الييا , فازداد طمع البيزنطيين في االستيالء عمى حمب, واتجو إلى حمص

ثم ترددت المراسالت بين الجانبين إلى أن , بطرس وحاصرىا سبعة وعشرين يوماً 
تقرر األمر عمى صمح وىدنة جعمت حمب محمية بيزنطية تكاد تكون خاضعة تمامًا 

, (م970/ ىـ359)سنة ومن أىم شروط تمك اليدنة التي عقدت, ()لمنفوذ البيزنطي
ان يتولى حكم حمب قرعويو ثم بكجور ومن بعدىما ينصب اإلمبراطور أميرًا يختاره 

أي أنيا استبعدت سعد الدولة , وليس لممسممين ان ينصبوا أحداً , من سكان حمب
ويدفع قرعويو الجزية لإلمبراطور عن البالد الداخمة في , الحمداني أمير حمب الشرعي

كما يدفع عن كل صغير وكبير من سكان , ()اليدنة بواقع سبعمائة ألف درىم سنوياً 
في حين يعفى المسيحي في ىذه , تمك البالد دينارًا قيمتو ستة عشر درىمًا أسالمياً 

وكانت أخطر الشروط تمك , األعمال من الجزية اال اذا كان لو بيا مسكن او ضيعة
التي تنص عمى أن ال يسمح قرعويو لممسممين بالغزو عن طريق بالده ولو قاتميم 

ذا خرج , وأن يستعين بالقوات البيزنطية في حالة عجزه عن دفعيم , عمى ذلك  وا 
اإلمبراطور أو قائد جيشو إلى غزو بمد أسالمي يستقبمو بكجور في الموضع الذي 

ويسمح لو بشراء ما , ويسير معو في البالد الداخمة في اليدنة, يعينو لو اإلمبراطور
أما أذا كان الجيش البيزنطي يغزو بالدًا غير أسالمية , يمزمو من مؤن لتموين جنوده

كما يحق لمبيزنطيين , فعمى أمير حمب االشتراك معو بقواتو حسبما يأمره اإلمبراطور
أما في ميدان , تعمير الكنائس الخربة في بالد اليدنة وسفر البطارقة واألساقفة الييا

العالقات االقتصادية فان االتفاقية قررت حضور عشار الممك مع عشار قرعويو 
وأن يحمى , وبكجور عند فرض الجمارك عمى البضائع الواردة من األراضي البيزنطية

وىكذا أصبح أمير , ()أمير حمب القوافل الواردة من األراضي البيزنطية إلى بمده
حمب بجرد فصيل تابع لإلمبراطورية البيزنطية ومرتبطًا معيا بالتزامات سياسية 
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وأصبح البيزنطيون مسيطرين عمى شمال سوريا ويمتد , وعسكرية وتجارية شديدة 
. ()نفوذىم إلى وسطيا

وخاصة فيما يتعمق بخراج البالد الداخمة , ولم تنفذ جميع شروط ىذه المعاىدة 
لم يعترف بيا ولم يؤد , فسعد الدولة الذي كان مقيمًا في معرة النعمان , في اليدنة 

ثم أن نقفور فوقاس قتل في أواخر المحرم , المال عن البالد التي تقع في حوزتو
قبل توقيع المعاىدة بأيام قميمة في مؤامرة دبرتيا , (م969 ديسمبر 11/ ىـ 359)سنة

 . ()زوجتو ثيوفانو مع يوحنا ابن الشمشقيق
في بداية حكمو متفرغًا لمقتال - ابن الشمشقيق– ولم يكن اإلمبراطور الجديد 

, ولم يستطع االشتراك بنفسو في العمميات العسكرية في بالد الشام, ضد المسممين 
مما سبب في عدم , ()بسبب الحرب الروسية البمغارية وثورة برداس فوقاس ضده

. تنفيذ شروط المعاىدة بشكل كامل 
فقد استجدت ظروف جديدة , ولم يكن حال المسممين أفضل من البيزنطين 

ويبدو ان قرعويو , باستيالء الفاطميين عمى مصر وسعييم لمسيطرة عمى بالد الشام 
وبكجور قد شعرا بالميانة واإلذالل نتيجة المعاىدة التي عقدت مع البيزنطيين فقبال 

وعمى ذلك أقاما الدعوة لمفاطميين , التحالف والدخول في حماية قوة أسالمية جديدة
 . ()(م970/ ىـ 359)أواخر سنة

وكان , وظل سعد الدولة يترقب الفرصة لمعودة إلى عرشو في حمب مرة أخرى
, بكجور قد تآمر عمى سيده قرعويو وحبسو في القمعة بعد عقد المعاىدة مع البيزنطيين

وبرغم أن المعاىدة كانت تنص عمى أن , ()وظل منفردًا بالحكم قرابة ست سنوات
الن دعوة قرعويو , الحكم لقرعويو ومن بعده بكجور فمم يتدخل البيزنطيون في األمر

وبكجور الخطبة لمفاطميين جاءت في وقت لم يكن البيزنطيون فيو عمى استعداد 
لذلك قنع البيزنطيون بقبول المال المتفق عميو طبقًا , لمصدام المباشر بالفاطميين
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وبالنسبة لبكجور فقد ظل مواظبًا عمى سداد , لممعاىدة سواء دفعو بكجور أو قرعويو
عندما تمكن سعد  (م977/ ىـ 367) المال حتى السنة التي خرج فييا من حمب سنة

الدولة من أسترداد عرشو بمساعدة أعوان قرعويو الذين كاتبوه وىو في حمص 
فجمع سعد الدولة بني , ووعدوه بالمساعدة في دخول حمب  (م976/ىـ366)سنة

كالب وحاصر حمب مدة أربعة أشير حتى تمكن من دخوليا في حين تحصن بكجور 
ثم استقر األمر بين الطرفين عمى أن يتولى بكجور حمص وان يكون سعد , في القمعة

. ()الدولة في حمب
وعد ىذا األمر موجيًا , لم يمتزم سعد الدولة بسداد مال اليدنة لمبيزنطيين

فياجم , ولم يقبل البيزنطيون امتناع سعد الدولة عن سداد مال اليدنة, ()ضده
ودارت , (م981نوفمبر /ىـ371)الدمستق برداس فوقاس حمب في جمادى األولى سنة

ولم يستطع سعد الدولة الصمود ,  في اليوم الثالث لوصولو)*(المعركة عمى باب الييود
طوياًل في وجو البيزنطيين فقد وافق بعد يومين من القتال عمى سداد مبمغ أربعمائة 

وىكذا أصبحت تبعية , ()فغادر الدمستق حمب عمى ذلك االتفاق, ألف درىم سنوياً 
. سعد الدولة مزدوجة لعضد الدولة من ناحية ولمبيزنطيين من ناحية أخرى 

مما ساعد , نشب الخالف بين بكجور وسعد الدولة (م982/ىـ 372)في سنة
فاستجابوا لنداء بكجور , عمى ازدياد طمع الفاطميين في االستيالء عمى حمب

بالمساعدة وأرسموا لو جيشًا من دمشق سار عمى رأسو بكجور في سنة 
. ()من أجل تحقيق ىذا الغرض (م983/ىـ372)

فسار , ولم يقف البيزنطيون مكتوفي األيدي أمام خطر الحمدانيين في حمب
وال يمكن الجزم بأن وصول برداس , برداس فوقاس عمى رأسو جيشو لمدفاع عنيا

فقد رحل بكجور قبل وصول , فوقاس في ىذه المرة كان بناء عمى طمب سعد الدولة
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ولم يغادرىا أال , ومع ذلك استمر يرداس فوقاس في حصار حمب, القوات البيزنطية
 . ()بعد أن ضمن لو سعد الدولة سداد مال سنتين أي حوالي اربعين الف دينار

بعد ىذا االتفاق سار برداس فوقاس الى حمص في أواخر شير ربيع األول 
وارتكب برداس فوقاس في , ()بايعاز من سعد الدولة (م983سبتمبر / ىـ 373)سنة

فنيب المدينة وأحرق الجامع ولما لجأ بعض السكان إلى , حمص إعماال وحشية
أما بكجور فقد سار إلى دمشق حيث , ()الكيوف أوقد عمييم حتى أىمكيم بالدخان

تولى حكميا من قبل الخميفة الفاطمي العزيز باهلل ومترقبًا األحداث في حمب لمتآمر 
. ()من جديد ضد سعد الدولة

وما ان عمم , كان سعد الدولة حاقدًا عمى البيزنطيين ولم ينس موقفيم منو
حتى  (م986/ ىـ 376)بيزيمة اإلمبراطور باسيل الثاني عمى الجبية البمغارية في سنة

وتأكدت تمك السيادة برسالة التأييد والخمع التي , أسرع باالعتراف بالسيادة الفاطمية
/ ىـ 376)أرسميا الخميفة الفاطمي العزيز باهلل إلى األمير سعد الدولة في شعبان سنة

من دون ان يستطيع البيزنطيون اتخاذ إجراءات انتقامية ضده في ىذه  (م986ديسمبر 
بل عمى العكس فان اإلمبراطور باسيل الثاني أرسل السفراء إلى القاىرة لعقد , المرة

. ()ىدنة مع الخميفة الفاطمي
وبرغم اعتراف سعد الدولة بسيادة الفاطميين أال انو لم يسمم من محاوالتيم 
االستيالء عمى حمب بمساعدة بكسور المقيم في الرقة منذ طرده من دمشق في سنة 

فأرسل إلى اإلمبراطور , وىنا أدرك سعد الدولة حاجتو لمبيزنطيين, (م988/ ىـ 378)
وتمكن سعد الدولة بفضل القوات البيزنطية في أنطاكية , باسيل الثاني في ىذا المعنى

. ()(م991/ ىـ 381) من احباط ىجوم بكجور عمى حمب في سنة
تعرضت , (م991/ ىـ 381)وبعد وفاة سعد الدولة في شير رمضان سنة

فا ستنجد أميرىا أبو , حمب لمحاوالت عديدة من جانب الفاطميين لالستيالء عمييا
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الفضائل سعيد الدولة وحاجبو لؤلؤ باإلمبراطور باسيل الثاني أكثر من مرة حتى قطع 
وعاد إلى بالد الشام وأكد من جديد إخضاع , اإلمبراطور حروبو عمى الجبية البمغارية

. ()(م995/ ىـ 385)حمب لمتبعية البيزنطية سنة
سادت اإلمارة الحمدانية حقبة , (م1002/ ىـ 392)بعد وفاة سعيد الدولة سنة

فسيطر الحاجب لؤلؤ عمى الحكم وطرد ابني سعيد الدولة إلى , من االضطرابات
مصر كما ىرب أبو الييجاء بن سعد الدولة إلى القسطنطينية ثم حاول العودة إلى 

ثم ثار خالف بين منصور بن لؤلؤ وصالح بن مرداس زعيم , ()حمب لكنو فشل
فقام اإلمبراطور باسيل , وحاصر صالح حمب, (م1011/ ىـ 402)الكالبيين منذ سنة

فأخذ يقدم المساعدات تارة لصالح , بضرب القوى االسالمية المتنافسة بعضيا ببعض
بن مرداس وتارة أخرى لمنصور ابن لؤلؤ حتى نجح صالح بن مرداس في االستيالء 

 . ()وأسس األسرة المرداسية بيا (م1025/ ىـ 415 )عمى حمب سنة
 :موقف بني مرداس من البيزنطيني  -

 

كانت عالقة بني كالب بالدولة البيزنطية عالقة تتراوح بين السمم والحرب في 
 عمم البيزنطيون )*(بعد معركة االقحوانة (م1029/ىـ420)ففي سنة, بعض األوقات

بمقتل صالح بن مرداس أمير حمب وأحد أعضاء التحالف العربي وانكسار العرب 
أرادوا أغتنام الوقت واستغالل ظروف المرداسيين واالستيالء عمى حمب بصورة سريعة 

 . ()وخاطفة
سار عن أنطاكية ميخائيل الخادم بجيشو لتنفيذ خطتو بدون أمر إمبراطور 

 . ()الروم حتى وصل قيبار
 ()ولما عمم صالح شبل الدولة وأخوه ثمال بن صالح بزحف قطبان أنطاكية

وطمبا منو رفع , ميخائيل الخادم نحو حمب أسرعا اليو بجيشيما والتقيا بو في قيبار
 عمى طمبيما فحاصراه في ()الحصار عنيا ويعود بجيشو مراعيًا الجوار فمم يوافق
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 بعد أن سقط الكثير من القتمى من () وىو يقاتل حصنيا فانكسر جيشو)*(قيبار
 وكان ذلك لميمة بقيت من جمادى ()الطرفين وغنم المرداسيون الكثير من معداتيم

 وىذا يعني ان البيزنطيين أرادوا االستيالء عمى ()(م1029/ىـ420)اآلخرة سنة
فجرت بين , حمب بعد خمسين يومًا من معركة االقحوانة وقتل صالح بن مرداس

المرداسيين وميخائيل الخادم مراسالت ومفاوضات حتى استقامت االمور بينيم 
وعاد شبل الدولة نصر وأخوه الى حمب وبقيا ,  ()وتصالحوا عمى عدم االعتداء

 ()متعاونيين في أدارة البالد حتى جرى خالف بين شبل الدولة نصر وأخوه ثمال
 في جماعة من حرسو فمم يمانعو أحد ()دفع شبل الدولة أن يقتحم باب قمعة حمب

 ان من قدم أخي )):  وجمس في مركز أخيو وقال()من حرس باب القمعة لييبتو
ومن ذلك , ((()عمى فقد أساء ألنني أولى بمداراة الرجال وىو أولى بمداراة النساء 

اليوم جعل نصر ألبواب قمعة حمب سالسل حديدية تمنع الراكب دخول أبواب القمعة 
ولو أنو , كما أصدر مرسومًا أميريًا يقضي أال يدخل القمعة أحد متقمدًا سيفو, ()فجأة

 بعد أن استولى عمى ()أنفرد شبل الدولة بأمارة حمب, أقرب الناس مودة إلى مالكيا
وكان يساعده في أدارة , ()(م1030/ىـ421)القمعة والبمد أنفرد بالسمطة وذلك سنة

 الذي ينسب اليو حمام الشماس ()البالد وزيره أبو الفرج المؤمل بن يوسف الشماس
وكان نصرانيًا حسن التدبير محبًا لفعل الخير وكان أخو , ()بحمب بحي الجموم

 . ()الوزير ناظرًا في مدينة حمب فعمرىا وعمر المساجد فييا
أما ثمال بن صالح فقد جمع األعراب وعزم عمى محاربة أخيو شبل الدولة 

 ()وبالغ في مضايقتو مما أضطر شبل الدولة نصر أن يكتب إلى أرمانوس, نصر
 فخرج اإلمبراطور بـ ستمائة ألف مقاتل حتى ()أمبراطور بيزنطة يستدعيو إلى حمب

ولما شعر العرب بالخطر الذي سيمحق بيم حال وصول , وصل الى أنطاكية
توسط زعماء العرب بين االخوين شبل الدولة , أمبراطور بيزنطة بجيشو الى حمب
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وبالس والرحبة ,  بن صالح عمى أن تكون حمب لنصر()نصر وأبى عموان ثمال
وتم الصمح بينيما عندئذ رجع شبل الدولة عما كان راسل بو امبراطور , لثمال
 . ()بيزنطة

وبعد ان تم التراضي والصمح بين االخوين نصر بن صالح بن مرداس وبين 
أخيو ثمال بن صالح بن مرداس أرسل شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ابن 

عمو مقمد بن كامل بن مرداس بن ادريس الكالبي رسواًل الى امبراطور بيزنطة 
 يشكره عمى تمبية النجدة ويطمب اليو العودة بجيشو عن قصد حمب وأن ()ارمانوس

مخاوف شبل الدولة قد زالت وأنو سيرسل الى االمبراطور البيزنطي االموال ما كان 
فرفض أرمانوس , ()يحممو اوالد سيف الدولة الى باسيل امبراطور بيزنطة السابق

ولما تأكد امبراطور الروم ارمانوس ,ىذا الطمب وأعتقل مقمد بن كامل المرداسي عنده
 يريد ()سار من انطاكية الى قيبار, ()عدم قدرتو عمى محاربة العرب في حمب

 () والخزر()االبخاز, وممك الروس, فكان معو ممك البمغار, العودة الى بالده
.  واالفرنج ()واالرمن والبجناك

تمكن نصر بن صالح بن مرداس واصحابو وعشيرتو من التغمب عمى سرية 
 ()مما أضطر االمبراطور ان ينزل بجيوشو قريباً , من سرايا البيزنطيين وطاردوىم

وضرب االمبراطور حول عسكره خندقًا عظيمًا ووزع المسمحين , )*(من جبل برصايا
 . ()وكانت اموالو تقدر بسبعين حمالً , بجميع الخندق لحماية المعسكر

تمكن أبو عموان دفاع بن نبيان الكالبي من القضاء عمى سرايا 
فمما عمم االمبراطور ارسل سرية فييا صناديد عسكره الى حصن , ()البيزنطيين

عزاز لمشاىدتو ومعرفة قوتو وجمع المعمومات الكافية عنو ليتسنى لالمبراطور أرسال 
ولكن السرية لم تنجح , ()العدد الكافي من المقاتمة واالالت الخاصة بفتح الحصن

وأسروا , ()النيا وقعت في يد بني كالب قبل ان تؤدي ميمتيا فقتموا بطارقتيا
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, ولما عمم االمبراطور بفشل السرية التي أرسميا الى غزاز, جماعة من اوالد المموك
 لوال عطش عسكري لبمغت )): قرر العودة الى بالده واعتذر لمن معو قائالً 

فاستغل نصر بن صالح بن مرداس ىذا الوضع وىجم بجيشو الذي يقدر , ((()مرادي
 (م1030/ىـ421)عمى معسكر البيزنطيين وكان ذلك سنة , ()بأقل من ألف فارس

وأسر وغنم الجيش المرداسي سوق اإلمبراطور وأموالو , ()فانيزم الجيش البيزنطي
كما أضطر اإلمبراطور ارمانوس أن , ()مما اضطره إلى تأخير رحيمو ثالثة أيام

ولبس خفًا أسود , وىو لباس خاص باالمبراطور اليرتديو غيره, ()ينزع خفو االحمر
 . ()في أثناء ىروبو مع جماعة من االرمن حموه بالسيام

تمكن شبل الدولة نصر بن صالح قائد المعركة من الحصول عمى تاج 
وتمكن البيزنطيون من اليرب الى بالدىم منيزمين , ()االمبراطور وبالطو ولباده

بسبب انشغال الجيش المرداسي بالغنائم التي بقيت في المعسكر من الدواب والثياب 
. ()واألمتعة واآلالت واألموال والمنجنيقات والتراس

ىكذا انتيت ىذه المعركة بين المرداسيين والبيزنطيين برغم التفاوت الكبير بين 
حيث كانت القوات البيزنطية تقدر بـ ستين الف مقاتل في حين أن القوات , القوتين

 . ()المرداسية تقدر بأقل من الف مقاتل
 كانت قريبة ()ولقد أخبر بعض من شاىدىم ان مقثأة )): ويقول ابن العديم

من المعسكر بمقدار رمية سيم وأن الروم لم يقطنوا منيا قثأءة واحدة خوفًا من العرب 
 . ()((تتخطفيم 

 ()ان أمبراطور الروم لما رحل ىاربًا أشعل النار في المنجنيقات: كما يقال
 حتى يقال ان معظم البيوت () وغنم الناس ما أبقتو النار() والتراس()والعردات

التي بنيت في أطراف حمب سقفت بيذه التراس بداًل من الدفوف أي بداًل من ألواح 
. الخشب 
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بعد ىذا االنتصار كاتب إمبراطور بيزنطة شبل الدولة وأخاه ثمال حول 
ويعرض عمييما عوضًا , فأرسل ليما رسواًل يساوميما عمى تسميم حمب, أسترداد حمب

 أنتظارًا لما ()(أرمانوس  )فا عتقل االخوان رسول االمبراطور , عنيا ما يختاران
من جواب االمبراطور عن المراسالت النيما كانا قد أرسال وفدًا برئاسة ابن عميما 

 يؤكد تمبية ما يطمبو ()مقمد بن كامل بن مرداس مع جماعة من آل الجراح
ولذا فان امبراطور , االمبراطور من مال وان يقدما الرىائن اثباتًا بصحة وفائيما

. البيزنطيين أرمانوس احتجز مقمد بن كامل بن مرداس رئيس وفد شبل الدولة 
ولم تخل المفاوضات السممية من بعض المناوشات العسكرية عمى حدود 

حيث خرج قطبان الخادم المعروف بنقيطا البطريق بعد خسارة , الدولة المرداسية
 غازيًا في جيش كثير لتخريب الحصون والقالع ()البيزنطيين في معركة قيبار

 واستولى عمييا وىدم أسوارىا وأبراجيا ()العربية عمى الحدود فقصد مدينة رفنيو
كما ,  وسبى عشرة أالف من أىميا()كما فتح حصن المنيقو, الستة ألىميتيا الحربية

وتمت بعد ذلك وساطات ومفاوضات بين , ()فتح حصون عربية اخرى وىدميا
 ()ونجحت وساطتو في عقد ىدنة بين أمبراطور البيزنطيين, الطرفين لعقد ىدنة

وشبل الدولة عمى أن يقدم شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس في كل سنة الى 
امبراطور الروم خمسمائة ألف درىم في قسطين من السنة قيمتيا ثمانية االف مثقال 

 . ()ذىب
وبعد ان تم االتفاق عمى شروط اليدنة اطمق امبراطور بيزنطة أرمانوس 

رسول شبل الدولة مقمد بن كامل بن مرداس وأعطاه صميبًا من الذىب أمانًا لنصر 
. ()كما أطمق شبل الدولة نصر المرداسي رسول أمبراطور بيزنطة, ووفاء بالشرط
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 فانو ()وبالرغم من االنتصارات التي حققيا شبل الدولة عمى البيزنطيين
 وىي االموال التي فرضيا البيزنطيون عن حمب كما ()استمر في دفع األموال سنوياً 
. وحاول الطرفان المحافظة عمى تمك االوضاع, ()كانت منذ زمن الحمدانيين

وبيذا التصرف المعقول أصبح نصر بن صالح متمتعًا بامارتو بحمب بضمان 
. أستقرار جانب البيزنطيين 

فقد ساءت , ولم تستمر عالقة المرداسيين والدولة البيزنطية بشكل جيد 
العالقة فيما بينيم زمن محمود وذلك ألن محمود استعان با األتراك في حروبو مع 

عمييا غرامة سنوية مما دفع الروم أن يطمبوا  فخربوا أنطاكية وفرضوا, ()البيزنطيين
مما دفع , المصالحة مع األتراك أصحاب محمود المرداسي ولم يتوصموا الى شيء

وبقيت , (م1068/ىـ461)سنة , ()البيزنطيين ان يقوموا بيجوم عمى منبج وامتمكوىا
منبج تحت حكم البيزنطيين ست سنوات الى ان أستعادىا نصر بن محمود 

 كما ىجم البيزنطيون عمى أعمال حمب وخربوىا فمما عمم ()(م1075/ ىـ468)سنة
وبعد , محمود خرج الييم ومعو العرب والترك وأستعاد أراضيو بعد أن قتل الكثير منيم 

ومن شروطيا ان يقدم البيزنطيون قرضًا ماليًا ()ذلك وقعت اليدنة بين الطرفين
ومن شروطيا ان , ()لمحمود مقداره أربعة ألف دينار ويجعل ولده نصرًا رىنًا عمييا

ييدم حصن أسفونا وتم لو ما أراد وبقى إمبراطور البيزنطيين حاقدًا عمى محمود 
  فتقابل ىذا الجيش مع ألب ()المرداسي فجيز جيشًا كبيرًا الحتالل حمب والشام

 ولما سألو عن سبب ىذه ()أرسالن الذي غمبيم ووقع اإلمبراطور أسيرًا بين يديو
وكمما , الحروب وتعويض بالده وجيشو ليذه الخسارة فذكر انو لم يقصد أال حمب 

. ()جرى لو كان محمود السبب فيو والبعث اليو
وذلك , أما بقية األمراء المرداسيين فمم تكن بينيم وبين البيزنطيين صالت 

 .النييار الدولة وأنشغاليم بالفتن الداخمية 
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اخلامتة 
كان لمقبائل العربية دور كبير في مواجية الخطر البيزنطي والتصدي لو السيما - 1

بعد ضعف الخالفة العباسية فامتمك الحمدانيون المبادرة في مجابية البيزنطيين 
ونجحوا في حماية منطقة الجزيرة الفراتية وشمال الشام وشمال العراق من الخطر 

وقاموا بدور جيادي في ىذا االتجاه وتبعيم في ىذا الجياد القبائل , البيزنطي
. العربية االخرى ومنيم المرداسيون والطائيون وبنو منقذ وبنو نمير 

ان الغزوات كانت , يمكن أن نستنتج من العالقات بين القبائل العربية والبيزنطيين -2
مستمرة اال انيا لم تتمخض عن نتائج ذات قيمة كبيرة سواء كان لمعرب أم 

فقد ظل خط الحدود بينيما في أخذ ورد من دون ان يستطيع أحد , لمبيزنطيين
. الفريقين السيطرة التامة عمى معاقمو ودروبو 

أن نجاح احدى الغارات أو غيرىا كان متوقفًا عمى األحوال الداخمية عند الفريقيين  -3
ومن , ولقد ترددت أصداء ىذه الحروب في النشاط البحري والبري, المتنازعين

الميم أن نالحظ أن المنطقة التي كانت تجري فييا الحروب بين الطرفين في ىذه 
ولم يحدث أن ىاجم , الفترات محصورة في الثغور اإلسالمية واألراضي البيزنطية

وبالتالي فقد , البيزنطيون األراضي اإلسالمية الداخمية أو اجتازوا منطقة الثغور
. كانت خسائر البيزنطيين المادية أكثر من خسائر القبائل العربية

بل , لم تكن عالقات عدائية دائماً , أن العالقات بين القبائل العربية والبيزنطيين- 4
وساىم البيزنطيون أحيانًا في , تخمل ذلك فترات سممية تبادل فييا الطرفان األسرى

 .كما كانت التجارة نشطة بينيما, الحركة العمرانية اإلسالمية
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اهلوامــش 
                                                   

وىي تقع عمى تقاطع أو في مدخل , كل موضع قريب من أرض العدو : الثغر (1)
وتميز منيا قسمان ىما الثغور , الممرات الجبمية بالقرب من أرض المسممين 

ابن حوقل, أبو القاسم محمد بن عمي النصيبي .  الجزرية والثغور الشامية
, م1928, ليدن, مطبعة بريل, 2صورة األرض , ط, (م990/ىـ380ت)

شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت الحموي ,  ؛ ياقوت الحموي191-190ص
. 80ص , 2ج , م1956,  بيروت,معجم البمدان, (م1228/ىـ626ت)

 ,والمموك  الرسل تاريخ (م922/ ىـ310ت )جرير بن محمد جعفر أبو, الطبري (2)
 , 10ج, م 1966, القاىرة,إبراىيم, دار المعارف الفضل ابو محمد تحقيق
 ىـ774ت )إسماعيل بن عمر كثير, أبو الفداء عماد الدين  ؛ ابن147ص
, 11ج, م1987 بيروت, ,أحمد أبو ممحم: والنياية, تحقيق البداية, (م1372/

المسممون والبيزنطيون في شرق البحر , احمد عبد الكريم ,  ؛ سميمان 120ص
التاسع والثاني عشر / المتوسط فيما بين القرنيين الثالث والسادس اليجري 

. 70ص , 1ج, م 1987, القاىرة , الميالدي 
أبو الحسن عز الدين عمي بن محمد بن عبد الكريم , ابن األثير (3)

 العممية, الكتب دار ,3 ط الكامل في التاريخ,, (م1232/ىـ630ت)الشيباني
 . 169 ص,8ج, م1998 لبنان, -بيروت

 . 235ص , 8ج, الكامل , ابن األثير  (4)
 ,2ج, م1970, بغداد, الدولة الحمدانية في الموصل وحمب, فيصل, السامر (5)

. 156ص
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البغدادي, .يقع في أرمينية ويعرف اليوم بفرتبرت بين آمد وممطية : حصن زياد (6)
مراصد االطالع عمى أسماء , (م1390/ىـ793ت)صفي الدين عبد المؤمن 

, دار أحياء الكتب العربية, 1ط, عمي محمد البجاوي: تحقيق, األمكنة والبقاع
. 407ص, 1ج, م1954

 . 75ص , 1ج, المسممون, سميمان  (7)
 , 2ج, الدولة الحمدانية ,  ؛ السامر81ص , 1ج, المسممون, سميمان  (8)

. 155-154ص
. 81ص , 1ج, المسممون, سميمان  (9)
 ىـ458ت) سعيد بن يحيى,  ؛ األنطاكي357ص, 8ج, الكامل , ابن األثير (10)

    وصنع حققو أوتيخا, تاريخ بصمة المعروف األنطاكي تاريخ ,(م1066/
 7ج, م 1990 لبنان, طرابمس, برس, جروس تدمري, السالم عبد عمر فيارسو

  .2ص , 
بينيا وبين خالط موضع , مدينة مشيورة من مدن أرمينية قديمة البناء: أرزن (*)

فاذا , يسمع صوتو من بعيد, بو عين يفور الماء منيا فورانًا شديداً , يسمى جمن
, وبيا عين الفرات وىي عين مباركة مشيورة, دنا الحيوان منيا يموت في الحال

زكريا , القزويني. زعموا ان من اغتسل بمائيا في الربيع يأمن من أمراض السنة
دار , آثار البالد وأخبار العباد, (م1160/ىـ555ت )بن محمد بن محمود 

. 202ص, 1ج, ت.د, بيروت, صادر
, 1ج,المسممون, ؛ سميمان156-155ص, 2ج, الدولة الحمدانية, السامر (11)

. 87-81ص
تكممة تاريخ الطبري, , (م 1127/ ىـ521ت  )محمد بن عبد الممك , اليمداني (12)

 . 372ص, م  1959 , بيروت , لبنان , 1البرت يوسف كنعان ,ط: تحقيق
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 . 102ص, 16مج , تاريخ اإلسالم , الذىبي  (13)
 . 142ص, 1ج, سامي الدىان : تحقيق, ديوان أبي فراس , أبو فراس  (14)
 .85ص, 1ج, المسممون, سميمان (15)
فذكر ابن العديم انو درب , أختمف المؤرخون العرب في اسم ذلك الدرب (16)

وذكر اإلنطاكي انو , وذكر ابن ظافر انو يعرف بمقطعة االيفار, الجزرات
أما , يعرف بمقطع االيفار او االظفار والمسمى بدرب الكيكرون بناحية الحدث

ابن العديم , . المتنبي وكان مرافقًا لمحممة فذكر انو عقيو تعرف بمقطعة االثفار
زبدة , (م1261/ىـ660ت)كمال الدين أبو القاسم عمر بن احمد بن ىبة اهلل 

, 1ج, م 1951, دمشق, سامي الدىان: تحقيق, حمب في تاريخ حمب
, أخبار الدول المنقطعة, جمال الدين عمي االسدي,   ؛ ابن ظافر121ص

تاريخ ,  ؛ األنطاكي 221ص, م 1972, القاىرة, أندريو فريو: تحقيق
. 112ص, 1ج, األنطاكي 

 . 121ص , 1ج, زبدة الحمب , ابن العديم  (17)
 ,(م1347/ىـ748ت)الحافظ شمس الدين محمد بن عثمان بن قايمار , الذىبي (18)

مج , م1963, الكويت , صالح الدين منجد : العبر في خبر من غبر , تحقيق
 .114ص , 16

, مدينة بالثغور بين حمب وسمياط قرب الفرات معدودة ضمن العواصم: رعبان (*)
وىي قمعة تحت جبل خربتيا الزلزالة فأعاد سيف الدولة ابا فراس بن حمدان 

. 51ص, 3ج, معجم البمدان, ياقوت الحموي. أعمارىا في سبعة وثالثين يومًا 
 . 139ص , 1ج, ديوان, أبو فراس  (19)
  .122ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (20)
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بناه سيف , وىو من الثغور المعروفة بالجزرية يقع عمى حدود الشام: ثغر الحدث (*)
الدولة بعد ان اسمموه اىميا االمان عن الروم ومنازلة ابن الفقاس اياه وىزمو 

 . 59ص, 1ج, بغية الطمب, ابن العديم. البن الفقاس
 . 145ص , 1ج, ديوان, ابو فراس  (21)
 . 113ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (22)
 . 114-113ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (23)
 . 114ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (24)
 . 145ص , 1ج, المسممون , سميمان  (25)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي  (26)
 . 127-126ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (27)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (28)
 . 266ص , 2ج, العبر , الذىبي  (29)
 . 351ص , 6ج, الكامل , ابن األثير  (30)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (31)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (32)
 . 115-114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (33)
, 1ج, زبدة الحمب,  ؛ ابن العديم 116ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي (34)

 129ص
 . 116ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (35)
  .130-129ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (36)
 . 1355ص, 4ج, معجم ما استعجم, البكري. من الثغور الرومية: ىنزيط (*)
 . 315ص, أخبار الدول المنقطعة , ابن ظافر (37)
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 . 153ص, 1ج, المسممون , سميمان  (38)
 . 153ص, 1ج, المسممون , سميمان  (39)
 تجارب األمم وتعاقب ,(م1030/ىـ421ت)مسكويو, ابو عمي احمد بن محمد  (40)

, م 2002, دار الكتب العممية, بيروت  , 1ط, كسرويو حسن: تحقيق, اليمم
 .190ص, 6ج

 . 7ص, 7ج, المنتظم , ابن الجوزي (41)
 . 118ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (42)
 . 118ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (43)
, مسكويو . قدر بعض المؤرخين المسممين عدد جيش نقفور بمائتي ألف رجل  (44)

 ؛ ابن 3,2ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير 193ص, 6ج, تجارب األمم 
 . 133ص, 1ج, زبدة الحمب, العديم 

 . 7ص, 7ج, الكامل , ابن األثير  (45)
 , 198ص, 6ج, تجارب األمم ,  ؛ مسكويو 7ص, 7ج, الكامل, ابن االثير (46)

199 . 
, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم122, 121ص, 1ج, تاريخ االنطاكي, االنطاكي (47)

. 141ص
 . 141ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (48)
. 122ص, 1ج, تاريخ , االنطاكي  (49)
  .402ص, تكممة , اليمداني  (50)
, 1ج, تاريخ األنطاكي,  ؛ األنطاكي202ص, 6ج, تجارب األمم , مسكويو  (51)

. 122ص
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, 1ج, تاريخ االنطاكي,  ؛ األنطاكي202ص, 6ج, تجارب االمم , مسكويو (52)
. 122ص

وقدر بعض المؤرخين  . 123-122ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (53)
, تكممة, اليمداني . عدد االسرى الذين سباىم نقفور من المصيصة بمائتي ألف

 . 211ص, 6ج, تجارب االمم,  ؛ مسكويو403ص
 . 132ص , 16مج , تاريخ اإلسالم , الذىبي  (54)
ذكر ابن العديم أن وفدًا خرجت من طرسوس الى مصر والعراق لطمب النجدة  (55)

ورقة , 2ج, بغية الطمب , ابن العديم . غير انيم لم يحصوا عمى المساعدة 
278-280 .

, 1ج, تاريخ االنطاكي, االنطاكي. 161ص, 1ج, المسممون , سميمان  (68) (56)
 . 123ص

 . 211ص, 6ج, تجارب االمم , مسكويو  (57)
  .41ص, 2ج, م1955, بيروت, الروم , أسد, رستم  (58)
ىو والي انطاكية ممك حمب دون القمعة وكسر عسكر قرعويو : رشيق النسيمي (*)

وعاد قرعويو ممك حمب , الحاجب وحاصر القمعة فقتل وىو يحاصر القمعة
وممك انطاكية دزبر فكسر قرعويو وانيزم الى حمب وتبعو دزبر فممك البمد 

وسار اليو سيف الدولة وخرج اليو دزبر , وحصره بالقمعة وممكيا وتسمميا منو
فمتقيا عمى نير السبعين فانيزم دزبر واسره سيف الدولة ووزيره ابا عمي 

 . 24ص, 1ج, زبدة الحمب, ابن العديم. االىوازي
 . 148ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 125ص, 16مج , تاريخ, الذىبي  (59)
 . 126ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (60)
 . 127, 126ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (61)
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 . 127ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (62)
, ماريوس , كنار. من ضواحي حمب عمى الطريق الى منبج : وأدى بطنان (63)

 . 3ىامش رقم , 196ص, نخب تاريخة وأدبية 
كانت أنطاكية قد عادت إلى والئيا لسيف الدولة بعد مقتل رشيق النسيمي  (64)

وخميفتو ابن االىوازى في الحرب ضد قرعويو حاجب سيف الدولة وقد عين 
, 1ج, تاريخ, األنطاكي. سيف الدولة وغالمو تقي الدين واليًا عمى أنطاكية

 . 126-124, 123ص
 . 412ص, تكممة ,  ؛ اليمداني 164ص, 1ج, المسممون , سميمان  (65)
 . 164ص, 1ج, المسممون , سميمان  (66)
 المبتدأ وديوان  العبر(م1405/ىـ 808 ت) الرحمن بن محمد عبد ,ابن خمدون (67)

 األكبر, السمطان ذوي من عاصرىم ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر
 م1999 لبنان, بيروت العربي التراث إحياء دار مصطفى, فرحان تركي :تعميق

. 271ص , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير   ؛527ص ,4ج, 
وسوء وضعيم , تكتل ظير من الطبقة العامة بزيادة الفوارق الطبقية: العيارين (68)

وكان ظيورىم في أواخر القرن الثاني , المعاشي وانتشار الفوضى السياسية
, وكانوا في بداية أمرىم عصابات تقوم بنيب وسرقة بيوت األغنياء , لميجرة

فكانت ليم ألقاب منيا المتقدم , وبعد زيادة عددىم أصبح ليم تنظيم خاص
وكان الفتي , وأصبحت ليم مراسيم خاصة عند قبول االعضاء الجدد, واالمير 

توفيق , اليوزبكي. اليكذب واليزني ويحافظ عمى النساء ويرفق بالضعفاء والفقراء
طبع , (ىـ447-132)الوزارة نشأتيا وتطورىا في الدولة العباسية من , سمطان

 . 228-227ص, م 1976, جامعة الموصل
 . 272-271ص  , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير  (69)
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 . 272-271ص  , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير  (70)
وخاصة في القرن العاشر , منصب عسكري كبير عند البيزنطيين: الدمستق  (71)

حيث كان الدمستق ينوب عن االمبراطور في القيادة العامة لمجيوش , الميالدي
 . 123ص , 2ج, الدولة الحمدانية , السامر. ضد المسممين 

 . 220-210ص, الوزارة , اليوزبكي  (72)
وىي قصبة ديار بكر , مدينة قديمة كانت تعرف باسم نيكرانوسيرت: آمد (73)

بنيت من الحجارة , من االراضي التركية (ديار بكر  )وتعرف اليوم باسم 
تكثر فييا , تقع عمى نير دجمة وتشكل في بنائيا ىالاًل حول دجمة, السوداء

ويشير أبن , وتكثر فيعا الشعاب والوديان, العيون والينابيع واالبار والبساتين
, ابن حوقل . حوقل الى أىمية تحصيناتيا في الدفاع عن المدينة بشكل عام

 . 57-56ص, 1ج, معجم البمدان ,  ؛ ياقوت201ص, صورة األرض
 326ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (74)

 . 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج, البداية, ؛ ابن كثير
 . 13ص, 1ج, تاريخ,  ؛ ابن الوردي312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (75)
 . 133ص, 2ج, تاريخ , الرىاوي (76)
. 312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (77)
, بيروت, األباتي بطرس فيد: تحقيق, تاريخ االزمنة, أسطفان, الدوييي (78)

. 68ص, م1976
 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (79)

/ ىـ 654ت)التركي  قزاوغمي يوسف بن شمس الدين ,؛ سبط ابن الجوزي
 أصولو وقابل وراجعو ببشره عنى تاريخ األعيان, في الزمان مرآة,(م1256
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 ؛ ابن 177ص, م1968 أنقرة, التاريخية, الجمعية سويم, عمي:عميو وعمق
 . 273ص, 11ج, البداية والنياية, كثير

. 273ص, 11ج, البداية والنياية, ابن كثير (80)
ابو الفرج غريغوديوس ,  ؛ ابن العبري312ص, 2ج, تجارب األمم , مسكويو (81)

: تحقيق, تاريخ الدول السرياني , (م1286/ىـ685ت)بن ىارون الممطي 
 ؛ 67ص, م1952بحث منشور في مجمة المشرق سنة , إسحاق ارممة 

 ؛ سبط ابن 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير211ص, تكممة, اليمذاني
 ؛ ابن 453ص, 1ج, تكممة,  ؛ أبو الفداء177ص, مرآة الزمان, الجوزي
زين الدين عمر بن مظفر ,  ؛ ابن الوردي169ص, تاريخ, العبري

 ؛ 413ص, 1ج, م1960, النجف, تاريخ ابن الوردي, (م1348/ىـ740ت)
 . 528ص, 4م, العبر, ابن خمدون

 . 211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (82)
 . 177ص, مرآة , سبط أبن الجوزي (83)
 . 72ص, المختار, الصابئ (84)
 . 177ص, مرآة, سبط أبن الجوزي (85)

(86) Matthieu, d , Eessa  in R.H.C. D. Arm, ,Vol.1, pp. 7-8 . 
  .56ص, 1ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي (87)
 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (88)

 . 177ص, مرآة, سبط ابن الجوزي
 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (89)

, البداية والنياية,  ؛ ابن كثير169ص, تاريخ مختصر الدول, ابن العبري
  .528ص, 4مج, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج
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 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (90)
 . 68ص, تاريخ األزمنة,  ؛ الدوييي528ص, 4م, العبر, ابن خمدون

(91) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 
(92) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 

 ؛ ابن 149ص, تاريخ,  ؛ االنطاكي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (93)
 ؛ 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج, البداية والنياية, كثير

 . 177ص, مرآة الزمان,  ؛ سبط ابن الجوزي68ص, تاريخ االزمنة, الدوييي
(94) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 

 . 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (95)
  .73-72ص, المختار, الصابئ (96)
. 73ص, المختار, الصابئ. نائب الدمستق في قيادة الجيش: ابن البمنطس (*)
وعددىم في , قائد عسكري روماني يتولى قيادة عشرة آالف رجل: البطريق (97)

, ستة منيم تحت امرة االمبراطور, االمبراطورية البيزنطية اثنا عشر بطريقاً 
ويعرف كبير البطارقة باسم , وستة يتم توزيعيم مع جندىم في كور االمبراطورية

, مفاتيح العموم, ابو عبداهلل محمد سبن احمد بن يوسف , الخوارزمي. الدمستق
 ؛ ابن 158ص, م1993, بيروت, دار الفكر المبناني, نيى النجار: تحقيق
. 320ص, 7ج, الكامل, االثير

والزوير زعيم القوم وآمرىم وبأيديو , يقال ىذا زوير القوم أي رئيسيم: الزواورة (98)
, 4ج, لسان العرب, ابن منظور. رجال ال ىوادة بينيم يسوقون لمموت

ولعل الزواورة ىم وجياء الدولة البيزنطية وأسيادىم وأصحاب  , 338-333ص
. الرأي والمشورة الذين كانوا برفقة الدمستق 
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ولو مكانة ومركز , وىو الشخص المسؤول في مجتمعو, مفردىا ارخن: االراخنة (99)
ومع أنو لم يحصل عمى أي رتبة كنسية اال أن لو , سياسي واجتماعي وعممي

لدرجة أن أىميتو يمكن ان , دراية في االمور الكنسية والالىوت والكتاب المقدس
ولذلك كان يعتمد عميو في , توصمو الى مرتبة بطريرك ولكن من غير تتويج

مقالة في نادي الفكر . تقديم المشورة والنصح الصحاب الرتب العسكرية والدنية
. العربي

الرجل الشريف ذو مكانة اجتماعية رفيعة بمغة أىل , مفردىا طرخان: الطراخنة (100)
ابن . ويأتي تحت أمرة البطريق ويتولى قيادة خمسة االف رجل, خرسان
 لسان ,(م 1311/ ىـ 711ت  )أبو الفضل جمال الدين محمد  منظور

عبداهلل عمي الكبير واخرون , مطبعة دار المعارف , القاىرة , : العرب, تح 
ت )ابو عبداهلل محمد سبن احمد بن يوسف   ؛ الخوارزمي38ص, 3ج, ت.د

, دار الفكر المبناني, نيى النجار: تحقيق, مفاتيح العموم, (م997/ىـ 387
 . 153-152ص, م 1993, بيروت

 . 73ص, المختار, الصابئ (101)
 . 330ص, 7ج, الكامل, ؛ ابن االثير151ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي  (102)
, تاريخ االنطاكي,  ؛ االنطاكي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (103)

 . 149ص
 . 74ص, المختار,  ؛ الصابئ149ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي (104)
 . 74ص, المختار, الصابئ  (105)
  .74ص, المختار, الصابئ (106)
 . 74ص, المختار, الصابئ (107)
 . 211ص, تكممة,  ؛ اليمذاني67ص, تاريخ الزمان, ابن العبري (108)
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 . 177ص, مرآة,  ؛ سبط ابن الجوزي211ص, تكممة, اليمذاني (109)
 . 74ص, المختار, الصابئ (110)
. 177ص, مرآة ,  ؛ سبط ابن الجوزي314ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (111)

(112) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.p.1 
(113) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(114) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(115) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(116) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 

, تاريخ الزمان,  ؛ ابن العبري313-312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (117)
 . 67ص

 ؛ 177ص, مرآة,  ؛ سبط ابن الجوزي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (118)
 . 67ص, تاريخ, ابن العبري

 ؛ ابن 211ص, تكممة,  ؛ اليمذاني312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (119)
,  ؛ سبط ابن الجوزي169ص, تاريخ,  ؛ ابن العبري67ص, تاريخ, العبري
 . 177ص, مرآة

 ؛ ابن 169ص, تاريخ,  ؛ ابن العبري149ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي  (120)
 ؛ 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون336ص, 7ج, الكامل, االثير

. 68ص, تاريخ, الدوييي
(121) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(122) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 

 . 149-148ص, تاريخ االنطاكي, األنطاكي  (123)
(124) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
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(125) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
 . 165ص, 1ج, المسممون, سميمان  (126)
 . 157-156ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (127)
كان اإلمبراطور نقفور قد رفض سداد الجزية لمممك البمغاري وفقًا التفاقية سنة  (128)

اذ أن نقفور اعتبر اإلمبراطورية في مرتبة أعمى بعد االنتصارات التي , م927
وقد أغرى نقفور الروس , أحرزىا عمى المسممين في كريت وقبرص وقيميقيا

, سميمان .لمياجمة البمغار من الخمف حتى تم القضاء عمى التيديد البمغاري
 .156ص, 1ج, المسممون

 . 131-130ص, 1ج, تاريخ , األنطاكي  (129)
 . 131ص, 1ج, تاريخ, األنطاكي  (130)
 . 131-130ص , 1ج, تاريخ , األنطاكي  (131)
 . 131ص, 1ج, تاريخ, األنطاكي  (132)
 . 166ص  , 1ج, المسممون , سميمان  (133)
 . 161-160ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (134)
 . 134-133ص, 1ج, تاريخ ,  اإلنطاكي  (135)
 . 162ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (136)
 . 37-36ص , 7ج, الكامل , ابن االثير  (137)
 . 163ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (138)
 . 134ص , 1ج, تاريخ , االنطاكي  (139)
, جوسيو, حمص: البالد الداخمة في ىذه اليدنة باإلضافة الى حمب ىي (140)

معرة , جبل السماق, معرة النعمان, أفامية, كفر طاب, شيزر, حماه, سممية
المرج الذي , برصايا, كيمار, باسوفان, ارحاب, االثارب, قنسرين, مصرين
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ويميل حد البالد إلى الشرق حتى تل حامد والى يمين , ىو قريب من اعزار
 . 165-163ص , 1ج, زبدة, ابن العديم. الساجور الى أن يختمط بالفرات

 . 169-163ص , 1ج, زبدة, ابن العديم  (141)
 . 168ص , 1ج, المسممون , سميمان  (142)
 . 169ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (143)
 . 90-87ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (144)
 . 420ص, تكممة , اليمداني  (145)
 ىـ555ت) القيم محمد بن عمي بن أسد بن ابو يعمى حمزة ,ابن القالنسي (146)

 حسان, دار ,1 ط زكار, سييل:تحقيق دمشق, ذيل تاريخ  ,(م1160/
. 27ص, ذيل ,م1983 دمشق,

 . 28-27ص, ذيل, ابن ألقالنسي  (147)
  .157ص, 1ج, تاريخ األنطاكي , األنطاكي (148)
وىذا , ومقابرىم من خارجو, سمي بذلك الن محال الييود من داخمو: باب الييود (*)

ويخرج منيما , وكان عميو بابان, الباب غيره السمطان الممك الظاىر رحمو اهلل
فيدمو وجعل عميو أربعة ابواب كل , الى باشورة يخرج منيا إلى ظاىر المدينة

يسمك من احدى الدركاتين الى االخرى في قبو عظيم , بابين بدركاة عمى حدة
. وسمي الباب بباب النصر, وجعل عميو ابراجًا عالية محكمة البناء, محكم البناء
 . 6ص, 1ج, بغية الطمب, ابن العديم

, 1ج, زبدة, ؛ ابن العديم163ص, 1ج, تاريخ اإلنطاكي, األنطاكي (149)
. 174-173ص

-28ص, ذيل,  ؛ ابن ألقالنسي 163ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي (150)
29 . 
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 . 164ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي (151)
. 29ص, ذيل, ابن ألقالنسي (152)
 . 29ص, ذيل, ابن القالنسي (153)
. 18ورقة , أخبار,  ؛ ابن ظافر29ص, ذيل, ابن القالنسي (154)
ذيل كتاب , (م1095/ىـ488ت)الروذراوي , أبو شجاع محمد بن الحسين  (155)

 210ص, م1916, القاىرة , آمدروز : األمم , تصحيح  تجارب
-185ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 34-33ص, ذيل, ابن القالنسي  (156)

186 . 
 . 175ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (157)
 . 210-209ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (158)
  .248-245ص, 2ج , 215-211ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (159)
وىي معركة حدثت عمى نير االردن بين التحالف العربي المكون من : االقحوانة (*)

مك بقيادة 1029/ىـ420الكمبيين والطائيين والكالبيين وبين الفاطميين سنة 
انتصر فييا انوشتكين عمى صالح وحمفائو فقتل صالح , انوشتكين الدزيرى

فدخل الدزيرى الى دمشق واحتل , وابنو االصغر ونجا ولده االكبر شبل الدولة
, ابن االثير. فمسطين وىرب حسان بن المكفرج الطائي الى البيزنطيين

موقف امراء العرب في الشام ,  ؛ أمينة البيطار231ص, 09ج, الكامل
, م1980, دمشق, والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس اليجري

 . 258ص
  .231ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (160)
حصن بين أنطاكية والثغور وىو : قيبار , 237ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (161)

 . 211ص, 4ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي . حصن منيع ومشيور
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  .237ص, 1ج, زبدة, ابن العديم . حاكم مقاطعة : قطبان  (162)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (163)
ياقوت . حصن تابع لحمب بين أنطاكية والثغور وىو حصن منيع ومشيور: قيبار (*)

  .211ص, 4ج, معجم البمدان, الحموي
 . 237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (164)
 .75ص, ذيل, ابن القالنسي (165)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (166)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (167)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (168)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (169)
  .238ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (170)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (171)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (172)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (173)
  .278ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (174)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (175)
وىو يقع في , حي مشيور ما يزال يعرف بيذا االسم في حمب: حي الجموم (176)

, 1ج, زبدة , ابن العديم. القسم الغربي من حمب في جنوب باب أنطاكية
. 238ص

  .238ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (177)
وتولى بعده أرمانوس , م 1024/ىـ415وكان قبمو باسيل الذي ىمك في سنة  (178)

  .239-238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم . 
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  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (179)
  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (180)
  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (181)
, من احدى بنات قسطنطين (رومانوس  )أو  (أرمانوس  )تزوج البطريق  (182)

التي كانت ليا صالتيا مع ثمال بن صالح بن  ((تدورا  ))والغالب ىي 
  .239ص, 1ج, زبدة, ابن العديم. مرداس ثالث أمراء الدولة المرداسية

  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (183)
 حاشية ؛ ابن 75ص, ذيل,  ؛ ابن القالنسي239ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (184)

  .231ص, 9ج, الكامل, االثير
  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (185)
, 1ج, ابن العديم زبدة. قوم من أرمينية وليم مدينة بأسميم : االبخاز (186)

, (م957/ ىـ346ت)؛ االصطخري, أبو اسحق ابراىيم بن محمد 240ص
, م1061, القاىرة, محمد جابر عبد العان: تحقيق  المسالك والممالك ,

  .191ص
وأما المدينة تسمى اثل سميت بأسم النير , اسم ليذا الجنس من الناس: الخزر (187)

  .191ص, المسالك ,االصطخري. الذي يجري الييا الى بحر الخزر
, واىم طائفة من االتراك انقطعوا عن بالدىم فصاروا فيما بين الخوز والروم (188)

, 1ج, زبدة,  ؛ ابن العديم10ص, المسالك, االصطخري. يقال ليم البجناكية 
 . 240ص

  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (189)
ىو ىضبة في الشمال الغربي تشرف عمى عزاز تابعة ليا في : جبل برصايا (*)

  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم. موضع بعيد عن الماء
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  .240ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (190)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (191)
 .241ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 250ص, تاريخ, يحيى بن سعيد  (192)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (193)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (194)
  .404ص, 9ج, الكامل ,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (195)
 ؛ ابن 241ص, 1ج, زبدة,  ؛ ابن العديم404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير (196)

 . حاشية 75ص, ذيل, القالنسي
 . 241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (197)
 .405ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (198)
 . 404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (199)
  .405ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (200)
  .243ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (201)
  .404ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير 242ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (202)
, حاشية ابن العديم, موضع القثاء وىو نوع من الفاكية يشبو الخيار: المقثأة  (203)

  .241ص, 1ج, زبدة
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (204)
 .آلة حربية تستعمل لرمي الحجر والنيران عمى األعداء وىي يونانية: المنجنيق (205)
 .الة حربية تستعمل لرمي الحجارة : العردات (206)
 .جمع ترس وىي صفيحة من الفوالذ تحمل لموقاية من السيف : التراس (207)
  .243ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (208)
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احتجز شبل الدولة نصر رسول امبراطور بيزنطة لضمان عودة رسول شبل  (209)
, يحيى بن سعيد . الدولة أرمانوس ومعرفة رأيو في اليدنة وحسن الجوار

  .254ص, تاريخ
  .245ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (210)
. حصن تابع لحمب بين أنطاكية والثغور وىو حصن منيع مشيور : قيبار (211)

  .211ص, 4ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي
مدينة أسالمية كثيرة الخيرات يتمون منيا أىل الحصون االسالمية : رفنيو (212)

فقصدىا قطبان أنطاكية ليمنع الجيوش , الحبوب ليتقون بيا عمى قتال الروم
فيجم عمى المدينة وفتح أبراجيا ثم , االسالمية من التمون من ىذه المدينة

ىدميا وعددىا ستة أبراج وسكانيا يزيد عن  عشرة اآلف إنسان من المسممين 
  .257ص, تاريخ , يحيى بن سعيد. 

, زبدة, ابن العديم. حصن قوي يحتمي بو المسممون عند ىجوم الروم: المنيقة (213)
  .246ص, 1ج

  .260ص, تاريخ, يحيى بن سعيد  (214)
  .247ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (215)
  .247ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (216)
  .247ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (217)
  .404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (218)
  .247ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (219)
  .164ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (220)
 ؛ ابن 60ص , 10ج, الكامل ,  ؛ ابن االثير 106ص, ذيل, ابن القالنسي  (221)

 . 14ص , 2ج, زبدة , العديم 
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 . 60ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (222)
 . 100ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (223)
 . 15ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (224)
. 15ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (225)
 . 65ص, 10ج, الكامل , ابن االثير  (226)
 . 66ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (227)
  .29ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (228)

                                                                                                                
                          

                         
                                    

                         
                              

                                    
                                 

                                                                                            
                                

                                                                                                                                             


