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 مؾقف الخالفة العباسية مؽ الغدو الرميبي 

كانت الخالفة العباسية خاضعة لحكؼ الدالجقة اال انيا لؼ تقف مؾقف الستفخج مؽ الحخكو 
الرميبية وسقؾط بيت السقجس, بل قامت بمغجر الحي سسحت بو عخوفيا وامكانياتيا وان لؼ تكؽ 

ه عشجما استؾلى الرميبيؾن عمى انظاكية وخخج السدتشفخون الى بغجاد 491ففي سشة  (1)مباشخا  
لظمب السداعجة الى الخميفة العباسي السدتغيخ باهلل لؼ يكؽ  باستظاعة الخميفة سؾى احالة 

  (2)السدتشفخيشالى الدمظان الدمجؾقي بخكبا روق الحي كان مشذغال بظخعاتة مع اخؾيو دمحم وسشجخ

ط بيت السقجس بيج الرميبيؽ كانت الخالفة عاجدة عؽ ردىؼ وقج تأثخ الخميفة العباسي وعشج سقؾ 
بساحل بالسدمسيؽ عشجما وفج عمية قاضي دمذق ابؾ سعيج اليجوي الحي ابكى الحاضخيؽ في 
مجمذ الخميفة وذلػ بسا ذكخه مؽ تجىؾر اوضاع السدمسيؽ بالذام حتى ان بعض السدمسيؽ قج 

مؽ شجة البكاء ولؼ يكؽ باستظاعة الخميفة شيء سؾى انو ارسل وفجا  مؽ افظخ في ذلػ اليؾم 
خيخة رجال بغجاد تقؾى وديانة وىؼ ابؾ سعيج الحمؾاني وابؾ دمحم الجافعاني مع ابؾ سعيج اليجوي  

اال ان االخيخ لؼ يدتظيع حتى  (3)الى الدمظان بخكياروق لحثو عمى دفع الخظخ عؽ السدمسيؽ 
 4)يؽ النذغالو برخاعو مع اخؾيو لحا كان مؾقف الخالفة العباسية سمبيا  ارسال نججة لمسدمس

 مؾقف الخالفة الفاطسية مؽ الحسالت الرميبية
كان الفاطسيؾن يديظخون عمى مرخ وكانت مرخ تستمػ قجرات اقترادية وبذخية كبيخة, كان 

زمام األمؾر في  الفاطسيؾن وعمى رأسيؼ الؾزيخ األفزل بؽ بجر الجسالي الحي كان يديظخ عمى
مرخ وخاصة أن الخميفة السدتعمي كان صغيخا  في الدؽ اتخحوا مؾقف سمبي مؽ الحخوب 
الرميبية عمى بالد السدمسيؽ إذ وججوا فييا فخصة سانحة لمقزاء عمى دولة الدالجقة وتؾسيع 
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 نفؾذىؼ ويتسثل مؾقفيؼ الدمبي أنو عشجما كان الرميبيؽ ُمحاصخيؽ ألنظاكية أرسل الؾزيخ
األفزل سفارة إلى الرميبيؽ تعخض عمييؼ التحالف لمقزاء عمى الؾجؾد الدمجؾقي وقج اعتقج 
الفاطسييؽ أن الحسالت الرميبية ستشتيي عقب إعادة آسيا الرغخى وغيخىا مؽ مشاطق الشفؾذ 
البيدنظي إلى ما كانت عميو سابقا  قبل عيؾر الدالجقة ولعل الحي أدى إلى اتخاذىؼ بيحا الخأي 

بقاء الرميبيؽ تدعة أشيخ أو ما يديج عمى ذلػ في أنظاكية وقج قؾبمت ىحه الدفارة بأرسال ىؾ 
الرميبيؽ سفارة إلى مرخ وذلػ حتى يأمشؾا جانب الفاطسييؽ وال يقعؾا بيؽ قؾتيؽ الدالجقة 

إال أن القؾات الرميبية كانت قج تؾجيت إلى بيت السقجس فأرسل األفزل سفارة ,  (5)والفاطسييؽ
أخخى تحسل اليجايا الثسيشة لكل أميخ مؽ األمخاء الرميبيؽ وتعخض عمييؼ تدييل أمخ  مخة

الحجاج السديحييؽ إلى األماكؽ السقجسة عمى أن يجخمؾا بيت السقجس غيخ مدمحيؽ لكؽ قؾبل 
ىحا العخض بالخفض وذلػ ألن اليجف الخئيدي لمرميبيؽ ىؾ بيت السقجس فؾجج األفزل أنو 

فجيد جيذا  وسار إلى بيت السقجس وعدكخ في عدقالن وحجث صجام بيت البج مؽ السؾاجية 
قؾاتو والقؾات الرميبية بقيادة جؾدفخي انتيت بيديسة الفاطسييؽ وكانت قج قزت ىحه اليديسة 

ه ولكشو ىدم 494عمى ىيبة الفاطسييؽ ثؼ أنو ارسل حسمة بقيادة سعج الجيؽ القؾاسي سشة 
أخخى بقيادة ولج شخف السعالي وعشج زياور ىدم وذلػ سشة واستذيج في السعخكة وارسل حسمة 

ه وأخخ حسمة كانت بقيادة ولجه سشاء السمػ حديؽ الحي تحالف مع صاحب دمذق 495
 .  (6)ه498طغتكيؽ أتابػ انتيت باليديسة سشة 
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 مؾقف االمارات اإلسالمية مؽ الغدو الرميبي 
 مؽ الرميبيؽ  مؾقف بشي مشقح امخاء شيدر -

يشتسي بشؾ مشقح الى قبمية كشانة مؽ كمب التي قامت وسط الذام ويعتبخ مقمج بؽ نرخ والج سجيج 
عشجما دخمت الحسمة    (7)السمػ ابؾ الحدؽ عمي مؤسذ االمارة في شيدر واضاف الييا كفخ طاب

ا كفخ طاب  طمب الرميبية االولى الى الذام ارسل سجيج السمػ رسالة الى الرميبيؽ الحيؽ دخمؾ 
فييا االمان مقابل مداعجتو ليؼ ببعض الخيؾل والعتاد واالدالء يخشجونيؼ الى الظخيق السؤدي 
الى القجس ولؼ تديؼ امارة شيدر باي جيج لسداعجة انظاكية او الجفاع عؽ البالد الذام امام 

  (9)مرالحيؼ عمى اربعة االف يؤدييا الييؼ سشؾيا   (8)الرميبيؽ
 ار اميخ طخابمذ مؽ الرميبيؽ :مؾقف ابؽ عس -

ححا فخخ السمػ ابؽ عسار ححو سائخ االمخاء في السؾادعة لمرميبيؽ حيث ارسل الى االميخ 
ريسؾنج يدألو السؾادعة وارسل بعض الخيل والبغال واالمؾال كسا اطمق ثالثسائة حاج مؽ 

تسكؽ ابؽ عسار مؽ االستيالء عمى حرؽ الحي بشاه   (10)الرميبيؽ كانؾا اسخى لجيو قبل السؾادعة
واستظاع الرميبيؾن محاصخة طخابمذ لسجة   (11)ه497ريسؾنج الرشجمي في طخابمذ واحخقو 

  (12)ه502االستيالء عمييا سشة  سبع سشؾات وتسكشؾا مؽ
 مؾقف امخاء االراتقة مؽ الرميبيؽ: -

في ديار عمى سياسية خميفة رضؾان اميخ حمب  سار سقسان بؽ ارتق مؤسذ االمارة االرتقية
فأنتيد فخصة انذغال السمػ دقاق اميخ بحخب الرميبيؽ السحاصخيؽ ال نظتكية وقام بغدو ديار 

وقاد  (13)بكخ التابعة المارة دمذق الدمجؾقيو واسذ فييا اول امارة ارتقية في ىحه السشظقة 
جكخمر(اميخ السؾصل لقتال الفخنج في جيذاص مؽ التخكسان قؾامو سبعة االف فارس برحبة )

تابع ايمغازي جياده ضج الرميبيؽ حتى بمغ الحروة في انتراره عمييؼ في  (14)ه497حؾان سشة 
ومؽ الججيخ بالحكخ فقج وافق دخؾل  (15)ه518ه وسخوج سشة 513معخكة ساحة الجم سشة 
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ان لو االثخ االكبخ في التخكسان الغد الى الذام اعسال نيب وتخخيب شسمت كافة ارجائيا مسا ك
 وضعفت بحلػ الديادة الدمجؾقية عمى   (16)نجاح الرميبيؽ في الؾصؾل الى مذارف الذام 

 مؾقف فخخ السمػ رضؾان بؽ تتر اميخ حمب مؽ الرميبيؽ: -
في الؾقت الحي تؾجو فيو ياغي سيان الى انظاكيا لمجفاع عشيا رجع فخخ السمػ رضؾان الى بمجة 

عمى الخغؼ  (17)لؼ يخخج مع سائخ االمخاء السدمسيؽ لمجفاع عؽ انظاكيةحمب وتحرؽ بيا لكشو 
مؽ ذلػ لؼ تكؽ عالقة رضؾان بالرميبيؽ جيجة اذ كثيخا  مانججه يحاربيؼ او يرج عجوانيؼ فعشجما 

ه تؾجو لشرخة صاحب طخابمذ فخخ السمػ بؽ 498تقجم الرميبيؾن الى طخابمذ لحرارىا سشة 
صاحب انظاكية قرج)ارتاح( الستعادتيا مؽ رضؾان فؾقع القتال بيؽ الظخفيؽ  عسار لكؽ تانكخو

وانيدم رضؾان كسا انو اضظخ فيسا بعج الى دفع مبمغ عذخي الف ديشار في كل سشة الى ثانكخد 
  (18)ه502لقاء اليجنة واطالق اسخى السدمسيؽ وكان ذلػ سشة 

 مؾقف ياغي سيان) صاحب انظاكية(: -
ت فيو الحسمة الرميبية االولى الى الذام وتقجمت لحرار انظاكية باشخ في الؾقت الحي دخم

ارسل بعج ذلػ الى  (19)ياغي سيان بتحريؽ السجيشة فأخخج مؽ فييا مؽ الشرارى خارج السجيشة 
امخاء الذام يدتشججىؼ لمجفاع عؽ انظاكية ضج الرميبيؽ فيبؾ جسيعا  لشججتو لكؽ الرميبيؽ 

  (20)نت جيؾش السدمسيؽ الى الذام والجديخة والسؾصلتسكشؾا مؽ دخؾل البمج وعا
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