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  ه333-ه231 االولة في العصر العباسي البيزنطيالعباسية  العالقات   
ان اىم ما يميز المواجية العباسية ضد الروم البيزنطيين انيا لم تكن حربًا 
مخططة تيدف الى توسيع رقعة الدولة االسالمية بل انيا انخفضت في 
مستواىا الى اشتباكات بطيئة عمى الحدود تتخمميا ىجمات تتفاوت عمقيا 

يديد داخل حدود الدولة المعادية عمى ان حصيمتيا لم يكن اكثر من الت
وارىاب العدو وتدمير الحصون والمعسكرات الثغرية ، ولعل ىذا االختالف 
في المجيود الحربي تجاه الروم بين الدولتين العباسية واالموية يعود الى ان 

 باألقاليمالشرقية . من دولتيم اكثر من اىتماميم  باألقاليمالعباسيين اىتموا 
بان ضمان االستقرار في المشرق الغربية ويعود السبب في ذلك الى ادراكيم 

في العراق ولذلك بذلوا جيودا ال باس بيا  ولألمنيعني ضمان السمطة ليم 
في تثبيت مراكزىم ىناك بنقل العاصمة الى العراق ليكون عمى مقربة من 
ايران المضطربة وبالقضاء عمى كل حركة فييا كما يبدوا ان المقاتل العربي 

تو القتالية مع مجيء العباسيين ، وبناءًا عمى ذلك المسمم قد استنفذ كافة قدرا
 غدت سياسة الخالفة العباسية دفاعية وليست ىجومية في االعم االغمب . 

وقد ظمت امبراطورية الروم العدو الرئيسي لمدولة االسالمية منذ نشأتيا ذلك الن 
سالمية التي الروم خسروا عدة اقاليم غنية كانت داخل امبراطوريتيم بعد الفتوحات اال

حررت الشام ومصر ، والمعروف ان االمبراطورية البيزنطي قسطنيطنين الخامس 
ىاجم منطقة الثغور منتيزًا فترة االضطرابات في السنوات االولى من عمر الدولة 
العباسية وىدد كل الثغور االسالمية فدمر حصونيا وخاصة حصون الفرات وحصون 

 الحدث وزبطرة وممطيو . المنطقة الوسطى ) الجزرية ( مثل 



فقد حاصر االمبراطور ممطية واستسمم اىميا بعد ان يأسوا من المدد وقد اشترط 
عمييم اخالء القمعة كما ضربت سميساط وكمخ وىدم حصن قموذيو وكان ذلك في 

 م . 753 –م 757ىـ / 311سنة 
اهلل بن عمي  ولقد امر الخميفة العباسي االول ابو العباس عمو وواليو عمى الشام عبد

واىل الشام لجياد الروم وازاحتيم ، عمى ان  الخراسانيةبالتحرك فورًا يمن معو من 
عبد اهلل بن عمي كان يطمح بالخالفة ويعتبر نفسو الرجل الثاني بعد الخميفة ، ولذلك 
فقد كان اىتمامو منصبًا عمى مصير الخالفة مصير الثغور االسالمية ، وكان 

لى الحدود ولذلك فمم يكن قد قطع شوطًا بعيدا حين جاء نبأ وفاة متثاقاًل في سيرة ا
 الخميفة فغير اتجاىو جنوبًا نحو العراق مدعيًا بالخالفة . 

ىـ( اىتم بمنطقة الحدود 358-316وحين جاء الخميفة الثاني المنصور الى الحكم )
التي دمرىا اعاد تحصين المنطقة  ألنوعمى ان جل عممو كان دفاعيًا ال ىجوميًا ذلك 

قسطنطين الخامس وبنى كثيرة من الحصون التي ىدمت والشك في ان المنصور 
كان واليًا عمى الجزيرة وارمينية واذربيجان في  ألنوالمنطقة  بأحوالنفسو كان مممًا 

 عيد اخيو الخميفة االول . 
سًا وقد بذل المنصور جيود وامكانات بشرية وماليو كبيرة انفقيا من اجل ان يضع اسا

الثغور ، فقد حصن الخميفة المنصور ىذه الثغور واعاد بنائيا وجعل ليا  إلقميمجديدًا 
حكمًا اداريًا مستقاًل وحشد فييا االف المقاتمين والمرابطين في سبيل اهلل ومنحيم 

ان يستقروا فييا ، ووزع عمييم االموال ونظم حمالت  ألجلاالقطاعات والمزارع 
 ىذه الحمالت تنظم سنويا برًا وبحرًا .  الصوافي والشواتي وكانت

ان ىذه االجراءات كانت ضرورية وممحة وليا اىمية كبيرة اذ يستطيع المرابطون في 
ىذه الثغور استغالل االراضي الموزعة عمييم لغرض الزراعة في ايام السمم وبالتالي 

عائمتو ،  ، ويدافع عنيا بشكل افضل الن معاشو منيا ومعاش باألرضيرتبط المقاتل 
يضاف الى ذلك ان المقاتل يدافع عن عائمتو ايضًا الن قسمًا كبيرًا من ىؤالء الجنود 

 في الثغور قد نقموا عوائميم الى ىذه المناطق . 
ىـ ولكن 343-ىـ318لقد تمت مرحمة استكمال الدفاع والتحصينات بين عام 

حممة بقيادة العباسي المنصور لم ينتظر كل ىذه المدة دون مواجية الروم فقد ارسل 



ىـ وىذه 318بن محمد عمى راس اىل خراسان وصالح بن عمي عمى اىل الشام سنة 
-ىـ318حققتو حممة  الغزوة كانت اول غزوة في العصر العباسي ، وان اىم ما

ة ىجماتيم المدمرة بثغرية اوال وتحذيرًا الروم من مغىـ ىو اعادة بناء الحصون ال319
تنقاذ اسرى المسممين من ايدي الروم حيث جرت اول عممية فداء ثانيًا ثم الفداء واس

 ىـ . 319بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية سنة 
ىـ وذلك لتعرض 346ىـ غزوة حقيقية جديدة حتى 318ويظير انو لم يعقب حممة 

الدولة العباسية الى حركة عموية كادت تؤدي بكيانيا اال وىي حركة محمد النفس 
 واخيو ابراىيم .الزكية 

  -وقد يعزى الهدوء على الحدود االسالمية الرومية الى عدة عوامل منها :  
اواًل : االضطرابات الداخمية في الدولة االسالمية حيث كان عيد المنصور كثير 
القالقل ىددتو اخطار ثالثة ىي : خطر عبد اهلل بن عمي العباسي وخطر ابي مسمم 

 لشيعة العموية . الخراساني واتباعو وخطر ا
انشغال الروم انفسيم بمشاكل داخمية حيث تنازعت الحكم تكتالت سياسية  -ثانيًا :

وعسكرية ولعل جذور ىذا االنشقاق يعود الى حركة دينية تراسيا االمبراطور ليو 
ية وىي عبادة ر الثالث الذي اتخذ اجراءات مشددة ضد عبادة االيقونات في االمبراطو 

وعرفت ىذه الحركة  القديسينالتماثيل التي تصور المسيح والعذراء الصور المقدسة و 
بالحركة الاليقونية اي حركة اصالح الدين بتطييره من الماديات ورفض عبادة 
الصور والتماثيل المقدسة وقد تطورت الحركة من دينية الى دينية سياسية وادت الى 

البيزنطيون في سياستيم  ألباطرةاعداء بين االمبراطور والبابا ، ومع ذلك فقد استمر 
مراسيم جديدة ضد  بإصدارهفقد سار قسطنطين الخامس عمى نفس سياسة والده 

 الصور والتماثيل ، وتبعو في ذلك ليو الرابع. 
ىـ اي الى نياية حكم المنصور فترة فعالة او ىجومية 358-346ولم تكن الفترة بين 

اال في النادر حيث ان الحمالت لم تكن تتوغل بعمق او تالقي قوة بيزنطية حقيقية ، 
ىـ حين سار معيوف بن يحيى 351ولعل اشتباك حدث بين الطرفين كان في 
بى واسر من كان فيو من المقاتمة ثم الحجوري الى حصن الروم لياًل واىمو نيام فس



سار الى الالذقية المحترقة ففتحيا واخرج منيا ستة االف رأس من السبي سوى 
 الرجال البالغين . 

ولقد توفي الخميفة المنصور في نفس السنة التي توفي فييا االمبراطور قسطنطين 
لرابع وقد الخامس وخمف المنصور ابنو الميدي بينما خمف قسطنطين ابنو ليو ا

استمر ليو الرابع في سياسة الال ايقونية واضطيد الكثير من ابناء الشعب حتى شمل 
اضطياده زوجتو ايريني وقد خمفو في الحكم ابن قسطنطين السادس الذي كان ال 
يزال طفال صغيرًا تحت وصاية ام ايرايني التي اشتيرت بصفات فذه وطموح ليس لو 

صرتيا الخيزران زوجة الخميفة الميدي وام اليادي يوازيو اال طموح معا حدود ال
والرشيد ، لم ترغب ايريني التنازل عن العرش البنيا قسطنطين الذي بمغ سن الرشد ، 

موقف اليادي من امو حيث اراد ان يحد  بشأنوكما ان قسطنطين نفسو وقف موقفًا 
بنيا امبراطور من سمطاتيا وىيمنتيا عمى الدولة ، وقد اجبرت ايريني عمى اعالن ا

بعد عصيان الجند عمييا وفشميا في صد غارات المسممين عمى الحدود ، ولكن 
االمبراطورة الطموحة ذات االطماع الواسعة انتيزت اول فرصة مواتية وقبضت عمى 
ابنيا وسممت عينيو واعمنت نفسيا امبراطورة مرة ثانية ، وان عمل ايريني ىذا ميد 

أت سمسمة من المؤامرات حاكيا رجال البالط وقادة الطريق لزوال حكميا حيث بد
 الجيش حتى استطاع فقفو القضاء عمى نفوذىا ونفييا . 

يميز عيد الميدي بالنسبة لعالقتو بالروم ىو تصاعد العمميات الحربية  ان اىم ما
او شاتية ولعل السبب في ذلك يعود  صائفةحيث لم تمر سنة اال وتكون ىناك 

  -الى:
يعمق ىذه الصفة ىو  الخميفة عمى الصبغة الدينية لمخالفة واىم ما تأكيد  -3

الجياد في سبيل اهلل وارسال البعوث ضد الروم في محاولة لتوسيع رقعة 
 االسالم . 

اظيار الخميفة لدوره كميدي منتظر ليذه االمة ببعثو لروح الجياد وتذكير   -2
ولى وينتصر عمى اىل الناس بأنو وىو الميدي الذي سيعيد لمدولة سيرتيا اال

 الكفر . 



ان عيد الميدي كان عيد استقرار وامن نسبين بعد ان وطد المنصور دعائم   -1
الدولة وقضى عمى االخطار الرئيسية ولقد اوصى المنصور ابنو الميدي 
بجياد الروم . وفعال اخذ الميدي زمام المبادرة في الحرب ، وكانت اول حممة 

بن محمد وعمى مقدمتو الحسن الوصيف وكان  ىـ بقيادة العباس359في سنة 
ىدف الحممة عمى ما يظير الرد عمى ىجوم قام بو ليو الرابع الذي ضرب 

 سميساط واخذ بعض االسرى . 

وقد وصمت الحممة الى انقرة دون ان تحاصرىا او تحاول فتحيا ، وقد اسكن الميدي 
ناء كفر بابا وفي جندي في حصن المصيصة كما وانو بدأ بب 2777في ىذه السنة 

ىـ كان ىناك صائفتان عمى التوالي عمى ان الروم ىجموا 363ىـ وسنة 367سنة 
مقاتل او اكثر بقيادة القائد  87777ىجومًا مفاجئًا بجيش كثيف قدر بحوالي 

ميخائيل الذي استطاع ان يصل الى مرعش عمى طريق درب الحدث وبعد ان 
نبأ اليجوم البيزنطي ارسل لتوه القائد حصرىا لم يستطع فتحيا ولما سمع الميدي 

الحسن بن قحطبو الطائي مع مقاتمو عراقيين وحجازيين ، والظاىر ان حممة الحسن 
بن قحطبة كانت انتقامية لما قام بو ميخائيل ولعل ما قام بو لم يكن اكثر من 

 التخريب دون ان يضم مناطق جديدة الى الدولة . 

مية ضد الروم فقد كانت الحممة االولى بقيادة ىـ عدة حمالت اسال362وشيدت سنة 
ثمامة بن الوليد اال انو عزل عن القيادة التي توالىا الحسن بن قحطبة ، وقد سار 

من المقاتمة وتعمق في داخل اراضي  87777الحسن بجيش قدر بحوالي 
االمبراطورية حتى عمورية اال انو لم يفتحيا لحصانتيا ، وقد استطاع الجيش 

طي ان يقطع المؤون عن جيش الحسن من الخمف مما اضطره عمى التراجع ، البيزن
ولم تحقق حممة الحسن انتصارًا حربيًا اال انو اعاد بناء حصن طرسوس والحدث 
الذي اراد الميدي ان يغير اسم الى الميدي او الحمدية ، اما الحممة الثانية في ىذه 

الذي قاد حممتو الى تاليقاال مخربا  السنة ، فقد كانت بقيادة يزيد بن اسد السممي
بعض الحصون غانما بعض االسرى ، عمى ان محاوالتو الحتالل بعض المدن 

 البيزنطية باءت بالفشل فاضطر الى العودة . 



والجدير بالذكر ان حممتين خالل ىذه الفترة المبكرة من العصر العباسي يذكرىا 
 ىـ . 365ىـ و 361ي سنة المؤرخون بشيء من التفصيل واالعجاب ىما حممت

خاصة اذ عممنا بان ىارون بن الميدي كان قد عين امير لمحممة وىو ال يزال في 
بداية شبابو يساعده في ذلك البرامكة والربيع بن يونس وقد استقبل ىارون بمظاىر 
العظمة والتيميل بعد رجوعة من الحممة واعطى لقب الرشيد كما وعين وليًا لمعيد بعد 

 ى اليادي . اخيو موس
اما عن تفاصيل الحممة فقد سار الميدي عمى راس جيش كبير ، اشرف عمى اعداده 
بنفسو ، وصحب الميدي في ىذه الحممة ابنو ىارون الذي اصبح اميرًا لمجيش كما 

ىـ ، واناب الخميفة الميدي ابنو موسى اليادي في بغداد ، 361ذكرنا في ىذه الحممة 
كرية الحسن بن قحطبو والربيع بن يونس وسار الميدي مع وقد رافق ىذه الحممة العس

الجيش الى الموصل ، ثم اتجو الى حمب حيث قتل بعض الزنادقة فييا ثم رجع الى 
 بغداد تاركًا قيادة الجيش الى ىارون الرشيد . 

واثناء توجو الرشيد صوب بالد الروم توفي ليون فحكمت زوجتو ايرين وصية عمى 
طين السادس فتوغل ىارون الرشيد في بالد الروم وتوجو صوب ابنيا الصغير قسطن

ليمة حتى فتحو ثم فتح مدينة طرسوس وحصنوىا نظرًا  18حصن سمالو وحاصره 
 .  البيزنطيينالميم في الحرب ضد  االستراتيجيالعسكرية وموقعيا  ألىميتيا

من بن زيد ىـ فقد اسندت قيادتيا الى عبد الكبير ابن عبد الرح364عام  صائفةاما 
بن الخطاب ، االن ان الجيش البيزنطي انتصر عميو فعنف الخميفة الميدي وىم 

 لوال توسط رجال البالط وثم حبسو .  بإعدامو
مقاتل واسند  95.777ىـ جيشًا كبيرًا جدًا قيل ان تعداده جاوز 365ثم اعد الميدي 

وتقدم حتى  قيادتو الى ابنو ىارون ، ففتح عددًا من الحصون مثل حصن ماجده
كانت تمر  ألنياايرين الى طمب الصمح  اإلمبراطورةوصل مضيق البسفور واضطرت 

ىارون الرشيد وتم توقيع اليدنة بين  فأجابيابظروف داخمية صعبة جدًا داخل الدولة 
  -: يأتيالطرفين التي نصت عمى ما 

 عقد ىدنة لمدة خمس سنوات .   -3
 الف دينار .  97-77التعيد بدفع جزيو سنوية مقدارىا بين   -2



 .  باألدالءتجييز الجيش االسالمي   -1

 تسييل ميمة تموين الجيش اثناء رجوعو .   -4

وتدل بعض الروايات ان الجيش االسالمي رغم وصولو الى القسطنطينة فقد كان في 
المسالك وقمة المؤونة وكان البد من الصمح  ووعورةوضع حرج حيث انيكتو المسافة 

 ش ان يعود سالمًا الى الديار االسالمية .        اذا اريد ليذا الجي

وفي طريق العودة قام ىارون الرشيد بتحصين المصيصة وزاد في حامييا العسكرية 
 المسممون غنائم كثيرة في ىذه الحممة . 

 ىـ . 367ىـ و 366ولقد كانت السنتان المتان تميتا الصمح خاليتين من الغزوات     
ام عن الحمالت البحرية ، فمم تكن مثمما كانت عميو الحال في عيد الدولة االموية 

ذلك  باألسطولاذ ان الدولة العباسية كما يقال لم تكن دولة بحرية ، فمم تيتم 
االىتمام الذي كان عميو الحال في عيد الدولة االموية ، مما اعطى االسطول 

 فريقيًا وغيرىا من المناطق . البيزنطي فرصة فاخذ يياجم سواحل مصر وا
االوائل عنايتيم بتحصين الموانئ  لمعباسيينوميما يكن امر فان التاريخ يسجل     

الشامية والمصرية ولكنيم نظر والييا ال كقواعد ىجومية بل كحدود لدولتيم لدولتيم 
عض الغزوات البحرية العباسية ينبغي حمايتيا والدفاع عنيا وتسجل الروايات ب

  -:وىي
 ىـ توجيت حممة بحرية واستطاعت ان تأسر حاكما . 356في سنة   -3
ىـ عمى 357بن وقاص حممة سنة  ثمامةوفي عيد المنصور ايضًا قاد   -2

سواحل الروم )شواطئ اسيا الصغرى( ولكن السفن البحرية البيزنطية 
استطاعت قطع االتصال بين الجيش االسالمي البري وبين اسطولو ولكن 

من ان ينجو من الحصار  لثمامةوالبحرية االسالمية مكن تعاون الجيش 
 وينسحب الى داخل حدود الدولة العباسية البحرية . 

وفي عيد الميدي قام الغمر بن العباس الخشعمي بغزو جزر بحر الشام في   -1
 ىـ . 363 -ىـ 367سنتين متتاليتين سنة 
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