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 ه232-ه071البيزنطيةالعالقة بين الدولة االسالمية والدولة            

ىـ فقد اىتم الخميفة بالحدود االسالمية 093-071في عيد الخميفة ىارون الرشيد 
المطمة عمى الدولة البيزنطية وكانت ىذه الحمالت التي قادىا ىو او التي امر بشنيا 

تتبع خطة منظمة لمفتح الن الرشيد كان يكتفي  منظمة وال عمييم مجرد حمالت غير
ثر كل انتصار ، ويبدوا ان الرشيد قد ادرك صعوبة المنطقة الطبيعية ، الجزية ا بأخذ

وعدم استطاعة الجند البقاء في بالد الروم عند حمول فصل الشتاء حيث الثموج 
بقوة الدولة االسالمية  البيزنطيينواالمطار فكان يكتفي بيذه الحمالت لكي يشعر 

 وانيا غير غافمة عن تحركاتيم . 
، اذ امر بفصل  البيزنطيينفة بتنظيم ادارة المنطقة الحدودية مع وقد اىتم الخمي

ىـ وجعميا منطقة واحدة سماىا 071منطقة الثغور عن والية الجزيرة وقنسرين سنة 
االول  البيزنطيينالعواصم ، ونظمت الدولة خطين لغرض الدفاع عن حدودىا مع 

بالعواصم ، وقد سميت ىو الثغور والى جنوبيا الخط الدفاعي الثاني الذي يعرف 
 بيذا االسم الن المسممين يعتصمون بيا من الثغور في حالة مياجمتيا فتعصميم . 

  -كما قسم الرشيد هذه المنطقة ثالثة اقسام هي :

 تشمل عمى حصون قاليقال وكمخ وقمودية .  -المنطقة الشرقية :  -0
 تشمل عمى حصون الحدث وزبطره وممطيو .  -المنطقة الوسطى :  -2
 تشمل عمى حصون المصيصة وطرسوس وادنو .  -المنطقة الغربية :  -3

وكان الخط الفاصل بين الثغور والعواصم ىو خط منبج الى انطاكية فما كان شمال 
يقع الى جنوبو فيو من العواصم اما مركز العواصم  ىذا الخط فيو من الثغور وما

 فيو مدينة منبج . 

طية ببناء حصون اخرى ، وترميم الحصون وزاد الرشيد في تحصين الجبية البيزن
القديمة ، فقد بنى كفريبا بجوار المصيصة وبنى حصن عين زربو وشحنيا بالرجال 



واعاد بناء حصن الكنيسة السوداء وبنى مدينة الحدث وبنى حصن زبطره وعمر 
 طرسوس وشحنيا بعدد كبير من المقاتمين . 

بحرية اخرى لمرد عمى تحرشات  واضاف اليو قطعاً  باألسطولكما اىتم الرشيد 
ىـ ىاجم االسطول البيزنطي السواحل االسالمية واسر بعض 074البيزنطي ففي سنة 

الجنود في البحر المتوسط فتحرك االسطول االسالمي من مصر الى قبرص ثم اتجو 
الى اسيا الصغرى والتحم مع االسطول البيزنطي واسر امير البحر البيزنطي وىذا 

في  البيزنطيينلحال عمى قوة االسطول االسالمي ، حيث انو ىاجم يدل بطبيعة ا
 عقر دارىم واسر اميرىم . 

اما عن الحمالت البرية فقد وجو الرشيد عدة حمالت كان يتولى قيادة بعضيا بنفسو 
ىـ قاد حممة عسكرية قاصدًا 080ىـ وقاد حممة اخرى بنفسو سنة 071كما في سنة 

حيث  القسطنطينيةلسادس ضده لكنو كما يبدوا رجع الى بالد الروم فتقدم قسطنطين ا
خمع واصبحت امو ايريني امبراطوره فاستطاع الرشيد ان يفتح حصن الصفصاف ، 
وقد رفض الخميفة الرشيد طمب ايريني لعقد اليدنة في اول االمر الن البيزنطيين 

، ثم وافق عقد اليدنة وعندما يعود المسممون الى بالدىم ينقضون اليدنة  يطمبون
 وإلظيارالرشيد بعد ذلك عمى عقد ىدنة ، وليدلل الرشيد عمى اىمية ىذه الحمالت 

ىـ ابنو القاسم بوالية العيد بعد اخويو 086سطوة الدولة العباسية عين الرشيد سنة 
وسماه المؤتمن وواله الجزيرة والثغور والعواصم واشخصو الى منبج  والمأموناالمين 

 فانزلو اياىا . 
حدثت بعض التطورات داخل الدولة البيزنطية مما انعكس اثره عمى العالقات بين  ثم

ىـ خمع نقفور ايريني عن العرش وعند اعتالئو العرش قطع 087الدولتين فعني سنة 
 نقفور الجزية ونقض الصمح . 

وسار الرشيد عمى راس جيش كبير واحتل حصن الصفصاف ودبسو واستولت مقدمة 
وتقدم نحو نقفور اال انو اندحر واخذ بمفاوضة الرشيد الى تجديد الجيش عمى انقره 

الصمح فقبل الخميفة ىارون الصمح بشرط ان اليبني نقفور الحصون الميدمة ثم رجع 
عاد اليو الرشيد لبرد وكثرة الثموج فنقض الصمح فالرشيد وبرجوعو استغل نقفور شدة ا

ور عمى طمب الصمح ومبادلتو ىـ واستطاع ان يجبر نقف089الكرة مرة اخرى سنة 



خراسان استغل نقفور الوضع  بأحداثجميع اسرى المسممين . واثناء انشغال الرشيد 
لصالحو فخالف بنود الصمح وبنى انقره ودبسو والصفصاف واحتل طرسوس وضرب 
عين زربو ولكن حامية المصيصة العربية ىاجمتو واستطاعت ان تستعيد معظم 

 و . االسرى والغنائم من يدي
ىـ الى بالد الروم عمى راس جيش كبير واستطاع ان يفتح 091ثم توجو الرشيد سنة 
و ودبسو وذي الكالع نم شير وفتح بعض الحصون مثل الطواىرقمة بعد حصار دا

فاضطر نقفور الى طمب الصمح فقبل الخميفة الرشيد التفاوض عمى شرط ان يدفع 
ويعمر بعض القالع التي ىدمت دينار سنويًا  311.111جزية سنوية مقدارىا 

وتعتبر ىذه الحممة اقصى ما وصمت اليو الجيوش العباسية في ارض الروم عمى ان 
كل ىذه المعارك لم تكن تستيدف توسيع رقعة الدولة االسالمية او اقامة ادارة دائمة 
في االناضول بل سرعان ما كان الجيش العباسي يعود الى قواعده في مناطق الثغور 

 اصم . والعو 
ىـ استمرت العالقات الحربية بين 208 -ىـ 098 المأمونوفي عيد الخميفة عبد اهلل 

عمى خطة والده الرشيد في االىتمام بالثغور والعواصم  المأمونالطرفين ، وقد سار 
وضرورة شحنيا بالجند والميرة ، ويبدو ان فكرة او خطة ىجومية كانت تجول في 

 البيزنطييناو عمى اقل تقدير تبعد  القسطنطينيةالى ذىن الخميفة المأمون وصواًل 
عن الحدود الشمالية لمدولة العربية االسالمية وبذلك تتخمص الدولة االسالمية من 

لحركات العصيان والتمرد التي كانت تحدث  وتأييدىمالمستمرة ،  البيزنطيينتعديات 
 في ارمينية واذربيجان . 

واالضطرابات الداخمية في دولة الروم فساعد بعض الخالفات  المأمونوقد استغل 
توماس الصقمبي في حركتو ، وامده بالمساعدات المتنوعة ، ولكن حركة توماس 

ىذه لمرد عمى المساعدات التي قدميا االمبراطور  المأمونحركة  وتأتيفشمت 
لحركة بابك الخرمي ، كما جعل من بالد الروم ممجأ لمخرمية من اتباع  البيزنطي

 .  بابك
ىـ 205مصر ، استغل البيزنطيون الفرصة سنة  بأحداث المأمونواثناء انشغال 

فياجموا طرسوس والمصيصة وقتموا العديد من المسممين فتوجو الييم الخميفة المأمون 



ضدىم فتوغل في ارضيم واحتل ىرقمة القريبة من عمورية وافتتح عدة  الصائفةوقاد 
مطامير )نقاط محصنة( فارسل االمبراطور تيوفيل بن ميخائيل رسالة الى المأمون 

 يطمب فييا الصمح وعقد اليدنة عمى وفق الشروط االتية : 
 عقد ىدنة لمدة خمس سنوات .   -0
 االنسحاب من الحصون التي احتمتيا المسممون .   -2
 الف دينار .  011التعيد بدفع جزية سنوية لممسممين مقدارىا   -3
 االف اسير .  7اعادة جميع االسرى المسممين وعددىم   -4

لكن الخميفة المأمون رفض شروط الصمح واستمر في القتال في السنة التالية ففتح 
 المأمونجعل سورىا عمى ثالثة فراسخ ويبدوا ان حصن لؤلؤه وبنى حصن الطونة ، و 

عندما يتقدم صوبيم الجيش  البيزنطيينقد رفض عرض االمبراطور البيزنطي الن 
االسالمي يطمبون الصمح ، وعند انسحاب الجيش االسالمي ينقضونو فضاًل عن 

ي استغالل االوضاع الداخمية التي تحدث مع الدولة االسالمية لكثرة المعاىدات الت
 .  البيزنطيينابرميا المسممون الدولة البيزنطية التي كانت دائمًا تنقض من 

ىـ فقد سار 227-208في عيد المعتصم  البيزنطيةاما عن العالقة مع الدولة 
ووصيتو في مواجية البيزنطيين واالىتمام  المأمونالمعتصم عمى سياسة اخيو 

يجب القضاء عمييم بكل ما تممك  بالثغور والعواصم وذكره ان الخرمية حمفاء الروم
 الدولة من امكانيات . 

وكان المعتصم رجل حرب وقائد عسكريًا من الطراز االول ولذلك كان من الطبيعي 
البيزنطية فقد شدد البيزنطيون في  –ان يشيد عيده زخمًا جديدًا في الحرب العباسية 

عباسية وكانت قمة ىجماتيم بالتعاون مع بابك الخرمي عمى العواصم والثغور ال
نشاطاتيم في ىذا االتجاه ىو احتالليم زبطرة وابادت المئات من سكانيا فكانت 

 مذبحة رىيبة واغار عمى حصون المسممين . 

وجمع  النفيروعندما بمغ الخبر الى المعتصم استعظم وكبر لديو وصاح في قصره 
خميفة  يتجيزجيازًا لم الى بالد الروم ثم لحق بيم وقد تجيز الخميفة  ووجيمالعساكر 

قبمو قط من السالح والعدد وااللة ، وبعد ان استطاعت الجيوش العباسية احتالل 
انقره تحركت نحو عمورية وىي اىم مدن الروم فحاصرتيا حصارًا شديدًا حتى 



استطاعوا النفوذ من ثغرة ضعيفة في السور وفتحت عمورية ووصمت اخبار الفتح 
وغربا ثم امر المعتصم بحرق مدينة عمورية وىدم سورىا  المبين الى االفاق شرقاً 

 انتقامًا لما فعمو امبراطور الروم بمدن المسممين . 
وقد كانت غنائم المسممين في ىذه الحممة كثيرة جدًا وكان ينادي عمى الغنائم بالمزاد 
وال ينادي عمى الشيء اكثر من ثالث مرات كما كان ينادى عمى الرقيق خمسة 

 شرة طمبًا لمسرعة . وعشرة ع
ىـ فقد قدم وفد بيزنطي يطمب الفداء في 232-227اما عن العالقة في عيد الواثق 

بن سعيد  ألحمدوعقد الواثق  البيزنطيينىـ وقد وافق الواثق باهلل عمى طمب 231سنة 
الباىي عمى الثغور والعواصم وامره بحضور الفداء مع خاقان  قتيبةبن مسمم بن 

 الخادم . 
م من االسرى عمى ىـ اجتمع المسممون ومن معي230العاشر من محرم سنة وفي 

 االثنينواتت الروم ومن معيم من االسرى وكان النير بين  بو دضفاف نير البدن
تقيان في ون الروم االسير من المسممين فيمفكان المسممون يطمقون االسير فيطمق

ذا وصل االسير من الروم النير فاذا وصل االسير من المسممين كبر المسممون وا
 صاحوا حتى فرغوا من االسرى وقد افتدى المسممين حوالي خمسة االف اسير . 

ثمج ومطر فمات  فأصابيموبعد انتياء الفداء غزا الشاتية احمد بن سعيد بن مسمم 
نحو مائتا نفس واسر نحوىم وغرق منيم في نير البدندون وىجم احمد بن سعيد عمى 

 نائم كبيرة . الروم فغنم منيم غ
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