
 العالقات العربية البيزنطية خالل الحكم العباسي
   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

مع جميء العباسيني إىل احلكم، اختذت العالقة العربية البيزنطية صفة املواجهة العسكرية، 
ففي عهد اخلليفة املنصور كان الطابع الذي غلب على عالقته بالدولة البيزنطية هو عسكري، 

سياسته اخلارجية أوال يف اخلطر اجملاور لبالده، وهو اخلطر البيزنطي، وكان فلقد تركزت 
البيزنطيون قد انتهزوا فرصة انشغال العباسيني مبشاكلهم وثوراهتم الداخلية، وأخذوا يغريون 
بقيادة اإلمرباطور قسطنطني اخلامس على ثغور املسلمني املمتدة من أعايل الفرات شرقا إىل 

توسط غربا فدمر حصوهنا وعاث فيها فسادا وختريبا، هلذا كان أول عمل اهتم البحر األبيض امل
به املنصور هو إعادة حتصني تلك الثغور وتنظيم وسائل الدفاع فيها، وكانت هذه الثغور تنقسم 

 إىل منطقتني رئيسيتني:
وتقع غرب الثغور اجلزرية وقد خصصت للدفاع عن الشام ومن  منطقة الثغور الشامية

 حصوهنا ملطية واملصيصة ومرعش.أهم 
وهي اليت خصصت للدفاع عن اجلزيرة أو مشال العراق ومن أهم  منطقة الثغور الجزرية

 حصوهنا طرسوس وأطنة.
 
واعتربت سياسة اخلليفة املهدي امتدادا لسياسة أبيه العدائية حنو البيزنطيني، فلقد واصل  

الت املتتابعة، ومل يكتف بذلك بل قرر أن يقود حتصني ثغوره املتامخة هلم وراح يوجه إليهم احلم
هـ مصطحبا معه ابنه هارون. وعندما بلغ بلة أبلستني  165إحدى هذه احلمالت بنفسه سنة 

يف أسيا الصغرى، اضطر املهدي للعودة إىل بغداد تاركا قيادة اجليش يف يد ولده هارون، 
زنطيني فيها حىت بلغ مضيق وواصل هارون زحفه خمرتقا آسيا الصغرى مدمرا حصون البي

 البوسفور.
اليت كانت حتكم كوصية على ابنها قسطنطني السادس إىل  Ireneواضطرت اإلمرباطورة 

ملدة ثالث سنوات تعهدت فيها بدفع  165/782طلب الصلح وعقده هدنة بني الطرفني سنة 



محل لقب الرشيد. جزية سنوية، وقد أظهر هارون يف هذه الغزوة من الشجاعة والبسالة ما أهله 
وهكذا بقيت عالقة الرشيد بالبيزنطيني عالقة حرب وعداء، فالرشيد واصل استكمال حتصينات 
ثغوره املتامخة للبيزنطيني وأقام منطقة جديدة بني مشال اجلزيرة ومشال الشام أطلق عليها اسم 

شرق حلب  منطقة العواصم أي اليت يعتصم فيها اجلند وجعل قاعدهتا مدينة منبج يف مشال
ورتب فيها جيشا دائما، كذلك اهتم مبنطقة الثغور الشامية اليت على احلدود بني آسيا الصغرى 
وسوريا، فعمر فيها طرسوس وأطنة أو أدنة وعني زربه. كما أقام فيها حصونا جديدة مثل 

ه الثالث اهلارونية بني مرعش وعني زربه، وبلغ من اهتمام الرشيد مبناطق الثغور أن وىل عليها ابن
أبا القاسم امللقب باملؤمتن. وسبق اإلشارة إىل احلملة الضخمة اليت قادها الرشيد وهو أمري ضد 

" انتصر عليها وقد ظلت ايرين بعد ذلك تدفع اجلزية السنوية إىل أن \"ايرين\اإلمرباطورة 
د أن الذي نقض اهلدنة وطلب من الرشي 802ماتت، مث خلفها اإلمرباطور نقفور األول سنة 

 يرد إليه اجلزية اليت دفعتها ايرين من قبل معلال ذلك بقوله يف خطاب له إىل الرشيد:
"من نقفور ملك الروم إىل هارون ملك العرب، أما بعد فإن امللكة اليت كانت قليب أقامتك 
مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أمواهلا ما كنت حقيقًا حبمل أمثاهلا 

ا، لكن ذلك ضعف النساء ومحقهن، فإذا قرأت كتايب فأردد ما حصل قبلك من أمواهلا، إليه
 واقتد نفسك مبا يقع به املبادرة لك، وإال فالسيف بيننا وبينك".

"بسم \وقد غضب الرشيد من هذه الرسالة غضبا شديدا ورد عليها برسالة مماثلة قال فيها 
نني، إىل نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك، واجلواب اهلل الرمحن الرحيم: من هارون أمري املؤم

 ما تراه دون ما تسمعه والسالم".
ألفا سوى األتباع واملطوعة، وتوغل  135مث خرج الرشيد على رأس جيش كبري بلغ تعداده 

يف آسيا الصغرى حىت بلغ مدينة هرقلة عاصمة كورة بيثينيا فحاصرها واستوىل عليها عنوة سنة 
ذلك توجيه محالت متالحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن عيسى، م وأعقب  806

وشراحيل بن معن بن زائدة ويزيد بن خملد، هزمت جيوش البيزنطيني ودمرت حصوهنم واضطر 
 اإلمرباطور نقفور أن يتناسى خطابه ويعرتف هبزميته ويتعهد بدفع اجلزية من جديد

 
لبيزنطيني، فكانت سياسة عدائية على غرار آبائه أما عن عالقة املأمون جبريانه الروم أو ا

من قبل، ويستفاد من كالم املؤرخني أن املأمون استغل فرصة الفتنة الداخلية اليت تزعمها توماس 



م، وأخذ ميده باملال والسالح كي  821الصقلي ضد اإلمرباطور البيزنطي ميخائيل الثاين سنة 
لى احلكم، كما أوعز إىل بطريق القسطنطينية أن يتوج يعينه على فتح القسطنطينية واالستيالء ع

هذا الثائر امرباطورًا ليصبغ حركته بصبغة شرعية، ولكن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه 
م.  823االتصاالت وانتهى األمر هبزمية توماس الصقليب وقتله على أبواب القسطنطينية سنة 

حياته من قيادة جيوشه بنفسه والتوغل يف األراضي ومل يرتدد املأمون يف السنوات األخرية من 
البيزنطية بآسيا الصغرى. وكان يف بعض األحيان يسند قيادة تلك احلمالت إىل ابنه العباس، 
وقد كانت وفاة املأمون يف آخر غزوة من غزواته يف األراضي البيزنطية مشايل مدينة طرسوس 

 نتيجة إلصابته باحلمى هناك.
 

عتصم الذي خلف أخاه املأمون استمرت املواجهة العسكرية بني ويف فرتة حكم امل
العباسيني والبيزنطيني، ولعل أبرز األحداث العسكرية اليت اشتهرت يف عهد املعتصم، هي 

ومن أخبار هذا  223/838انتصاره احلاسم على البيزنطيني يف عمورية بآسيا الصغرى بسنة 
يل البيزنطي انتهز فرصة انشغال املعتصم يف مطاردة احلدث العسكري اهلام أن اإلمرباطور تيوف

" وهي أقرب الثغور اإلسالمية \"زبطة\اخلرميني وأغار على احلدود اإلسالمية وهاجم مدينة 
إىل بالد الروم، فأحرقها وخرهبا وقتل رجاهلا وسىب نساءها وأطفاهلا. وغضب املعتصم هلذا 

هنا كانت مسقط رأس والدته ويضيف ابن األثري احلادث خصوصا وأنه كان يعتز هبذه املدينة أل
" فلما بلغ ذلك \"وامعتصماه\أن امرأة هامشية أخذت تصيح عندما وقعت يف أسر الروم: 

املعتصم أقسم بأن ينتقم من الروم وأن خيرب مدينة عمورية مسقط رأس والد اإلمرباطور 
 البيزنطي وأهم مدينة يف األناضول.

ا توىل قيادته بنفسه، ويقال أن اسم عموريه كان منقوشا على مث مجع املعتصم جيشا كبري 
" \"تيوفيل\درع كل جندي من جنود املسلمني وتقدم املعتصم جبيوشه حىت التقى جبيش 

فهزمه وخرب مدينة أنقره، مث حاصر مدينة عمورية اليت تقع جبوار أنقرة، وبعد حصار شديد 
ها وأسر من فيها، وهكذا انتقم املعتصم من الروم متكن املعتصم من اقتحام املدينة عنوة وختريب

 على ما فعلوه يف زبطرة وكان انتقاما رائعا وصفه الشاعر أبو متام بالقصيدة اليت مطلعها:
 
  



 
 السيف أصدق أنباء من الكتب * * *  يف حده احلد بني اجلد واللعب

 
يغلب عليها طابع وهكذا بقيت العالقات العربية البيزنطية مضطربة ويشوهبا احلذر و 

العداء، ذلك ألن الدولة البيزنطية وبالرغم من خسارهتا للعديد من املناطق، كانت تنتهز الفرصة 
وهتاجم الثغور اإلسالمية، مما نتج عنه معارك وحروب بني الطرفني استمرت فرتة طويلة من 

 الزمن.


