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رية البيزنطية يف الثغور الشامية سياسة الذولة اإلخشيذية جتاه اإلمرباطو
 م(.525 -535هـ/ 352 - 363)

 د. هبة عبذ املقصود مرسي                                                      
 مدرس التاريخ اإلسالمي                                    

 شمس جامعة عين -كمية التربية  
 ملخص : 

مثَّؿ الجياد ضد الخطر البيزنطي الماثؿ عمى الثغكر الشامية تحدينا مف أكبر التحديات 
التي كاجيت الدكلة اإلخشيدية، حيث طمع البيزنطيكف في استعادة سيطرتيـ عمى تمؾ 
ا بعد أف ساءت األحكاؿ في الثغكر ككثرت  المنطقة، كطرد المسمميف منيا، خصكصن

خمية بيا نتيجة لضعؼ العباسييف كتراجع ىيبة الخالفة، كتزايد سمطة القادة االضطرابات الدا
 العسكرييف في السيطرة عمى مقاليد األمكر في العصر العباسي الثاني.

شكَّؿ محمد بف طغج اإلخشيد، بعد أف ثبَّت كجكده كدعـ مركزه في مصر كالشاـ، قكةن 
ي تغيير مكازيف القكل بيف المسمميف عسكريةن مرىكبة الجانب، كاف ليا األثر األكبر ف

كالبيزنطييف لصالح المسمميف. األمر الذم أجبر البيزنطييف عمى الدخكؿ في عالقة كدية مع 
لى ضرب الحمدانييف مف ناحية ثانية،  اإلخشيدييف ىادفيف إلى أمف شككتيـ مف ناحية، كا 

لى إشعاؿ الخالؼ بيف اإلخشيدييف كالخالفة العباسية مف ناحية  ثالثة. كقد تنبو كا 
 اإلخشيديكف إلى ذلؾ، كانتيجكا سياسة لتالفي تحقيؽ مآرب الدكلة البيزنطية.

اليدؼ مف ىذا البحث إلقاء الضكء عمى السياسة التي انتيجتيا الدكلة اإلخشيدية 
تجاه البيزنطييف في منطقة الثغكر الشامية، ذلؾ أف ىذه المنطقة ظمت محفكفة 

سالمية كالبيزنطية لتعرضيا الدامـ لغإاارة، كاحتكاميا عمى بالمخاطر بيف الدكلتيف اإل
الدركب كالمنافذ التي تسمكيا الجيكش المحاربة مف الطرفيف. السيما أف اإلمبراطكرية 
البيزنطية كانت في عيد اإلخشيدييف تشيد عصر الصحكة أك العظمة البيزنطية 

كرية، كالذم حكمت ـ( ذلؾ العصر الذم يعد بعث حقيقي لغإمبراطَُٕٓ - ٕٖٔ)
فيو األسرة المقدكنية، تمؾ األسرة التي نقمت اإلمبراطكرية إلى طكر جديد في تاريخيا 

 تميز بالقكة كبداية العظمة في كافة نكاحي الحياة.
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يتعرض البحث لذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى: األكضاع السياسية في الثغكر 
ح سياسة الدكلة اإلخشيدية الشامية قبيؿ العصر اإلخشيدم، ثـ الكقكؼ عمى مالم

 تجاه البيزنطييف، كيرصد في خاتمتو أىـ النتامج التي تـ التكصؿ إلييا. كىي: 
عمى الراـ مف الجيكد التي بذليا المسممكف كالنجاح الذم حققكه في بعض  •

العمميات التي قامكا بيا ضد الركـ في مناطؽ الثغكر الشامية، كما أظيره الكالة مف 
األمكر قبيؿ قياـ الدكلة اإلخشيدية قد آلت في ىذه المناطؽ إلى انتصار الكفاءة فإف 

صابة الثغكر بالعديد مف النكسات.  الركـ كتفكقيـ كا 
اىتـ اإلخشيديكف بمناطؽ الثغكر الشامية، فتصدكا ليجكـ الركـ عمى ىذه  •

يف المناطؽ أحيانان، كأحياف أخرل اضطركا إلى انتياج سياسة الميادنة مع البيزنطي
 كاالستجابة ألم مبادرة سممية مف ناحيتيـ بسبب التحديات السياسية التي كاجيتيـ.

نجحت سياسة اإلخشيدييف في صد العدك البيزنطي عف الثغكر الشامية، حيث  •
تعامؿ اإلخشيد بحكمة سياسية كبعد نظر مع كؿ الطامعيف في كالياتو، حتى يتفرغ 

بعده كافكر اإلخشيدم الذم كاف حجر عثرة لمتصدم لعدكه في الثغكر الشامية، كمف 
ا أماـ كؿ الطامعيف في دكلتيـ، كاتبع سياسة اإلخشيد في التعامؿ معيـ.   أيضن

ا نتامج إيجابية عمى الجانب الداخمي  • ترتب عمى ىذه السياسة أيضن
لغإخشيدييف، حيث انتشر األمف كالطمأنينة في ربكع كاليتيـ. كتـ تكجيو مجيكداتيـ 

صالح أمكرىا لتنظيـ أ مكر دكلتيـ، كالنيكض باقتصاديات المناطؽ التابعة ليـ كا 
 كتثبيت قبضتيـ عمييا.

 



 

 عبدالمقصود ةـهبد.  ـــــــــــــــ م6102اني: اجلزء الث( 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ْٖ - 

 

The Policy of Ekhshidid towards Byzanty 

Empire in Sham Gaps 

El Jihad against The Byzantine threat on sham gaps represented 

one of the biggest challenges faced the state of al Ekhshidi. The 

Byzantines were eager to regain control of that area. And expulsion 

of Muslims from that area. Especially after bad conditions internal 

unrest has increased .as result of the weakness of the Abbasids. After 

his presence and support for his position in Egypt and sham 

Mohamed bin tageh alEkhshidi formed  a heavy military forces that 

has had the greatest impact in changing the balance of power 

between Muslims and Byzantine in favor of Muslims. this forced the 

Byzantine to enter into relationship with the akhshidi aimed at the 

security of their heavy force. On the one hand  hit the Hamdanih the 

other hand to ignite the dispute between the Abbasids the Ekhshidids 

on the third side. The akhshidi wear alerted to this and used their 

policy to avoid achieving the purposes of the Byzantines.                                 

  The aim of the research is to shed light on the policy which the 

state of al Ekhshdyah treated to the Byzantines in the area of sham 

gaps. This is because this region has been fraught with danger 

between Islamic and Byzantines states for its permanent exposure 

the raid and contain it on the routes and ports of the armies of the 

warring parties.                  

Especially that the Byzantine state in the era of Ekhshidi attested to the 

age of Byzantine awakening or greatness 867-1057. That era is a true 

renaissance of the empire. In Which the Macedonian family ruled that 
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family transferred the empire to anew phase in its history marked by 

power and greatness in all aspect of life.                                               

The research is subjected to this by standing on the political situation in 

the sham gaps before the akhshidi era and then stand of the features of 

the policy of the state of Al Ekhshidi towards the Byzantines. In conclusion, 

the most important results were reached.    

1- Despite the efforts mad by the Muslim and the success they 

have achieved in some of operations they have done against the 

Romans in the area of sham gaps and what the governors showed 

efficiency situation in these areas before the state of akhshidi has led 

to the victory of Romans and superiority and injury of the gaps with 

many setback.                     

2- The Ekhshidi took care of the area of sham gaps so they attack 

Byzantines sometimes and they had to make apace sometimes with 

the Byzantines and agreeing with peaceful suggestion because of the 

political challenges that they faced.                                                  

3- The policy of Ekhshids succeeded in repelling the Byzantine from 

sham gaps. Akhshidi dealt with political with all those who aspired in his 

states until he confronted the enemy in sham gaps. After Ekhshidi kafour 

was stumbling bloke against those who inspired in his state and follow the 

political of Ekhshidi to deal with them.                                             

4- this policy has also produced positive results on the internal side for 

Ekhshidi as security has spread in their state. Their efforts have been 

directed to regulate the affair of the state and exposure to the economy of 

their region and to fix and stabilize their affairs.  
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 :ةــــــاملقذم
مثَّؿ الجياد ضد الخطر البيزنطي الماثؿ عمى الثغكر الشامية تحدينا مف أكبر التحديات 
التي كاجيت الدكلة اإلخشيدية، حيث طمع البيزنطيكف في استعادة سيطرتيـ عمى تمؾ 

ا بعد أف ساءت األحكاؿ في الثغكر ككثرت المن طقة، كطرد المسمميف منيا، خصكصن
االضطرابات الداخمية بيا نتيجة لضعؼ العباسييف كتراجع ىيبة الخالفة، كتزايد سمطة القادة 

 العسكرييف في السيطرة عمى مقاليد األمكر في العصر العباسي الثاني.
كجكده كدعـ مركزه في مصر كالشاـ،  شكَّؿ محمد بف طغج اإلخشيد، بعد أف ثبَّت

قكةن عسكريةن مرىكبة الجانب، كاف ليا األثر األكبر في تغيير مكازيف القكل بيف 
المسمميف كالبيزنطييف لصالح المسمميف. األمر الذم أجبر البيزنطييف عمى الدخكؿ في 
لى ضرب  عالقة كدية مع اإلخشيدييف ىادفيف إلى أمف شككتيـ مف ناحية، كا 

لى إشعاؿ الخالؼ بيف اإلخشيدييف كالخالفة العباسية الحم دانييف مف ناحية ثانية، كا 
مف ناحية ثالثة. كقد تنبو اإلخشيديكف إلى ذلؾ، كانتيجكا سياسة لتالفي تحقيؽ مآرب 

 الدكلة البيزنطية.
اليدؼ مف ىذا البحث إلقاء الضكء عمى السياسة التي انتيجتيا الدكلة اإلخشيدية تجاه 

ييف في منطقة الثغكر الشامية، ذلؾ أف ىذه المنطقة ظمت محفكفة بالمخاطر بيف البيزنط
الدكلتيف اإلسالمية كالبيزنطية لتعرضيا الدامـ لغإاارة، كاحتكاميا عمى الدركب كالمنافذ التي 

 تسمكيا الجيكش المحاربة مف الطرفيف. 
د عصر الصحكة أك السيما أف اإلمبراطكرية البيزنطية كانت في عيد اإلخشيدييف تشي

ـ( ذلؾ العصر الذم يعد بعث حقيقي لغإمبراطكرية، كالذم َُٕٓ-ٕٖٔالعظمة البيزنطية)
حكمت فيو األسرة المقدكنية، تمؾ األسرة التي نقمت اإلمبراطكرية إلى طكر جديد في تاريخيا 
 تميز بالقكة كبداية العظمة في كافة نكاحي الحياة، كذلؾ في النصؼ األكؿ مف عصر ىذه

ـ(، تمؾ الفترة التي انتيجت َُٕٓ-ّٔٗاألسرة، ثـ النصؼ الثاني مف عصر ىذه األسرة )
فييا بيزنطة سياسة اليجـك عمى الدكلة اإلسالمية ألكؿ مرة منذ الفتكحات اإلسالمية قبؿ ثالثة 
قركف، كاحتمت اإلمبراطكرية البيزنطية خالليا مكانة سامية بيف الدكؿ كمثمت قكة عظيمة تستند 

ى قاعدة قكية عسكرينا كاقتصادينا كحضارينا لكال أف المسمميف حافظكا عمى قكتيـ كتصدكا إل
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ليذه الصحكة العظيمة التي شيدتيا اإلمبراطكرية البيزنطية. كخاصة في عيد اإلمبراطكر 
 ـ(. ٗٔٗ-ّٔٗنقفكر فككاس )

ية يتعرض البحث لذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى: األكضاع السياسية في الثغكر الشام
قبيؿ العصر اإلخشيدم، ثـ الكقكؼ عمى مالمح سياسة الدكلة اإلخشيدية تجاه البيزنطييف، 

 كيرصد في خاتمتو أىـ النتامج التي تـ التكصؿ إلييا.
**أوال: األوضاع السياسية في الثغور الشامية قبيل العصر اإلخشيدي 

 م(939 -909هـ/323 -هــ292)
الفترة ما بيف سقكط الدكلة الطكلكنية كقياـ ( في ُاتسمت أحكاؿ الثغكر الشامية)

الدكلة اإلخشيدية باالضطراب السياسي، كذلؾ نتيجة لضعؼ الخمفاء العباسييف 
كتراجع ىيبتيـ في العصر العباسي الثاني، كسيطرة القادة العسكرييف عمى مقاليد 

ناطؽ ( فاستغؿ البيزنطيكف ىذه األحكاؿ السيمة كطمعكا في السيطرة عمى مِاألمكر)
الثغكر كطرد المسمميف منيا. كقد قاـ المسممكف بالرد عمييـ بالقياـ ببعض العمميات 
العسكرية في ىذه المناطؽ، كاستمر كؿ طرؼ منيما في استغالؿ الفرص المتاحة لو 

 (.ّلغإاارة عمى أمالؾ الطرؼ اآلخر)
كًمٌي في عاـ ) كًنٍقس الرُّ ـ( عمى َٓٗىػ/ِِٗأاار الركـ بقيادة البطريؽ أىٍنديري

( مىٍرعىشي
ةي)ْ يصى ( كنكاحييا، فنفر أىؿ المىصِّ

(، كأىؿ طىرىسيكس لردىـ، كلكف الغمبة ٓ
، حتى إف أبا الرجاؿ ابف أبي بكار قامد جيش المسمميف أصيب، فمما  كانت لمرـك
كصؿ الخبر لمخميفة العباسي عزؿ الكالي أبا العشامر عف الثٌغيكر، كاستعمؿ رستـ بف 

ى طىرىسيكس كالثغكر الشامية، فافتدل رستـ أسرل المسمميف ككاف عددىـ كالينا عم بردكا
 (.ٔنحك ألؼ كمامتي نفس)

ـ(، َٔٗىػ/ ِّٗعاكد الرـك اإلاارة عمى منطقة الثغكر في العاـ التالي أم عاـ )
(، فقاتميـ أىميا، كلكف الرـك ىزمكىـ، كقتمكا أكثرىـ، كمف ضمنيـ رؤساء ٕفياجمكا قكرس)
(. فرد المسممكف ٖخمكا المدينة، كأحرقكا مسجدىا، كاشتاقكا مف بقي مف أىميا)بني تميـ، كد

 -ـ( بقيادة أىٍحمىد ٍبفي كىيىٍغمىغَٕٗق/ ِْٗعمييـ بغزك بالد الرـك في العاـ التالي أم سنة ) 
كمعو رستـ بف بردكا بأىؿ طىرىسيكس، ككاف ليذا الغزك نتامج رامعة، حيث  -نامب دمشؽ
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بعة آالؼ، كأسر مف ذرارييـ نحكا مف خمسيف ألفنا، كأخذ كثيرنا مف الدكاب أصاب مف الرـك أر 
كنًٍقسي بطريؽ الرـك الذم ازا الثغكر في عاـ )  ـ( في َٓٗق/ ِِٗكالمتاع، كدخؿ أىٍنديري

 (.ٗاألماف، كأسمـ)
اضطر اإلمبراطكر البيزنطي بعد ىزيمة جيشو أماـ نامب حمب إلى طمب الصمح، 

قبؿى كفاة المكتفي  ـ(َٖٗىػ/ ِٓٗلمسمميف، كتـ الفداء عاـ )كتبادؿ األسرل مع ا
بقميؿ، كبمغ عدد مف استنقذ مف أيدم الركـ حكالي ثالثة آالؼ مف األسرل مف النساء 

 (. َُكالرجاؿ)
ـ( ميٍؤًنسه الخادـ الحرميف كالثغكر، ُّٗىػ/ ََّقمَّد الخميفة المقتدر في عاـ )

كس، فقاما بغزك الركـ، كأكقع مؤنس بيـ بأسنا شديدنا، كأسر ككلى ًبٍشره اأٍلىٍفًشيًنيُّ طىرىسي 
مامة كخمسيف بطريقنا. ككصمت األخبار إلى بغداد، ففرح المسممكف بذلؾ، كناؿ مؤنس 

 (. ُُلقب المظفر)
ااتنـ الرـك فرصة انشغاؿ جند المسمميف بثكرة الحسيف بف حمداف عمى بني بكيو فأااركا 

ذ سار اٍلغىثًيطي عمى رأس جيش كبير مف الرـك إلى ـ( إُٓٗق/َّّعمى الثغكر سنة )
الثغكر، فأكقعكا بجماعة مف مقاتمة طىرىسيكس، كقتمكا منيـ نحك ستمامة فارس)

(. كسبى مف ُِ
المسمميف في الثغكر نحك خمسيف ألفنا، فعظـ األمر عمى المسمميف، فكجو المقتدر بماؿ 

 (. ُّة)كرجاؿ إلى طىرىسيكس. كارتحؿ الرـك بعد كقعات كثير 
ـ( ُٕٗىػ/َّٓبعث ممؾ الركـ رسكليًف إلى الخميفة المقتدر ببغداد في عاـ )

كمعيما اليدايا لطمب الميادنة كالفداء، فأكـر المقتدر الكفد، كأجاب الرسكليًف إلى 
طمبيما، كسير مؤنس الخادـ ليحضر الفداء كأعطاه مامة كعشريف ألؼ دينار لفداء 

 (. ُْأسرل المسمميف)
حيث استغؿ الركـ انشغاؿ  ـ(؛ِٓٗىػ/ُّّكضاع في الثغكر عاـ )انقمبت األ

المسمميف بحركة القرامطة، فضالن عف عجز الخميفة المقتدر عف إمداد الثغكر بالرجاؿ 
( كأمرىـ بحمؿ اإلتاكة إليو، كىددىـ ُٓكالعتاد. فتجرأ اإلمبراطكر قسطنطيف السابع)

غداد مستغيثيف بالخميفة لنصرتيـ بغزكىـ إذا امتنعكا عف ذلؾ. ففر األىالي إلى ب
كلكنيـ لـ يغاثكا، فتحرؾ أىؿ طىرىسيكس لالنتقاـ، كازكا الصامفة، فغنمكا كعادكا)

ُٔ.) 
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ـ( كدخمكا سيمىٍيساط)ِٕٗىػ/ ُّٓىاجـ الرـك الثغكر في عاـ )
(، كانمكا جميع ما فييا ُٕ

أمر الخميفة مف ماؿ كسالح كاير ذلؾ، كضربكا بالناقكس في الجامع أكقات الصمكات، ف
 ، المقتدر باهلل بتجييز الجيش بقيادة ميٍؤًنسو اٍلميظىفًَّر كخرجت سرية مف طىرىسيكس إلى بالد الرـك
كلكف الرـك استظيركا عمييا، كأسركا مف المسمميف أربعمامة رجؿ قتمكىـ صبرنا، فانتقـ 

كقتمكا منيـ الكثير،  المسممكف كىاجمكا بالد الرـك بقيادة ثىًمؿ كالي طىرىسيكس كانتصركا عمييـ
 (.ُٖكانمكا مغانـ كثيرة أيضنا)

ـ( جيز جيشنا ُّٗىػ/ُّٗكاف ثىًمؿ كالي طىرىسيكس محاربنا شجاعنا، ففي عاـ )
ازا بو بالد الركـ، كانتصر عمييـ كقتؿ نحك ستمامة منيـ، كأسر نحكنا مف ثالثة 

، كعاد إلى آالؼ، كانـ مف الذىب كالفضة كالديباج الكثير، ثـ أكاؿ في بالدىـ
طىرىسيكس سالمنا كمعو مامة كستة كثالثكف ألؼ دينار)

ُٗ.) 
استمر الرـك في اليجـك عمى الثغكر، كاستمرت طىرىسيكس تقـك بدكرىا في صد ىجماتيـ، 
بؿ بات صد ىجماتيـ منكطنا بيا بعد انشغاؿ الخالفة بمشكالتيا، ال سيما بعد قتؿ الخميفة 

 (.َِلخمفاء العباسييف)ىػ كازدياد ضعؼ اَِّالمقتدر عاـ 
ـ( عف كؿ صالحياتو تقريبنا، ُْٗ-ّْٗق/ِّٗ-ِِّتخمى الخميفة الراضي باهلل )

كسمـ مقاليد الدكلة لمحمد بف رامؽ أمير األمراء، فاشتعؿ التنافس بيف القادة عمى ىذا المنصب 
ـ( حتى صارت البالد بيف خارجي قد ّٕٗىػ/ ِّٓالخطير، كازدادت الخالفة ضعفنا عاـ )

تغمب عمييا، أك عامؿ ال يحمؿ ماالن إلى الخالفة، كىي حاؿ أشبو بممكؾ الطًكامؼ، كتمتع 
طىرىسيكس خاصة باحتراـ جميع المسمميف، حيث كقفكا سدنا في كجو  أىؿ الثغكر عامة، ك
 (.ُِأطماع الدكلة البيزنطية)

صبح ساء كضع الثغكر عمى الراـ مف استمرار أىالي طىرىسيكس في الدفاع عنيا، فأ
اإلسالـ في ىذه المناطؽ في خطر، بعد استغالؿ البيزنطييف الظركؼ المييأة ليـ لغإاارة 

 (.ِِكيأس المسممكف في ىذه المناطؽ مف نجدة العباسييف ليـ)
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 ثانًيا: سياسة اإلخشيديين تجاه اإلمبراطورية البيزنطية:
زنطييف قبيؿ العصر أسفرت االضطرابات التي شيدتيا منطقة الثغكر بيف الميسمميف كالبي

اإلخشيدم عف رجحاف كفَّة البيزنطييف، كمداكمتيـ عمى اليجـك عمى ىذه المنطقة، فمما 
أصبح محمد بف طغج اإلخشيد مسؤكالن عف المنطقة بعد أف اتسع سمطانو كشمؿ "مصر 

ـ( تغيرت األحكاؿ السياسية، كلـ تسر عمى ّٔٗىػ/ ِّْكالشاـ كالثغكر الشامية" سنة )
حدة، إذ تأرجحت بيف المكاجية لمبيزنطييف كرد عاديتيـ كمياجمة بعض حصكنيـ كتيرة كا

أحياننا، كميادنتيـ كقبكؿ الصمح كتبادؿ األسرل معيـ أحياننا أخرل كفقنا لمظركؼ السياسية 
 الداخمية التي كانت تتعرض ليا الدكلة اإلخشيدية.

  :مواجهات اإلخشيديين لمبيزنطيين 
ق/ ِّّت منطقة الثغكر تحت سيطرتيـ سنة)حرص اإلخشيديكف منذ كقع

ـ( عمى رد اعتداءات البيزنطييف عنيا، ال سيما أف البيزنطييف لـ يتكقفكا عف ّٓٗ
اإلاارة عمييا، كقد قامكا بذلؾ إما بأيدييـ كجيشيـ، أك مف خالؿ مساعدة كالييـ عمى 

مدانييف منطقة الثغكر كدعمو في مكاجية الدكلة البيزنطية، أك مف خالؿ دعـ الح
 كالتصالح معيـ ليتفراكا لمكاجية البيزنطييف. 

ـ( ىجـ الركـ عمى الثغكر، ككصمكا إلى قرب حمب كنيبكا ُْٗىػ/َّّففي عاـ )
البالد، كخربكا فييا، كأسركا نحك خمسة عشر ألؼ أسير. فرد عمييـ اإلخشيديكف في 

د الركـ فقتؿ كسبى، كانـ العاـ نفسو، حيث ازا كالييـ نصر الثَّمىًميُّ نامب طىرىسيكس بال
 (. ِّمغانـ كثيرة، كأسر عددنا مف بطارقتيـ المشيكريف)

ػػػػػ  أدرؾ البيزنطيكف أف طىرىسيكسى ككالييا اإلخشيدم مصدر الخطر عمييـ في منطقة الثغكر
فصممكا عمى كسر شككتيا، كجيزكا  -باعتبارىا زعيمة الثغكر الشامية في الجياد ضدىـ 

ـ(، كتمكنكا خالليا مف قتؿ ألؼ ٔٓٗىػ/ ّْٓصمتيا األكلى سنة )إلييا عدة حمالت ك 
معاننا في إضعافيا جيزكا حممة أخرل ِْكثمانمامة مف أىميا كأحرقكا القرل التي حكليا) (، كا 

ـ(، فمما دخمكىا عاثكا فييا فسادنا فقتمكا كسبكا، كانمكا ٗٓٗق/ ّْٖكصمت المدينة سنة )
 (. ِٓكعادكا سالميف)
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يكف لما قاـ بو البيزنطيكف في طىرىسيكس، كسخطت الرعية مف الشامييف انزعج اإلخشيد
، كجيز اإلخشيديكف في العاـ التالي أم سنة ) ىػ/ ّْٗكالمصرييف، فنكدم بالثأر مف الرـك

ـ( المراكب لممتطكعة، كتجمع كثير منيـ كاتجيكا صكب المراكب الراسية في البحر، َٔٗ
ض الكثيريف منيـ لمغرؽ بمراكبيـ ككصؿ عدد لكف فكضى تدفؽ المتطكعة كحماسيـ عرَّ 

 (.ِٔالضحايا في ذلؾ إلى أكثر مف خمسمامة رجؿ)
ىػ/ ّّْاشتعؿ الصراع بيف اإلخشيدييف كالحمدانييف بعد كفاة محمد بف طغج سنة )

ـ(، إذ ىاجـ سيؼ الدكلة دمشؽ مستغالن خمكىا مف حامية قكية بعد انسحاب كافكر مع ْٔٗ
ـ( بعد استسالـ ْٕٗىػ/ ّّٓمصر، فسار إلييا كاستكلى عمييا سنة )معظـ جيشو منيا إلى 

حاكميا اإلخشيدم يأنس المؤنسي، كطالب سيؼ الدكلة أىؿ دمشؽ بكدامع اإلخشيد، 
فاستغاث األىالي بكافكر، الذم استجاب لطمبيـ، كخرج بالجيش المصرل كمعو سيده أنكجكر، 

حمداني كأسر كثير مف أفراده فتقيقر سيؼ كجرل القتاؿ بينيما فأسفر عف انيزاـ الجيش ال
الدكلة إلى دمشؽ ثـ حمص كأعاد تنظيـ قكاتو، كجمع جيشنا كبيرنا مف األعراب، كخرجت 
الجيكش اإلخشيدية مف دمشؽ، كالتقى الجيشاف في مرج عذراء، كحقؽ سيؼ الدكلة النصر 

ف كدخمكا حمب سنة في البداية، ثـ ما لبث أف انيـز كانسحب إلى حمب، فطارده اإلخشيديك 
 (.ِٕـ(، فيرب إلى الرقة كعسكر فييا)ْٕٗىػ/ ّّٔ)

كقد عيف كافكري يأنس المؤنسي كالينا عمى حمب بعد انتصاره عمى سيؼ الدكلة، 
ٍخًشيًدمُّ عمى دمشؽ، كعاد ىك مع أنكجكر إلى مصر، كلكف بعد شير  ككلى بىٍدره اإٍلً

بيف الطرفيف حتى ترددت الرسؿ ىاجـ سيؼ الدكلة حمب، فيرب يأنس كاستمر القتاؿ 
 (.ِٖـ()ْٕٗق/ ّّٔبينيما مف أجؿ الصمح الذم تـ تكقيعو سنة )
( نتيجة لظيكر بعض الشخصيات العسكرية ِٗكعندما ازدادت صحكة اإلمبراطكرية البيزنطية)

أك نقفكر  Nikephoros II Phokasالبارزة في اإلمبراطكرية كعمى رأسيـ نقفكر فككاس 
استغؿ البيزنطيكف فرصة تحييد  -د العـا لمجيكش البيزنطية في الشرؽ القام -(َّالثاني)

اإلخشيدييف بمعاىدة الصمح التي عقدكىا مع الحمدانييف، كخركجيـ مف حمبة الصراع عمى 
، كنزلكا سنة Nikephoros II Phokasالثغكر، كىاجمكا الثغكر بقيادة قامدىـ نقفكر فككاس 

ٍربىة)ِٔٗىػ/ُّٓ)  Nikephoros II Phokas(، فاستأمف أىميا نقفكر فككاس ُّـ( عمى عيفي زى
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فأمنيـ، ففتحكا لو باب المدينة، كلكنو ـل يؼ بكعده، فبمجرد دخكلو البمد، أمر بأف يخرج جميع 
أىميا إلى المسجد الجامع، كىدد بالقتؿ مف تأخر في منزلو كأمر كؿ مف كاف في المسجد بأف 

فتزاحـ الناس كمات كثير منيـ، كمف نجا منيـ خرج ىاممنا  يخرجكا مف البمد إلى أم مكاف يريدكه،
بما فعمو  Nikephoros II Phokasنقفكر فككاس  عمى كجيو ال يدرم أيف يذىب. كـل يكتؼ

بؿ انتيؾ دكر العبادة، فسار إلى الجامع كىدمو ككسر المنبر، باإلضافة إلى ذلؾ خرب كدمر كؿ 
ة، كىدـ سكر البمد كالمنازؿ المكجكدة بيا، كفتح حكليا ما في طريقو، فقطع حكالي أربعيف ألؼ نخم

ـ) ـ ِّأربعة كخمسيف حصننا بعضيا بالسيؼ كبعضيا باألماف، كقتؿ خمقنا كثيرنا فيي (. كما ىاج
مىٍنًبجه) Nikephoros II Phokasنقفكر فككاس 

( كىك ثغرنا ذا مكقع استراتيجي مف خط ّّ
 (.ّْالحمداني)الحدكد بيف الدكلتيف، كأسر كاليو أبا فراس 

كانت طىرىسيكس في ىذه األثناء تحت حكـ الحمدانييف، فمما أىٍثخىفى نقفكر فككاس 
Nikephoros II Phokas  في الثغكرػػػػػػػ كما تمت اإلشارة إليو في الفقرة السابقة ػػػػػػػ ماؿ أىؿ

كقبض  طىرىسيكس إلى اإلخشيدييف، ال سيما بعد ما رأكه مف تخاذؿ الحمدانييف عف حمايتيـ
سيؼ الدكلة ألكقافيـ التي كانت مكردنا ميمنا ألىؿ الثغر، فقطعكا الدعكة لسيؼ الدكلة، كأعمنكىا 

كأعمف أنو قادر  -ألنكجكر ككافكر اإلخشيدييف، كتزعـ ذلؾ رشيؽ النسيمي ػػػػ كالي طىرىسيكس 
شمي كمحمد عمى تعمير الثغر نيابة عنيما. كاتفؽ أىؿ طىرىسيكس عمى أف يككف أبك أحمد اليا

بف الزيات أميرم الثغر، كأف يخطب ليمنا معنا في الثغر، كأرسال رسكالن إلى مصر ليعمـ أنكجكر 
ككافكر باألمر، كلجمب الميرة كالماؿ، النفاقيما في الثغر. ككاف الخميفة العباسي المطيع هلل قد 

كندرية، ـ( بأنو سيثبتو عمى مصر، كاإلسَٔٗ-ْٔٗ/ّْٗ-ّّٓكتب ألنكجكر بف اإلخشيد)
كالشاـ، كقبرص، في مقابؿ أف يحمؿ إليو مامة ألؼ دينار، كيحمؿ إلى طىرىسيكس خمسة 

 (. ّٓكعشريف ألؼ دينار سنكيِّا، كيكزع عمى المستحقيف ببالده مامتي ألؼ دينار)
لـ يرسؿ أنكجكًر ككافكر شيمنا مف الماؿ إلى طىرىسيكس ، فاستغؿ سيؼ الدكلة 

الزيات سرنا دكف عمـ رشيؽ النسيمي، كبالفعؿ تـ االتفاؽ الفرصة كراسؿ الياشمي كابف 
رساؿ الماؿ الالـز  عمى إعادة الدعكة لسيؼ الدكلة مقابؿ رد الكقكؼ المقبكضة، كا 

(، فمما كصؿ إلييـ الماؿ دعكا إلى الجياد، لكف ّٔإلييـ لينفقو أىؿ الثغر عمى تعميره)
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سيكس كبقية الثغكر الشامية، حتى ازداد األمر سكءنا بانتشار الكباء كالغالء في طىرى 
 (.ّٕاضطر الناس إلى أكؿ دكابيـ، كأكؿ الميتة)

عند عيف زربة بعد استيالمو  Nikephoros II Phokasلـ يتكقؼ نقفكر فككاس 
ـ( في مامتي ألؼ إلى ِٔٗىػ/ ُّٓعمييا كتخريبيا، إذ تكجو في العاـ نفسو أم سنة )

دخميا كلـ ينجي منيا إال قمعتيا، كبقي الرـك في حمب عاصمة الحمدانييف، كاستكلى عمييا، ك 
المدينة تسعة أياـ عاثكا فييا فسادنا فسمبكا كنيبكا، كقتمكا نحك مامة كخمسيف ألفنا كجميع أسرل 
المسمميف، ىذا خالؼ ما استكلكا عميو مف الحصكف كالقالع، ككقؼ سيؼ الدكلة الحمداني 

 (. ّٖعاجزنا عف صدىـ)
إلخشيدييف في الشاـ، فمبُّكا طمبو، كأمر عمي بف محمد استنجد سيؼ الدكلة با

اإلخشيد كاليو عمى دمشؽ ظالـ بف السالؿ العقيمي بإرساؿ جيش منيا لنجدة سيؼ 
الدكلة، كما عمؿ اإلخشيديكف عمى مساعدة المجاىديف لمكصكؿ إلى طىرىسيكس 

في جيش طرسكس، فمما عمـ الركـ ذلؾ انسحبكا مف حمب. كسٌير سيؼ الدكلة حاجبو 
مف أىؿ طىرىسيكس إلى بالد الركـ، فحققكا بعض االنتصارات، كىكذا أظفر التعاكف بيف 
اإلخشيدييف كالحمدانييف عمى إجبار نقفكر فككاس عمى االنسحاب مف حمب كالعكدة 

إلى بالده ميزكمنا مف المسمميف)
ّٗ.) 

 -ِّٓ) عرش اإلمبراطكرية البيزنطية Nikephoros II Phokasتكلى نقفكر فككاس 
ـ( كساعدتو الظركؼ الداخمية كالخارجية عمى تحقيؽ أاراضو ٗٔٗ -ّٔٗىػ/ّٖٓ

( فكثؼ حمالتو عمى ما تبقى مف الثغكر الشامية في أيدم َْالتكسعية في الشرؽ)
ـ(ػ حاصر الرـك طىرىسيكس، كتصدل ليـ ىذه المرة ْٔٗق/ّّٓ(، ففي سنة )ُْالمسمميف)

طىرىسيكس مف أسر بطريؽ كبير مف بطارقتيـ،  أىؿ الثغر، فرحمكا عنيا بعد تمكف أىؿ
قداميـ عمى أسر نقفكر فككاس  نفسو لكال تخميص الرـك لو،  Nikephoros II Phokasكا 

كلما لـ يظفر الرـك بأىؿ طىرىسيكس حاصر المصيصة، كقاتمكا أىميا، كنقبكا سكرىا، كأحرقكا 
يصة، كقتمكا مف المسمميف أثناء ( كطىرىسيكس لمساعدتيـ أىؿ المصِْرستاقيا كرستاؽ أىذىنىةي)

ذلؾ خمسة عشر ألؼ رجؿ، كلـ يصرفيـ عف ىدفيـ إال االء األسعار عمييـ كحمكؿ 
 (. ّْالكباء بيـ)
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كقيؿ أف كافكر اإلخشيدم سارع إلى إرساؿ نجدة مصرية لمساعدة أىالي الثغكر 
ف البيزنطيكف الشامية كلكف لألسؼ الشديد كصمت ىذه النجدة بعد فكات األكاف كبعد أف تمك

(، بينما يرل آخركف أف القكات البيزنطية ىي التي ْْمف االستيالء عمى تمؾ المناطؽ)
(. عمى أية حاؿ فقد تمكف ْٓحالت دكف كصكؿ ىذه المؤف كاإلمدادات إلى أىالي طىرىسيكس)

 البيزنطيكف مف االستيالء عمى تمؾ المناطؽ. 
مدينة قيسارية في  Nikephoros II Phokasثـ بنى اإلمبراطكر نقفكر فككاس 

ـ(، كعسكر فييا ليككف قريبنا مف بالد اإلسالـ، كعندما تأكد أىؿ ٓٔٗىػ/ ّْٓسنة )
طىرىسيكس مف عجز البالد اإلسالمية عف نجدتيـ، أرسمكا إلى نقفكر  المصيصة ك

يعرضكف عميو دفع إتاكة، كيطمبكف منو أف ينفذ  Nikephoros II Phokasفككاس 
يقيمكف عندىـ، فمما جاءه خبر أف الغالء قد اشتد عمييـ، كأكمكا  إلييـ بعض أصحابو

السباع كالميتة، كفتؾ فييـ الكباء، أرسؿ إلييـ يقكؿ: "أنتـ كالحية في الشتاء تخدر، 
كتذبؿ، حتى تكاد تمكت، فإف أخذىا إنساف، كأحسف إلييا، كأدفأىا، انقٌضت كنيشتو 

ف تركتكـ حتى   (.ْٔتستقيـ أحكالكـ، تأذيت بكـ")كأنتـ إنما أطعتـ لضعفكـ، كا 
ثـ جيز جيشو كسار إلييـ، كفي طريقو احتؿ أذنة بسيكلة بعد ما تركيا أىميا، ثـ 
سار إلى المصيصة كفتحيا عنكة، كقتؿ مف أىميا نحك مامتي ألؼ، كأخذ مف تبقى 
منيـ أسرل، ثـ تقدـ إلى طىرىسيكس، فطمب أىميا األماف، كعرضكا عميو رفع الحصار 

طالؽ ما عندىـ مف أسرل الركـ. كاستمرت  عنيـ، مقابؿ ثالثمامة ألؼ دينار، كا 
المفاكضات بينيـ كانتيت باالتفاؽ عمى تسميـ المدينة لمركـ مقابؿ األماف ألىميا، 

بيف الخركج مف المدينة كحمؿ كؿ  Nikephoros II Phokasكخيرىـ نقفكر فككاس 
قاء في المدينة عمى الذمة، أك ما يستطاع حممو مف ماؿ أك شيء خاص بيـ أك الب

(، كلما استكلى عمى المدينة دخؿ مسجدىا الجامع كجعمو ْٕالجزية، أك النصرانية)
إصطبالن لدكابو، كأحرؽ المنبر، ثـ صعد المنبر كسأؿ مف حكلو: "أيف أنا؟" فقالكا: 
"عمى منبر طىرىسيكس". فقاؿ: "ال، كلكنني عمى منبر بيت المقدس، كىذه كانت تمنعكـ 

 (.ْٖمف ذلؾ")



 

 عبدالمقصود ةـهبد.  ـــــــــــــــ م6102اني: اجلزء الث( 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ٓٗ - 

 

، فعـز Nikephoros II Phokas لـ تغب أىمية طىرىسيكس عف نقفكر فككاس
عمى المقاـ بيا كعمرىا، ليككف أقرب إلى بالد المسمميف فبقيت قاعدة لمركـ لغإاارة 
عمى بالد اإلسالـ برنا كبحرنا، كبسقكطيا انطكت صفحة رامعة مف صفحات الجياد 

ثـ جاءت اليجمات البيزنطية عمى أنطاكية كحمب اإلسالمي، كاضطربت بالد الشاـ. 
ـ( حيف كانت الدكلة االخشيدية في ٕٔٗىػ/ ّٕٓبعد كفاة كافكر اإلخشيدم سنة )

  (.ْٗطكر االحتضار)
 العالقات الودية بين اإلخشيديين والبيزنطيين : 

ثير عمى الراـ مف قكة اإلخشيدييف كنجاحيـ في التصدم لمبيزنطييف في الثغكر الشامية في ك
مف اليجمات، فقد اضطركا إلى قبكؿ المبادرات السممية التي كانت تسعى ليا اإلمبراطكرية 
البيزنطية أحياننا؛ كالمؤكد أف الذم فرض عمى اإلخشيدييف ذلؾ ىك تمؾ التحديات السياسية التي 
ف كاجيتيـ في الداخؿ ممثمة في صراع اإلخشيد مع ابف رامؽ مف جية، كصراعو مع الحمدانييف م

جية أخرل، حيث طمعا في السيطرة عمى ممتمكات اإلخشيدييف في الشـا كالثغكر الشامية، 
باإلضافة إلى مكقؼ الخالفة العباسية المتفرج كعدـ تقدـي المساعدات الالزمة لغإخشيدييف لمكاجية 

 الخطر البيزنطي. 
ا أسبابو التي دعتو لمتحرؾ السممي تجاه اإلخش يدييف في كاف لمجانب البيزنطي أيضن

بعض األحياف، كمف أىميا: إدراؾ البيزنطييف اىتماـ اإلخشيد بما يجرم في الثغكر كعمى 
الحدكد بيف أمالؾ المسمميف كأمالؾ بيزنطة في آسيا الصغرل عمى الراـ مف انشغالو في 

(، باإلضافة إلى إدراؾ البيزنطييف لخبرة اإلخشيدييف في قتاليـ منذ َٓتثبيت حكمو في دكلتو)
(، أضؼ لذلؾ أف البيزنطييف سعكا في ُٓكانكا قادة كجنكدنا في الجيش الطكلكني)أف 

صراعيـ مع الحمدانييف عدكىـ الخطير في الشاـ إلى تحييد اإلخشيدييف ما استطاعكا إلى 
 (.ِٓذلؾ سبيال)

تمكف محمد بف طغج اإلخشيد مف صد ىجمات الفاطمييف أثناء محاكلتيـ ازك مصر لممرة 
ـ(، فأعطاه الخميفة العباسي الراضي مصر مكافأة لو سنة ّّٗق/ُِّاألكلى سنة )

(، كما تمكف أيضنا مف تثبيت سمطانو بمصر بعد صد محاكلتيـ الثانية سنة ّٓـ()ّٓٗىػ/ِّّ)
ـ  ـ( حتى إنيـ مالكأّٗىػ/ِّْ) إلى مالينتو بعد ىزيمتيـ ليتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ كلكنو ل
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يستجب ليـ، فقمده الخميفة في نفس العـا أعماؿ مصر مضافنا إلى ما بيده مف الشـا بعد عزؿ 
 (.ْٓأحمد بف كيغمغ عنيا)

فمما أدرؾ البيزنطيكف نجاحو كأيقنكا مف تثبيت ممكو كقكتو، بادركا إلى تغيير 
قة الثغكر الشامية تخكفنا كىيبة مف ىذه القكة. ككاف يمي عرش سياستيـ تجاه منط

( ٓٓاإلمبراطكرية البيزنطية في ذلؾ الكقت اإلمبراطكر ركمانكس ليكابينكس)
Romanus Iecapenus  (َِٗ-ْْٗ ككانت سياستو تجاه الثغكر تستيدؼ )ـ

قكاتيا تيدمة منطقة الثغكر الشامية، لكي تستطيع اإلمبراطكرية البيزنطية تركيز 
العسكرية في الثغكر الجزرية التي تحمؿ الحمدانيكف عبأ الدفاع عنيا، كأصبحكا قكة 

 تيدد مصالح البيزنطييف ىناؾ.
عمى  Romanus Iecapenusلذلؾ حرص اإلمبراطكر ركمانكس ليكابينكس 

إقامة عالقة كدية مع محمد بف طغج اإلخشيد الذم تقع الثغكر الشامية تحت نفكذه 
(. ككانت أكلى مبادراتيـ ٔٓيضمف حياد مصر كيتفرغ لمكاجية الحمدانييف)المباشر، ل

ـ(. ففي العاـ المشار إليو أقدـ اإلمبراطكر البيزنطي ّٕٗ-ّٔٗىػ/ِّٓسنة )
عمى إرساؿ رسالة مكتكبة بالمغة   Romanus Iecapenusركمانكس ليكابينكس 

سحاؽ لمحمد بف طغج الركمٌية بالذىب كالترجمة العربٌية بالفٌضة مع رسكليو نقك  ال كا 
ا إياه متكددنا إليو طالبنا ميادنتو كتباديؿى األسرل بينيـ كتنظيـ الفداء،  ميباشرةن، مادحن

 (.ٕٓمتخطينا بكؿ ذلؾ الخميفة العباسي)
اضطر اإلخشيد إلى قبكؿ الصمح مع البيزنطييف كميادنتيـ ليتفرغ لمكاجية منافسو ابف 

(، كأمر محمد ٖٓلمحد مف نفكذ اإلخشيدييف في الشاـ) رامؽ الذم دفعتو الخالفة العباسية
بكتابة جكابو إلى اإلمبراطكر البيزنطي، فكتب لو الكتٌاب عٌدة أجكبة، كرفعكا نسخيا إليو، فمـ 
يرتض منيا إال ما كتبو إبراىيـ بف عبد اهلل الٌنجيرمٌي، ككاف عالمنا بكجكه الكتابة، كفييا يبيف 

محمد بف طغج إال تحقيقنا لمصمحتو، كسعينا إلنقاذ أسراه، كيرفع لممؾ الرـك أنو لـ يكتب إلى 
مف مكانة اإلخشيد كيكضح لو مدل اتساع ميمكو الذم شمؿ مصر كاليمف كأجناد الشَّاـ 
)حمص، كدمشؽ، كاألردف، كفمسطيف( كتقمده أمر مكَّة كالمدينة المينكَّرة كيفتخر عمى الرـك 

ظير لو مدل قدرة اإلخشيد عمى حماية األماكف الدينيَّة كيعظـ اإلسالـ كالنبكة كالخالفة، كي
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الميقدَّسة )اإلسالميَّة كالمسيحيَّة كالييكديَّة(. كيشير إلى كالء اإلخشيد لمخالفة العباسية؛ كذلؾ 
 (.ٗٓإلحباط أم محاكلة لغإيقاع بيف اإلخشيد كبيف الخميفة)

مؼ مصر، كما سمح أكـر اإلخشيد رسؿ اإلمبراطكر كحمَّميـ إليو ىدايا مف طرا
لبعض أتباع اإلمبراطكر ببيع ما قدمكا بو مف البضامع كابتياع ما أرادكه مف منتجات 
مصر كما كافؽ اإًلخشيد عمى اليدنة كاشترؾ مع الخالفة العباسية في دفع النفقات 
الالزمة لفداء األسرل، كجيز المراكب الحربية في نفس العاـ لمسير إلى الثغكر لمفداء، 

شحنيا بنصارل الرـك كأنفذ الثياب كالطيب كالطعاـ إلى أسرل المسمميف، ككاف  بعد أف
-ّٕٗىػ/ِّٔذلؾ أكؿ فداء بيف اإلخشيدييف كالبيزنطييف كقد تـ في سنة )

ـ(عمى نير اٍلبىٍدنىديكًف، كقدر عدد المسمميف الذيف تـ فداؤىـ بنحك ستة آالؼ ّٖٗ
 (. َٔكثالثمامة مف بيف ذكر كأنثى)

في التخمص مف محمد بف رامؽ، إذ قتمو ناصر الدكلة الحمداني  نيكفنجح الحمدا
ـ( فمما قيتؿ ابف رامؽ استطاع اإلخشيد أف يعيد بالد الشاـ إلى ِْٗىػ/َّّسنة )

حكزتو، كدخؿ دمشؽ في نفس العاـ دكف مقاكمة حيث استقبمو نامبيا محمد بف يزداد 
(، ثـ حصؿ اإلخشيد ُٔفييا) الشيرزكرم كسممو مقاليد أمكرىا، كبذلؾ استقر حكمو

ـ( عمى تقميد مف الخميفة المتقي بكالية مصر كحؽ تكريث إمارتيا ْْٗىػ/ّّّسنة )
ألبنامو مف بعده لمدة ثالثيف عامنا، كلما كلي الخميفة المستكفي الخالفة أقره عمى كالية 
مصر كالشاـ، ثـ ثبت الخميفة المطيع اإلخشيد عمى أعمالو، كزاد عمييا الثغكر 

 (. ِٔالحرميف كاليمف)ك 
اىتـ كافكر الكصي عمى ابني اإلخشيد ) أنكجكر كعمي( بعد كفاة اإلخشيد سنة 

-ّٓٓـ( بضبط األمكر في مصر كالشاـ، كلما استقؿ بالحكـ )ْٔٗىػ/ّّْ)
ـ( بعد كفاة عمي بف اإلخشيد كرد إليو كتاب مف الخميفة العباسي ٖٔٗ-ٔٔٗق/ّٕٓ

 (.ّٔـ()ٔٔٗىػ/ ّٓٓفي سنة )المطيع بتقميده أمكر الشاـ كمصر 
فرضت الظركؼ السابقة عمى البيزنطييف أف يفكركا في فداء األسرل مع 

ـ(، ككاف ىذا َْٗىػ/ّّٓاإلخشيدييف، فتـ ذلؾ بيف الطرفيف عمى نير الالمس سنة )
الفداء الثاني بينيما، كأامب المؤرخيف يذكركف أف اإلمبراطكر البيزنطي ىك الذم اقترح 
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(، كيخالفيـ المسعكدم، ككاف شاىدنا ليذه األحداث، فيذكر أف ْٔتبادؿ األسرل)
اإلخشيد "أمير مصر كالشاـ كالثغكر الشامية" ىك الذم عرض ىذا االقتراح عمى 

 (.ٓٔالبيزنطييف، كميما يكف مف األمر فإف الدافع كاف إنسانينا)
ؽ كقد كافؽ اإلخشيد عمى تبادؿ األسرل كفداءىـ بعد أف قدـ عميو كىك في دمش

ـ( أبك عمير عدم بف أحمد بف عبد الباقي األذني أحد شيكخ ْٔٗىػ/ّّْسنة )
الثغكر المشيكريف كمعو ػػػػػػػ يكانس االنسيبطكس البطريقكس المسدقكس المترىب ػػػػػػػػ 
ا كتكفي  رسكالن مف قبؿ اإلمبراطكر البيزنطي لتنظيـ الفداء، إال أف اإلخشيد كاف مريضن

 (.ٔٔفأتمو كافكر اإلخشيدم) قبؿ أف يتـ ىذا الفداء.
إذا كاف ما دفع البيزنطيكف إلى طمب الفداء ىك تعاظـ قكة اإلخشيدييف كاستقرار 
ممكيـ، فإف ما دفع اإلخشيديكف لقبكلو ىك طمع الحمدانييف في السيطرة عمى الشاـ 
بعد استيالء سيؼ الدكلة الحمداني عمى قنسريف كالثيغيكر الشَّامية كحمص كأنطاكية 

قامتو الدعكة لمخميفة المستكفي كألخيو ْْٗىػ/ ّّّلو إلى حمب سنة )ككصك  ـ(، كا 
(، باإلضافة إلى مكقؼ الخالفة العباسية المتخاذؿ، فعندما لجأ ٕٔناصر الدكلة كلنفسو)

اإلخشيد إلى الخميفة العباسي المستكفي، كشكا لو ما أقدـ عميو األمير الحمداني، 
الخميفة عاجزنا عف التأثير المثمر، كحتى ييدئ كطمب منو أف يحد مف اندفاعو، كاف 

(. ٖٔمف ركع اإلخشيد كيعبر لو عف ثقتو بو أرسؿ الخمع النفيسة لو كالبنو أنكجكر)
كلما تكفي اإلخشيد دكف إتماـ الفداء أسرع كافكر في إتمامو ليتفرغ لمحمدانييف الذيف 

 (.ٗٔىاجمكا دمشؽ)
ية، أف الحمدانييف نظركا إلى بالد لقد أدرؾ اإلخشيد ببعد نظره، كحكمتو السياس

الشاـ، كبخاصة منطقتيا الشمالية كثغكرىا، عمى أنيا مجاليـ الحيكم، كال يمكنيـ أف 
يتخمكا عنو. لذلؾ رحب بفكرة أف تظؿ دكلة الحمدانييف دكلة حاجزة بينو كبيف 
البيزنطييف تكفيو ممكنة التعرض ليجكميـ مف كقت آلخر، لذلؾ كافؽ عمى معاىدة 

ـ( تقضي بأف يككف لسيؼ الدكلة حمب كما يمييا مف ْٔٗىػ/ ّّْح معيـ سنة )صم
بالد الشاـ شماالن اعتبارنا مف جكسية إلى حمص بما في ذلؾ حمب كحمص كحماة 
كأنطاكية، كأف تككف دمشؽ كما يتبعيا لغإخشيد عمى أف يدفع جزية سنكية لسيؼ 
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إلخشيد عبيد اهلل بف طغج، كنثر الدكلة عف دمشؽ، كما تزكج سيؼ الدكلة بابنة أخي ا
سيؼ الدكلة الدراىـ في مضربو لمحاضريف، كقدرت بنحك ثالثيف ألؼ دينار كما نثر 

 (.َٕخارج البيت أربعمامة ألؼ درىـ)
سار كافكر في سياستو مع الحمدانييف عمى نيج أستاذه كسيده اإلخشيد، فبعد أف 

مدانييف، كاستطاع إخراجيـ مف أتـ فداء األسرل مع البيزنطييف، تفرغ لمكاجية الح
ـ( معاىدة ْٕٗىػ/ّّٔدمشؽ ككاف سيؼ الدكلة قد استكلى عمييا، كعقد معيـ سنة )

ـ( مع إلغاء البند المتعمؽ ْٔٗىػ/ّّْصمح تقكـ عمى الشركط السابقة لمعاىدة سنة )
بدفع اإلخشيد الضريبة عف دمشؽ، كبذلؾ يككف قد كضع الحمدانييف حاجزان بينو كبيف 

 (.ُٕزنطييف. كتفرغ في الكقت نفسو لمكاجية المشكالت الداخمية في مصر كالشاـ)البي
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 اخلامتة:
  عمى الراـ مف الجيكد التي بذليا المسممكف كالنجاح الذم حققكه في بعض

العمميات التي قامكا بيا ضد الركـ في مناطؽ الثغكر الشامية، كما أظيره الكالة 
مكر قبيؿ قياـ الدكلة اإلخشيدية قد آلت في ىذه المناطؽ إلى مف الكفاءة فإف األ

صابة الثغكر بالعديد مف النكسات.  انتصار الركـ كتفكقيـ كا 
  اىتـ اإلخشيديكف بمناطؽ الثغكر الشامية، فتصدكا ليجـك الركـ عمى ىذه المناطؽ

أحياننا، كأحياف أخرل اضطركا إلى انتياج سياسة الميادنة مع البيزنطييف 
الستجابة ألم مبادرة سممية مف ناحيتيـ بسبب التحديات السياسية التي كا

 كاجيتيـ.
  نجحت سياسة اإلخشيدييف في صد العدك البيزنطي عف الثغكر الشامية، حيث

تعامؿ اإلخشيد بحكمة سياسية كبعد نظر مع كؿ الطامعيف في كالياتو، حتى 
فكر اإلخشيدم الذم كاف يتفرغ لمتصدم لعدكه في الثغكر الشامية، كمف بعده كا

ا أماـ كؿ الطامعيف في دكلتيـ، كاتبع سياسة اإلخشيد في التعامؿ  حجر عثرة أيضن
 معيـ. 

  ،ا نتامج إيجابية عمى الجانب الداخمي لغإخشيدييف ترتب عمى ىذه السياسة أيضن
حيث انتشر األمف كالطمأنينة في ربكع كاليتيـ. كتـ تكجيو مجيكداتيـ لتنظيـ أمكر 

صالح أمكرىا كتثبيت دكلتي ـ، كالنيكض باقتصاديات المناطؽ التابعة ليـ كا 
 قبضتيـ عمييا.
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 اهلوامش
                                                           

إلى قسميف ىما: * الثغكر الشامية: كىي الثغكر التي تحيط بػبالد الشػاـ قسـ الجغرافيكف الثغكر (  ُ)
مف الشماؿ كخيصصت لمدفاع عنيا، كتقع في الجزء الشمالي الغربي إلقميـ الثغكر، كمف أبرزىا: 

 طىرىسيكس، أذنة، المصيصة، عيف زربة، الكنيسة السكداء، كالياركنية.
ا عمػػػى أرض الجزيػػػرة الفراتيػػػة، كميمتيػػػا حمايػػػة إقمػػػيـ *كالثغػػػكر الجزريػػػة: كالتػػػي سػػػميت بػػػذلؾ لكقكعيػػػ

الجزيػػرة كشػػماؿ العػػراؽ كتقػػع فػػي الجػػزء الشػػماؿ الشػػرقي إلقمػػيـ الثغػػكر، كمػػف أبػػرز تمػػؾ الثغػػكر: 
، سميساط.  ممطية، زبطرة، الحدث، حصف منصكر، مرعش، كيسـك

الجامعػة  -يػة اآلداب انظر: تكفيؽ سمماف فريح: الثغكر الشػامية فػي العيػد العباسػي األكؿ )بحػث بكم
 .ُٔ( ص َُِٔنكفمبر   -اإلسالمية ازة 

( ابػػػػف تغػػػػرم: النجػػػػـك الزاىػػػػرة فػػػػي ممػػػػكؾ مصػػػػر كالقػػػػاىرة، دار الكتػػػػب كالكثػػػػامؽ القكميػػػػة، القػػػػاىرة ِ)
 ُٖٓ، ُٕٓص  ّـ. جََِٓ

(  د. سػػػػياـ مصػػػػطفى أبػػػػػك زيػػػػد: كػػػػػافكر اإلخشػػػػيدم كسياسػػػػتو الداخميػػػػػة كالخارجيػػػػة، دار الكتػػػػػاب ّ)
 .ُُِـ.   ص ُٖٖٗالجامعي، 

(  بػػالفتح ثػػـ السػػككف، كالعػػيف ميممػػة مفتكحػػة، كشػػيف معجمػػة: مدينػػة فػػي الثغػػكر بػػيف الشػػاـ كبػػالد ْ)
الرـك ليا سكريف كخندؽ كفي كسطيا حصف عميو سكر يعرؼ بالمركاني بناه مركاف بف محمػد ، 

 Maracion .ككانت مف بناء الرـك كسماىا البيزنطيكف باسـ مراسيكف 
 .َُٕص  ٓ، جِـ. طُٓٗٗلتفاصيؿ: انظر: الحمكم: معجـ البمداف، دار صادر، بيركت لمزيد مف ا

(  بالفتح ثػـ الكسػر، كالتشػديد، كيػاء سػاكنة، كىػي مدينػة عمػى شػاطن جيحػاف مػف ثغػكر الشػاـ بػيف ٓ)
أنطاكية كبالد الرـك تقارب طىرىسيكس ، ككانت مف مشيكر ثغكر اإلسالـ قد رابط بيػا الصػالحكف 

بيا بساتيف كثيرة يسقييا جيحاف، ككانت ذات سكر كخمسة أبكاب، كىي مسماة فيما زعـ قديمنا، ك 
 أىؿ الٌسير باسـ الذم عمرىا كىك مصيصة بف الرـك بف اليمف بف ساـ بف نكح.

 . ُْٓ، ُْْص   ٓانظر: الحمكم: معجـ البمداف، ج

ػػػػػػػػػػػػػ ابػػف  َُِص  َُـ. جُِٗٗ ِبيػػركت، ط –( الطبػػرم: تػػارير الرسػػؿ كالممػػكؾ، دار التػػراث ٔ)
األثير: الكامؿ في التارير، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، بيػركت، لبنػاف 

النػػكيرم: نيايػػة األرب فػػي فنػػكف األدب، دار الكتػػب كالكثػػامؽ القكميػػة،  -ْٓٓص  ٔـ جُٕٗٗ
 .ُٗص  ِّـ. جُٕٗٗالقاىرة 
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، ك ٕ) ذكرىا أحمد بف أبي يعقكب بف كاضح في ككر جند قٌنسػريف (  مدينة كانت قديمة مف بناء الرـك
كالعكاصـ فقاؿ: كككرة قكرس مدينة قديمة كأىميا قـك مػف قػيس ككػاف الغػالبكف عمييػا آؿ العبػاس 

 بف زفر الياللي. 
 .ِّٔص  ُانظر: ابف العديـ: بغية الطمب في تارير حمب. تحقيؽ: د. سييؿ زكار، دار الفكر،  ج

 .ُِٗص  َُدر السابؽ، ج( الطبرم: المصٖ)

ابف كثير: البداية كالنيايػة، تحقيػؽ: عمػي شػيرم،  - ٖٓٓص  ٔابف األثير: المصدر السابؽ، ج (ٗ)
 .              َُِص  ُُـ. جُٖٖٗدار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف 

 ػػػ-ُِ ص ِّػػػػػػ النػػكيرم : المصػدر السػابؽ، ج  ٖٓٓص  ٔابػف األثيػر، المصػػدر السػابؽ، ج (َُ)
 . َُّص  ُُابف كثير: المصدر السابؽ، ج

 . ُِِص  ُُابف كثير: المصدر نفسو، ج - ِِٔص  ٔابف األثير: المصدر نفسو، ج( ُُ)

 .ِٖص  ِّالنكيرم: المصدر السابؽ، ج - ِْٔص  ٔابف األثير: المصدر نفسو، ج( ُِ)

ت بيف الشاـ كمصػر، د. محمد أحمد زيكد: العالقا - ْٓص  ُُالطبرم: المصدر السابؽ، ج( ُّ)
 .ِِِـ. ص ُٖٗٗدار حساف، دمشؽ 

 ّٓٔص  ٔابف األثير: المصدر السابؽ،  ج - ْٔص  ُُالطبرم: المصدر نفسو، ج( ُْ)

ـ، كتػػػػرؾ ابنػػػػو قنسػػػػطنيف السػػػػابع، كلػػػػـ يتجػػػػاكز ُِٗ( تػػػػكفى اإلمبراطػػػػكر ليػػػػك السػػػػادس فػػػػي سػػػػنة ُٓ)
الػػذم تشػػكؿ مػػف كبػػار رجػػاؿ السادسػػة مػػف عمػػره، كليػػذا انتقمػػت السػػمطة إلػػى مجمػػس األكصػػياء 
 الدكلة، كضـ شخصتيف كبيرتيف: اإلسكندر، كركمانكس ليكابينكس.

 لمزيد مف التفاصيؿ: انظر: 
Ostrogrosky, G: A History of the Byzantine States, transe by Hussey (Oxford, 

1956). P. 240. 

ص  ُُلمصػػدر السػػابؽ، جابػػف كثيػػر: ا - َٕٗ،  َٖٕص  ٔابػػف األثيػػر: المصػػدر نفسػػو، ج( ُٔ)
 .ِِِد.محمد أحمد زيكد: المرجع السابؽ، ص  -ُّٓ

 بضـ أٌكلو، كفتح ثانيو ثـٌ ياء مثناة مف تحت ساكنة، كسيف أخرل ثـٌ بعد األلؼ طاء ميممة: (ُٕ)
مدينة عمػى شػاطن الفػرات فػي طػرؼ بػالد الػرـك عمػى اربػي الفػرات كليػا قمعػة فػي شػٌؽ منيػا يسػكنيا 

ي ىذا الزماف الممؾ األفضؿ عمي بف الممؾ الناصر يكسػؼ بػف أيػكب صػالح األرمف، كمالكيا ف
 .ِٖٓص  ّالديف. لمزيد مف التفاصيؿ: انظر: الحمكم: معجـ البمداف، ج
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 ُُابػػف كثيػػر: المصػػدر نفسػػو، ج - ُٕٕ، ُٕٔ، َُٕص  ٔ( ابػػف األثيػػر: المصػػدر نفسػػو، جُٖ)
 .ُٓٓص 

 . ُٔٔ، ُّٔص  ُُثير: المصدر نفسو، جابف األثير: المصدر نفسو ػػػػػػػػػػ ابف ك( ُٗ)

( جميػػػؿ عبػػػد اهلل المصػػػرم: طىرىسيػػػكس صػػػفحة مػػػف جيػػػاد المسػػػمميف فػػػي الثغػػػكر) بحػػػث الجامعػػػة َِ)
العػػدداف السػػابع كالسػػبعكف، كالثػػامف كالسػػبعكف،  -اإلسػػالمية بالمدينػػة المنػػكرة  ػػػػػػػ السػػنة العشػػركف 

 .ُِٓـ(  ص ُٖٖٗ

 .ُِٓػػػػ جميؿ عبد اهلل: البحث نفسو، ص  ُٕٕص  ُُ(  ابف كثير: المصدر السابؽ، جُِ)

 .ِِْ، ِِّ(  د. محمد أحمد زيكد: المرجع السابؽ، ص ِِ)

 َِْص  ُُػػػػػػػػ ابػف كثيػر: المصػدر السػابؽ، ج ِّٗص  ٕ(  ابف األثير: المصدر السابؽ، جِّ)
ة د. سػػيدة إسػػماعيؿ كاشػػؼ: مصػػر فػػي عصػػر اإلخشػػيدييف، مطبعػػة جامعػػة فػػؤاد األكؿ، القػػاىر 

مبراطكريػػة البيزنطيػػة، تعريػػب د. مصػػطفى طػػو بػػدر، دار الفكػػر أكمػػاف: اإل -ّٔٓـ. صَُٓٗ
 .  َُٖالعربي، القاىرة د.ت. ص

 .َِّص  ُُابف كثير:  المصدر السابؽ، ج -ُِٕص  ٕ( ابف األثير: المصدر السابؽ، ج ِْ)

 ػػػػػػػػػػػ  ِّْص  ُُابػػف كثيػػر: المصػػدر نفسػػو، ج -ِِٓص  ٕ( ابػػف األثيػػر: المصػػدر نفسػػو، جِٓ)
 .ِٖٖد. محمد أحمد زيكد: المرجع السابؽ، ص 

، ِّّص  ّػػػػػػػػػػػػػػػ ابػػف تغػػرم: المصػػدر السػػابؽ، ج ُّٗص  ُُ( الطبػػرم: المصػػدر السػػابؽ، جِٔ)
ِّْ . 

ابػػف العػديـ: زبػػدة الحمػػب فػي تػػارير حمػػب،  دار  -ُْٔص  ٕابػف األثيػػر: المصػدر السػػابؽ، ج( ِٕ)
سػيؼ الدكلػة كعصػر د. سػامي الكيػالي:   -ُٕص ُـ. جُٔٗٗف الكتب العممية، بيركت، لبنػا

 .ُٕص  ـ.ُٗٓٗالحمدانييف، دار المعارؼ، القاىرة، 

د. محمػػػد سػػػييؿ طقػػػكش: تػػػارير  -ابػػػف العػػػديـ: المصػػػدر نفسػػػو  -( ابػػػف األثيػػػر: المصػػػدر نفسػػػو ِٖ)
 .ِٕٔـ. ص ََِٖالطكلكنييف كاإلخشيدييف كالحمدانييف، دار النفامس، بيركت، لبناف 

 ( لمزيد مف التفاصيؿ عف العصر الذىبي لمدكلة البيزنطية.ِٗ)
، ترجمػة: محمػد عبػد اليػادم، كفػؤاد حسػيف عمػي، دار الفكػر العربػي.   انظر: فازيميؼ: العػرب كالػرـك

محمػػد محمػػد مرسػػي: تػػارير اإلمبراطكريػػة البيزنطيػػة، دار المعرفػػة الجامعيػػة، ػػػػػػػػػػػػػ  َِد.ت. ص 
 ػػػ ُٖٖ، ُٕٖـ. ص ُْٗٗاإلسكندرية، 
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Cahen,C: Cambridge Medieval History (Cambridg, 1924) V.4  P. 51 -  

Lemerle, P: Histoire des Byzance ( paris, 1975)  P. 86. 

ا، بػػرع فػػي الشػػمكف العسػػكرية كالفكػػر العسػػكرم، ( َّ) كػػاف نقفػػكر محاربنػػا كقامػػدنا محنكنػػا كجنػػدينا شػػجاعن
عػػدادىا كتعبمػػػة الفػػرؽ العسػػػكرية كألػػؼ كتابنػػا عػػػف " مجػػرل الحػػػرب" عػػ الج فيػػػو تنظػػيـ الجيػػػكش كا 

كحشدىا، كبدأ نجمو يممع مف أكاخر عيد قسطنطيف السػابع كعمػى عيػد ركمػانكس الثػاني. ككىػك 
ينحػػػدر مػػػف أسػػػرة عريقػػػة فػػػي قبادكقيػػػا كىػػػى أسػػػرة فكقػػػاس  التػػػي اشػػػتير أفرادىػػػا بحػػػب الجنديػػػة 

 فاصيؿ: انظر: كممارسة القتاؿ ضد الفرس كالعرب. لمزيد مف الت
  Cahen,C: op. cit. V.4, PP.69, 70 -  Ostrogrosky,G: op.cit. PP. 227, 22.  

(  بفػػتح الػػزام، كسػػككف الػػراء، كبػػاء مكحػػدة، كألػػؼ مقصػػكرة، يجػػكز أف يكػػكف مػػف زرب الغػػنـ كىػػك ُّ)
مػى مأكاىا: كىك بمد بالثغر مف نكاحي المصيصة، قاؿ ابف الفقيػو: كػاف تجديػد زربػي كعمارتيػا ع

، ككػاف قػػد كلػي الثغػػكر مػػف قبػؿ الرشػػيد، ثػػـ َُٗيػد أبػػي سػميماف التركػػي الخػػادـ فػي حػػدكد سػػنة 
استكلى عمييا الرـك فخٌربكىا فأنفؽ سيؼ الدكلة بف حمداف ثالثة آالؼ درىـ حتى أعػاد عمارتيػا 

. لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ: انظػػػر: Anazarbusثػػػـ اسػػػتكلى الػػػرـك عمييػػػا. كعرفػػػت باسػػػـ أنػػػازربس 
 . ُٕٕص  ْ: معجـ البمداف، جالحمكم

 : ( انظرِّ)
Canard, M: Histoire de la Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie 

(Paris 1953) P. 806 – 809  -  Ostrogrosky, G: op.cit. P. 252.    

ة كأرزاؽ ( بالفتح ثـ السككف، كباء مكحدة مكسكرة، كجيـ، ىي مدينة كبيرة كاسعة ذات خيرات كثيػر ّّ)
كاسعة في فضػاء مػف األرض، كػاف عمييػا سػكر مبنػٌي بالحجػارة محكػـ، بينيػا كبػيف الفػرات ثالثػة 
فراسر، كبينيا كبيف حمب عشػرة فراسػر، كذكػر بعضػيـ أف أكؿ مػف بناىػا كسػرل لٌمػا امػب عمػى 

 الشاـ كسماىا مف بو أم أنا أجكد فعٌربت فقيؿ لو منبج.
 .َِٔ، َِٓص  ٓمعجـ البمداف، ج لمزيد مف التفاصيؿ: انظر: الحمكم:

ص  ُُابػػف كثيػػر: المصػػدر السػػابؽ، ج - ِّٕ، ِّٔص  ٕ( ابػػف األثيػػر: المصػػدر نفسػػو، جّْ)
 .ِِْ، ِِّػمحمد محمد مرسي: المرجع السابؽ، ص  ُِْ، َِْ

ـ. ُٖٖٗ( ابػػف ظػػافر: أخبػػار الػػدكؿ المنقطعػػة، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف مسػػفر، مكتبػػة الػػدار، المدينػػة ّٓ)
 .ِْٖص 
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 .ُِٗميؿ عبد اهلل: البحث السابؽ، ص ( جّٔ)

 .ِٓٓص  ُُابف كثير: المصدر السابؽ، ج -ِّٕص  ٕ( ابف األثير: المصدر السابؽ، جّٕ)

 .َِْص ُُابف كثير: المصدر نفسو، ج  - ِّٖص  ٕ( ابف األثير: المصدر نفسو، جّٖ)
Canard, M: op. cit. P.818. 

د. سػػػػيدة  -َٖ، ٕٗص  ُلمصػػػػدر السػػػػابؽ، جابػػػػف العػػػػديـ: ا -( ابػػػػف األثيػػػػر: المصػػػػدر نفسػػػػو ّٗ)
 .ّٔٓكاشؼ، المرجع السابؽ، ص 

( فينػاؾ قػكة كتػرابط فػي الدكلػػة البيزنطيػة، كانقسػاـ كتفكػؾ فػي العػػالـ العربػي كالػذم حػاؿ دكف قيػػاـ َْ)
 حركة رد فعؿ مكحد ضد الغزاة البيزنطييف. 

طيػػة، دار المعرفػػة الجامعيػػة، لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ: انظػػر: جكزيػػؼ نسػػيـ يكسػػؼ: تػػارير الدكلػػة البيزن
 .ُٓٔػػػػ  ُّٔـ. ص ََِٓاإلسكندرية 

( أىػػـ مػػا يميػػز حكػػـ نقفػػكر فككػػاس فػػي الميػػداف الخػػارجي ىػػك حركبػػو ضػػد العػػرب، فعصػػره يعػػد ُْ)
. بػؿ يعػد جػزءنا أساسػينا مػف سياسػة بيزنطػة فػي  مرحمة مف أىـ مراحؿ الصراع بػيف العػرب كالػرـك

 الضامع في الشرؽ. الميداف الخارجي السترداد نفكذىا
لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ: انظػػر: السػػيد البػػاز العرينػػي: الدكلػػة البيزنطيػػة، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة. 

 . ُّٔ، ُِٔػػػػػػػ جكزيؼ نسيـ: المرجع السابؽ ص   ِّْد.ت. ص 

( بفػػتح أكلػػو كثانيػػو، كنػػكف بػػكزف حسػػنة. كأذنػػة بكسػػر الػػذاؿ، بػػكزف خشػػنة، بمػػد مػػف الثغػػكر قػػرب ِْ)
 لمٌصيصة مشيكر، كألذنة ثمانية أبكاب كسكر كخندؽ، كينسب إلييا جماعة مف أىؿ العمـ.ا

 .ُّّص   ُلمزيد مف التفاصيؿ: انظر: الحمكم: معجـ البمداف، ج

ػػػػػػػػ  ِْٖص  ٕػػػػػػػػػػػ ابػف األثيػر: المصػدر السػابؽ، ج َّْص ُُ( الطبرم: المصدر السػابؽ، جّْ)
 .ُٔٔ، ُٓٔبؽ. ص جكزيؼ نسيـ يكسؼ: المرجع السا

Canard, M: op. cit. P821-824 - Ostrogrosky, G: op. cit. P.257. 

 . َُِ( د. سياـ مصطفي: كافكر اإلخشيد ، ص ْْ)

  .ِْ( ليمى عبد الجكاد: المرجع السابؽ، ص ْٓ)

 . ّّٕص  ّابف تغرم: المصدر السابؽ، ج -( ابف األثير: المصدر نفسو ْٔ)

 .َِٓص  ٕسو، ج( ابف األثير: المصدر نفْٕ)

 .  ّّٕص  ّابف تغرم: المصدر السابؽ، ج - ْٖص  ُ( ابف العديـ: المصدر السابؽ، جْٖ)
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د. سػػيدة إسػػماعيؿ كاشػػؼ كآخػػركف: مكسػػكعة  - ِٓٓص  ُُ( ابػػف كثيػػر: المصػػدر السػػابؽ، جْٗ)
ػػػػػػػػػػػ  ِّٖـ. ص ُّٗٗتػػارير مصػػر عبػػر العصػػكر، الييمػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، القػػاىرة، 

 .  ُّٓؿ عبد اهلل: البحث السابؽ، ص جمي

 ػػ  ّٓٓد. سيدة كاشؼ: مصر في عصر اإلخشيدييف، ص ( َٓ)

ـ ًلغػػػزك البيػػػزنطييف، فسػػػار مػػػف طىرىسيػػػكس عمػػػى رأس ْٖٗىػػػػ / ُِٖأرسػػػمو خماركيػػػو فػػػي سػػػنة ( ُٓ)
ػػػغرل، كىػػػـز البيػػػزنطييف فػػػي مكاقػػػع عػػػدَّة عنػػػد أبػػػكاب قيميقيػػػة كفػػػي  ػػػؿ فػػػي آسػػػيا الصي الجػػػيش كتكاَّ

، كأدَّل انتصاره ىذا إلى أف يزحؼ إلى عيمؽ األراضي البيزنطيَّة عمى امتداد الساحؿ، كأف اربيا
ػػػالن  َـّ عػػػاد إلػػػى دمشػػػؽ ميحمَّ ػػػؿ فػػػي جػػػكؼ األناضػػػكؿ حتَّػػػى طرابػػػزكف عمػػػى البحػػػر األسػػػكد، ثيػػػ يتكاَّ

 ًبالغنامـ.
ر. تحقيػؽ: . أبك الفداء: المختصر فػي أخبػار البشػُْٖص ٔانظر: ابف األثير: المصدر السابؽ، ج

    َٔص . ِـ. جُٖٗٗمحمد زينيـ كآخركف، دار المعارؼ، مصر، 
 .َْٓالسيد الباز العريني: المرجع السابؽ. ص ( ِٓ)

الكنػػػػدم: الػػػػكالة كالقضػػػػاة، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد حسػػػػف محمػػػػد، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، لبنػػػػاف ( ّٓ)
لخمفػػاء، تحقيػػؽ: جمػػاؿ المقريػػزم: اتعػػاظ الحنفػػا بأخبػػار األممػػة الفػػاطمييف ا َِٖـ. ص ََِّ

 - ْٕص  ُـ. جُٕٔٗالػػػديف الشػػػياؿ، كزارة األكقػػػاؼ، المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػمكف اإلسػػػالمية، 
ـ. ُّٕٗمحمػػد جمػػاؿ الػػديف سػػركر: سياسػػة الفػػاطمييف الخارجيػػة، دار الفكػػر العربػػي، القػػاىرة، 

، ّمحمػػػػد عبػػػػد اهلل عنػػػػاف: أسػػػػرار الػػػػدعكة الفاطميػػػػة، مكتبػػػػة الخػػػػانجي، القػػػػاىرة ط  -ُُِص 
 . ُِـ. صُّٖٗ

ابف  - ٖٗص  ِأبك الفداء: المصدر السابؽ، ج - ّٓص  ٕابف األثير: المصدر السابؽ، ج( ْٓ)
 ّـ. جََِٕخمػػدكف: العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر، تقػػديـ: عبػػادة كحيمػػو، كزارة الثقافػػة، القػػاىرة 

 . َْٗص

طيػػة كسميسػػاط، كاسػػتطاع ( ترجػع تسػػمية ركمػػانكس إلػػى مسػقط رأسػػو مدينػػة الكػػاب الكاقعػة بػػيف ممٓٓ)
أف يفػػرض كصػػايتو عمػػى اإلمبراطػػكر قسػػطنطيف السػػابع، ككػػاف صػػاحب مقػػدرة ككفايػػة، كمػػا كػػاف 

 سياسينا قديرنا كدبمكماسينا مرىكبان. 
 Labeau: Histoire du  Bas – Empire ( Paris, 1832) T. 13 pp  -   

Ostrogorsky, G: op. cit. P. 248, 249.   
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كاد إسػماعيؿ: عالقػة دكلػة الػرـك بمصػر )عصػرم الطكلػكنييف كاالخشػيدييف(، دار ( ليمػى عبػد الجػٔٓ)
 .                                  ُٕ، َٕـ. ص ُٖٖٗالثقافة العربية، 

Canard, M: op. cit. P. 743. 

( القمقشػػػػندم: صػػػػبح األعشػػػػى فػػػػي صػػػػناعة اإلنشػػػػا، الييمػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب، القػػػػاىرة، ٕٓ)
 ػػ  ِِٔص  ّابف تغرم: المصدر السابؽ، ج  - َُص  ٕجـ.  ُٖٓٗ

ص  ٕ( انظر تفاصيؿ الصراع بيف اإلخشيد كابػف رامػؽ. انظػر: ابػف األثيػر: المصػدر السػابؽ، ج58)
 ُُػػػػػػػػػػػػػػػ ابػػػػف كثيػػػػر: المصػػػػدر السػػػػابؽ، ج ُْْص  ِّالنػػػػكيرم: المصػػػػدر السػػػػابؽ، ج - ٖٔ
ػػػػػػػػػػػػػػػ  د. عمػػي الػػديف ىػػالؿ: دراسػػات فػػي ػ ْٖػػػػػػػػػػ  ٕٗد. سػػيدة كاشػػؼ: مصػػر، ص  -ُِٗص

السياسػػة الخارجيػػة المصػػرية مػػف ابػػف طكلػػكف إلػػى السػػادات، مكتبػػة النيضػػة المصػػرية، القػػاىرة، 
 .ٓـ. صُٕٖٗ

ػػػػػػ أحمػػد أمػػيف: الرسػػامؿ فػػي مصػػر اإلسػػالمية إلػػى   ُٕػػػ ُُالقمقشػػندم: المصػػدر السػػابؽ، ص ( ٗٓ)
 . ُٔٔ -ُّٔـ. ص َُٗٗادة، القاىرة نياية الدكلة اإلخشيدية، مطبعة السع

 ُُابػػػف كثيػػػر: المصػػػدر السػػػابؽ، ج -ُِِ، ص ٕٕص  ٕ( ابػػػف األثيػػػر: المصػػػدر السػػػابؽ، جَٔ)
        .ُٕليمى عبد الجكاد: المرجع السابؽ، ص  - ّٓٓد. سيدة كاشؼ: مصر، ص  -َِٔص 

Vasiliev: A:The Byzantine Empire (Madison 1952) T. II, P. 223.  

 .ُٕٓد. محمد سييؿ طقكش: المرجع السابؽ، ص  -ُٕٔص  ِّالنكيرم: المصدر السابؽ، ج( ُٔ)

 . ِٓٓص  ّابف تغرم: المصدر السابؽ، ج -ُْٓص  ٕ( ابف األثير: المصدر السابؽ، جِٔ)

ابػػف كثيػػر: المصػػدر  -ُْٔص  ٕابػػف األثيػػر: المصػػدر نفسػػو، ج -ُِْ( الكنػػدم: الػػكالة، ص ّٔ)
 .ُِّص  ُُالسابؽ، ج

- ُِْص  ُُابػف كثيػر: المصػدر نفسػو، ج - ُْٔص  ٕبف األثير: المصػدر السػابؽ، ج( أْ)
 . ُِٗص  ّابف تغرم: المصدر السابؽ، ج

ـ. ص ُّٖٗلتنبيػػػو كاإلشػػػراؼ، تحقيػػػؽ: عبػػػػد اهلل إسػػػماعيؿ الصػػػاكم، دار الصػػػاكم، القػػػػاىرة ( آٔ)
 . ِِْد. سياـ مصطفى: المرجع السابؽ، ص  -ُٓٔ

ػػػػػػ المسػعكدم: المصػدر نفسػو ػػػػػػػ د. سػيدة كاشػؼ:  ُْٔص  ٕالسػابؽ، جابف األثير: المصدر ( ٔٔ)
العرينػػػػػي: المرجػػػػػع  - َُِمحمػػػػػد محمػػػػػد مرسػػػػػي: المرجػػػػػع السػػػػػابؽ، ص  -ّٓٓمصػػػػػر، ص 
 .َِٖالسابؽ، ص 
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ابف سعيد: المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ: زكػي محمػد، شػكقي ضػيؼ، كسػيدة كاشػؼ، كزارة ( ٕٔ)
 .ّٔسامي الكيالي: المرجع السابؽ، ص  - ُّٗص  ُـ. جََِّالثقافة، القاىرة، 

 .ُُٔأحمد أميف: المرجع السابؽ، ص  -ُّٕ -ُٕٔص  ُابف سعيد: المصدر السابؽ، ج( ٖٔ)
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