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 ةنهاية الثغور الشامي  
 (م565-565 -هـ 053-053)

 للدكتور مصطفى علي الحياري                   
 

سءمالتت  يت  استيالء  التموع ـىتتل المـاقتتل اإ ال بد لنا، قبل بحث موضوع
لتل أوضاع منطق  الثغتوم الشتامال  والمنتاط  إلثغتوم الشامالت ، من نظمة مجمى  ا

األول متن القتمن المابتل الهجتملع الـاشتم المتالءدل  المجاومة لهتا خءل النصت  
يقتد كان لهذه االوضاع أثم كبالم ي  النهاال  المحزن  لهتذه المنطق  الثغمال  الي  

وضتتاع يتت  التتزنطالالنو ولتتتن نستتيطالل بحتتث  تتذه األوقفتتط طتتوالءا أمتتاع يحتتدالاط الب
ءل  ذه المناط  دون اليـم  ـىل الخطوط الـام  لظمو  الخءي  الـباسال  خ

الفيمة المذكومة ذايها  ذلك أنت  كتان  نالتك اميبتاط وثالت  بتالن متا كتان الحتدث يت  
الـتتما  والجزالتتمة الفمايالتت  وبتتءد الشتتاع ومصتتم، ومتتا كتتان الجتتمل متتن يطتتوماط يتت  

  وتمنطق  الثغوم الشامال

الدياع األولل ـتن الشامال ، الي  شكىط خطوط منذ بداال  ـمامة منطق  الثغوم 
ستتءمال  ومالتت  البالزنطالتت ، ستتامط الخءيتت  اإمبماطم  المواجهتت  لإستتءحتتدود الـتتالع اإ

يتت   تتذه الجبهتت  ـىتتل سالاستت  واضتتح ، استتيندط إلتتل التتمد ـىتتل يحتتدالاط دولتت  التتموع 
الميكتتتممة بحمتتتءط منيظمتتت  داختتتل أماضتتت  التتتموعو ويمثىتتتط  تتتذه الحمتتتءط بالصتتتوا   

لخءيتت ، أو ا متتن ممكتتز والشتتواي  ورالم تتا متتن الحمتتءط اليتت  كانتتط ينطىتت  كتتل ستتن 
ذايهتتتاو واستتتتيمم  ستتتتءمال متتتتن الثغتتتوم، أو متتتتن متتتتدن الثغتتتوم اإالوالالتتتاط القمالبتتت  

الوضل ي  منطق  الحدود الشتامال  ـىتل  تذه الصتومة حيتل الـقتدالن األولتالن متن 
بتتدأ الموقت  الـستكمل  القمن المابل الهجمل ع الـاشتم المتالءدلو يفت   تذه الفيتمة

ستءمال ، كمتا يبرتدلط أدوام كتل  متن ءيتت  اإبتاليغالرم لغالتم صتالل الخ ي  المنطق 
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القتتتويالن الكبالتتتميالن الميجتتتاوميالنو ويمثتتتل  تتتذا اليغالتتتم وذاك اليبتتتد ل يتتت  السالاستتت  
الهجومال  الي  انيهجيها دول  الموع، واليت  مكنيهتا يت  ييتمة قصتالمة متن الستالطمة 

 وـىل مـظع مناط  الحدود بالن الجانبالن

ذل كتان لتت  كبالتم األثتم يت  منطقت  الثغتوم والميبتط  تذا اليحتتول يت  التدوم، الت
ل نهاالتت  الـقتد تيحيت كىها، باليطوماط الي  وقـط ي  الدولت  الـباسالت  يت   تذه الفيتمة 

 )أواختتتتتتتتتتتتتتتتتتم الـقتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الثالتتتتتتتتتتتتتتتتتتث  متتتتتتتتتتتتتتتتتتن القتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن المابتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الهجتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل تالثانتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 متتتتتتتتتن القتتتتتتتتتمن الـاشتتتتتتتتتم المتتتتتتتتتالءدل ، حايظتتتتتتتتتط الخءيتتتتتتتتتت  الـباسالتتتتتتتتتت  ـىتتتتتتتتتل وحتتتتتتتتتتدة

 لهتتتا، خاصتت  يىتتك اليتت  كانتتط لهتتتا ـءقتت  بمنطقتتت  الثغتتوم، التتبءد اليتت  كانتتط يابـتتت  
 كمتتتتتتتتتتتتا كانتتتتتتتتتتتتط يقتتتتتتتتتتتتتوع بيجهالتتتتتتتتتتتتز حمتتتتتتتتتتتتءط الصتتتتتتتتتتتتوا   يتتتتتتتتتتتت  أوقايهتتتتتتتتتتتتا، ـىتتتتتتتتتتتتتل

 واليفكتتتتتتتتك السالاستتتتتتتت  اليتتتتتتتت  بتتتتتتتتدأط يـتتتتتتتتان  منهتتتتتتتتا التتتتتتتتمرع متتتتتتتتن ـوامتتتتتتتتتل الضتتتتتتتتـ 
 الداخىالتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتالطمة الـناصتتتتتتتتتتتم اليمكالتتتتتتتتتتت ، اليتتتتتتتتتتت  اليكتتتتتتتتتتتون نيالجتتتتتتتتتتت  الصماـتتتتتتتتتتتتاط

 ن اليطتتتتتتتتتوماط اليتتتتتتتتتت  وقـتتتتتتتتتط يتتتتتتتتتت منهتتتتتتتتتا مـظتتتتتتتتتع جتتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتت ، ـىالهتتتتتتتتتتاو لكتتتتتتتتت
 ممكتتتتتتتتز الخءيتتتتتتتت  ويتتتتتتتت  الوالالتتتتتتتتاط اليابـتتتتتتتت  لهتتتتتتتتا، ختتتتتتتتءل ييتتتتتتتتمة الستتتتتتتتنواط الـشتتتتتتتتم

منطقت  الثغتتوم  ع، كتان لهتا يتت ثالم كبالتم بمتا حتدث يت 549 تتع 413اليت  يبتدأ بستن  
الشتتامال  ختتءل الستتنواط األولتتل متتن الـقتتد الستتادا متتن القتتمن المابتتل الهجتتمل )الـقتتد 

متتتاماط اليتتت  مكن الخءيتتت  أو اإحالتتتث لتتتع يتتتي لمتتتالءدل ،الستتتابل متتتن القتتتمن الـاشتتتم ا
كانتتط يابـتت  لهتتا متتن القالتتاع بالتتدوم المـتتمو  لىدولتت  يتت  منطقتت  الثغتتوم، والتتذل أديتت  

 متتتدة قتتتمنالن متتتن الزمتتتانو يفتتت  الستتتن  المتتتذكومة  نفتتتاا يخىتتتل الخىالفتتت  متتتن قبتتتل بكفتتتا ة
 و 2)ما تتتتتت الـباستتتتتت  ـتتتتتتن كتتتتتتل صتتتتتتءحالاي  يقمالبتتتتتتاا، وستتتتتتىرع مقالالتتتتتتد الدولتتتتتت  ألمالتتتتتتم أم

 أالضتتتتتتتتاا كانتتتتتتتتط البداالتتتتتتتت  المستتتتتتتتمال  لظهتتتتتتتتوم إمتتتتتتتتاميالن يتتتتتتتتابـيالن ويتتتتتتتت   تتتتتتتتذه الستتتتتتتتن 
 استتتتتتتتمالاا لىخءيتتتتتتتت ، لكتتتتتتتتن  مستتتتتتتتيقىيالن يالمتتتتتتتتا ـتتتتتتتتدا ذلتتتتتتتتك،  متتتتتتتتا اإمتتتتتتتتامة الحمدانالتتتتتتتت 

 مصتتتتتتتم وبتتتتتتتءد الشتتتتتتتاعوخشتتتتتتتالدال  يتتتتتتت    الجزالتتتتتتتمة الفمايالتتتتتتت ، واإمتتتتتتتامة األيتتتتتت  منطقتتتتتتت
 الثغتتتتتتتتتتوم متتتتتتتتتتاميالن دوم كبالتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتت  اليطتتتتتتتتتوماط يتتتتتتتتتت  منطقتتتتتتتتت  وكتتتتتتتتتان لهتتتتتتتتتايالن اإ
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 خشتتتتتالدال ،م الشتتتتتامال  يتتتتت  البداالتتتتت  اإمتتتتتامة األالتتتتت ، يقتتتتتد يبـتتتتتط الثغتتتتتو الييتتتتت  الفيتتتتتمة ال
 ـىتتتتتتتتل اـيبتتتتتتتتام أن  تتتتتتتتذه الثغتتتتتتتتوم جتتتتتتتتز  متتتتتتتتن بتتتتتتتتءد الشتتتتتتتتاع واميتتتتتتتتداد لهتتتتتتتتاو أمتتتتتتتتتا
 منطقتتتتتت  الثغتتتتتتوم الجزمالتتتتتت  يقتتتتتتد يبـتتتتتتط إمتتتتتتامة الحمتتتتتتدانالالنو وبتتتتتتذلك وقـتتتتتتط مهمتتتتتت 

 اميالن، الىيتتتتتتتتالن متتتتتتتتستتتتتتتتءمال  البالزنطالتتتتتتتت  ـىتتتتتتتتل  تتتتتتتتايالن اإالتتتتتتتتدياع ـتتتتتتتتن الحتتتتتتتتدود اإ
 بذليا ما ي  وسـهما لىقالاع بدوم ما ـىل أيضل وج و

 وضتتتتتتتاع يتتتتتتت  بتتتتتتتءد الخءيتتتتتتت  الـباستتتتتتتال  المجتتتتتتتاومة لمنطقتتتتتتت ولكتتتتتتتن  تتتتتتتذه األ
 ع ومتتتتتتتتتتا قبىهتتتتتتتتتتا،549 تتتتتتتتتتتع413الثغتتتتتتتتتتوم، اليتتتتتتتتتت  نيجتتتتتتتتتتط ـتتتتتتتتتتن يطتتتتتتتتتتوماط ستتتتتتتتتتن  

 ع حصتتتتتتتتتتىط يطتتتتتتتتتتوماط جدالتتتتتتتتتتدة،539 تتتتتتتتتتتع443لتتتتتتتتتتع يتتتتتتتتتتدع طتتتتتتتتتتوالءا، يفتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتن  
الخءيتتت   سالاستتتال  لىمنتتتاط  المتتتذكومةو يقتتتد خضتتتـطأدط إلتتتل يغالرتتتمل يتتت  الخمالطتتت  ال

 النفتتتتتوذ الفـىتتتتت  يتتتتت   الـباستتتتتال  لستتتتتالطمة أمتتتتتما  البتتتتتوالهالالن، التتتتتذالن صتتتتتاموا أصتتتتتحا 
 بغتتتتتداد والـتتتتتما و ومنتتتتتذ ذلتتتتتك الوقتتتتتط لتتتتتع الـتتتتتد لممكتتتتتز الخءيتتتتت  أل دوم يتتتتت  التتتتتدياع 

يتت  المنتتاط  اليتت  ستتالطموا ن متتا كتتان الهتتع  البتتوالهالالن يثبالتتط نفتتوذ ع ـتتن الثغتتوم، أل
تتتتتتتتتتا مستتتتتتتتتتاـدة خضتتتتتتتتتتاع اإا  الهتتتتتتتتتتا، و ـى  متتتتتتتتتتاماط المستتتتتتتتتتيقى  المجتتتتتتتتتتاومة لنفتتتتتتتتتتوذ عو أم 

ستتتءم ، أو يتتتول  ـمىالتتت  التتتدياع ماط يتتت  التتتدياع ـتتتن حتتتدود الـتتتالع اإمتتتابـتتتل اإ
 ومواجهتتت  يحتتتدالاط التتتموع، يىتتتع الكتتتن الشتتتكل جتتتز اا متتتن سالاستتتيهعو وال تتتمو  أنتتت  كتتتان 

ء تا ثمنتاا بما ت  ثنتا ـشتم ألت  يتما، أر"اسطبءط مـز الدول  أحمتد بتن بوالت  إي  
 يتتتتتما منهتتتتتا ألتتتتت  دم تتتتتع، وأدنا تتتتتا ثمنتتتتتاا بـشتتتتتمة  ال  دم تتتتتع، لتتتتتع الطتتتتتم  قتتتتتط ـىتتتتتل

 ع أالضتتتتتتتتتاا يمكتتتتتتتتتن539 تتتتتتتتتتع 443ويتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتن   "ووو  1)بستتتتتتتتتم  يتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتبالل الىتتتتتتتتت 
 ستتتتتتال  الدولتتتتتت  الحمتتتتتتدان  متتتتتتن انيتتتتتتزاع المنتتتتتتاط  الشتتتتتتمالال  متتتتتتن بتتتتتتءد الشتتتتتتاع متتتتتتن

شتامال  جتز اا متن إمتامة خشتالدالالنو ونيالجت  ذلتك صتامط منطقت  الثغتوم الأالدل والة األ
 الحمدانالالن ي  حى و

مال  ـىل أوضاع  تذه اغوم الشثوأثرمط  ذه اليطوماط ي  المناط  المجاومة لى
خشتتالدالون، التتذالن لتتع المضتتهع استتيالء  الحمتتدانالالن ـىتتل الشتتاع وثغوم تتا، الثغتتوم  ياأل
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ـمىتتتوا ـىتتتل استتتيـادة نفتتتوذ ع  نتتتاكو وأد  ذلتتتك باليتتتدمالو إلتتتل انقستتتاع أ تتتل الثغتتتوم 
ط المتتذكومة  شتامال  إلتل أحتتزا  وي تاط مخيىفت ، استتيند كتل منهتا إلتتل إحتد  اإمتاماال

بالحمتدانالالن، وثالتتث يطىرتل إلتتل  مبتط نفستت خشتالدالالن، و ختتم يحتز  كتتان  تواه متتل األ
أمتتتتما  البتتتتوالهالالن، ماجالتتتتاا متتتتن وما  ذلتتتتك أن يتتتتيمكن الخءيتتتت  الـباستتتتال  وحمايهتتتتا متتتتن 

 د ة الصماع بالن الحزبالن األولالنوالخءي ، بنفوذ ا المـنول، أن يخفر  من ح

نت  كتان لححتداث اليت  ذكمنتتا أثتتم كبالتم النسب  لمنطقت  الثغوم الشامال  يإأما ب
ـىتتل وضتتـها الـستتكمل، إذ لتتع الـتتد بإمكانهتتا اليصتتدل لهجمتتاط التتموع بصتتومة يـالتت  

منتذ استيالء هع  احالتت  أختم  نجتد أن التموع بتدأواكما كان الوضل ي  الستاب و ومتن ن
، القالتتاع  4)ع543ع  تتت411ستتن   –ـاصمتتت  الثغتتوم الجزمالتت   –مدالنتتت  مىطالتتت  ـىتتل 

مستتتتتيممة بايجتتتتتاه الثغتتتتتتوم اإسءمالتتتتتت  كىهتتتتتاو وحاولتتتتتط اإمتتتتتاماط  ب ـمتتتتتال  جومالتتتتت 
خشتتالدالون ـتتن طمالتت  التتدـع ة لىثغتتوم مواجهتت   تتذه الهجمتتاط  األستتءمال  المجتتاوم اإ

لمشامك  ي  الـمل الـسكمل  ل الثغوم الشامال ، والحمدانالون ـن طمال  االمادل أل
ـىتتل الحتتدود المجتتاومة إمتتاميهعو أمتتا الخءيتت  الـباستتال  قىتتع يـتتد قتتوة ممكزالتت  موحتتدة 
قتتادمة ـىتتل المشتتامك  يتت  ـمىالتتاط التتدياع ـتتن الحتتدود، أو حيتتل اليصتتدل لحخطتتام 

 الخامجال  الي   دديهاو

ت  زمالتت  يابـتتجويمكتتن الحمتتدانالون، منتتذ أن أصتتبحط جمالتتل الثغتتوم الشتتامال  وال
 لهتتتتتتتتتتتتتع، متتتتتتتتتتتتتن المحايظتتتتتتتتتتتتت  ـىتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتذه المنتتتتتتتتتتتتتاط  وحمااليهتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتن رتتتتتتتتتتتتتاماط
 التتتتتتتتتتموع الميكتتتتتتتتتتممة، ـىتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتمرع متتتتتتتتتتن بـتتتتتتتتتتل الهتتتتتتتتتتزا ع اليتتتتتتتتتت  لحقتتتتتتتتتتط بهتتتتتتتتتتعو 
ى تتط بستتال   واستتيمم الوضتتل ـىتتل ذلتتك إلتتل أن كانتتط مصتتالب  مغتتامة الكحتتل اليتت  ح 

ستتتتتتتتتتتتتتاكمه  يفتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتن    ع، رتتتتتتتتتتتتتتزا ستتتتتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتتتتتتتت  569 تتتتتتتتتتتتتتع435الدولتتتتتتتتتتتتتت  ـو
تتتتتتم   بتتتتتتءد التتتتتتموع، يفتتتتتتيل ـتتتتتتدداا   متتتتتتن الحصتتتتتتون، ورنتتتتتتتع الكثالتتتتتتم متتتتتتن األمتتتتتتوال، وأس 

نتتتتتتتدما أماد   3)الكثالتتتتتتتم أالضتتتتتتتاا، حيتتتتتتتل انيهتتتتتتتل إلتتتتتتتل خمشتتتتتتتن   متتتتتتتن بتتتتتتتءد التتتتتتتموعو ـو
ألنهتع ـىمتوا أن التموع قتد مىكتوا ـىتالهع " وا بتالـودة مـهتع،سالـودة نصح  أ ل طم 



 - 19-  

   لكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن "التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذل أماد )ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمو  منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 صتتتتتتتتتتتالح ، يكانتتتتتتتتتتتط بنفستتتتتتتتتتت ، ميتتتتتتتتتتتل الن ستتتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتتتت ، التتتتتتتتتتتذل كتتتتتتتتتتتان مـجبتتتتتتتتتتتاا 

 النيالجتتتتتتت  أن أوقتتتتتتتل التتتتتتتموع بالمستتتتتتتىمالن التتتتتتتذالن كتتتتتتتانوا مـتتتتتتت ، وأصتتتتتتتال   تتتتتتتو بمالتتتتتتت  
تتتتتتتتدد قىالتتتتتتتتل متتتتتتتتن رىمانتتتتتتتت  إالر وستتتتتتتتواده ورىمانتتتتتتتت ، ولتتتتتتتتع التتتتتتتت  بجهتتتتتتتتتد  يخىص  تتتتتتتتو ـو

 ن وضتتتتتتتتتل الثغتتتتتتتتتوم   إو والـىتتتتتتتتت  التتتتتتتتتاقوط الحمتتتتتتتتتول ـىتتتتتتتتتل ذلتتتتتتتتتك بقولتتتتتتتتت  9)ـظتتتتتتتتتالع
 ووو  ستتتتتتتتال  الدولتتتتتتتت  ولتتتتتتتت  الـواصتتتتتتتتع والثغتتتتتتتتوم األمالتتتتتتتتم"استتتتتتتتيمم يتتتتتتتت  قتتتتتتتتوة حيتتتتتتتتل 

 ووو إلتتتتتتتتتتتتل أن كتتتتتتتتتتتتان  ابتتتتتتتتتتتن حمتتتتتتتتتتتتدان، يصتتتتتتتتتتتتـد لىغتتتتتتتتتتتتزو وأمـتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتت  بءد تتتتتتتتتتتتع
تت  إلتتل 435متتن مغتتامة الكحتتل ستتن    ، وِمتتن ظ ف تتم التتموع بـستتكم ستتال  الدولتت ، ومجـو

 حىتتتتت  يتتتتت  خمستتتتت  يمستتتتتان يالمتتتتتا قالتتتتتلو ثتتتتتع يتتتتتء ذلتتتتتك  جتتتتتوع التتتتتموع ـىتتتتتل حىتتتتت  
 شتتتتارماا  ووو ومتتتتا كتتتتان متتتتن ـجتتتتز ستتتتال  الدولتتتت  وضتتتتـف ، ييتتتتمك الشتتتتاع 492ستتتتن  

 و 7)"ووو ، والثغم من الحماة يامراا، يجا  ع نقفوم 6)ومجل إلل مال ايامقالن

 وأمتتتتتتا الناحالتتتتتت  األختتتتتتم  اليتتتتتت  كتتتتتتان لهتتتتتتا كبالتتتتتتم األثتتتتتتم يتتتتتت  ضتتتتتتـ  الثغتتتتتتوم 
تتتتتدع يمكنهتتتتتا متتتتتن القالتتتتتاع بالتتتتتدوم التتتتتذل كانتتتتتط يقتتتتتوع بتتتتتت  يتتتتت  الستتتتتاب    الشتتتتتامال ، ـو

   التتتتتتذل نشتتتتتتت  متتتتتتن الغتتتتتتزو واليصتتتتتتتدل لهجمتتتتتتاط التتتتتتتموع، يهتتتتتت  الصتتتتتتماع التتتتتتتداخى
 يالهتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتالن الف تتتتتتتتتتتاط الملالتتتتتتتتتتتدة لىحمتتتتتتتتتتتدانالالن والف تتتتتتتتتتتاط الملالتتتتتتتتتتتتدة لحخشتتتتتتتتتتتالدالالنو 
 والبتتتتتتتتتدو أن  تتتتتتتتذا الصتتتتتتتتماع شمتتتتتتتتتل كتتتتتتتتل متتتتتتتتدن الثغتتتتتتتتوم الشتتتتتتتتامال  الم السالتتتتتتتتت و كمتتتتتتتتا 
 البتتتتتتدو أن االنقستتتتتتاع يتتتتتت   تتتتتتذه الثغتتتتتتوم بتتتتتتدأ بـتتتتتتد ييتتتتتتمة ستتتتتتنواط قىالىتتتتتت  متتتتتتن ستتتتتتالطمة

 ام، شالتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتح  بتتتتتتتتتن ـمتتتتتتتتتن ـىالهتتتتتتتتتا، إذ التتتتتتتتتمد يتتتتتتتتت  المصتتتتتتتتتادم أنر إالحمتتتتتتتتتدانالال
الص  وأمالم ا، قدع ـىل سال  الدول  سن    ع، وايفقتا ـىتل إختما  591 تتع432المصِّ

محمد بن الحسالن الزالاط ـن والال  الثغوم الشامال ، لكن سال  الدول  نقل االيفا  
 و 8)يالما بـد

 مل )الستتتتتتتتتادا جتتتتتتتتتويتتتتتتتتت  بداالتتتتتتتتت  الـقتتتتتتتتتد الختتتتتتتتتاما متتتتتتتتتن القتتتتتتتتتمن المابتتتتتتتتتل اله
   بتتتتتتالن أ تتتتتتل مدالنتتتتتت  طمستتتتتتوا وبتتتتتتالن متتتتتن القتتتتتتمن الـاشتتتتتتم المتتتتتتالءدل  وقتتتتتتل ختتتتتتء
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 و وكتتتتتتتتتتان ستتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتذا الختتتتتتتتتتء ، يالمتتتتتتتتتتا البتتتتتتتتتتدو، نستتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتن حمتتتتتتتتتتدا
 الصتتتتتتتتماع التتتتتتتتداخى  التتتتتتتتذل ذكمنتتتتتتتتاهو وبتتتتتتتتمز يتتتتتتتت  يطتتتتتتتتوماط  تتتتتتتتذا الصتتتتتتتتماع ثءثتتتتتتتت  

   ، متتتتتتن ولتتتتتتد الـبتتتتتتاا بتتتتتتنتمتتتتتتن أبتتتتتتمز مجتتتتتتال المدالنتتتتتت   تتتتتتع  أبتتتتتتو أحمتتتتتتد الهاشمتتتتتت
 ن الزالتتتتتتتتتاط ومحمتتتتتتتتد بتتتتتتتتن الحستتتتتتتتال  5)«أمالتتتتتتتتم الثغتتتتتتتتوم الشتتتتتتتتتامال »ـبتتتتتتتتد المطىتتتتتتتت ، 

 ، ومشتتتتتتتتتتتتتتال  النستتتتتتتتتتتتتتالم ، أحتتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتتوال   29)أمالتتتتتتتتتتتتتتم الثغتتتتتتتتتتتتتتوم الشتتتتتتتتتتتتتتامال  أالضتتتتتتتتتتتتتتاا 
 و وكتتتتتتتان  22)متتتتتتتامة الثغتتتتتتتوم الشتتتتتتتامال  كمتتتتتتتا ستتتتتتتنم التتتتتتتذل يتتتتتتتولل إالخىالفتتتتتتت  المقيتتتتتتتدم 

الستتتب  المباشتتتم التتتذل ديتتتل أ تتتل مدالنتتت  طمستتتوا لىينكتتتم لستتتال  الدولتتت   تتتو ظىمتتت ، 
امتتاا أل تتل  تذا الثغتمو حىت  ووالالايهتتا اليت  كانتط متومداا   ع يت  بتءدت  لوقويهتوقبض

ـهتتا، وكتتان مدر أ تتل طمستتوا ـىتتل أـمالتت  أن قطـتتوا التتدـوة لتت  يتت  بىتتد ع ومتتا اليب
و ويتتتولل مشتتتال  النستتتالم   تتتذه المهمتتتت ،  21)خشتتتالدالالنوأـىنو تتتا النوجتتتوم وكتتتايوم األ

وضمن لهما ـمامة الثغم نالاب  ـنهماو وواي  أ ل المدالن  ـىل  ذا الـملو ثتع ـقتد 
ىتت ل مأستتهع أبتتتو أحمتتد الهاشمتتت  ومحمتتد بتتن الزالتتاط وستتا م وجتتوه مجتتال المدالنتت ، ـو

الطمسوستتالالن، اجيماـتتتاا يتت  دام ابتتن التتزم اد، وايفقتتوا ـىتتل أن الكتتون الهاشتتم  وابتتن 
ط   لهما مـاا  مستوالا يت  البحتم و ثع أمستل أ تل المدالنتت  الزالاط أمالمل الثغم، وأن ال خ 

نفاقها ي  الثغمو مالمة والمال إم باألمم، ولجى  النومجوم وكايو إلل مصم إـءع ا
لكن المسول مكث ي  مصم مدة طوالىت  حيل أن  لع الب  بالثغوم الشامال  مال النف  

ـتتتادة نفتتتوذه يتتت  غل ستتتال  الدولتتت   تتتذا الوضتتتل الحتتتم  إو ياستتتي تالـاجىتتت يتتت  شتتتلونها
المنطق ، يقاع بمماسى  الهاشم  وابن الزالاط سماا من مشتال  النستالم ، وطىت  إلالهمتا 

مسال مال إلالهمتا لالنفقتاه بتالثغمو ويتع إـادة  الدـوة ل  مقابل مد الوقو  المقبوض  وا 
االيفتتتتا  بتتتتالن الجتتتتانبالن وأقالمتتتتط التتتتدـوة بطمستتتتوا والثغتتتتوم الشتتتتامال  لستتتتال  الدولتتتت  

 و 24)وابن الزالاط من بـده ولىهاشم 

 ولتتتتتتتع التتتتتتتتدع الويتتتتتتتا  بتتتتتتتتالن الهاشتتتتتتتم  وابتتتتتتتتن الزالتتتتتتتاط، ووقتتتتتتتتل الختتتتتتتء  بتتتتتتتتالن 
  ، كمتتتتتتا البتتتتتتدو، قالتتتتتتادة الغتتتتتتزاة يتتتتتت  بتتتتتتءد الـتتتتتتدوو األمالتتتتتتمالنو وكتتتتتتان ستتتتتتب  الختتتتتتء
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لكتن الهاشتم  لتع ياخيام الناا الهاشمت  ـىتل المقدمت  وابتن الزالتتاط ـىتل المتلخمة، 
 ل النتتتتتتتتتتتتتتاا ضتتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتمالك  التتتتتتتتتتتتتتذل يمكتتتتتتتتتتتتتتتن مر التتتتتتتتتتتتتتمل بتتتتتتتتتتتتتتذلك وبتتتتتتتتتتتتتتدأ الحتتتتتتتتتتتتتت

 بمستتتتتتتاـدة أيباـتتتتتتت  متتتتتتتن اليغىتتتتتتت  ـىتتتتتتتل خصتتتتتتتم و واـيقتتتتتتتل الهاشمتتتتتتتت  يتتتتتتت  أحتتتتتتتد 
  و ثتتتع يمكتتتن الهاشمتتتت  متتتن الهتتتمو  حصتتتون الثغتتتم كمتتتا ستتتجن جماـتتت  متتتن أيباـتتت

 يس تتتتم  بتتتت  »متتتتن مـيقىتتتت  واليجتتتت  إلتتتتل ستتتتال  الدولتتتت و ثتتتتع ـتتتتاد إلتتتتل مدالنتتتت  طمستتتتوا 
 بتتتتتما الع بتتتتتن أبتتتتت  األستتتتتود إ  كتتتتتان  وا تتتتتا متتتتتل ابتتتتتن الزالتتتتتاط متتتتتنهع طا فتتتتت أ ىهتتتتتا إالر 

 و 23)ي  المدالن ووو«  صاح  الشمط 

 ولمتتتتتتتتتا ـتتتتتتتتتاد الهاشمتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتل طمستتتتتتتتتوا، استتتتتتتتتيغل رالتتتتتتتتتا  ابتتتتتتتتتن الزالتتتتتتتتتاط 
 التتتتتا ع إلتتتتتل يتتتتت  المدالنتتتتت ، يجمتتتتتتل أصتتتتتحاب  ومكتتتتت  وا  لغتتتتتزو الستتتتتيـادة نفتتتتتوذه يتتتتت  ا

 ستتتتتتتتتجن المدالنتتتتتتتتتت  قاصتتتتتتتتتتداا يخىتتتتتتتتتالص أيباـتتتتتتتتتت  وشتتتتتتتتتتالـي  التتتتتتتتتذالن ستتتتتتتتتتجنهع ـتتتتتتتتتتدوهو 
ىتتتتتتتتع صتتتتتتتتاح  الشتتتتتتتتمط  بهتتتتتتتتذا يقتتتتتتتتاع بإثتتتتتتتتامة النتتتتتتتتاا ضتتتتتتتتد الهاشمتتتتتتتتت ، متتتتتتتتدـالاا   ـو

تتتتتتتن  يالتتتتتتت  ِمتتتتتتتن  أستتتتتتتم  ا  أن  صتتتتتتتاح  ستتتتتتتال  الدولتتتتتتت  المالتتتتتتتد يتتتتتتتيل الستتتتتتتجن و   طتتتتتتتء  م 
 و يتتتتتتتتتاجيمل «البقتتتتتتتتتل أستتتتتتتتتمالكع يتتتتتتتتت  بىتتتتتتتتتد التتتتتتتتتموع ال يتتتتتتتتتدا  لهتتتتتتتتتع» التتتتتتتتتموع، وبتتتتتتتتتذلك

 النتتتتتتتتاا ونفتتتتتتتتموا متتتتتتتتل صتتتتتتتتاح  الشتتتتتتتتمط  إلتتتتتتتتل الستتتتتتتتجن، ووصتتتتتتتتىوا إلتتتتتتتتل  نتتتتتتتتاك 
نتتتتتتتدما وصتتتتتتتل األخالتتتتتتتم  اجمتتتتتتت  ـامتتتتتتت  النتتتتتتتاا   قبتتتتتتتل وصتتتتتتتول الهاشتتتتتتتم  إلالتتتتتتت و ـو
 وأنزلتتتتتتتتوه ـتتتتتتتتن دابيتتتتتتتت  وقبضتتتتتتتتوا ـىالتتتتتتتت و ولمتتتتتتتتا مجتتتتتتتتل ابتتتتتتتتن الزالتتتتتتتتاط متتتتتتتتن الغتتتتتتتتزو

التذل يتولل  ،صاح  البحتم يت  طمستوا نإقال اليسىم  وسجن  ي  حصن  خمو و 
اط يتتذ بوا إلتتل ت و وحتتاول أبنتتا  الهاشمتتت  االنيقتتاع متتن ابتتن الزالتتتنقىتتت  إلتتل ستتجن ، قيىتت

ل بالىت  ت  المطالتتالزالتاط، يكيت  الخىالفت بغداد لمقابى  الخىالفت  لـتمل حجتيهع ضتد ابتن
التتاط، لكتتن ا متتن ابتتن الز تإلتتل ستتال  الدولتت  لالنصفهمتت ع 573-536 تتتع443-464)

 و 29)اا الدول  لع الـمل شال سال  

الزالتتاط، واستتيغل التتموع  تتذا  بتتنوأدط  تتذه الحادثتت  إلتتل ينكتتم حتتز  الهاشتتم  ال
لءستتيالء  ـىتتل  الختتء  لىيغطالتت  ـىتتل الحمىتت  الـستتكمال  الكبالتتمة اليتت  كتتانوا الجهزونهتتا
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أن الوحشتتت  قتتتد استتتيحكمط بتتتالن أ تتتل طمستتتوا وستتتال  »الثغتتتوم، إذ ـنتتتدما ـىتتتع نقفتتتوم 
 تتتل المصالصتتت  ممتتتال الن لستتتال  الدولتتت ، أختتتذ يتتت  المكتتتم والخدالـتتت  الدولتتت ، وأن أكثتتتم أ

 و 26)«دن  ـىل أـمال  يمكن إلل قول من با  اله ي ظهم لسال  الدول  مقامبي 

وانطىتتط الخدـتت  ـىتتل ستتال  الدولتت  ييبتتادل المستتا ل متتل نقفتتوم ليقمالتتم شتتموط 
متتتنهع الهدنتت  المزمتتتل ـقتتتد ا بتتتالن الجتتتانبالن، كمتتتا قتتتاع بمماستتتى  أ تتتل طمستتتوا طالبتتتاا 

التتتدخول يالمتتتا ستتتالـقد متتتل التتتموع متتتن شتتتموط قتتتد قتتتامبوا االيفتتتا  ـىالهتتتاو ولتتتع الوايتتت  
نما ـىل أساا أن ون ـىل ذلك ال بسب  مـامضيهع لىهالطمسوسال كتون ال ي»دن  وا 
 و 27)«مـنا الهدن  إالر 

وي  الوقط الذل كانط يجمل يالت  المماستءط بتالن التموع وستال  الدولت ، كتان 
د التتموع الفتتدون إلتتل طمستتوا ومـهتتع األخبتتام األكالتتدة جواستتالا ابتتن الزالتتاط يتت  بتتء
 و المكم والمخادـ ، وأن  بدأ اليجهز والجمل الجند من  ب ن  د  نقفوم من الهدن 

والالتتاط بتتءده، وأن يتت خالمه يتت  الهجتتوع  تتو بستتب  انيظتتامه يفتتم  متتن قصتتد طمستتوا 
ن الـالتون من الغزاة من ناحال ، وخمو  من كان المالد الحتو متن أ تل الثغتومو كمتا بتال  

البتتتتتن الزالتتتتتاط أن حمىتتتتت  نقفتتتتتوم ستتتتتيوج  إلتتتتتل مدالنتتتتت  ـتتتتتالن زمبتتتتت  ومتتتتتا حولهتتتتتا متتتتتن 
 و 28)الحصون

ندما ـم  ابن الزالاط حقالق  األمم، جمل أ ل طمسوا وبال ن لهع الوضل  ـو
ـ م ي  من ـالون و وناق  النتاا األمتم ياخيىفتط كىمتيهع وانقستموا ـىتل أنفستهع،  كما 

دولتت  لموقفت  المستتالع متن التتموع، وبـتل انضتتع يتبـل نتتادوا بتالخمو  لقيتتال ستال  ال
إلل ابن الزالاط الذل يجهز لىخمو  لمءقتاة التموع، والقستع الثالتث يثاقتل وامينتل ـتن 

 و 25)االنضماع إلل  ذه الف   أو يىك من ي اط أ ل طمسوا

متن طمستوا بايجتاه جتال    19)من وايق  ـىل قيتال التموعو وسام ابن الزالاط 
ـىتتل  نطقتت  الثغتتوم الشتتامال  متتن جهتت  متتـم و ينتتزل أوالا التتموع التتذل كتتان قتتد دختتل م
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مدالنتتت  أذنتتت  ومكتتتث يالهتتتا لالىتتت ، ثتتتع يوجتتت  إلتتتل مدالنتتت  المصالصتتت و ويتتت   تتتذه المدالنتتت  
وصل إلل أمالم الثغوم الشامال  أحد ـالونت  الفمستان التذل أخبتمه بقصتد جتال  التموع 

متن  و يمكت  ابتن الزالتاط 12)الحصون الي  يحالط بـالن زمب  واسيالء   ـىل بـضتها
وقي  ولح  بنفالم أ ل المصالص  التذالن كتانوا قتد خمجتوا قبىت  بايجتاه ـتالن زمبت و ثتع 
أمسل إلل خىالفي  ـىتل ـتالن زمبت  طالبتاا منت  الىحتا  بت  يىحقت و ولحت  أالضتاا ـامتل 

ألن  يمسان المصالصت  والصتـالالك »المصالص  ي  ـدد قىالل من الفمسان الضـفا  
 قبل ذلك بقىاللو  11)«امونال اسيشهدوا مل منصوم الثمى  ي  ييل اله

تتم  نقفتتتوم بقتتدوع نا تتت  الثغتتوم الشتتتامال  ومتتن يجمتتتل مـتت  لحمبتتت ، ي مستتتل  ـو
قطـتت  كبالتتمة متتن جالشتت  لمءقتتايهعو وأشتتام جماـتت  ـىتتل ابتتن الزالتتاط بـتتدع مواجهتت  

ب ت  قواط الموع الكثالمة واالـيصاع منها ببـل قوايت ،  الجبتال القمالبت ، لكنت  ميتل ـو
 خمستتتتتتتتتتتتما   يتتتتتتتتتتتتاما وثءثما تتتتتتتتتتتت  مجتتتتتتتتتتتتل وثمتتتتتتتتتتتتانالن  اليتتتتتتتتتتتت  ال اليجتتتتتتتتتتتتاوز ـتتتتتتتتتتتتدد ا

 متتتتتتتن الصتتتتتتتـالالك، ويتتتتتتت  القيتتتتتتتال التتتتتتتذل وقتتتتتتتل بتتتتتتتالن الجتتتتتتتانبالن  تتتتتتتزع ابتتتتتتتن الزالتتتتتتتاط 
يماجتتل البتتاقون و ومتتن مـتت ، وقيتتل متتنهع نحتتو خمستتما   مجتتل متتا بتتالن ماجتتل ويتتاما، 

 و 14)إلل مدن الثغوم

وبـتتتتد  تتتتذا االنيصتتتتام التتتتذل حققتتتت  التتتتموع ـىتتتتل متتتتا يبقتتتتل متتتتن قتتتتواط الثغتتتتوم 
يقتدموا نحتو مدالنت  ـتالن زمبت  وقتاموا بمحاصتميهاو يقتد قتاع الدمستي  نقفتوم  الشامال ،

حكتاع الحصتام حولهتاو وأمستل القستع األول إلتل قسمالن متن أجتل إ بقسم  جالش  إلل
قم  الجبتل التذل كانتط يقتل المدالنت  يت  ستفح ، وقتاد  تو بنفست  القستع البتاق  وايجت  

ل إلل الجبل متن الستالطمة ـىالت  نحو با  المدالن  الم الس و ويمكن الجال  الذل أمس
واليقتتدع نحتتو المدالنتت و يىمتتا مأ  أ تتل ـتتالن زمبتت   تتذا وأن الجتتال  ا ختتم وصتتل إلتتل 

وأن ال أمتتتل متتتن مستتتاـدة   13)أستتتوام المدالنتتت  وبتتتدأ النصتتت  التتتدباباط والنقتتت  الستتتوم
إلال  البىد باألمانو ويـءا أمسىوا ويداا  اي يالهع، ايفقوا ـىل الطى  من نقفوم أن السىمو 

دد من شالوخ أ ىها، إلل الدمستي  وطىبتوا مكون ماع جامـها ـو اا من قاض  المدالن  وا 
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أن الـطالهع األمان ـىل نفوسهع، وأن الطىت  كتل متن بالمدالنت  متن ذكتم وأنثتل »من  
بتتد وأمتت   يتتام صتتحب  ستتالده، بـتتد أن الخ -مستتىماا كتتان الـبتتد واألمتت  أو نصتتمانالاا  –ـو

ىتتل أن الحمتتل كتتل  ن كستتوي  وحىاليتت  ورالتتم ذلتتكو نستتان متتنهع متتا الطالتت  حمىتت  متتإـو
ي جتتتابهع إلتتتل ذلتتتك لكنتتت  شتتتمط ـىتتتالهع أن ال الحمىتتتوا مـهتتتع شتتتال اا متتتن الستتتء  وال »

ويع االيفا  بتالن الجتانبالن ـىتل ذلتكو وأـطتل نقفتوم أ تل المدالنت  لالىت   و 19)«الفسدوه
ن متن يت خم يت  أو »كامى  لىخمو  من منازلهع متل متا الحمىتون إلتل المستجد الجتامل 

بالـوالل والبكا  والحستمة والتذل مسيستىمالن ألمتم الىت  »يخم  الناا و  16)«منزل  قيل
و ويت  الصتبا  أطىت   17)«قد أحتاط بهتع األـتء  والنستا  مهيكتاط الحمىتن أطفتالهن

يقفوم ألصحاب  نه  المدالن  إلل  خم النهام كما أمسل مجالي  ليفيال  دوم المدالن  
لمجتتتال والنستتتا  والصتتتتبالان متتتن ا وكتتتل متتتن وجتتتدوه يتتت  منزلتتت  قيىتتتوه، يقيىتتتوا ـال متتتاا »

 و 18)كما أخذوا كل ما يمك الناا من أموال وأميـ « طفالواأل

 أمتتتتتتتتا بالنستتتتتتتتب  لىنتتتتتتتتاا التتتتتتتتذالن يمكنتتتتتتتتوا متتتتتتتتن الوصتتتتتتتتول إلتتتتتتتتل المستتتتتتتتجد يتتتتتتتت 
 وأن ال الـتتتتتتتتتدلوا نحتتتتتتتتتو»يىتتتتتتتتتك الىالىتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتد نتتتتتتتتتودل يتتتتتتتتتالهع بتتتتتتتتتالخمو  إلتتتتتتتتتل الشتتتتتتتتتاع 

مستتل ولتع الختتم  وأن متن أ»و وأـطتوا مهىتت  لىقالتاع بتتذلك نهتام ذلتك الالتتوع  15)«الثغتوم
بوا ، ومتاط نيالجت  ذلتك جماـت  متنهعو وستام يخم  الناا ويزاحموا ـىل األ«و قيل

 و 49)الباقون حفاة ـماة ال الدمون أالن اليوجهون، يماط منهع ي  الطمال  ـدد كبالم

ستتتتوا ، و تتتتدع األستتتتوام وقتتتتاع نقفتتتتوم بـتتتتد ذلتتتتك بطتتتتم  النتتتتام يتتتت  الجتتتتامل واأل
ام متتن النخالتل حيتتل ال الفكتم المستتىمون الحصتالن ، وقطتل متتا يت  المدالنتت  متن األشتج

 و 42)بالـودة إلالها

وبـد أن يع لىموع السالطمة ـىل مدالن  ـالن زمب  قاموا باالسيالء  ـىل جمالل 
الحصتتون اليتت  يحتتالط بهتتا، واليتت  قتتدمط ب مبـتت  وخمستتالن حصتتناا، بـضتتها استتيولوا 

 أن العيـــوا والئـــ ا  و والقتتتدم صتتتاح   41)ـىالتت  بالستتتال  والتتتبـل ا ختتتم باألمتتان
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المنتتتتتاط  اليتتتتت  استتتتتيولل التتتتتموع ـىالهتتتتتا يتتتتت   تتتتتذه الحمىتتتتت  بنصتتتتت  منطقتتتتت  الثغتتتتتوم 
 و 44)الشامال 

ع متتن جماـيتت  إلتتل طمستتوا، واجتت  مـامضتت  ىولمتتا ـتتاد ابتتن الزالتتاط ومتتن ستت
 شتتتتتتتتتتدالدة متتتتتتتتتتن الف تتتتتتتتتتاط اليتتتتتتتتتت  يـصتتتتتتتتتتبط لستتتتتتتتتتال  الدولتتتتتتتتتت  الحمتتتتتتتتتتدان و يـنتتتتتتتتتتدما 

انالت  قتا ءا  لستا  الحمدأحد م   بم ع بما حدث ـند ـالن زمب ، خاطبجمل الناا لالخ
 ال مىتتتتتتتتك مثتتتتتتتتل المىتتتتتتتتك التتتتتتتتذل قصتتتتتتتتدنا، يىتتتتتتتتو كفالنتتتتتتتتا إ تتتتتتتتذا أمتتتتتتتتم ال القتتتتتتتتوع بتتتتتتتت  »

 ولتتتتع التتتتمد أحتتتتد متتتتن المجيمـتتتتالن ـىتتتتل  تتتتذا «و أمتتتتمك صتتتتام إلتتتتل بىتتتتدنا متتتتن الحمالتتتت 
ست  حيتل الجت   مىتك أنتا أكفتالكع نف»القول دياـاا ـن ابن الزالاط الذل وقت  وقتال  

 و 43)«القوع باألمم لكع

نتتتتتتدما وجتتتتتتد ابتتتتتتن الزالتتتتتتاط نفستتتتتتت    أن ال أ  يتتتتتت   تتتتتتذا الموقتتتتتت  الحتتتتتتتم  وم ـو
 طاقتتتتتتت  لتتتتتتت  بقيتتتتتتتال مـامضتتتتتتتال ، وأنتتتتتتت  ال الستتتتتتتيطالل الهتتتتتتتم  خويتتتتتتتاا متتتتتتتن أن المستتتتتتتك
 بتتتتتت  والستتتتتتىع إلتتتتتتل ستتتتتتال  الدولتتتتتت ، كيتتتتتت  وصتتتتتتال  بمتتتتتتا خىرفتتتتتت  متتتتتتن متتتتتتال المستتتتتتىمالن،

طويا بالمدالن  ال ، وطى  من أخال  ومشال  النسالم  أنويمر  دواب  ـىل أخال  ورىمان 
 و 49)هم الب م دانم   نفس  ي  نر، ثع لالءا 

 ويتتتتتت  الوقتتتتتتط التتتتتتذل كانتتتتتتط يجتتتتتتمل يالتتتتتت   تتتتتتذه األحتتتتتتداث يتتتتتت  طمستتتتتتوا، 
كانط يجمل يطوماط مماثى  ي  المصالصت ، إذ قتاع صتـالالكها، خدمت  لمصتالحهع 

بن حمدان، وساموا من  قاميها لسال  الدول ا  خاص ، بقطل الدـوة البن الزالاط و ال
ستتاـيهع إلتتل ناشتتل الثمىتت ، التتذل البتتدو أنتت  كتتان متتن كبتتام أنصتتام ستتال  الدولتت ، 
نتتتتدما ـتتتتميهع ناشتتتتل أن لتتتتالا لدالتتتت  شتتتت   متتتتن  وطىبتتتتوا منتتتت  الـطتتتتا  واألمتتتتوالو ـو

ىل سال  الدول   ـام ابن الزالاط وأمسىوا إلال  وصاحوا بش»األموال، انقىبوا ـىال  ـو
صالص و ولما وصل المسل إلل طمستوا وجتدوا أن لدـوي  بالحضوم إلل الم ويدا 

 و 46)«هل ـىل الصومة الي  ذكمنا سابقاا أمم ابن الزالاط قد اني
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التالن ـىتل يـ واوبـد وياة محمتد بتن الحستالن الزالتاط، اجيمتل مأل أ تل طمست
، ي قتاع التدـوة  47)«ال ظهم المالل لسال  الدول ألن  كان »مشال  النسالم  والالاا ـىالهع 

مم مشتال  يت  والالتت  طمستوا والثغتوم الشتتامال  حيتل اسيستتءمها لستال  الدولت و واستتي
 لىموعو

وبـد اسيالء  الموع ـىل زمبت  ونصت  منطقت  الثغتوم الشتامال  صتامط نهاالت  
ستتءم  يت   تتذه نتتاا بمشتال   التتموعو أمتا الـتالع اإبقالت  متدن  تتذه الثغتوم وحصتونها م 

بمحامبتت  جتتامه ل المىتتوك كتتل واحتتد مشتتغو »الفيتتمة يقتتد كتتان كمتتا ذكتتم التتاقوط الحمتتول 
طر  حتتم  الحمتتدانالالن يتت  الجزالتتمة غىوا بيتتالبوالهالون ش تت  48)الجهتتاد وا  تتذا الفتتمل )ىتتـو
الدولتت  بتتن حمتتدان ابيـتتد ـتتن التت  وبالختتامجالن ـىتتالهع يتت  منتتاط  أختتم ، وستتال  يالفما

ممكزه القمال  من الثغوم الشامال  إلتل مالرايتامقالن يت  دالتام بكتم، وذلتك بـتدما يـمضتط 
لجدالتد حتاول ستال  الدولتت  االمقتم  ومتن ادوا الستيولون ـىالهتتاوحىت  لهجمتاط التموع وكت

ماض  يخفال  ضغط الموع ـىل مدن الثغوم الشامال  وحصونها بغاماط شنها ـىل أ
خشتتالدل، صتتاح  مصتتم والمنتتاط  كتتايوم األالتت و أمتتا يالتتموع متتن جهتت  الجزالتتمة الفما

تتتدع مستتتاـدة أ ىتتت   وقتتتط الجنوبالتتت  يتتت  الشتتتاع، يقتتتد ايهتتتع باليهتتتاون يتتت  أمتتتم الثغتتتم ـو
نهع ـنتتدما مأوا يكتتمام رتتاماط إالثغتتم وخاصتت  أ تتل طمستتوا، يتت ، وأمتتا أ تتل 45)الشتتدة

ستءم  طتالبالن م والـما  وبقالت  بىتدان الـتالع اإا الويود إلل مصو أمسى الموع ـىالهع،
 و 39)«والمدد النجدة

وزاد يتت  ستتو  أوضتتاع منطقتت  الثغتتوم الشتتامال ، يتت   تتذه الفيتتمة انيشتتام الغتتء  
 و 32)ي  بقال  الثغوم، حيل اضطم الناا إلل أكل دوابهع وأكل المالي والوبا  يالها و 

الـوامل الي  أدط إلل ضـ  الثغوم الشامال    وقد أجمل القاض  الطمسوس
 بن يامدا بن الفقاا الذلوم ا لىموع بما الى   ظهوم نقفوم واسيسءع مدنها وثغ

يهع، دالتتتتتتتام ع، التتتتتتتدورخ أطتتتتتتتما مقتتتتتتترتتتتتتتزا ع ـامتتتتتتتاا بـتتتتتتتد ـتتتتتتتاع، ونتتتتتتتازلهع ـ»ووو 
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هتتتتتتتتع أوان اسيحصتتتتتتتتاد ع يالجيثهتتتتتتتتا والتتتتتتتت ي   والستتتتتتتتو  ـتتتتتتتتوامىهع، واليتتتتتتتتمدرد إلتتتتتتتتل زمـو
ـىالهتتتتتاو واليتتتتتوالل ألجتتتتتل ذلتتتتتك ستتتتتنواط الختتتتتو  والجتتتتتوع ونقتتتتتص األمتتتتتوال واألنفتتتتتا 
والثمتتتتتماط، وضتتتتتال  األستتتتتـام ويتتتتت خم المالتتتتتم واإمتتتتتداد، وينتتتتتا  الحمتتتتتاة متتتتتن المجتتتتتال 

األبطتتتتتتتال،  الكمتتتتتتتاة، ويءيتتتتتتت  الشتتتتتتتجـان والفمستتتتتتتان، وانحتتتتتتتءل األحتتتتتتتوال واختتتتتتتيءل
وئلـــــوا الـــــ او الـــــلع ة  واو لـــــ  والعلـــــُ ال ـــــ  ة ي  ـــــ     هـــــ  وهـــــ     ـــــو  

ـــو  عم ـــ  لعم تـــا  ع ـــل تـــا  اـــ  عم و و يالغا تتت  بمصتتتم ومتتتا و الســـن يا ئي  
مالل   31)لالهتتتتتتتا بتتتتتتتمراا وبحتتتتتتتماا، متتتتتتتن أقاصتتتتتتت  الصتتتتتتتـالد إلتتتتتتتل حتتتتتتتدود جوستتتتتتتال إالنستتتتتتت  

  ومتتتتتتتدبمه، بموايقتتتتتت  األالتتتتتتتاع وستتتتتتءم  الشتتتتتتتهوم واألـتتتتتتواع متتتتتتتن صتتتتتتول  مىتتتتتتتك المغتتتتتتم 
 )الخىالفتتتتتتتتتتتتت  )الدولتتتتتتتتتتتتت  الفاطمالتتتتتتتتتتتتت  و والمايتتتتتتتتتتتتت  المشتتتتتتتتتتتتتام إلالتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتت مل الـتتتتتتتتتتتتتما 

الـباستتتتتتتت   ومتتتتتتتتا الجتتتتتتتتمل مجما تتتتتتتتا إلتتتتتتتتل حتتتتتتتتدود بحتتتتتتتتم الصتتتتتتتتالن وبتتتتتتتتا  األبتتتتتتتتوا ، 
 يحتتتتتا  لتتتتتذلك ب  تتتتتل الثغتتتتتمووو  دالىمتتتتتان وجتتتتتالءن ومىتتتتتك خماستتتتتاناليشتتتتتارل ب ستتتتتاومة 

ظتتتتع متتتتمده، وامينتتتتل ستتتتده، بمتتتتا وصتتتتفنا  متتتتن خىتتتت  ستتتتءطالن ووو متتتتا ثقتتتتل حتتتتده ـو
ن حتتتتتا  أي تتتتتديهع متتتتتستتتتتءع وأمما تتتتت  ويفتتتتتاوط كتتتتتل متتتتتنهع يتتتتت  شتتتتتياط  ما تتتتت ، ومتتتتتا اإ

 و 34)«وو  ـالو ل، ومان ـىل قىوبهع من الم 

ع، بتدأط حمتءط التموع الكثالفت  ـىتل متا يبقتل 564 تع 491وي  أواخم سن  
ب التتدل المستتىمالن متتن منطقتت  الثغتتوم الشتتامال ، إذ يقتتدع نقفتتوم ـىتتل مأا قتتواط كثالتتمة 

ستكم ـىتل مقمبت  منهتاو وختم  نفالتم أ تل طمستوا ب ـتداد كبالتمة  نحو مدالن  أذنت  ـو
لمتتتتتواجهيهعو و تتتتتزع التتتتتموع الطمسوستتتتتالالن وقيىتتتتتوا القستتتتتع األكبتتتتتم متتتتتن التتتتتذل خمجتتتتتوا 

مل المهندسون والنقابون ي  جالش  ـدة  ذنأو ثع قاع نقفوم بمحاصمة  33)بالنفالم و ـو
حصتام ا بستب  ثقو  ي  سوم او لكن التموع يت  النهاالت  اضتطموا إلتل اليخىت  ـتن 

و ونتتيو ـتتن  تتذه الحمىت  المومالتت   تتم  مـظتتع أ تتل أذنتت  إلتتل  39)قىت  األقتتواط والمالتتمة
المصالص ، كما انيقل من الثغتم إلتل دمشت  والممىت  ورالم تا متن متدن الشتاع، أـتداد 

 و 36) مباا من الغء  وقى  األقواط والخو  من الموع – قدِّمط بخمسالن ألفاا  –كبالمة 
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م، بـتد ميتتل الحصتتام ـتن أذنتت ، أن الـستتكم قمالبتاا متتن الثغتتوم  والبتدو أن نقفتتوم قتتمر
لالقتم  متن » يبنتل مدالنت  قتم  قالستامال  حيل السيطالل القالاع بحمءي  ـىالها ـندما الشتا ،

و والبتتدو أالضتتتاا أنتت  استتتيمم يتت  اليقتتتم  إلتتل ستتتال  الدولتت  إذ التتتمد يتتت   37)«ستتتءعبتتءد اإ
مستتال  تتداالا مماثىتت ، وأن إب  المصتتادم أنتت  أمستتل  تتداالا لستتال  الدولتت ، وأن األخالتتم قابىتت

 و 38)سءع ال الناـز  أحدثءث  شهوم ي  بءد اإ« الدمسي »ذلك أد  إلل بقا  

 ع،569 تتتتتتتتتتت أوا تتتتتتتتتتل كتتتتتتتتتتانون األول 494ويتتتتتتتتتت  أواختتتتتتتتتتم ذل القـتتتتتتتتتتدة ستتتتتتتتتتن  
 قتتتتتتتتاع نقفتتتتتتتتوم باالستتتتتتتتيالء  ـىتتتتتتتتل مدالنتتتتتتتت  أذنتتتتتتتت  اليتتتتتتتت  كتتتتتتتتان قتتتتتتتتد  جم تتتتتتتتا أ ىهتتتتتتتتا،

مستالن الومتاا، ثتع اضتطم إلتل وانيقل بـتد ذلتك إلتل المصالصت  وحاصتم ا أكثتم متن خ
تتتاد إلتتتل  اليخىتتت  ـنهتتتا بستتتب  شتتتدة الغتتتء  يتتت  الثغتتتوم وانيشتتتام الوبتتتا  يتتت  جنتتتده ـو

مل إلال  مال من أ ل المصالص   و 35)قالسامال  بـد أن ح 

 ع ـتتتتتتتتاد نقفتتتتتتتتوم لحصتتتتتتتتام المصالصتتتتتتتت و 569 تتتتتتتتتع 493ويتتتتتتتت  مجتتتتتتتت  ستتتتتتتتن  
 أن أ تتتتتتتتل  تتتتتتتتذا الثغتتتتتتتتم ماستتتتتتتتىوه لىوصتتتتتتتتول إلتتتتتتتتل ايفتتتتتتتتا  بتتتتتتتتالن الجتتتتتتتتانبالنو  ووالبتتتتتتتتد

 مضتتتتتتتوا ـىالتتتتتتت  ديتتتتتتتل إيتتتتتتتاوة لتتتتتتت  وأن القتتتتتتتالع أحتتتتتتتد أصتتتتتتتحاب  مـهتتتتتتتعو لكتتتتتتتن ـنتتتتتتتدما ـو
 ـتتتتتتم  نقفتتتتتتوم ضتتتتتتـفهع وقىتتتتتت  المالتتتتتتمة لتتتتتتدالهع وشتتتتتتدة الغتتتتتتء  يتتتتتت  متتتتتتدالنيهع، ميتتتتتتل 

 مجتتتتتتتتت  متتتتتتتتتن  22جابتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتل متتتتتتتتتا ستتتتتتتتت لوا، و تتتتتتتتتاجع المدالنتتتتتتتتت  التتتتتتتتتوع الخمتتتتتتتتتالاعاإ
 ، واستتتتتتتتتتتتتتتيولل ـىالهتتتتتتتتتتتتتتتا بالستتتتتتتتتتتتتتتال ، و تتتتتتتتتتتتتتتم  569يمتتتتتتتتتتتتتتتوز ستتتتتتتتتتتتتتتن   24الستتتتتتتتتتتتتتتن  ع

 و وكتتتتتان الستتتتتب   99)نتتتتت  كفمبالتتتتتا يتتتتت  الجهتتتتت  المقابىتتتتت أ ىهتتتتتا ـبتتتتتم الجستتتتتم إلتتتتتل مدال
 موا ستتتتتتتتوم المدالنتتتتتتتت  بتتتتتتتتالنقو  التتتتتتتتذل أد  إلتتتتتتتتل االستتتتتتتتيالء  ـىالهتتتتتتتتا أن التتتتتتتتموع  تتتتتتتتد

 خما  إي شتتتتتتتام مجتتتتتتتل متتتتتتتن أ ىهتتتتتتتا ـىتتتتتتتل النتتتتتتتاا بتتتتتتت  ا يالتتتتتتت والكثالتتتتتتتمة اليتتتتتتت  أحتتتتتتتدثو 
 ستتتتتتتتتم  بهتتتتتتتتتع، يتتتتتتتتت خمجو ع، يـتتتتتتتتتم    تتتتتتتتتلال  األ أستتتتتتتتتام  التتتتتتتتتموع لالنشتتتتتتتتتغل نقفتتتتتتتتتوم

 و  92)لالهتتتتتتا المدالنتتتتتت  وشتتتتتتجـوه ـىتتتتتتل ييحهتتتتتتاإصتتتتتتىط ليتتتتتت  و نقفتتتتتتوم حالتتتتتت  الضتتتتتتـ  ا
 ودختتتتتتتتل التتتتتتتتموع المصالصتتتتتتتت ، ووقتتتتتتتتل قيتتتتتتتتال شتتتتتتتتدالد بالتتتتتتتتنهع وبتتتتتتتتالن أ ىهتتتتتتتتا استتتتتتتتيمم 

 و ثتتتتتتتتتع وقتتتتتتتتتل  91)حيتتتتتتتتتل يتتتتتتتتتع القضتتتتتتتتتا  ـىتتتتتتتتتل المقاومتتتتتتتتت  يالهتتتتتتتتتا والستتتتتتتتتالطمة ـىالهتتتتتتتتتا
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 قيتتتتتال بتتتتتالن الجتتتتتانبالن ـىتتتتتل الجستتتتتم التتتتتذل الصتتتتتل بتتتتتالن المصالصتتتتت  وكفمبالتتتتتا  تتتتتتزع 
 و 94)ايال  المسىمون واسيولل الموع ـىل كفمبال

وبـتتتد استتتيالء  التتتموع ـىتتتل  تتتذه المتتتدن الثغمالتتت ، يوجهتتتوا إلتتتل طمستتتوا،  ختتتم 
نتتدما وصتتل نقفتتوم إلتتل أستتوام ا، قتتاع  مـاقتتل المستتىمالن يتت  منطقتت  الثغتتوم الشتتامال و ـو

ِستم ضـا  مـنوالاط أ ل المدالن  المحصومةو ي مم بت ن الستا  متن أ  إبـمل قصد من  
متتتتن يتتتتو   ذالن كتتتتانوا النظتتتتمونمتتتتن أ تتتتل المصالصتتتت  وكفمبالتتتتا أمتتتتاع أ تتتتل طمستتتتوا التتتت

 األستتوام، كمتتا أمتتم بضتتم  أـنتتا  ما تت  متتن أـالتتان أ تتل المتتدالنيالن المتتذكوميالن التتذالن
خمجتوا أستم  أالنيالنو يمدر أ ل طمسوا ـىال  ب ن قاوموه ي  القيال ـند احيءل المد

 و 93)الموع الذالن ـند ع وضمبوا أـناقهع ـىل با  المدالن 

مدالنتت  طمستتوا اليتت  كانتتط يـتتان   وقتتاع ـستتكم التتموع بفتتمل الحصتتام ـىتتل
أ ىهتتتا، يتتت   و ووجتتتد 99)متتتن قىتتت  األقتتتواط ومتتتن الغتتتء  وانيشتتتام الوبتتتا  بتتتالن النتتتاا

أوضاـهع يىك، أن  ال طاق  لهتع ـىتل القيتال أو االستيممام يحتط الحصتام، ييماستىوا 
 البدو أن المماستءط بتالن الجتانبالن بتدأطمانو و نقفوم من أجل يسىالع المدالن  باأل مل

أمسىوا إلتل نقفتوم  ذ يذكم المصادم أن أ ل طمسواإم الموع لىمصالص  منذ حصا
يتاوة اللدونهتا إلالت  وأن النفتذ صتاحباا لت  لالقتالع مـهتعو يتمدر نقفتوم ـىتالهع إالست لون  قبتول 

  96)بت ن طىتت  متتنهع يخمالتت  أستتوام المدالنتت ، وبنتتا  بالـتت  لىتتموع يالهتتا كانتتط قتتد خمبتتط
ستتتاكمه إلتتتل يتتتميل أ تتتل طمستتتوا الطىتتت و وأد  ذلتتتك إلتتتل قتتتدوع ال قا تتتد المومتتت  ـو

ميتتتل  المدالنتتت  ومحاصتتتمي  لهتتتاو وأثنتتتا  الحصتتتام ـتتتمل الطمسوستتتالون ـىتتتل نقفتتتوم
األستتام و يتت بل متتن طتتء  متتا ـنتتد ع ا  ـتتنهع مقابتتل ثءثما تت  ألتت  دالنتتام و الحصتتام 

البقتا  يالهتا متل التدخول يت   نقفوم ذلك وخال تم ع بتالن الختمو  متن المدالنت  باألمتان أو
و يتتتميل أ تتتل طمستتتوا  تتتذا  97)ويخمالتتت  أستتتوام متتتدالنيهعمبماطتتتوم التتتموع إطاـتتت  

ماا يتتع االيفتتا  بتتالن الجتتانبالن ـىتتل يستتىالع المدالنتت  لىتتموع باألمتتان التتالـتتمل أالضتتااو وأخ
 و 95)السء  إالر   98)أل ىها ـىل أنفسهع وأموالهع
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 ، يتتتتتتتتتتيل ع569   26 تتتتتتتتتتتع 493ويتتتتتتتتتت  منيصتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتهم شتتتتتتتتتتـبان ستتتتتتتتتتن  
 ـتتتتتتتتتا القا تتتتتتتتتد المومتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتل طمستتتتتتتتتوا أبتتتتتتتتتوا  متتتتتتتتتدالنيهع لنقفتتتتتتتتتوم وأصتتتتتتتتتحاب ، ود

 ملستتتتتتتا  أ تتتتتتتل المدالنتتتتتتت  إلتتتتتتتل مـستتتتتتتكمه، يتتتتتتت طـمهع متتتتتتتن طـامتتتتتتت  وأكتتتتتتتممهع وخىتتتتتتتل 
التتتتتتتتا ع ـىتتتتتتتتل شتتتتتتتتموط   69)ـىتتتتتتتتالهع  األمتتتتتتتتانو وكتتتتتتتتان أ تتتتتتتتع  تتتتتتتتذه الشتتتتتتتتموط وايفتتتتتتتت  وا 

متا الطالت  حمىت ، وأن  أن من أماد الخمو  من المدالن  يى  أن الحمتل متن مالت  ومحىت 
 و 62)نال  يىتتتتتتتت  ذلتتتتتتتتك أالضتتتتتتتتاا متتتتتتتتن أماد البقتتتتتتتتا  ـىتتتتتتتتل الذمتتتتتتتت  أو الجزالتتتتتتتت  أو النصتتتتتتتتما

ودخل وكء  الموع إلل المدالن  ياشيموا منها، كما اشيم  المسىمون من الموع دوا  
ل و ثتع دخت 61)«كىو تاأ ن  لتع البت  ـنتد ع دابت  إالر أل»سءع كثالمة يحمىهع إلل بءد اإ

ي ختذ كتل واحتد متن التموع دام مجتل متن المستىمالن »ـام  ـسكم الموع إلل المدالنت  
ن م ه منـت و حيتل إ حمتل الخت ، يتثع اليوكل ببابها وال الطى  لصاحبها إالر  بما يالها،

 و 64)«ىها النصمان  ياحيو  ـىل ما يالهاذا خم  منها صاحبها، دخإ

وختتتتتتم  النتتتتتتاا متتتتتتن طمستتتتتتوا حستتتتتت  شتتتتتتموط األمتتتتتتان التتتتتتذل ايفتتتتتت  ـىالتتتتتت و 
وكتتتتتتان نقفتتتتتتوم قتتتتتتد نصتتتتتت  يتتتتتت  مـستتتتتتكمه ممحتتتتتتالن جـتتتتتتل ـىتتتتتتل أحتتتتتتد ما مصتتتتتتحفاا 

ىتتتتل ا ختتتتتم صتتتتىالباا    أن متتتتتن أماد الختتتتمو  إلتتتتتل بتتتتتءد ىتتتتت  متتتتتن أ تتتتل المدالنتتتتت، وطـو
القتتتتتت  يحتتتتتتط المصتتتتتتح ، ومتتتتتتن اخيتتتتتام البقتتتتتتا  يتتتتتت  بىتتتتتتد التتتتتتموع يىالقتتتتتت  ستتتتتءع يىاإ

و وقتتتتتتدِّم ـتتتتتتدد المستتتتتتىمالن التتتتتتذل خمجتتتتتتوا بما تتتتتت  ألتتتتتت  متتتتتتا بتتتتتتالن  63)يحتتتتتط الصتتتتتتىال 
نستتتتانال  المحزنتتتت  وحتتتتدث أثنتتتتا  الختتتتمو  متتتتن المواقتتتت  اإو  69)مجتتتتل وامتتتتمأة وصتتتتب 

ا مأالتتتتتن أ تتتتتالالهن، اط أوالد المستتتتتىمالن المومالتتتتتاط يقاـتتتتتدن لمتتتتتالكثالتتتتتمو منهتتتتتا أن أمهتتتتت
تتتتتط  »وقىتتتتن لمجتتتتتالهن   م  أنتتتتا ا ن حتتتتتمة، ال حاجتتتتت  لتتتت  يتتتتت  صتتتتتحبيك يمتتتتنهن متتتتتن م 

نستتتتتتتان ووو يكتتتتتتتان اإ بولتتتتتتتد ا ـىتتتتتتتل أبالتتتتتتت ، ومتتتتتتتنهن متتتتتتتن منـتتتتتتتط األ  متتتتتتتن ولتتتتتتتده
 و 66)ووو« الج   إلل ـسكم الموع، يالودع ولده والبك  والصمخ والنصم 

مستتوا، يمتتنهع متتن ستتام إلتتل بتتءد الشتتاع ومتتنهع متتن وختتم  المستتىمون متتن ط
اخيتتام طمالتت  البحتتم إلتتل بتتءد أختتم و ي متتا التتذالن ستتاموا إلتتل بتتءد الشتتاع يقتتد أمستتل 
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لحمااليهع، وساموا مـهع حيل أوصتىو ع إلتل   67)«بطامقي »نقفوم مـهع جماـ  من 
 و 68)أنطاكال ، وأما الباقون يقد حمىوا ي  المماك  إلل حالث أمادوا

 طمستتتتتتتتتتتواو ويتتتتتتتتتتتذكم المصتتتتتتتتتتتادم الميتتتتتتتتتتتوايمة أنتتتتتتتتتتت   موع مدالنتتتتتتتتتتت ودختتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتت
 لمتتتتتتا دختتتتتتل نقفتتتتتتوم المدالنتتتتتت ، صتتتتتتـد منبم تتتتتتتا، وخاطتتتتتت  متتتتتتن حولتتتتتت  متتتتتتن النتتتتتتتاا  

أالن أنا؟ يقالوا  ـىل منبتم طمستوا، يقتال  ال، ولكننت  ـىتل منبتم بالتط المقتدا، »
اسيستءع  ن أثتمإو ومهمتا يكتن صتح   تذا الخبتم يت 65)«و ذه كانتط يمتنـكع متن يىتك

ذ قاع أ ىها بطمد نا   ستال  الدولت  الحمتدان  إنطاكال ، أم مباشمة ي  طمسوا ظ ه  
النتتوا مكانتت  مشتتالقاا   –التتذل ختتم  متتن طمستتوا الثغتتوم   والتت –النستتالم   ـنتتد ع، ـو

نطاكالت ، يتء مقتاع لنتتا أبالتط المتال مىتك التموع أو نبتم  ـتن نتدامل ب»وأـىنتوا متوقفهع 
ايفتتت  مـهتتتع أن الحمتتتل إلتتتالهع ، وقتتتاع األمالتتتم الجدالتتتد بمكايبتتت  التتتموع و «بـتتتد طمستتتوا

 و 79)أمبـما   أل  دالنام ي  السن 

قبتت  وباستتيالء  التتموع ـىتتل مدالنتت  طمستتوا ومنطقتت  الثغتتوم الشتتامال  ينيهتت  ح
ول الـتتتتالع دمبماطومالتتتت  البالزنطالتتتت  متتتتن جانتتتت  و  امتتتت  متتتتن حقتتتت  الـءقتتتتاط بتتتتالن اإ

ثتت  ستتءم   نتتذاك متتن جانتت   ختتم، يىتتك الحقبتت  اليتت  استتيممط متتدة يزالتتد ـىتتل ثءاإ
 قمونو
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 -العوا ش  -
 

 نظم أالضاا او و 492-499 ، ص2523انشم  امدموز )القا مة،      ب األ م،،  انظم مسكوال  2) 
H. Bowen The Lif and times of 'Ali Ibn Isa, (London, 1928), p. 356; D. Sourdel, Le 

vizerate 'Abbasid, II, (Damos, 1960), pp. 493-494; V. Zettersteen, "Amir al-Omara", 

El, Second ed. 

ــب خــ   ــ  ي  ئلــبالطمسوستت     1)   ، مخطوطتت  أالتتا صتتويالا ســي  الورــو  خــ  طر ــ     ســوا خــ   ريــُ ال ل
أو وييوايم لدالنا مقيطفتاط أختم  متن كيتا  ستالم الثغتوم يت  أخبتام  225 –   228، أالا، ومق  4946مقع 
الكيتا  يت  مكيبت  أحمتد نظتم مخطتوط او ك ـ ب  ريـُ ال لـبجتزا  الباقالت  متن نجد ا مينتاثمة يت  األ واطمس

 و2393سطنبول مقع إيب  يالل الى  ي  كخطوط مم، و 8 –2 – 1519سطنبول مقع إالثالث ي  

ان، )طهتتتم  3،  ع ـــم ال لـــ اا،  التتتاقوط، 151، 8)بالتتتموط، دام صتتادم،  ويـــ ، الك  ـــا خـــ  ال ـــ  ي ا ــا األ     3) 
 نظم أالضاا اابن مهذ  المـمل،     ي ـن  نقءا  643 ، 2569

Vasieliev. Byzance et les Arabe, II, Bruxelles, 1968, 268 ff; A. Toynbee, Constantine 

Porphyrogenitus and his world, (London, 1973), p. 257 n. 8, 408. 

ييحهتتا كتتان أول مصتتالب  دخىتتط ع، وأن 542 تتتع 425أمتتا ابتتن حوقتتل يالتتذكم أن االستتيالء  ـىالهتتا كتتان ستتن  
 و266ط   ، )بالموط، الواو ة األ ضسءع من جه  الثغوم ـىل اإ

  ع ـــــــــم ال لـــــــــ اا،مشتتتتتتتتتن ، بىتتتتتتتتتد قتتتتتتتتتم  مدالنتتتتتتتتت  مىطالتتتتتتتتت ، أ تتتتتتتتتع متتتتتتتتتدن الثغتتتتتتتتتوم الجزمالتتتتتتتتت و التتتتتتتتتاقوط، خ    4) 
 و314، 1

ز ـ ة ، ابتن الـتدالع، 84  2595الحالتل بتن ستـالد )بالتموط،  ـ  ي  ، 282-289، 1     ب األ ـم،مستكوال ،      5) 
 و 242-249 ، 2592)دمش ، 2، الئلب  ا    ي  ئلب

مالايامقالنو أشهم متدن دالتام بكتم متن منطقت  الجزالتمة الفمايالت ، قمالبت  متن الحتدود البالزنطالت  يت  يىتك المنطقت و      6) 
 وما بـد او  794، 3،  ع م ال ل ااانظم الاقوط، 

 و  515، 2،  ع م ال ل ااالاقوط،    7) 

  و 187ع أحمد الثالث، ومق  1  ريُ، ابن الـدالع،    8) 

  و 9 –أ  3ع أحمد الثالث، ومق  8، ال ا   لا      5) 

متتمة طمستتوا أإلتتل اسيستتءع مدالنتت  طمستتواو ويتتولل ستتالمد ذكتتم  تتذا األمالتتم يتت  اليطتتوماط اليالالتت  اليتت  أدط     29) 
ع 2  ريــُ، شتتال  النستتالم و ابتتن الـتتدالع،متتن بـتتده أختتوه أحمتتد بنتتا  ـىتتل وصتتال  محمتتد المتتذكوم مشتتامك  متتل م 

 أو 95أحمد الثالث، ومق  

  و 87 –  86ع أحمد الثالث، ومق  6  ريُ، ابن الـدالع،  22) 
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حستان ـبتاا )بالتموط  دام إ، يتل 3،تي اوخي ت األان، كأ، ابن خى 3ع أحمد الثالث، ومق  8 ال ا   لا  ،    21) 
 و55ز،  2574صادم، 

  و  9، ومق  ال ا   لا      24) 

  و  9ع أحمد الثالث، ومق  8  ريُ، ابن الـدالع،    23) 

 و  ال ا   لا      29) 

 و  992 ، 2564، نشم ـمم الصـالدل، )دمش ، 3، العيوا والئ ا      26) 

 و  991، 3، ال ا   لا      27) 

 و 991، 3، والئ ا   العيوا    28) 

 و  991، ال ا   لا      25) 

  يالتذكم أن ـتدد ، ألت  يتاماو أمتا مستكوال991، 3، العيـوا والئـ ا    كان ـدد من يبـ  ي  قول صتاح    19) 
   و252 ، 2529، نشم و امدموز )القا مة، 1يجام  األمع،  ومن مـ  كان أمبـ   ال  مجل

 و 991، 3، العيوا والئ ا    12) 

 و  994، صال ا   لا    11) 

 و 993-994، 3، العيوا والئ ا      14) 

 و 252  1،     ب األ م    13) 

 و 999، 3، العيوا والئ ا      19) 

 و 251-252  1،     ب األ م    16) 

 و 999، 3، العيوا والئ ا      17) 

 و  999، 3، العيوا والئ ا  ، 251  1،     ب األ م    18) 

 و والضتتتتتتتتتتتال  صتتتتتتتتتتتاح   تتتتتتتتتتتذا المصتتتتتتتتتتتدم أنتتتتتتتتتتت  بـتتتتتتتتتتتد يجمتتتتتتتتتتتل النتتتتتتتتتتتاا 999، 3، العيـــــــــــوا والئـــــــــــ ا      15) 
الىهع ومجتاليهع خت  إلتل المالتدان يتدخل  تو وبطامقيت  وأيباـت  إلتل الجتامل بي  الجتامل أمتم ع الدمستي  بتالخمو 

 و 999 ال ا   لا  : ووو وأخذ ما ي  الجامل من سء و وأظهموا كفم ع، وصـد نفقوم ـىل منبم ا

 و 252-259  1، يجام  األمع، 999، ال ا   لا      49) 

 و  999، 3، العيوا والئ ا  ، 252  1،     ب األ م    42) 
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 و 252  1،     ب األ م    41) 

 و 996، 3، العيوا والئ ا      44) 

 و  ال ا   لا      43) 

ع 6  ريــُ، ، ابتتن الـتتدالع،997، 3، العيــوا والئــ ا  ، 252  1،   ــ  ب األ ــمانظتتم خبتتم ابتتن الزالتتاط يتت      49) 
  و  86أحمد الثالث، ومق  

 و 997، 3، العيوا والئ ا      46) 

  و  86ع أحمد الثالث، ومق  6  ريُ، ابن الـدالع، ،998، ال ا   لا      47) 

 و 228، أالا، ومق  سي  الورو  خ   ريُو وانظم 917، 1 ع م ال ل اا،     48) 

 و  281 ، 2858، )بالموط، ال   ال   رب خ     ي    لكُ ئلبانظم ابن الشحن ،     45) 

اد أرى  المسل بـد 225، أالا، ومق  سي  الورو  خ   ريُ    39)   مساـدة يذكمو  مدة دون الحصول ـىل أ، ـو

الالن، بالتتتموط،   ـــ  ي  يئيـــ   ـــا ســـعي ،    32)  ز ـــ ة  ، ابتتتن الـتتتدالع،211 -212  2599)مطبـتتت  ا بتتتا  الالستتتـو
ع، واستيمم يستل ستنواط، أثتم يت  564 تتع 491و ومبما كان الغء  وقل بمصم ابيدا  متن 231، 2 الئلب،

، يتتتل محمتتتد  ـــُ  كاـــة الر ـــُغ وـــُ األإ  المقمالتتتزل، خشتتتالدالالن متتتن مستتتاـدة الثغتتتومو انظتتتمـتتتدع يمكتتتن األ
 و 213-214،    ي  يئي   ا سعي ، 24-21 ، 2597مصطفل زالادة وجمال الدالن الشالال )القا مة، 

، 1،  ع ــم ال لــ ااجوستتال   قمالتت  متتن قتتم  حمتتص متتن جهتت  دمشتت ، و تت  كتتومة متتن كتتوم حمتتصو التتاقوط،     31) 
شتتالدالالن خالـاشتتم المتتالءدل، الحتتد الفاصتتل بتتالن مميىكتتاط األ و وكانتتط يـيبتتم يتت  القتتمن المابتتل الهجتتملع293

 ي  الجنو  )دمش   والحمدانالالن ي  الشمال )حى  و 

  و  225-228، أالا، ومق  سي  الورو  خ   ريُ    34) 

 و  232، 2ز  ة الئلب، ، ابن الـدالع، 211-212،    ي  يئي   ا سعي   33) 

 و 231، 1ز  ة الئلب، ، ، ابن الـدالع211،    ي  يئي   ا سعي     39) 

)دا تتتمة المـتتتام   2 ـــم،  ال  ـــ فم خـــ   ـــ  ي  ال لـــو  واأل، ابتتتن الجتتتوزل، 211،  ـــ  ي  يئيـــ   ـــا ســـعي     36) 
 و 25، 7 ت ، 2498الـثمانال  بحالدم اباد الدكن، 

 و  129، 1     ب األ م،مسكوال ،     37) 

 و  198ال ا   لا  ،     38) 

 و  129- 198، ال ا   لا      35) 
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ــا ســعي   99)  ــ    ــب، ، ابتتن الـتتدالع، 122-129، 1،  ــم  ــ  ب األ، مستتكوال ، 214،  ــ  ي  يئي ــ ة الئل ، 2ز 
 و  231

 لىذ ب و  سنم   ي  اإلـن  نقءا  121ص، 1،  م    ب األمسكوال ،     92) 

سـنم  ـ  ي  اإلـتن  نقتءا  121، ص2، ه122، 1،  ـم  ـ  ب األ، مستكوال ، 214،    ي  يئي   ا سـعي     91) 
  و لىذ ب

 و  ال ا   لا      94) 

ســـنم تــا  ــ  ي  اإل 121، ص2،  تتت122، 1،  ــم  ـــ  ب األ، مستتكوال ، 214،  ــ  ي  يئيــ   ــا ســعي   93) 
ستتام  متتن ـنتتد ع بستتب  قىتت  ، وكيتت  أ تتل طمستتوا قبتتل ذلتتك إلتتل ستتال  الدولتت  طتتالبالن منتت  أختتذ األللــله  

 لىذ ب و  سنماإل   ي  ـن  نقءا  124 ت، ص1،  م    ب األالقوط يىع السيج  لهعو 

 لىذ ب و  سنم   ي  اإلـن  121، ص2،  ت1،  م    ب األمسكوال ،   99) 

 و  129، 1، ال ا   لا      96) 

 لىذ ب و  سنم   ي  اإلـن  124، ص2،  ت1، ال ا   لا      97) 

وبـتتتد  234، 2ز ـــ ة الئلـــب، ، ابتتتن الـتتتدالع، 122، 1،  ـــم  ـــ  ب األ، مستتتكوال ، 214،  ـــ  ي  يئيـــ   ـــا ســـعي   98)  
 تتل طمستتوا، يفكتتم شتتالدل، يالهتتا رىتت  ألخااليفتتا  ـىتتل اليستتىالع، ومد يتت  البحتتم مماكتت  ممستتى  متتن قبتتل كتتايوم األ

ستتءع كىهتتتا، وأمستتىوا إلتتتل )ال والىتت  ولتتو جتتتا ط جالتتو  اإ  نقفتتوم أن أ تتل طمستتتوا قتتد رتتدموا بتتت ، لكتتنهع قتتالوا لتتت 
 و  234ز  ة الئلب، بن الـدالع، ، ا121، ص2،  ت2،  م    ب األالمماك  باالنصما  ، مسكوال ، 

،  ـم  ـ  ب األنهتع خمجتوا بستءحهعو أالدل ـىتل  و أما الذ ب  يالذكم خبماا 234، 2ز  ة الئلب، ابن الـدالع،     95) 
 و  121، 2،  ت1

 و  917-916، 4  ع م ال ل اا،، الاقوط، 214،    ي  يئي   ا سعي ، 122، 1،  م    ب األمسكوال ،     69)  

 و  ع ال ا    لا     62) 

 لىذ ب و  سنم   ي  اإلـن  121، ص2، ه1،  م    ب األمسكوال ،   61) 

 و  917، 4  ع م ال ل اا،الاقوط،   64) 

ـتن أبت  القاستع الينتوخ  صتاح   نقءا  917، 4  ع م ال ل اا،، الاقوط، 234، 2ز  ة الئلب، ابن الـدالع،   63) 
 و  ةنشوام المحاضم 

 و  234، 2ز  ة الئلب، ابن الـدالع،   69) 

 و  917، 4  ع م ال ل اا،الاقوط،     66) 
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 )بطامقي   جمل )بطمال  و     67) 

 لىذ ب و  سنم   ي  اإل، ـن 121، ص2، ه122،  م    ب األ، مسكوال ، 214،    ي  يئي   ا سعي     68) 

ــــب، ابتتتتن الـتتتتدالع،     65)  ــــ ة الئل ، الضتتتتا  إلتتتتل ذلتتتتك أن نقفتتتتوم أمتتتتم بنقتتتتل أبتتتتوا  مدالنتتتت  طمستتتتوا إلتتتتل 244ز 
نال ، كمتتا أمتتم بنتتب  قبتتم الخىالفتت  المتت مون التتذل كتتان يتت  محتتما  المستتجد الجتتامل، ي ختتذ ستتءح  القستتطنطال

 وأـاد القبم كما كانو انظم 
M. Canard, "Historie de La dynastie des Hamdanides, 1, (Alger, 1951). 

 ؟ ، ص2858ابن الشحن ، الدم المنيخ  ي  يامال  ممىك  حى ، نشم الوس  سمكالا )بالموط،  

الستيالء  التموع ـىتل  لىتذ ب و وانظتم مجمتءا  سـنم ـ  ي  اإلـن  121، ص2،  ت1،  م    ب األمسكوال ،   79) 
 المصالص  وطمسوا ي  

Canard, Ibid, 822; Idem, Sayf al-Daula, 182-189. 


