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في العصر العباسي األول    ومواجهاتها الحربيةتحصينات مدينة عمورية  
 م(847- 750هـ/ 132-232)

 أسماء محمد عبد اللطيف شحاتة
 قسم التاريخ، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهرة، مصر.

  asmaaabdellattif.56@azhar.edu.eg :البريد اإلليكتروني
 :الملخص

تسليط الضوء على تحصينات مدينة عمورية ومواجهاتها الحربية   تهدف الدراسة إلى
("، وهو من الموضوعات  م 847-750هــــــــ 232-132في العصر العباسي األول )

تعد من أهم المدن البيزنطية، فهي أفضـ     عمورية  المهمة الجديرة بالبحث، حيث إن
مدينة بعد القســـــــــــــطنطينية، وقد قام األبابرة الرومان نبنافها وتحصـــــــــــــينها في القرن  
الخـام  الميدي،، وتعـاهـدوهـا بـالترميم والتحصــــــــــــــين، ممـا جعلهـا قلعـة عســــــــــــــكريـة  
ت  حصينة، وهذا ما أكدته المصاير التاريخية والشواهد األثرية التي تؤيدها االكتشافا

الحديثة لبقايا مدينة عمورية األثرية، وبسبب حصانتها ظلت عصية على المسلمين،  
ــ 232-132رغم المحاوالت العديدة لفتحها في العصر العباسي األول ) -750هــــــــــ

م( في 841-833هــــــــــــــــــ 227-218م(، إلى أن نجح الخليفة المعتصـــم با  )847
ـــــــــــــ 223ذلك عام ) دفة العباسية؛ كري  م(، حيث قاي أكبر جيش عرفته الخ838-هـــــــــ

م( الذ، اعتد،  842-829هــ   227-214)  فع  انتقامي من اإلمبرابور ثيوفيلوس
ــتدالل   ــة منهل البحث القافم على االســــــ على الثغور اإلســــــــدمية، وقد اتبعت الدراســــــ

  توصــــــلت واالســــــتنتاا، وكذا المنهل التحليلي والتنقيب في المصــــــاير التاريخية، وقد  
،  عمورية اإلســـــــــتراتيجية والتاريخية والدينية، وتحصـــــــــيناتها الدراســـــــــة إلى نيان أهمية  

 .ومواجهاتها العسكرية في العصر العباسي األول
ــم با ، ثيوفيلوس، العصـــر الكلمات المفتاحية ــينات، المعتصـ : عمورية، تحصـ
 العباسي األول.
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Abstract: 
The study aims to shed light on The Fortifications of The City 

of Amorium  and their War Confrontations in the first Abbasid 

period (132-232 AH / 750-847 AD ,It is one of the important 

topics worth researching, Amorium is one of the most important 

Byzantine cities, as it is the best city after Constantinople. The 

Roman emperors built and fortified it in the fifth century  AD, 

and undertook restoration and fortification, which made it a 

fortified military fortress, and this is confirmed by historical 

sources and archaeological evidence supported by recent 

discoveries of the remains of the ancient city of Amorium and 

because of its immunity, it remained insensitive to Muslims, 

despite numerous attempts to open it in the first Abbasid period 

(132-232 AH/750-847 AD), until Caliph Al-Mu'tasim Billah 

(218-227 AH/833-841 AD) succeeded in that year (223 AH/838 

AD) Where he commanded the largest army known to the 

Abbasid Caliphate; As a retaliatory reaction from the Emperor 

Theophilus (214-227 AH/829-842 AD) who attacked the 

Islamic Thoghour.  The study followed the research 

methodology based on reasoning and conclusion, as well as the 

analytical method And exploration in historical sources, The 

study managed to a statement of the Amorium strategic, 

historical and religious Amorium  importance, its fortifications, 

and its military confrontations in the first Abbasid period.  

Keywords: Amorium, Fortifications, Al-Mu'tasim Billah, 

Theophilus, the first Abbasid period. 
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 المقدمة 
اإلمبرابور األولأن  قام  مAnastasius (491-518  )   1ستاسيوس 

تحو، أربعة    ،اإلحكامة  شديد وتحصينها بأسوار عالية ضخمة    ،نبناء عمورية
الستعمال األسلحة من    ؛وأربعين نرجا، تأتي أهميتها في تأمين مكان للمدافعين

واألسلحة،  بالرجال  مملؤه  األنراا  هذه  كانت  حيث  الرمي،  فتحات  خدل 
  ثيوفيلوس   حيث قام اإلمبرابور  ،ألبابرة بالترميم وزياية التحصينات اوتعاهدها  

 Theophilus   (1)  (214 -722/842- 829هـ  )من مناعتها،    على الزيايةم
ه ك   نها،  يحيط  جعله  العمق  شديد  يفاعي  مافي  خندق  بحفر  ه  ذ وذلك 

ن الخلفاء في  أ التحصينات جعلتها على جانب كبير من المنعة والقوة، حتى  
  اقتحام أسوارها حاولوا   ،م(847- 750هـ 232- 132)العصر العباسي األول 

م(  841-833هـ 227-218إلى أن نجح الخليفة المعتصم با  )   فلم يفلحوا،
ته الخدفة ي أكبر جيش عرفحيث قا  ،لك؛ ألنه أحسن االستعداي للمعركةذ في  

وا )ستطاع  العباسية،  عام  من  838- هــ223تدميرها  انتقامي  فع   كري  م(؛ 
  ، ولم يكن ميةالذ، اعتدى على الثغور اإلسد  ،ثيوفيلوساإلمبرابور البيزنطي  

مواجهة البيزنطيين كانت   ا السبب هو المحرك الوحيد لفتح عمورية، ن  إن ذ ه
 .نشأتها ذ من أبجديات السياسة الخارجية للدولة العباسية من

 

ــابا مثقفا تلقى علومه على أيد، أشـــهر علماء عصـــره يوحنا جراماتيكوس الذ،   (1) كان شـ
ــ 229-223)تولى عرش البطريقية   م(، كما كان قافدا ماهرا قاي عدة 843- 837هــــــــ
حيث مأل خزانة الدولة باألموال، كما اهتم   بأنه رج  اقتصــايحمدت، ووصــأ أيضــا 

. محموي ســــــــــــــعـيد عمران:   م(842هــــــــــــــــــــــــــــ 228)بالتعليم وبـناء المـدارس، توفي عام  
، 1اإلمبرابوريـة البيزنطيـة وحضـــــــــــــــارتهـا، يار النهضـــــــــــــــة العربيـة، نيروت، لبنـان،  

  .128م، ص2002هـ، 1402
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 : منهج البحث
المنهل   االستدالل واالستنتاا، وكذا  القافم على  البحث  الباحثة منهل  اتبعت 

 . التحليلي والتنقيب في المصاير التاريخية
 الدراسات السابقة:

تتناول   لمهناك العديد من الدراسات التي تناولت تاريخ مدينة عمورية ولكن  
   ه األبحاث ما يلي: ذ ، ومن هبشك  مباشر تحصيناتها

محمد نن علي البار: بحث عن "يوم المعتصم في عمورية ويوم الصلت  -1
سقطرى" على  ،(1) فى  الضوء  الباحث  ألقى  وتلبية    حيث  عمورية  يوم 

المعتصم لنداء الهاشمية، كما لبى الصلت نداء الزهراء السمطرية وكيف  
وبين كيف تكون غضبة الحاكم المسلم  ، نجحا في رفع راية اإلسدم عالية

والمسلمين اإلسدم  حمى  على  اعتدى  لتحصينات  ،  إذا  التعرض  يون 
 .ي األولفي العصر العباس  عمورية أو للصراع اإلسدمي البيزنطي

نناء   -2 في  العباسيين  "جهوي  عن  بحث  الظاهر،:  عقي   الرحمن  عبد  أنو 
األول" العباسي  العصر  خدل  وتحصينها  الثغرية  ألقى  ،  (2)المدن  حيث 

للثغور   األول تحصينات الخلفاء في العصر العباسي  الباحث الضوء على
 عليها. أبابرة الروموتعد،  ،اإلسدمية

 

ــم في عمو  (1) ــقطرى محمد نن علي البار: يوم المعتصــــــ ــلت فى ســــــ ، بحث رية ويوم الصــــــ
ــدمية، العدي   ــؤون اإلســـــــــ ــور بمجلة وزارة األوقاف والشـــــــــ ، جماي، األولى 393منشـــــــــ

  م.1998هـ أغسط ، سبتمبر 1419

وتحصـــينها  أنو عبد الرحمن عقي  الظاهر،: جهوي العباســـيين في نناء المدن الثغرية   (2)
،  13، العدي  4، بحث منشــــــور بمجلة الدرجية، مجلد خدل العصــــــر العباســــــي األول

  م.2001أنري  
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البنية الداللية في فتح عمورية ألني  السوياني: بحث بعنوان "سيد أحمد  ال -3
تناول الباحث المجال الداللي لمفريات قصيدة أنو  ،  (1) تمام يراسة مقارنة"

 تمام التي مدح فيها الخليفة المعتصم ووصأ معركة عمورية. 
بحث   -4 فتحي سلطان:  نين  بعنوانبارق  العدقة  في   .. " معركة عمورية 

الباحث    تناول،  (2) م"838هـ 223  العباسية واإلمبرابورية البيزنطيةالخدفة  
الصراع اإلسدمي البيزنطي في العصر العباسي األول من خدل   حبالشر 

المهمة المعارك  إحدى  باعتبارها  عمورية  بشك   معركة  التعرض  يون   ،
 . مباشر لتحصينات عمورية

 :البحث خطة
المحور األول: موقع  يوضح  وخاتمة،    محاور  ثدثة  اشتم  البحث على
لمحور الثاني:  ايتناول  إلستراتيجية والتاريخية والدينية، و ا  ا عمورية وبيان أهميته

و الحربيةنناء عمورية وتحصيناتها   الثالث:  ،  عمورية  تحصينات    أثرالمحور 
، وقد انهي البحث بخاتمة  في العصر العباسي األول لمواجهات الحربيةا على

 أنرز النتافل. تضمنت 

 

الســـيد أحمد الســـوياني: البنية الداللية في فتح عمورية ألني تمام يراســـة مقارنة، بحث  (1)
  م.2006، انري  33منشور في مجلة رابطة األيب الحديث، العدي 

طـان: معركـة عموريـة في العدقـة نين الخدفـة العبـاســــــــــــــيـة  نن فتحي نن ســــــــــــــلبـارق    (2)
م، بحث منشـــــــــور بمجلة العلوم اإلنســـــــــانية 838/هـــــــــــــــــــــــ223واإلمبرابورية البيزنطية  

  .م2008، لسنة 3واالجتماجية، جامعة اإلمام محمد نن سعوي اإلسدمية، العدي
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 :  Amorium ريةو م  ع   موقعأوال: 
تقع    Phrygia (1)  ةفريجي  أرض من    حصينةمدينة نيزنطية كبيرة  عمورية  

الباسليون  بحيرة  القسطن  ،قرب  خليل  بمافة وخمسينتبعد عن   ( 150)  طينية 
من أكبر وأهم المدن في   ت ، وكانفهي جزء من وسط غرب األناضول،    ميد

خالل   الوسطىاألناضول  العصور  من،  (2) أوائل  أكثر  مساحتها  مافة    تبلغ 
 .(3)  هكتاًرا (65) خمسة وستين أ، حوالي  ،فداًنا( 160وستين )

تشك  و   ،كانت مركًزا إقليمًيا مهًما  حيث   ،بموقع استراتيجي  عموريةتتمتع  
، كما (4) الطرق فيها ومنها تتفرع  فتلتقينقطة االنطدق إلى جميع ندي الروم،  

  ، اختيارها لتكون مقًرا لجيش األناضول   بسبب   ؛أهمية إستراتيجية كبرى   أنها تمث 
 

   مملكة قديمة تقع في الجزء الغربي من وسط آسيا الصغرى. (1)
William Smith: Dictionary of Greek and Roman Geography, 

university, college, london, Volume 2, pp 624,625. 

تقع اآلن في قريــة سيســــــــــــــــاركو، التركيـــة الحـــديثـــة ، بــالقرب من إمريا  ، أفيون قره   (2)
تحت إشــراف البروسيســور م  1988   1408ما أثبتته الحفريات في عام  اذحصــار، وه

 عمورية فيآر.مارتن هاريســون من جامعة أكســفوري نهدف التحقق من حجم وببيعة  
ومازال نها تقع قرب قرية حاجي ، كما قي  بأاي، عشـــــــــــــر()القرن الســـــــــــــايس إلى الح

الموقع حتى اليوم يســــــــــــــمى حـاجي عمر أوفـا. والرأ، األول أصــــــــــــــح. انظر الملحق 
 .27(، ص1رقم)

Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine city 

in Anatolia. An archaeological guide. (Homer Archaeological 

Guides, 5). Istanbul 2007, p.180.  Michael J. Decker, The 

Byzantine Dark Ages, (Seventh to Ninth Centuries). Berlin: 

Walter de Gruyter, 2016 , vol. 2, pp. 25–60. 

(3) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine 

city in Anatolia, p.180  

م(  1494هــــــــــــــــــــــــــــ 900)ت:   أنو عـبد   محمـد نن عـبد   نن عـبد المنعمالحمير،:   (4)
، تحقيق: إحسـان جباس، مؤسـسـة ناصـر للثقافة ، الروض المعطار في خبر األقطار

 .413م، ص1980هـ، 1400، 2نيروت، لبنان،  
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كانت هذه أكبر وحدة عسكرية نيزنطية  و   ،الميدي،  في منتصأ القرن السابع 
ال لصد  األناضول  في  ولعبت  اإلسدمية  فتوحات متمركزة  وقواتها    عمورية، 

يوًرا رفيسًيا في الدفاع لي  فقط عن نيزنطة ولكن عن العالم المسيحي    العسكرية
ذلك،    ،(1)كك  إلى  مدينةباإلضافة  القواي  بعض  لهم،  قاعدة  ك  عمورية   اتخذ 

 .(2) عرشلنجحوا في الوصول ل، حيث  البيزنطية إلمبرابوريةلتحد، وذلك في 

 

(1) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine 

city in Anatolia, p.180  
في الوصـــــــــول لحكم      Leo III  األيســـــــــور،   لك نجاح حاكم عمورية ليو الثالثذمثال  (2)

في عهد الخليفة سليمان نن (، حيث أنه  م717هـــــــــــــــ 98اإلمبرابورية البيزنطية سنة )
 ،مســــــــلمة نن عبد الملكأحد قواي   تمكن م(  717-714هــــــــــــــــــــــ   99-96) عبد الملك

ــ 98عام )محاصرة عمورية  ويدعى سليمان من ، ويخ  في مفاوضات مع (م717هـــــ
 ســــــــيوس الثالثكان يناهض اإلمبرابور البيزنطي تيويو األيســــــــور، الذ،  ليو حاكمها  

ــ  96-98)   ويطمح في االســــــــتيدء على الحكم، فايعى ظاهريا   م(717-715هــــــــــــــــــــ
سيكســـــــــب والء أهلها  ،انضـــــــــمامه إلى المســـــــــلمين؛ لكي يرفع الحصـــــــــار عن عمورية

بعدما أيقن من مســـــير المســـــلمين   ،نتجنيبهم ويدت الحصـــــار، ويحصـــــ  على العرش
في عقد الصـــــــلح     Leo III  األيســـــــور،   ليو الثالثإلى القســـــــطنطينية، وبالفع  نجح 
مقان  رفع الحصـــــــــــــار عن عمورية، كما نجح في   ،ويفع جزية ســـــــــــــنوية للمســـــــــــــلمين

    Leo III   ليو الثالث وعرف باســـــــــــــم ،االســـــــــــــتيدء على العرش ونوي، به إمبرابورا
  ،، واســتطاع الصــموي أمام الجيوش األموية لمدة عام م( 741-717هــــــــــــــــ 98-123)

إنراسيم أحمد العدو،: األمويون والبيزنطيون  .حتى تم رفع الحصـار عن القسـطنطينية
ــ،  1372بحر المتوســـــــط بحيرة إســـــــدمية(، مكتبة األنجلو، القاهرة، مصـــــــر، )ال هـــــــــــــــــــ

. بـارق منصــــــــــــــور: نيزنطـة والعـالم الخـارجي )البيزنطيون 188-185م، ص1953
ــاهـرة،   الـقـــــ والـتـوزيـع،  لـلـنشـــــــــــــــر  ــة  الـعـربـيـــــ مصـــــــــــــــر  اإلســـــــــــــــدمـي(،  ــالـم  ، 1والـعـــــ

أســـــد رســـــتم: الروم في ســـــياســـــتهم وحضـــــارتهم ويينهم   .111-105،ص1م،ا2003
 .564م، ص2017تهم وصدتهم بالعرب، مؤسسة هنداو،، القاهرة، وثقاف
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من  خاصــة وأنها كانت   ،ســياســيةتاريخية و تتمتع عمورية أيضــا بأهمية  
ســــــــــــــعوا و الخلـفاء في العصــــــــــــــر العـباســــــــــــــي األول  أهتم نـهاأعظم الـمدن التي 

منزال  كما أنها كانت    نظرا لموقعها المهم المؤي، إلى القســطنطينية،؛  (1)لفتحها
- 214)نن ميخافي     ثيوفيلوسمث     ،األسرة العمورية  من  الروم  أبابرة  لبعض 

أشرف عندهم    نلغت من المكانة ما جعلهالك ذ ؛ ل(2)م(842-829هـــــ/  722
 .(3)من القسطنطينية

، فالراجح أن  بمكانة يينية كبيرة فهي عين النصرانيةكما تمتعت عمورية  
كان قد   ،(4) م(829- 820هـ 213- 204)  اإلمبرابور ميشي  الثاني العمور، 
تمجيدا للشهداء    ؛ثم رفعت إلى مطرانية  ،رفع نلده إلى أسقفية رفيسية مستقلة

 

ــه310الطبر،: أنو جعفر محمد نن جرير ) (1) تاريخ الرس  والملوك، تحقيق:   :م(922 ــــ
ــر،   ــ  إنراسيم، يار المعارف، مصـــــــــ ، 9، ام1966ه،1386، 2محمد أنو الفضـــــــــ

 .  58ص

  .413، صالروض المعطارالحمير،:  (2) 
Philip K. Hitti: Historyof The Arabs From The Earliest times to the 

present. Macmillan. Tenth edition.1970, p 301.  
تجارب األمم   :(م1030 ه421: تأنو علي أحمد نن محمد نن يعقوب )مســــــــكويه:  (3)

  ،م 2000  هــ،2،1420،  سروش، بهران  ،ق: أنو القاسم إمامييحق، توتعاقب الهمم
  .222، ص4ا

، في  ثيوفيلوسأول من اعتلى العرش من األســــــــــــــرة العموريـة وهو أنو اإلمبرابور    هو  (4)
ترجمة: محمد عبد : العرب والروم،  فازيليف  .عهده فتح المســـــــــــلمين كريت وصـــــــــــقلية

شـــــــــــــــعـيرة،   ــاي،  ـفؤاي  اـلهـــــ ــه:  ـــنـينراجـعـــــ ــاهـرة،    عــلي،  حســــــــــــ اـلقـــــ اـلـعرـبي،  اـلـفـكر  يار 
 .21م، ص1934هـ،1427
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الخليفة  وعرض عليهم    ،ين تم أسرهم في فتح عموريةذ ال  (42)  االثنين واألربعين
 .(1)اإلسدم فأنوام(841-833هـ 227- 218) المعتصم با 

 : تحصينات مدينة عمورية التاريخيةثانيا: 

  مAnastasius 1(491 -518) ســــــــتاســــــــيوس األولأن  اإلمبرابورقام  
  محبـاألنـه كـان    ؛(2)  في القرن الخـام  الميدي،  وتحصــــــــــــــينهـانبنـاء عموريـة  
أن كمـــا قيـــ     ،(3)، فبنى المـــدن والكنـــاف  ومـــد الطرق والجســــــــــــــورللتشــــــــــــــييـــد 

 

الخصــــي  أســـــر هؤالء القديســـــون في معركة عمورية وكانوا من قوايها ووجهافها، منهم   (1)
بـــــالقو،   المعروف  كراتيروس  ثيويور  الخليفـــــة   ،Theodoreالقـــــافـــــد  وعرض عليهم 

المعتصــــــم با  اإلســــــدم فأنوا، وتم قتلهم بعد ســــــبع ســــــنوات من األســــــر أ، في عهد 
(، وتمجيدا لذكراهم تم رفع عمورية م 846-841هــــــــــ  232-227الخليفة الواثق با  )
بارق منصور: .144فازيليف: العرب والروم، صم886هـــــــــــــ 272الى مطرانية عام  

)العصــــــر الوســــــيط( مصــــــر العربية للنشــــــر والتوزيع، المســــــلمون في الفكر المســــــيحي
 .87م، ص2008، 1القاهرة، مصر،  

A.Abou-Seada, Byzantium and Islam (9th-10 th) A Historical 

Evaluation of the Role  
Of Rilgion in Byzantine-Muslim Relations (Ph. D. Dissertation 

Birmingham 2000), p p,240-241.   

يدت في موعد ال يتجاوز  الحديثة، والتي أقرت بأن عمورية ا ما أثبتته الحفرياتذهو  (2) شــد
 ، وهي فترة تولي انستاسيوس األول للحكم.أواخر القرن الخام 

Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine city 

in Anatolia. p.180  

: تاريخ العالم القديم ويخول العرب مصــــــــــر، ترجمة: نيشــــــــــو، عبد  يوحنا النقيوســــــــــي   (3)
ــديق حميدة العربي: بعض اإلصـــــــــــدحات 137الحميد، ي.ن، ي.ت، ص .إيهاب صـــــــــ

ــيوس األول ) ــتاســــــــ م(، بحث  518-491الداخلية في عهد اإلمبرابور البيزنطي انســــــــ
 . 4، ص2، ا2015، 16منشور بمجلة البحث العلمي في اآلياب ، عدي
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والرأ، األول  ،(1)عموريـة هو من قـام نبنـاءم(  491-474)  ن زينو  اإلمبرابور
ــح،  ــيوس األولأن  وقد احتااأصــ ــتاســ أمواال كثيرة لإلنفاق على أعمال البناء   ســ

توفير األموال  ،اإليارية وإصــــــدحاته المالية  اســــــتطاع بكفافته  لكنهوالتشــــــييد، 
سـكه أربعة نقوي نرونزية    ،ه اإلصـدحات ذ ومن ه  ،(2)الدزمة لتحصـين عمورية

ســـــــــهلت التعام  التجار، وبالتالي أنعشـــــــــت    ،ندال من النقوي الصـــــــــغيرة  ،كبيرة
كما الغي ضريبة الخريسارغيريون  ،(3)فرض ضريبة على األراضيو   االقتصاي،

ryrionrgGhrysa (4)  ، الكوريال   كان يقوم بجمعها ضـــــــــــريبةألغى أيضـــــــــــا  و  
ــتبدله ننظام الجباية المباشــــــرة  ،)النقابات( المفروضــــــة على نلدتهم قام    ،(5)واســــ

أيضـا بصصـدح نظام تحصـي  الضـرافب عن بريق تعيين موظفين عرفوا باسـم  
إلزام وإجبار يافعي الضــــــــــــرافب على ســــــــــــداي   مالمدجبرون أو المدلزمون، مهمته

أقســــــــا  الضــــــــرافب المتأخرة عليهم، وكانوا قد اعتايوا الممابلة بعد يفع مبالغ  

 

(1)  Ramsay. W.M: the Historical Geography of Asia minor. 

Amestrdam adolf , m.hakkert,puplisher,1962, p231. 
(2) A.D. lee, From Rome to Byzantium, A.D. 363-565, Edinburgh, 

2013, pp. 160-164.  

  .128أسد رستم: الروم في سياستهم وحضارتهم، ص (3)
ضـــــــريبة كانت تجبى  ذسبا وفضـــــــة من جميع أصـــــــحاب الحرف والمهن ومن الخدمة   (4)

م( ندافع 498هــــــــــــــــــ 134والشــــحاذين والبغايا، ألغاها اإلمبرابور انســــتاســــيوس ســــنة )
أخدقي، حـيث رأ، أن اســــــــــــــتـفاية اـلدوـلة من أموال الشــــــــــــــحـاذين والبـغاـيا أمر ال يتفق 

إيهاب صــديق حميدة   ..128أســد رســتم: الروم في ســياســتهم، ص  وتعاليم المســيحية.
العربي: بعض اإلصـــــــــدحات الداخلية في عهد اإلمبرابور البيزنطي انســـــــــتاســـــــــيوس  

 . 10، ص2األول، ا
  ..128أسد رستم: الروم في سياستهم، ص م(.498هـ 134ألغي سنة ) (5)
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ه اإلصــدحات ســاعدت في ذ ، ومما ال شــك سيه أن ه(1)مالية لعمال الضــرافب 
وأنعشـت خزينة اإلمبرابورية، والدلي    توفير األموال الدزمة للبناء والتحصـين،

ــتاســــيوس ترك عند وفاته ثدثمافة وعشــــرين    اإلمبرابورأن    على ذلك  ألأانســ
ــب 320,000) ذهـــ ــ   حين  ،(2)( ربـــ العربيــــــة  ذكرت   في   أن  ،المصـــــــــــــــــــاير 
ــتاســـــيوس األول أن ــها  ء عموريةحينما شـــــرع في نناســـ ــاســـ وجد أثناء   ،وحفر أســـ

لدرجة أنه وفى بالنفقة على نناء أســـوار عمورية، وتبقى منه    ،الحفر ماال كثيرا
  .(3)على نناء نيعا وأييرة بعمورية منهشيء أنفق 

الروممن    الحصينة  عموريةوكانت     كان  حيث    ،أمنع وأحصن ندي 
  ، اإلحكام   شديد عاليا ضخما  الذ، شيد في أواخر القرن الخام  الميدي،  سورها  

بالحجر  كله  قدرة وصد  ،(4) نني  يدل على  نناء  مما  المستعملة في  المواي  بة 

 

صــــــــــديق حميدة العربي: بعض اإلصــــــــــدحات الداخلية في عهد اإلمبرابور البيزنطي  (1)
 .13، ص2انستاسيوس األول، ا

ــدحات الداخلية في عهد اإلمبرابور البيزنطي    (2) صـــــــديق حميدة العربي: بعض اإلصـــــ
 .16، 15، ص2انستاسيوس األول، ا

مروا الذهب  م(  957 ـــــه346)ت: المسعوي،: أنو الحسن علي نن الحسين نن علي   (3)
انن .  282، ص1م، ا1989ومعـاين الجوهر، يار الكـتاب العـالمي، نيروت، لبـنان،  

ا أنو  الكريماألثير:  عبـــــد  نن  نن محمـــــد  الكرم محمـــــد  أنو  )ت:   لحســــــــــــــن علي نن 
الكام  في التاريخ، تحقيق: عبد   القاضي، يار الكب العلمية،   :م(1232هـــــــ 630

 .302، ص1، ام1987هـ، 1407، 1  نيروت، لبنان،
م(: زين 1051هـــــــــــــــ 443الجرييز،: أنو سـعيد ند الحي نن الضـحاك نن محموي)ت:   (4)

، 1: عفـــاف الســــــــــــــيـــد زيـــدان، المجل  األعلى للثقـــافـــة، القـــاهرة،  األخبـــار، تعريـــب
 .28(، ص2انظر الملحق رقم ) .134، ص م2006هـ،1426

Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium–a byzantine city in 

Anatolia. p.180 
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شديد   ،السور أسنان  له  حماية    ،(1)الصدبة  ةوكانت  عبرها  المقات   يستطيع 
 من بعض الرسومات والصور المهيبة، كما لم يخلو السور    أجزاء من جسمه،

 ، صورة الثور الحجر، المنحوت   :مث   ،العديد من الصور  همرسوم ب  حيث كان
(  875,1)ر حوالي  ، وقد نلغ محيط السو (2)وغيرها من الصور  ،واألسد الرخامي

ما    ،مي  ثدثة  أ،  ملوك   (3)كيلومترات   (3) يعايل  على  جعلها عصية  مما 
 . (4) الفرس وتبابعة اليمن

  أربعة وأربعين نرجا،   يحو، كان    سور عمورية  إنومن الجدير بالذكر  
تأتي أهميتها في تأمين مكان للمدافعين الستعمال األسلحة من خدل فتحات 

من كانوا يقذفون  و   ،(5)األنراا مملؤه بالرجال واألسلحة  هذهكانت  ، حيث  الرمي

 

 .145ص : العرب والروم،فازيليف (1)
ــ 685) ت  الفرا نن هارون الطيب الملطي  ويوس أنانن العبر،: جريجور  (2) م  1286هـــــــــ

 .32م ، ص1991هـ، 1411: تاريخ الزمان، يار المشرق، نيروت، لبنان،(
محموي فاخور،، صـدح الدين خوام: موسـوعة وحدات القياس العربية واإلسـدمية وما  (3)

  .161صم، 2002، 1، مكتبة لبنان، نيروت، لبنان،  يعايلها بالمقايير الحديثة
Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium–a byzantine city in 

Anatolia. p.180 

ــ (4) ــر العباسـ ــيف: تاريخ األيب العربي العصـ ــوقي ضـ ــر، األول يشـ ، يار المعارف، مصـ
  .284م، ص2004، 16 

  كي لسـترنل: نلدان الخدفة الشـرةية، ترجمة: بشـير فرنسـي ، كوركي  عواي، مؤسـسـة (5)
: العرب والروم  فازيليف.  170م، ص1985هــ،  1405،  2الرسالة، نيروت، لبنان،  

 .141، ص
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عموريةخدلها   أسوار  من  يقترب  من  مقاليعهم    ،ك    (1) وعراياتهمبأحجار 
 .(2) وسهامهم سيقتلونهم

من قوة ومناعة عمورية، حيث  على الزياية    ثيوفيلوس حرص اإلمبرابور  
ليحتمي  ؛  (3) مافي يفاعي شديد العمق وجعله يحيط بعموريةأمر بحفر خندق  

بسبب   ؛سور وبناء ثغرالنترميم جزء من    (5)قافد عمورية ايتيوس  وكلأ،  (4) به
فوقع قسم من السور، غير أن    ،أن المطر أحدث سيد سبطت منه األرض 

إال بعد أن علم بقدوم الجيش    ،ولم يقم نبناء الثغر  اإلمبرابور القافد أهم  أوامر  
 ، وخروا اإلمبرابور من القسطنطينية  ،بقياية الخليفة المعتصم با   العباسي

  ، وجه السور بالحجارة  فبني  ،فبناه على عج  نناء غير متين  ؛فخاف من بطشه
،  (6) وجع  على السور أسنانا تشبه األسنان األولى    ،وصير من وراءه حشوا
 حث. كما سيتبين من الب

 

 ةعيف الكبار السـهام لرمي تسـتخدم  ،السـفن في تحم  المجانيق أنواع من صـغير نوع هي (1)
 شـــــــيت محموي  .قواسألا  رميات إليها تصـــــــ  ال نافية وأهداف يدةعب لمســـــــافات واحدة

الحرس الوبني الســـــــعوي،، المملكة  العربية  ،اإلســـــــدمية ربيةعال ســـــــكريةعال :خطاب
 . 161 صهـ، 1403السعويية، 

 .145فازيليف: العرب والروم، ص (2)
 .141: العرب والروم ، صفازيليف. 170كي لسترنل: نلدان الخدفة الشرةية، ص (3)

Ramsay. W.M: The Historical Geography of Asia minor.amestrdam 

adolf , M.hakkert,puplisher,1962 , p231.   
 .144فازيليف: العرب والروم، ص (4)
 .132هو بطريق وقافد لجند األنابولية. فازيليف: العرب والروم، ص (5)
تنبيه    :م(868 ــــــــــــــه255أنو عثمان عمرو نن بحر نن محبوب الليثي )ت:   الجاحظ: (6)

الملوك والمكايد، تحقيق: ياســر محمد ياســين الحســيني، جباس فاضــ  رحيم القدســي،  
.  230محمـــد كريم محمـــد الجميلي، يار الكتـــب العلميـــة، نيروت، لبنـــان، ي.ت، ص

== 
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بعوام  ببيعية ساعدتها على المناعة والمقاومة،  أيضا تمتعت عمورية
 .(1)حيث كانت تتميز بطق  شديد البروية خاصة في فص  الشتاء

عمورية تحصين  على  األبابرة  حرص  يتضح  سبق  ا  وتعاهدوه   ،مما 
ن  حرصوا على   ،ا الحد ذ ، ولم يقأ األمر عند هألسوارها  بالتجديد والترميم

 حيث عم  ،  وأييرةوكناف     احتياجات روحية من  تزويدها بك  ما يلزمها من 
الخام  )جنوب عمورية في  في    مجمع كنسي  إنشاءعلى    األبابرة   - القرن 
ما   اذ وه  ،على جانبها الشمالي الغربي  (2) بمعمويية  ة(، مكتملالميدي،  السايس

االكتشافات  أكدت على    الحديثة  أثبتته  بأكمله ألضرار  التي  المجمع  تعرض 
 وأشع   ،المعتصم با حاصرها الخليفة  م، عندما838هـ 223جسيمة في عام 

 . ، كما سيتضح نيانه(3) النيران على األرجح في السقأ الخشبي للكنيسة

 

 .145ص: العرب والروم، فازيليف
  النبراس في:  م(1236 ه633 انن يحية: أنو الخطاب عمر نن حســـن نن علي )ت: (1)

.  93، صم1946هــــــــــــــــــــ،  1365تاريخ خلفاء نني العباس، مطبعة المعارف، بغداي،  
  :م( 1256هـ 654)ت:  أنو المظفر يوسأ نن ِقْزأدوغلي نن عبد    سبط انن الجوز،:

ــلمان الباجور،، يار الكتب العلمية   مرآة الزمان في تاريخ األجيان، تحقيق: كام  ســــــــــ
 .265، ص 9انيروت، لبنان، 

ماء أصـفر للنصـارى  المعجمة، ومعناها: الطهارة وهو: لفظ معرب: معموذيت، بالذال   (2)
يغمســــــــــــــون سيــه ولـدهم معتقــدين أنـه تطهير لـه،   ،يقــدس ممــا يتلى عبيــه من اإلنجيــ 

لغيرهم. الحســــــــــــــيني  كـــــالختـــــان  الرزاق  نن عبـــــد  نن محمـــــد  )ت:   الزبيـــــد،: محمـــــد 
، 1تاا العروس من جواهر القاموس، يار الفكر، نيروت،    :م(1790هـــــــــــــــــــ 1205
  .417، ص8،اه1414

(3) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine 

city in Anatolia, p.180.  
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أيضا على تزويد عمورية بالخزانات والصهاريل   الرومان  األبابرةحرص  
  جع تاريخه إلى ر يوحمام عام    حمام روماني  فقد أنشأ نها  ،والحمامات العامة
ه ذ ، ولكن تم هجر هالفرجية   ت الحماما، فضد عن  الميدي،  القرن السايس

- هــ223)ها وترميمها بعد تعرضها للتدمير في عام  فولم يتم أعاية ننا   ت الحماما
امتألت المنطقة المحيطة بالحمام بعدي من التركيبات المنفصلة  كما  ،  م(838

العنب  تنتل كميات كبيرة من  بعمورية  كانت صناعة رفيسية  حيث  ،لعصر   ،
مزارع  و ،  النبيذ  في  موجوية  القديمة  والزيت  النبيذ  معاصر  معظم  في  كانت 

ألن المنشآت استمرت في الوجوي حتى   ا ما أكدته الشواهد األثرية؛ذ عمورية، وه
، المقانر  إنشاءكما تم    ،(1) م(838- هــ223) تم يفنها نتدمير المدينة في عام  

كما كان  ،  (2)   الحجرية القديمةوالتي كانت  تمتد جنًبا إلى جنب مع المحاجر  
، مما يدل على أن عمورية جزء  (3) الرومانيةة  عروض المصارعيقام بعمورية  

 اتها. ال يتجزأ من الحضارة الرومانية في تحصيناتها وك  مقوم

  

 

(1) Chris Lightfoot– Mücahide Lightfoot, Amorium–a byzantine city 

in Anatoliapp, 180    
ه المنشــــــآت والتي اســــــتمرت في الوجوي حتى يفنها نتدمير المدينة في  ذتم اكتشــــــاف ه (2)

  م.838  هــ223عام 
Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine city 

in Anatolia. p.180  
ين أثنــاء المصـــــــــــــــارعألحــد  يليــ  ذلــك أنــه تم العثور على جزء من تمثــال من الطين     (3)

 الحفريات.

Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine city 

in Anatolia p.180  
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 في العصر العباسي   المواجهات الحربيةثر تحصينات عمورية على  أ:  ثالثا
 :(1) لاألو

 

كانت هناك العديد من المحاوالت لفتح عمورية في العصــــــر األمو،، وكانت أولها في   (1)
ــفيان الذ، أعد حملة لفتح   م 680-661هـــــــــــــــــ 60-41عهد الخليفة معاوية نن أني سـ

ة اننه يزيد، ووصـ  إلى أبراف عمورية ولكن القافد اندرياس تمكن القسـطنطينية بقياي
ــتمن ا ــتخدام البيزنطيين ألول مرة للنار اإلغريقية  ،يدأعايتها من ســــــــ األمويين؛ الســــــــ
بحريـة؛ ألنهـا  نســــــــــــــبـت إلى اإلغريق وهم البيزنطيون، وتعرف أيضـــــــــــــــا بـالنـار ال  التي

لم تطفئها المياه ن  زايتها ضــد الســفن في البحار، وعلى الجند في البر، و  اســتخدمت
اشــــــــتهرت في العصــــــــر   الشــــــــام)من أعمال  هليوبولي  اشــــــــتعاال، اكتشــــــــفها رج  من
ممن   وتعني مدينة الشـــــــــم ، وهي اآلن مدينة بعلبك( بولي الســـــــــلجوقي باســـــــــم هليو 

، واســـــــــتطاع أن  قد هاجر إلى القســـــــــطنطينية، وكان ءقوا أعمال الهندســـــــــة والكيمياذح
، وانتهت الحملة بصرســــال هاالتي كان المســــلمون يحاصــــرون  يصــــ  الختراعه في الفترة

لمفاوضــــة الخليفة في   ؛اإلمبرابور البيزنطي وفد بقياية رج  يدعى يوحنا إلى يمشــــق
ســـــــيطر عليها الخليفة  وتم عقد الهدنة نين الطرفين لمدة ثدثين ســـــــنة. كما    ،الصـــــــلح

طينية، لكن القافد القســـــــــطنم أثناء حملته على  669/هـــــــــــــــــــــــ49يزيد نن معاوية ســـــــــنة  
وفي عهد الخليفة الوليد نن عبد   .اســـــــــتعايته تمكن من  Andreasالبيزنطي اندرياس  

ســــتطاع أخيه القافد األمو، مســــلمة نن عبد الملك  ا  م(714-705ه 96-86)الملك  
، وفي عهد الخليفة  (م707/هــــــــــــــــــ88)يحر جيشــــا نيزنطيا على أبراف عمورية ســــنة 

 ،أحد قواي مســلمة نن عبد الملك(  م717هــــــــــــــــ 98) كن ســنةســليمان نن عبد الملك تم
وانتهى األمر نرفع الحصــــــــــــــــار عن  ويـــدعى ســــــــــــــليمـــان من محـــاصــــــــــــــرة عموريـــة،  

فتوح    :م(892هـــــــــــــــــــــــ 279البدذر،: أحمد نن يحيى نن جانر نن ياوي )ت: .عمورية
ــ،1408البلدان، يار ومكتبة الهدل، نيروت،   الطبر،:  .  167،  165صم.  1988هــــ

. إنراسيم أحمد العدو،: األمويون 439، ص6.ا241، ص4، االملوكتاريخ الرس  و 
ــليمان: نيروت العتيقة، يار  188-185،  170-157، صوالبيزنطيون  .شــــــــــــفيق ســــــــــ

 .74، ص 2009الحضارة الجديدة، الرياض، المملكة العربية السعويية، 
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في العصـر   المواجهات الحربيةكان لتحصـينات عمورية أثر كبير على  
العباســـــــي األول، فنتيجة لمناعتها وشـــــــدة تحصـــــــيناتها تم اختيارها لتكون مقًرا  
ــك سيه أن   ــابع الميدي،، ومما الشـ ــأ القرن السـ ــول، في منتصـ لجيش األناضـ
ــد الجيش   ــًيا لصــــــــ ــكرية المتمركزة بعمورية لعبت يوًرا رفيســــــــ هذه القوات العســــــــ

ــيحي كك العباســــــي، والدفاع لي  فقط عن نيزنطة ولكن عن ال  ،(1)عالم المســــ
  منزال لبعض أبابرة الروم من األســـرة العمورية،أنها كانت  لك  ذ باإلضـــافة إلى 

ــيين ــعب على العباســـ ــيناتها، وبالتالي صـــ في    مما زاي من عنايتهم نها وبتحصـــ
 من المحاوالت يمنعهم   ، ولكن هذا لم(2)اقتحام أسـوارها األول  العصـر العباسـي
ــام   ــدة القتحـ ــديـ ــا الحصــــــــــــــينـــة؛العـ ــا المهم المؤي، إلى   أســــــــــــــوارهـ نظرا لموقعهـ
- 158في عهـد الخليـفة المهـد،  ه المحـاوالت ذ وـكاـنت أولى هـ،  القســــــــــــــطنطينـية

  ،م 779/هـــــــــ162سنة    (4)بقياية الحسن نن قحطبة،  (3)م 785- 774 هـــــــــ691
 

(1) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine 

city in Anatolia, p.180  
  .413، صالروض المعطارالحمير،:  (2) 

Philip K. Hitti: Historyof The Arabs From The Earliest times to the 

present. Macmillan. Tenth edition.1970, p 301.  
تاريخ خليفة    :م(854هــــــــــــ 240انن خيا : أنو عمرو خليفة نن خيا  نن خليفة )ت:   (3)

هـ  1397،  2نن خيا , تحقيق: أكرم ضـــــــياء العمر، مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة, نيروت،  
 .144: العرب والروم، صفازيليف. 437م، ص1976،

الطافي، ولي أرمينية للخليفة أني  نن شـبيب نن خالد نن معدانهو الحسـن نن قحطبة   (4)
ثم استقدمه )سنة م،  753هــ 136م( سنة  775- 753 هــ158-136)جعفر المنصور

غزا ،  نن علي  المسـاعدة أني مسـلم الخراسـاني، على قتال عبد      م(754هــــــــــــــــ 137
، فأوغ  في ندي الروم،  ألأ(  80.000  )  في ثمانين  م(778هـــــ 162الصاففة )سنة 
ــنة  توفي في بغداي ،  392،  7الطبر،: تاريخ الرســــ  والملوك، ا.  م(797 ه181)ســ

ــد   28، ص8.، ا500 محمــــ نن  علي  نن  الرحمن  ــد  عبــــ الفرا  أنو  الجوز،:  انن 
== 
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نهما  أإال   ،م 809-786هـــــ 193-170خدفة هارون الرشيد  وثانيها كانت في
كما كان نها قوة عســـكرية ضـــخمة مما   ،هابســـبب حصـــانة أســـوار   ؛باء بالفشـــ 

- 813  هـــــــ 218-198)  ، كما أن الخليفة المأمون جعلها عصية على العرب 
م( للري  833هـــــــــــــــــــ 218خرا بقواته بحملة انتقامية لفتح عمورية عام)  (م833

،  (2)وبرســوس (1)ثيوفيلوس على مدينتي المصــيصــة  اإلمبرابورعلى هجمات 
  باســــــــــــتعداي   اإلمبرابور، وعندما علم    (1600ألفا وســــــــــــتمافة نف )حيث قت   

أرســـــــــــــ  إليه رســـــــــــــ  يعرض عليه الهدنة لمدة خم   للخروا الخليفة المأمون 
ــنوات مقان  مبلغ ماف ،  ة ( يدفعها اإلمبرابور للخليف100.000ألأ يينار)  ةســـــ

  كما تعهد نري األسرى المسلمين، ولكن شر  أن يري الخليفة ك  ما افتتحه من
ــي البيزنطية،   ــدم أو  األراضـــــ ــتر  لقبول الهدنة اإلســـــ لكن الخليفة المأمون أشـــــ

لك واصـــــــ  الخليفة المأمون  ذ الجزية، وهو أمر رفضـــــــه اإلمبرابور وشـــــــعبه، ل
متخذا بريقه في أســـيا الصـــغرى  وخرا لفتح عمورية  ، (3)اســـتعداياته العســـكرية

مما تســـــبب  عام غير أن مرضـــــه بالحمى الشـــــديدة التي أيت لوفاته في نف  ال

 

تحقيق: محمــد عبــد القــاير   المنتظم في تــاريخ األمم والملوك، :م(1200ه 597)ت:
نيروت،   ــة،  العلميـــــ الكتـــــــب  يار  ــا،  عطـــــ ــاير  القـــــ ــد  عبـــــ مصــــــــــــــطفى  ــا،  ، 1عطـــــ

 .58، ص9ام، 1992هـ،1412
نطــاكيــة وبدي الروم تقــارب مــدينــة على شــــــــــــــــابم جيحــان من ثغور الشــــــــــــــــام نين أ  (1)

 .145، ص5.الحمو،: معجم البلدان، ابرسوس
،  4.الحمو،: معجم البلـدان، امـدينـة نثغور الشـــــــــــــــام نين أنطـاكيـة وحلـب وبدي الروم  (2)

 .28ص
.أســــــمت غنيم: اإلمبرابورية البيزنطية 625، ص8الطبر،: تاريخ الرســــــ  والملوك، ا (3)

 .114م، ص1982وكريت اإلسدمية، يار المعارف، القاهرة، مصر، 
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  ن من اختراقلم يتمكن الخلـفاء العـباســــــــــــــييـلك  ذ ـلو ،  (1)عـدم اكتـمال الحمـلة،في 
 .(2)المعتصم با في عهد الخليفة  إال أسوار عمورية

الرغم من تحذير  على   تحديدا  عمورية المعتصـم با قصـد  يرجع سـبب و 
، باإلضـــــــــافة إلى (3)ن النصـــــــــر لعدوهأو   هزمخرا لفتحها    إن  له بأنه  نيالمنجم
اإلمبرابور  عتــداءات  على ا ري  لل  ؛(4)كــانــت يومئــذ في أزهى أوقــاتهــالــك أنهــا  ذ 

؛ ألنه تحين فرصــة انشــغال الخدفة العباســية  واالنتقام منه  ثيوفيلوسالبيزنطي  
ــاكلهـــا الـــداخليـــة وكـــان على رأســــــــــــــهـــا حركـــة بـــابـــك الخرمي ســــــــــــــنـــة    ،بمشــــــــــــــ

وجمعهما   اإلمبرابور البيزنطيب  كان على عدقة، الذ،  ( 5)م816هــــــــــــــــــــــ 201
 

ــ  والملوك، ا (1) ــمت غنيم: اإلمبرابورية البيزنطية  .650، ص8الطبر،: تاريخ الرسـ أسـ
 .114، ص

 .144: العرب والروم، صفازيليف (2)
القول  م(: 1072 ه463:  تنو بكر أحمــد نن علي نن ثــانــت )أيــب البغــداي،:  الخط  (3)

في علم النجوم، تحقيق: يوســأ محمد الســعيد، يار أبل ، الرياض، المملكة العربية 
 .200م، ص1999هـ، 1420،  1السعويية،  

 .144: العرب والروم، صفازيليف (4)
ندعوة   ن ،في عهد الخليفة المأمو في المنطقة المحصـورة نين أذربيجان وأرمينية ظهر  (5)

جاوندان نن ســـــه ، واليه تنســـــب الخرمية وهم الذين يتبعون الشـــــهوات ويســـــتبيحونها، 
وقد حاربه الخليفة  عاما،  22م، أ، ما يقارب  836/هـــــــــــــــــ222وقد اســـتمرت إلى ســـنة 

سيما نين أريني  وزنجان، فلما   المأمون غير أن بابك هزم عســــــــكره وخرب الحصــــــــون 
ولي الخليفة المعتصــــم بعث أني ســــعيد محمد نن يوســــأ فبنى الحصــــون التي خربها 
وشــــــــحنها بالرجال واألقوات، وحفظ الســــــــانلة لجلب الميرة. وبينما هو في ذلك أغارت 
بعض ســرايا بابك نتلك النواحي فخرا في بلبهم واســتنقذ ما أخذوه، وقت  كثيرا وأســر  

ــرى إلى  أكثر، و  ــمالخليفة  بعث بالرءوس واألسـ ــا كبيرا بقياية   المعتصـ با ، فجهز جيشـ
األفشـــــــــين، وجرت معارك عديدة نين الجيشـــــــــين، انتهت نهزيمة بابك وهربه، غير أن  
== 
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ــية؛ ل ــديد للخدفة العباســ مكاتبة اإلمبرابور البيزنطي  بابك ب لك قامذ العداء الشــ
ــية ــغط عليهليهاجم الدولة العباســـ ــتجماع قواه،   ؛ لتخفيف الضـــ ووعده  لحين اســـ

اســـتجاب    وبالطبع  ،ويشـــجعه على الهجوم  ؛ لكي يؤثر عليهالمســـيحيةباعتناق  
  ين ســاعدوا توماسذ انتقاما من العباســيين ال  ؛اإلمبرابور البيزنطي لدعوة بابك

ــقلبي Thomas Sclavinian  الصـ
ــد اإلمبرابور (1)  قام بمهاجمة  ، ففي ثورته ضـ
  (2) ومعه ملوك نرجان   كبيرة،  بحملة عســكرية  ،الثغور في شــمال الشــام والجزيرة

ــقالبة  (3)غاروبل ــا فرس (5)وغيرهم ممن جاورهم من الملوك  (4)والصـ ، وفيهم أيضـ
  ،مقــاتــ  (  000,100)  ، وبلغ عــديهم جميعــا مــافــة ألأ(6)أتبــاع بــابــك الخرمي

 

.الطبر،: تــاريخ الرســــــــــــــــ   321البدذر،: فتوح البلــدان، ص.األفشــــــــــــــين ةبض عليــه
  .556، ص8والملوك، ا

ورة ضـــــــــــــد اإلمبرابور لمدة عامين، وأيده الخليفة  هو رج  ســـــــــــــدفي األصـــــــــــــ ، قاي ث( 1)
المأمون، ولكن نجح اإلمبرابور ميخافي  في القضــــــاء عليه.بارق منصــــــور: نيزنطة 

 .131، ص1والعالم الخارجي ،ا
الخزرن  (2) نواحي  الرومي )ت:   .لـــــد من  عبـــــد    نن  يـــــاقوت  عبـــــد    أنو  الحمو،: 

  ،م 1995هــــــــــــ،1415، 2  معجم البلدان، يار صاير، نيروت،  :(م1228 ــــــــــــه626
 .373، ص1ا

  الحمو،: معجم البلدان، الشــمالية نينها وبين ندي الروم عشــر مراح .مدينة الصــقالبة   (3)
 .485، ص1ا

 .416، ص3ا الحمو،: معجم البلدان،  .ندي نين نلغار وقسطنطينية (4)
جــان كلوي   .124ص  يف: العرب والروم،فــازيل.  31تــاريخ الزمــان، صانن العبر،:    (5)

شــــــــــــــينـية: ـتاريخ نيزنطـية، ترجمـة: جورا زـناتي، يار الكـتاب الجـدـيدة، نيروت، لبـنان، 
 .70، صم2008، 1 

ان على ـيد الـقاـفد ذـكان هؤالء من أتـباع ـباـبك الـفارين إلى الروم، عـقب هزيمتهم في هـم (6)
ــحق نن إنراسيم نن مصــــــعب، فجندهم الطبر،: تاريخ   .وزوجهم وأواليهم  ثيوفيلوس  اســـ

 .125ص فازيليف: العرب والروم، .38، ص9الرس  والملوك، ا
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  ،( 1) جند، نيزنطي   70.000م، منهم سـبعين ألأ  838/هــــــــــــــــ223وذلك سـنة  
انـــت تخرا منهـــا  كـــ  ؛ ألنهـــا(2)في زبطرةأعمـــال خطيرة  وقـــد قـــام اإلمبرابور بـــ

ــد الروم، مث  وقطع آذانهم    ،وســـــــــم  أعينهم  ،التمثي  باألســـــــــرى  الغزوات ضـــــــ
، وأســــــر ما  ، كما قت  من نداخ  الحصــــــون من الرجالوإحراق المدن ،وأنوفهم

شملت المسلمين    ،، وكانت مذبحته للجميع عامةامرأة   (1000)  يزيد على ألأ
ــيحيي ــا حاصـــــــر  ثم    ،(3)واليهوي   نوالمســـــ ــمشـــــ   ،وهزم نجدة أتت إلنقاذها  ،(4)شـــــ

والرهافن يون    بالســـبيواكتفى   ،(6)ملطيةثم تقدم على    ،(5)وأحرقها وســـبى أهلها
، (7)ألنهــا فتحــت أنوانهــا وأبلقــت من كــان فيهــا من أســــــــــــــرى الروميخولهــا؛  

من هجوم    الروم  تخوفوالحقيقـــة أن عـــدم يخولهم ملطيـــة كـــان راجعـــا إلى  
الخليفة المعتصــــم با     خاصــــة بعد وصــــول أخبار تفيد بأن، الجيش العباســــي

 

شــــعر الحرب في أيب العرب في العصــــرين األمو، والعباســــي إلى   زكي المحاســــني:   (1)
 .178م، ص1961عهد سيف الدولة، يار المعارف، مصر، 

  ة الحدث في أبراف ندي الشـام، وهيوعلى مقربة من نلد  مدينة نين ملطية وسـميسـا  (2)
اآلن نف  موقع مدينة فيران شـــــــــــهر على نهر ســـــــــــلطان ســـــــــــو جنوب غربي ملطية. 

  .125ص فازيليف: العرب والروم، .131، 130، ص3االحمو،: معجم البلدان، 

 .56، ص9، االطبر،: تاريخ الرس  والملوك (3)
وكدهما  ،هي غير سميسا ، و الوية وغربيها خرتبرتشرقيها بتقع على شابم الفرات   (4)

 .362، ص3يقعا على شابم الفرات.الحمو، معجم البلدان، ا
ــي واإليار،    لعصــــر العباســــي األول،عبد العزيز الدور،: ا (5) ــياســ ــة في التاريخ الســ يراســ

فـازيليف: العرب   . .194م، ص1997،  3والمـالي، يار الطليعـة، نيروت، لبنـان،  
  .127 والروم،

 .192، ص5. الحمو،: معجم البلدان، ااإلسكندر هانناتتاخم الشام. نلدة رومية  (6)
  .127 فازيليف: العرب والروم، (7)
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ــريعة لنجدتها وأه  الثغورجهز  ــكرية ســ ــهم عجيف نن    (1)قوات عســ وعلى رأســ
 .(3)وعمر الفرغاني (2)عنبسة

بابكثيوفيلوس    يتضح مما سبق أن تحالأ اإلمبرابور اعتدافه  و   ،مع 
  المعتصم با  ليفة  الخ  يفعت األسباب التي    منكانت    ؛اإلسدميةعلى الثغور  
ه األسباب هي المحرك الوحيد له،  ذ نها لم تكن هأ عمورية، غير    لإلغارة على

نه ال مراء في أن مواجهة البيزنطيين كانت من أبجديات السياسة الخارجية  أن   
مما يقصد له من ندي الروم    ءلم يكن شيحيث "نشأتها،    ذ العباسية منللدولة  

المدينتين هاتين  من  وأنقرة  (4) "أعظم  عمورية  ه(5) أ،  أن  ذ ،  إلى  باإلضافة  ا 
الوصول   بريق  يسه   عمورية  على  بجانب  (6) القسطنطينية  إلىاالستيدء   ،

 والدينية. أهميتها التاريخية والسياسية واإلستراتيجية

الخليفة  وارتبط   با تحرك  البيزنطيين  المعتصم  من  بقصة    ،لدنتقام 
الهاربون الفظافع التي ارتكبها    حكي  مشهورة أوريتها بعض المصاير، حيث 

 

  لعصـر العباسـي األول،. عبد العزيز الدور،: ا158ص  4الحمو،: معجم البلدان، ا   (1)
 .194ص

ــم، وهو من قام   (2) بمحاربة الز ، لكن ســـــخط أحد قواي الخليفة المأمون والخليفة المعتصـــ
انن   الشتراكه في محاولة اغتياله.  ؛م838هـــــــــ 223عليه وقتله الخليفة المعتصم سنة 

  .85، ص11المنتظم، ا الجوز،:

قافد له خبرة في أمور االســـــــتطدعات الحربية وإرســـــــال العيون، أرســـــــله الخليفة لنجدة  (3)
، 9، االرســـــــــــــــ  والملوكالطبر،: تــاريخ  .  أهــ  زبطرة، وكــان من قواي حملــة عموريــة

 .57،58ص
 .144: العرب والروم ، صفازيليف. 58، ص9، االطبر،: تاريخ الرس  والملوك (4)
 .272، ص1الحمو،: معجم البلدان، ا .مدينة مشهورة بأرض الروم تعرف بانكوريه (5)
 .133، ص1بارق منصور: نيزنطة والعالم الخارجي، ا  (6)
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بصخبار الخليفة    ،وقام رج  شاهد جيان كان بعموريةمع أه  الثغور،    اإلمبرابور
قد لطمها على   ،(1)تدعى شراة العلويةامرأة علوية هاشمية    بأن  ،المعتصم با 
عساه    متهكما:  فقال لها العلل  ،المعتصم با ، فاستنجدت بالخليفة  وجهها علل

توعد و غضب    ،كدمه  المعتصم با فلما سمع    ،(2) أن يأتيك على خي  نلق
 ، (3) وسار إليه على الخي  البلقندأ يعد الجيوش    لكذ العلوية؛ ل  ذ بالغزو وإنقا

كان    ،فتح عمورية  فصنلك  ذ وبناء على    ،(4)جاء البريد بأخبار تلك الحملة  كما
أسبابه  الخليفة    من  با تلبية  التي    المعتصم  المأسورة  العلوية  المرأة  لنداء 
 مايحا الخليفة المعتصم با :   (5) أنو تمامعر  اا يقول الشذ وفي ه،  استنجدت به

 

: شــــــــــــــعر الحرب في أيب  . زكي المحاســــــــــــــني158ص  4البلدان، ا  الحمو،: معجم  (1)
 . 179العرب، ص 

ارتفاع التحجي  إلى  ويراي به البلق والبلقة مصـــدر األنلق   وقي ســـواي وبياض،  خي  به  (2)
(  م 1311ه 711)ت:انن منظور: جمال الدين أنو الفضـ  محمد نن مكرم    .الفخذين

أحمد حســــــــب  ، هاشــــــــم محمد محمد لســــــــان العرب، تحقيق: عبد   علي الكبير، 
 .347، ص5، االقاهرة، ي.ت ،الشاذلي، يار المعارف

ــ   821: أحمد نن علي نن أحمد الفزار، )ت: ،القلقشند (3) صبح األعشى    :م(1418هـــــــ
 .287، ص3، افي صناعة اإلنشاء، يار الكتب العلمية، نيروت، ي.ت

م( األنباء في تاريخ 1184هـــــــــــــــــــــــــ 580انن العمراني: محمد نن علي نن محمد )ت:  (4)
ــ    1421،  1،  يار اآلفاق العربية، القاهرة، قاســـم الســـامرافيالخلفاء، تحقيق:    ،هـــــــــــــــ

 .105، صم 2001
في جاســم )من قرى حوران   م(806هـــــــــــــــــ 190عام )  نن أوس نن الحارث الطافي، ولد  حبيب (5)

ــتقدمه   ــر، واســ ــورية( ورح  إلى مصــ ــم  الخليفة  بســ إلى بغداي، فأجازه وقدمه على با  المعتصــ
ــعراء وقته ــنتين حتى توفي نها ؛شــــ ــ ، فلم يتم ســــ ــنة  فأقام في العراق. ثم ولي نريد الموصــــ ســــ

يار  األعدم،  الزركلي:.خير الدين   130، ص11(.انن الجوز،: المنتظم، ام846 هـ231)
  .165، ص2، ام2002هـ،  15،1422العلم للمديين، نيروت،  
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 (1) كأس الكرى ورضاب الخري العرب    ...  لبيت صوتًا زبطريًا هرقت له 

  االنتقام   أراي المعتصم  ن الخليفة  إ  ،أيضا من أسباب فتح عموريةوقي    
التي هي    ،ذلك هجم على عمورية؛ ل(2) مسقط رأسهكانت    ألن زبطرة؛  لنفسه

المعتصم با     الحقيقة أن الخليفة  ، ولكن(3) اإلمبرابور البيزنطي  مسقط رأس
هذه أسطورة ذكرت لتقرن نين ما  أن    ، ومن المؤكد (4) ولد نبغداي ولي  نزبطرة

وما أصاب عمورية على يد الخليفة    ،أصاب الثغور اإلسدمية على يد الروم
 .(5) المعتصم با 

األخير،  مجتمعة    األسباب ه  ذ ك  ه المعتصم  عدا  الخليفة  با   يفعت 
كان يتوجب عليه القبض    ،إليهالى العزم لفتح عمورية، ولكن قب  المسير  ع
 .(6)لكذ له تحقق ما كان يصبو إليه وتم  وقد  ،بابك الخرمي وقتله ىعل

 

م(  1167هـــ 562: أنو المعالي محمد نن الحسن نن محمد نن علي )ت: انن حمدون  (1)
 .143، ص4م، ا1996ـ، ه1417، 1التذكرة الحمدونية، يار صاير، نيروت،  

ي أيب العرب، شـــعر الحرب ف . زكي المحاســـني:  141: العرب والروم ، صفازيليف (2)
 .170كي لسترنل: نلدان الخدفة الشرةية، ص .180ص

Michael J. Decker, The Byzantine Dark Ages., vol. 2, p487. 

George finlay: A History of Greece from its conquest by the Romans 

to the present time,at the clarendon press, Volum 2,p158.  

شـــــعر الحرب في أيب العرب، . زكي المحاســـــني:  141: العرب والروم ، صفازيليف (3)
 .180ص

 ،غرب اإلسدمييار ال  ،: بشار عواي معروفالخطيب البغداي،: تاريخ بغداي، تحقيق    (4)
  .547، ص4ا، م2002 ،هـ 1422، 1   ،نيروت

 . .127: العرب والروم، صفازيليف (5)
 .129، صفازيليف: العرب والروم (6)
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االستعداي للمعركة،    أحسن  المعتصم با الخليفة  ومما ال شك سيه أن  
  ، إعداي العدة والعدي   فضد عنأكبر جيش في تاريخ الخدفة العباسية،    حيث قاي 
لدى الذ،   العسكر،  الفكر  النفسية في  الحرب  أساليب  أسلوب من  يعد  كان 

، جيوش الخليفة المعتصم با  من خدل استعراض القوة في صفوف األعداء
حملتهف من    كبيرةالعسكرية  ال  كانت  كبير  بعدي  والمعدات  األسلحة  مجهزة 

خرا الخليفة  و وأمر أن تنقش عمورية على األلوية والتروس والدروع،    ،الحربية
  1  -ـه223  يوم االثنين لليلتين خلتا من جماي، األولى سنة)  المعتصم با 
سنة   نيضاء    (م838أنري   الصوف  من  يراعة  الغزاة   ومعمموعليه    ، بعمامة 

غربي  ةبالة سامراء في منطقة العيون    ،وعبر نهر يجلة وعسكر عند الجسر
فأقبلت   ،، ونصبت األعدم على الجسر ونوي، بالنفير والمسير للجهاي ،  (1)يجلة

،  وبلغت كثرة الناس لدرجة صعب إحصافهم   ،المتطوعة من جميع األمصار
األعداي  إن  قي   ألأ    حيث  وثدثون  ألأ  وقي     (2) 130.000مافة  مافتي 

نها نلغت أ  :بالغ بعضهم وقالو   ،(3) 300.000قي  ثدثمافة ألأو ،  200.000
  سيالق المحاربين الذين نلغو خمسين   إلى  باإلضافة،  500.000  خمسمافة ألأ

والمتطوعة من أه  الثغور الذين انضموا إليهم أثناء  مقات ،    50.000  ألأ

 

. محمـد زنبير: وـثافق ونصــــــــــــــوص 106انن العمراني: األنـباء في ـتاريخ الخلـفاء، ص  (1)
م،  1985البيضـــــــــاء، المغرب، الدولة اإلســـــــــدمية في ظ  الخدفة العباســـــــــية، الدار  

 .112ص
 .39، ص6انن األثير: الكام  في التاريخ، ا  (2)

George finlay: A History of Greece from its conquest by the Romans, 

Volum 2,p158.  

 .93تاريخ خلفاء نني العباس، ص النبراس فيانن يحية:  (3)
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ومعهم خمسون    ،(1)تاجر ومكار  30.000ثدثون ألأ  المسير، كما كان هناك  
  80.000وثمانون ألأ  ،(2) بغ   20.000وعشرون ألأ    ،جم   50.000ألأ  

وقد نلغت تكلفة    ،(4)كما أن النفابين جهزوا بمدب  ال تحترق   ،(3) خي  أنلق
  .(5) ب هذ قنطار الحملة ألأ 

 

أحمـال النـاس على يانتـه. انن منظور: مفـاعـ  يكر، الـدواب، وهو أيضـــــــــــــــا من ينقـ     (1)
 .218، ص15لسان العرب، ا

: تــاريخ الرهــاو،  الميدي،(  الثــاني عشــــــــــــــرالهجر،   الســــــــــــــــايس)ت: القرن  مجهول:    (2)
   .48م، ص1986المجهول: ترجمة: ألبير أنونا، مطبعة شفيق، بغداي، 

 .265، ص9مرآة الزمان، ا سبط انن الجوز،: (3)
ــور الوســــــطى، ترجمة: فؤاي   (4) ــة في العصــــ ــرق في الغرب خاصــــ جورا يعقوب: أثر الشــــ

 .31م، ص2020حسنين علي، يار العالم العربي،يني، اإلمارات العربية المتحدة، 
انن منظور: لســـــــــــــــان العرب،   هـب.ذيزن القنطـار مـافـة ربـ  وقيـ  أربعين أوةيـة من    (5)

. فـازيليف:  121يـة ، ص  . أســــــــــــــمـت غنيم: اإلمبرابوريـة البيزنط3753، ص  40ا
 .155، صالعرب والروم
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، وتم تعيين  قســــــــــم الجيش إلى ميمنة وميســــــــــرة وقلب ومقدمة وســــــــــاقةو 
على الميمنة، وعلى الميســــرة جعفر    (2)على المقدمة، وايتاخ التركي  (1)اشــــناس
  ، وعلى القلب عجيف نن عنبســـــــــــة،(4)، وعلى الســـــــــــاقة بغا الكبير(3)نن يينار

 

اشـــــــتراه الخليفة    كان مملوكا لنعيم نن خازم أني هارون نن نعيم، ،غدم تركي شـــــــجاع (1)
ــم ــبح من كبار قوايه،   با ، المعتصـــــ ام ومصـــــــر وأصـــــ ــ  للخليفة  ولي إمرة الجزيرة والشـــــ

ألأ ألأ  ، ونظروا ِفي أدْعطيــات المعتصــــــــــــــم ألشــــــــــــــنــاس فبلغــت أربعين  بــا   لواثقا
اليعقوبي: أحمد نن إســحاق أنو م.  866هـــــــــــــــــ 252توفي ســنة يرهم،   40,000,000

البلدان، يار الكتب   :م(904هـــــــــــــــــــ 292يعقوب نن جعفر نن وهب نن واضـــــح )ت:  
. الذهبي: شم  الدين أنو 55صم،  2002هـــ،  1422،  1  ،، لبنانالعلمية، نيروت

تاريخ اإلسـدم ووسيات   :م(1347هـــــــــــــــ 748عبد   محمد نن أحمد نن عثمان )ت: 
 ،المشاهير واألعدم، المحقق: عمر عبد السدم التدمر،، يار الكتاب العربي، نيروت

 .88، ص19، ام1993ـ، ه1413، 2 
م، وكان بباخ 814هـــــــــــــــــ 199غدم خزر، اشـــتراه المعتصـــم من ســـدم األنرش ســـنة  (2)

- هـــــــــــــــ227ثورة األكراي سنة م، وأخمد  839-هـــــــــــــــ225كما ولي اليمن سنة   ،الخليفة
 .797، ص5،ا. الذهبي: تاريخ اإلسدمم، قتله الخليفة المتوك 841

ــبح من  هو جعفر نن يينار نن عبد   الخيا ، (3) ــم ثم أصـــــ كان خيا  الخليفة المعتصـــــ
م هو وعجيف نن عنبســة إلى  830هـــــــــــــــــ 215المأمون ســنة   الخليفة  أشــخصــهقوايه،  

م إلى  836هـــــــ 222أشخصه المعتصم سنة  صاحب حصن سنان فسمع وأباع، كما 
ــ866ه  255-252) كما ولى للمعتصم والواثق والمعتز  األفشين مديا، ،   (م 868-ـــ

ــ 252-248) وفي خدفة المســـــــتعين قام بغزو الصـــــــاففة ســـــــنة   م(866- 862هـــــــــــــــــــ
ــان  م863هـــــــــــــــــــــ 249 ــابه البرص. الجاحظ: البرصــــ . قال الجاحظ أنه كان ممن أصــــ

ي واـلحـوالن  ــان  واـلعـمـيـــــ ــان  ـنـيروت، واـلعـرجـــــ ــ ،  اـلجـيـــــ م،  1989ه،    1410،  1ار 
 . 29، ص9. الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا168ص

ن نن ســــــــه  الوزير. (4) ثم أصــــــــبح من كبار القاية األتراك في الجيش كان مملوكا للَحســــــــَ
 .1093، ص5،االذهبي: تاريخ اإلسدمم. 862هـ، 248توفي سنة  العباسي،
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ــم الخليفة  ــم با وقي  قسـ ــام وجع  نين ك  قســـم   المعتصـ ــه إلى ثدثة أقسـ جيشـ
  ،وأشـــــناس على الميســـــرة  ،، وجع  نفســـــه بالقســـــم األوســـــط(1)واآلخر فرســـــخين
وبعـد أن تكـاملـت فرق الجيش العبـاســــــــــــــي وتم    ،(3)الميمنـةعلى (2)واألفشــــــــــــــين

  ،على قســـــــم من الجيش   ترتيبها، جع  الخليفة المعتصـــــــم با  قافده األفشـــــــين
من يرب الحــدث    مثلهم  ، وأمره أن يــدخــ (4)وأمره بــأن يــأخــذ بريق ســــــــــــــروا

ونزل  (6)، نينما توجه بقية الجيش بقياية الخليفة إلى برســـــــــوس(5))الســـــــــدمة(

 

ثدثة أميال هاشمية، أو اثنا عشر ألأ ذراع. الفيروزآباي،: مجد الدين محمد  الفرسخ:    (1)
مد نعيم العرقسوسي، حتحقيق: م  القاموس المحيط،  :م(1414هـ 817)ت:  نن يعقوب

 .257ص ،م2005هـ، 1426، 8مؤسسة الرسالة، نيروت، لبنان،  
ــنيديحهو   (2) ــروشـ ــون ر نن كاوس األسـ ــرشـ ــم  ، قتله  ةالقافد التركي من اسـ الخليفة المعتصـ

 . 24، ص16ا ،تاريخ اإلسدمالذهبي:    بسبب اتهامه بالتآمر ضد الخدفة العباسية.
 .136فازيليف: العرب والروم، ص (3)
فتحها الصــــــــــحاني الجلي  جياض نن غنم في    نلدة قريبة من حر ان من ييار مضــــــــــر، (4)

م(.  638هــــــــــــــــــ 17خدفة أمير المؤمنين عمر نن الخطاب رضــــي   عنهما، ســــنة) 
 .216، ص3الحمو،: معجم البلدان، ا

كانت ننو أمية يســمون يرب  قلعة حصــينة نين ملطية وســميســا  ومرعش من الثغور، (5)
غدم حدث في حيث قاتلهم    به،الحدث يرب الســدمة للطيرة، ألن المســلمين أصــيبوا  

ــية   ر سيه، فســــمي الحدث نذلك الحدث،قتاال اســــتظهأصــــحابه   وهو من الطرق الرفيســ
والوفوي نين   ءالمشـــــــــــــهورة للعبور إلى البدي الرومية، ومنه يمر حملة البريد والســـــــــــــفرا

  .228، 227، ص2الجانبين. الحمو،: معجم البلدان، ا
وحلب وبدي الروم، أحدثها ســـــــــــليمان مولى الخليفة   مدينة نثغور الشـــــــــــام نين أنطاكية (6)

هارون الرشــــيد في ســــنة نيف وتســــعين ومافة، عليها ســــوران وخندق واســــع ولها ســــتة 
 . 28، ص4الحمو،: معجم البلدان، ا أنواب ويشقها نهر البريان.
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ــيء فصنما يدل على  إوهذا   ،Haylys(1)منها على  نهر الهيل   ن يل على شـــ
على علم بالمنافذ الرفيســـــــــية وأيســـــــــر الطرق  للوصـــــــــول  واأن العباســـــــــيين كان

  لعمورية.
الهيل    اإلمبرابورانتظر   نهر  من  بالقرب  العباسي  الجيش   مقدمة 

Haylys  ،يخطط لمفاجأة الجيش العباسي    حيث كان  لدشتباك نها وتدميرها
أرس  الشناس يأمره بالتوقأ    ؛فلما علم الخليفة ذلك  وهو في بريقة إلى أنقرة،  
 ، لنقص في التموين تعرض   اشناس ن جيشأ غير   ،أنقرةوانتظاره لدلتقاء عند 

ليعلموه بمواري المياه   ؛ ألسر بعض الروم  هيفع  مما ؛على كثرة عديه  ا يلي ذ وه
إلى    المعتصم با كما أحتاا جيش الخليفة    ،(2)وقد تم له ذلك  ،وأماكن التموين

في ذات  ،  (3) الماء فمدهم بحياض من أيم عشرة أميال وساق الماء إلى عمورية
فخشي    لكذ ن  وعلم الخليفة  ،نتحرك االفشين فلحق به  اإلمبرابورالوقت علم  

نه انقطعت أغير    إلعدمه  ؛الرس   إليه  أرس من ثم  و   ،على االفشين وقواته
ين استخدمهم  ذ ال  يالءقوما من األمن معسكره    المعتصم با فوجه    ،(4) األخبار

القاية، وقد  بأقسام الجيش وإيصال الخطط والتعليمات إلى  الخليفة لدتصال 
على أن يوصلوا إلى   ،يرهم  10.000ف كافم ك  رج  منهم بمبلغ عشرة آال

من  علم  اشناس  ، غير أن  (5) لم ينجحوا  همليعلموه الخبر ولكن  ؛ قافده األفشين
  ثيوفيلوس   اإلمبرابور أن    ،الروم الذين كان بعضهم يعانى من الجراح  أسرى 

 

.  143، ص9ذكرها الطبر، خطأ باسم نهر الدم .الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا  (1)
 .134: العرب والروم، صففازيلي

 .136فازيليف: العرب والروم، ص (2)
 .265، ص9مرآة الزمان، انن الجوز،: اسبط  (3)
 .138: العرب والروم، صفازيليف (4)
 .59، 58، ص9: تاريخ الرس  والملوك، ا، الطبر  (5)



 

1042 

للوثوب عليه،   ؛باسييترقب مرور الجيش الع   ،معسكر منذ شهر وراء الهلي 
الخليفة    بصند اشناس    ن وهزمهم، وأسرعكانوا يقاتلون االفشي   أنهموعلم أيضا  

وص   ، فبعد أن خربوا أنقرة  إلى عمورية  بعدها  ثم ساروا  بخبر انتصار االفشين، 
واستغرق السير إليها  ،  (1) ، ثم االفشينتده الخليفةأوال ثم  اشناس إلى عمورية  

، وفور وصوله قام بصعاية تقسيم جيشه، فجعله ثدثة أقسام، وجع   (2) سبعة أيام
على   واالفشين  األوسط،  بالقسم  نفسه  جع   فرسخين،  واآلخر  قسم  ك   نين 

 (3) واشناس على الميسرة الميمنة،

ــاريه في خطة الدفاع عن   ــتشـــــــــ ــاور اإلمبرابور البيزنطي مع مســـــــــ تشـــــــــ
ــاروا    ،عمورية ــ  إلى رفض  اإلمبرابورلكن   ،عليه بصخدء عموريةفأشــــ ، وأرســــ
  ،عما فعله نزبطرة وفدا من قبله يتفاوض معه ويعتذر   المعتصـــــــــــم با الخليفة  
بنيها  ي  ويعرض على الخليفة أن،  هتعدوا أمر ما فعلوا نها  ين فعلوا ذ ال  بأنويعل   
ــرى يري ، و هورجال  هبمال علوا ين فذ بالقوم الإلي الخليفة  بعث  يو من أهلها،    األســـــــ

مما يدل على  الســــــــــيف،   إاللكن الخليفة لم يقب   نزبطرة على رقاب البطارقة،  
مــام  أ  لم يكنلــك  ذ أن رغبــة االنتقــام كــانــت أكبر من أ، عروض ســــــــــــــخيــة، لــ

ه المهمـة لقـافـديـه ايتيوس والقـاـفد  ذ ، وولى هـعن عموريـة  الـدفـاع  اإلمبرابور إال
القافد    ية الخصيبقيا، كما أرس  إلى عمورية إمدايات ياب  خال اإلمبرابور

ومعه البطريق قســـــــــطنطين  ،  Theodore  يويور كراتيروس المعروف بالقو، ث
 .Constantin (4) بايوتريكوس
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على فتح األنواب والهجوم يفعة   ياب و وعزما قافدا عمورية ايتيوس  
لك بعد موافقة اإلمبرابور، غير إن الخليفة  ذ و   ،واحدة على الجيش العباسي 

حدهما عبد  أوكان  ،الجاسوسينالخطة من خدل القبض على  كشأاستطاع 
خر رج  يتقن اللغة العربية، حيث فشد في اإلجابة على معرفة اسم  رومي واآل
الخليفة  وفرقتهما  اقافدهم على  فعرضا  با  ،  وعلم   ،المعتصم  الرسالة  فوجد 

، فأسلما وخلع عليهما، وأمر نهما حين بلعت  (1) نبدرة  لهماأمر    فحواها؛ ثم
فوقفا بحذاء البرا الذ، سيه ياب     ثم أمرهمافأياروهما حول عموريه،    ،الشم 

و  الخلع،  وعليهما  الدراهم  لهما  يحمدن  رجدن  أيديهما  وبين  معهما بويد، 
الكتاب حتى فهمهما ياب  وجميع الروم، وشتموهما من فوق السور، ثم أمر  

با نهما   يوانهم  فنحوهما   المعتصم  على  يبيتوا  فرسان  الخليفة جع   وقرر  ؛ 
أن العيون العباسية وصلت  و بالسدح، ففطن ياب  إلى إن الخليفة علم الخطة،  

 (2) ياخ  عمورية نفسها

نقطة ضعأ، فوجدوها   يجدوا  عمورية لعلهم   أسوارتفقد الخليفة وقوايه   
،  ليهاجمه من ناحيته  ؛عمورية أسوار، فجع  لك  قافد جزءا معينا من حصينة

يحيط نها خندق    كما كان  .(3) وقد أصاب ك  قافد من نرجين إلى عشرين نرا
نذبح البقر والغنم والماعز وم ء    المعتصم با ؛ لذلك أمر الخليفة  (4) عميق

 

بــــاختدف    (1) العطــــايــــا ويختلأ  المــــال يقــــدم في  سيــــه مقــــدار من  إنراسيم .  العهويكي  
ــيط،   ــطفي، أحمد الزيات، حامد عبد القاير، محمد النجار: المعجم الوسـ ــر:مصـ  الناشـ

  .43، ص1، ي.ت، امجمع اللغة العربية

ــاريخ الرســــــــــــــــ  والملوك، ا  (2) ــازيليف64، ص9الطبر،: تـ ــامش : العرب والروم،  . فـ هـ
 .146،147ص
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لتمر عليها    ؛جلويها بالتراب والقي نها في أجزاء من الخندق وجعلها ممرات 
ولكن نتيجة لعمق الخندق   لتستطيع إحداث فجوات بالسور،  ؛الدبابات والمجانيق

حتى يسه  االقتراب    ؛ ليمتلم إلى حافته  ؛فأمر بصلقاء التراب عليه  ،يمتلملم  
عبر الجيش العباسي الخندق من المنطقة التي  و   ،لكذ تم  و ،  من السور ويكه

 .(1)  كان عليها القافد ايتاخ

ليمنعوا   ؛أه  عمورية يقاومون باستماتةكان ومما هو جدير بالذكر فقد  
العباسيين من إحداث أ، تهدم بالسور، فقاموا بصلقاء النار والزيت المغلي عليهم  

حتى    ؛غير أن الدبابات كانت مغلفة بماية تمنع االحتراق  ،من أعلى السور
المغلي، والزيت  النار  في و   تقاوم  يعملون  نداخلها عشرة رجال  الدبابة  كانت 

ثم م ء الفجوة  ،إلحداث فجوات ياخ  جدار السور ؛المحدية ياخلها بالمعاول
 ، إليارته  ؛لتوسيع الفجوة، كما جع  على ك  عراية أربعة رجال  ؛بالنفط المشتع 

أرهقت   ،غير أن مقاومة أه  عمورية الشديدةوكانوا يرتدون مدب  ال تحترق،  
أكثروا من قذف الجيش العباسي بأحجار مقاليعهم وعرياتهم  حيث  ،  المسلمين

فتدركهم وتقت  من يقترب من    ،يدهدهون عليهم األحجاركانوا  سهامهم، كما  و 
في وفاة   تسبب ، مما  بما يلقون من التراب سحابا كثيفا السور، ويثيرون عليهم  
تصيدوا جميع من على السور نوان    رماةغير أن ال،  عدي كبير من الطرفين

وقتلوا جميع من كانوا على    ،حتى حجبت ظدل سهامهم الشم   ،من السهام
 .(2)األسوار

ــة لم يكن أمرا  ــد على أن فتح عموريـ ــا تؤكـ ــة التي ال مراء فيهـ والحقيقـ
للت الصــــــــعاب، وســــــــاعدت على  ذ ســــــــهد، لوال توافر العديد من العوام  التي  

 

 .149، 147صهامش : العرب والروم، فازيليف (1)
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يوجد   أنهأخبر   المعتصــــــــم با الخليفة  اقتحام أســــــــوارها الحصــــــــينة، ومنها أن 
يســــــــــــــمى مـانيقوفـاغوس  رجد من الروم    نإ  حيـث مكـانـا بـالســــــــــــــور متخلخد،  

Manikophagos  (1)،   المعتصـم  قد شـك رسـالة في سـهم وأرسـله إلى عسـكر
ــورة الثور الحجر،  الذ،  ،با  ــور من صـ ــالة أن اخبطوا السـ وجد في هذه الرسـ

 ،ففعلوا ذلــكالمنحوت على وجــه من وجوهــه ومن جهــة األســــــــــــــــد الرخــامي،  
ــلماذ ن هإوقي   ،(2)فتداعى الســــور ــله الخليفة المعتصــــم  ،ا الرج  كان مســ   أرســ

وقد أســــــــــره الروم فدخ  في المســــــــــيحية وتزوا  يســــــــــتطلع أخبار عمورية،    با 
ــار غاير عمورية ســــــرا ويل الخليفة على مكان   ،رومية، وبعد أن علم بالحصــــ

 .(3)من السور يسه  يكه، بسبب تصدعه بفع  المطر وهبو  األرض 
ومن العوام  أيضا التي ساعدت على اقتحام أسوار عمورية الحصينة،  

وندو  يدعى  الطبر،   رج   البيزنطية  ،(4)عند  المصاير  في  وكان    ،(5) وبويين 
حينما رأى تواص  الضربات من  ف  ،حماية الجزء المنثلم من السورعن  ول  مسؤ 
غير أنه لم    ، بلب المدي من قافد عمورية  ،وأصبح على وشك السقو   ،السور

الخروا   فقرر  با الخليفة    إلىيمده،  مقان     ،المعتصم  األمان  منه  يطلب 
وأمر بقت  ك  من  باالقتحام،  جنده  وانتهز الخليفة الفرصة وأمر  االستسدم،  
وياهمت  ف  يتخلأ، العباسية  القوات  السورتقدمت  من  يلقون  ظلوا  و   ،الثلة 

ثم أنهدم السور وتساوى   ،حتى تهدمت من السور  يها،األحجار الضخمة عل 

 

 .150فازيليف: العرب والروم، هامش ص الفيلسوف تدميذ إليون كان فلكيا من  (1)
 .150فازيليف: العرب والروم، ص .32انن العبر،: تاريخ الزمان، ص (2)
 .145: العرب والروم، ص. فازيليف230الجاحظ: تنبيه الملوك والمكايد، ص (3)
 .67، ص9تاريخ الرس  والملوك، ا (4)
 .150، 149صهامش : العرب والروم، فازيليف (5)



 

1046 

بالجير    اأرايوا سدها بالخشب وبطنوه  ،فلما رأى أه  عمورية الثغرة  ،(1) باألرض 
ولكن    في محاولة منهم لدفع األحجار، فوضعوا الخشب الكبار بشك  متدصق،

تكرار   أن  غير  البرايع،  الخشب  فوق  فجعلوا  الخشب،  القذف كسر  استمرار 
  ، تسبب في سقو  السور من هذه الناحية  ،والدك بالدبابات   بالمجانيقالقذف  

ووضعوا جثث   ،حينها علت أصوات من نداخ  السور  ،(2) وكان ما نين نرجين
  ، ليسدوا الثغرة حتى لم يستطع العباسيون يخول السور من كثرة الجثث   ؛قتدهم

لصعوي الجنوي ومقاتلة البيزنطيين    ؛  كما وضعت السدلم الطويلة على السور
؛ ألن وندو أمر جنده  كبيرة  فسقطت يون مقاومة،  (3) في األنراا وأعلى السور
يعوي   القتال حتى  العباسيبعدم  بالهجوم  فوجم  ولكنه  على   ،إليهم،  فضرب 
وبناء على  ،  (4)له ما يريد ووفى له  ذ نف  المعتصم با لحيته ندما، لكن الخليفة  

األ فقد  ذلك   بقية  فتح  عتم  فضد  العباسي  الجيش  لدخول  يخ   نواب  من 
أكثر من الروم نتلك الملحمة وما جرته تلك الثغرة  وقد يهش العرب  ،  (5) بالسدلم

والهدك الدمار  يولتهم    ، من  أن  الروم  أسابير  "قد كتب في  يقولون:  وكانوا 
 . (6) ينقضي أمرها عندما تجتاح عمورية" 
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لك الهجوم فر  ذ  وأمام ،سي في اختراق أسوار عموريةنجح الجيش العبا
 ،قاوموا مقاومة شديدةمنها  و وأقاموا نها    ،باففة من الروم إلى كنيسة عمورية

الكنيسة نداخ   وهم  لهم  العباسي  الجيش  محاصرة  بمثابة  رغم  كانت  التي   ،
  النيران في السقأ أشعلوا    ، حيث الكنيسة عليهم  العباسيون   أحرق   لكذ ؛ لحصن

، (1) الحديثة  االكتشافات ا ما أيدته  ذ وه  فاحترقوا عن آخرهم،الخشبي للكنيسة.  
بقياية    األنراامتحصنة في احد    فضد عن أن مجموعة من الروم كانت ا  ذ ه

ياب ، ولكن حاصرهم الجند العباسي واستسلم ياب ، وأسر ثم صلب بسامراء  
 .(2) م(838هـ 223)سنة 

ومما هو جدير بالذكر فان معركة عمورية لم تكن فتحا ن  هي غارة  
انتقامية تخريبية؛ كان الهدف منها الري االنتقامي على اعتداءات اإلمبرابور  

على   والدلي   اإلسدمية،  الثغور  على  ثيوفلوس  يترك ذ البيزنطي  لم  أنه  لك 
عمورية في  إسدمية  حامية  با   المعتصم  التصاالخليفة  ورفض  قبول  و لح  ، 

وتدميرها   بحرقها  قام  الحصينة  أسوارها  اقتحام  بمجري  وب   الجزية، 
 .(3)  م(838هـ 223)

قام سكان الثغور النصارى ندور عظيم في مساعدة  فقد    ال شك سيهومما  
لعلمهم نلغة أه  الروم وةيامهم    ؛المسلمين في حملتهم العسكرية على عمورية

بالترجمة عنهم ومشاركتهم في الحملة، وعلى سبي  المثال قام الترجمان باسي   
، وذلك بالتمييز نين  المعتصم با أوامر الخليفة    ذ من الحملة نتنفي   االنتهاءبعد  

 ، (6000)  الذين نلغوا ستة آالف  ،أه  الشرف وغيرهم من األسرى البيزنطيين
 

(1) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium –a byzantine city 

in Anatoliap. 180 
  .102، ص9الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا (2)
 . .127: العرب والروم،صفازيليف  59،  58، ص9، االطبر،: تاريخ الرس  والملوك (3)
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هما واي، الجور واآلخر ال تذكره    ،أعناقهم في موضعين مختلفين  فأمر بضرب 
الذ،  (1)المصاير الخليفة وفد اإلمبرابور  بعدما رفض  افتداء ع، وذلك  رض 

  ، كذلك لعب التجار يورا مهما طارقن(  200)األسرى مقان  يفع مبلغ مافتي  
البيزنطيين بخطر هؤالء  على الرغم من علم  و في جمع األخبار عن عمورية،  

بعض    ،التجار أنهم وضعوا  غير  المسلمين،  منتجات  يستغنوا عن  لم  لكنهم 
مث  جمع يراسة يةيقة عنهم، ثم حصولهم على إذن للدخول، وال يسمح    ،القيوي 

 .(2) لهم بالدخول إال من ميناء معين

لقافد  وكان يدافع عن عمورية خمســـون قافدا نيزنطيا، قت  أكثرهم منهم ا
، والخصــــــــــــــي القـافـد تيويور  Theophilيوفيـ   ثوالبطريق   Aetius(3)يـابي   

،والقــافــد  Constantin، والقــافــد قســــــــــــــطنطين  Theodore  المعروف بــالقو، 
ــازوـفـي    ـــيـنوسو ،  Basoesبـــــ مــيـليســــــــــــ ـــتوس  ــاـليســــــــــــ كـــــ  Kffaiiistosاـلرـفـي  

Mellissenos(4)  ،  ــتون ألأعدي كما نلغ  وقي  ،  (5)000,60 قتلى الروم ســـــــــ
رأس،   30,000سـرى ثدثون ألأ األنلغ عدي ، نينما  (6)70,000  سـبعين ألأ
ومما ال شـك سيه  ،  (7)ن بطريقا، بخدف من نيعوا في نديهم لكثرتهميمنهم سـت
ــابقة الذكر  ه األعداي ذ أن ه جميع جيش ندي الروم مبالغ فيها؛ والدلي  أن "السـ

 

،  153ص: العرب والروم، فـازيليف. 69، ص9الطبر،: تـاريخ الرســـــــــــــــ  والملوك، ا  (1)
155. 

 . 69، ص9الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا (2)

 .102، ص9الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا (3)
 .152: العرب والروم، صفازيليف (4)
 . 265، ص 9ا ،الزمانمرآة نن الجوز،: ا سبط (5)

 .145، 132: العرب والروم، صفازيليف (6)
 . 265، ص 9، امرآة الزماننن االجوز،: اسبط  (7)
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ــافــة إلى  (1)..."  أربعون ألأ  ...من الجنــد   لــك فقــد التزم الخليفــة  ذ ، بــاإلضـــــــــــــ
 .(2)بمعاملة األسرى معاملة بيبة، وأمر جنده بأال يفرقوا نين الولد وأنويه

ــاير تبين أنو   ــتقراء المصـــــ العربية  التاريخية  ك  من المصـــــــاير  باســـــ
على حد ســــــــــواء في وصــــــــــأ الدمار الذ، ألحقه الخليفة  قد بالغت والبيزنطية  

ــفوها بأنها لم تقم لها قافمة بعد   ــه بعمورية، لدرجة وصـــــ ــم با  وجيشـــــ المعتصـــــ
وهو ـما يتـعارض مع الشــــــــــــــواهـد األثرـية لبـقاـيا عمورـية، والتي  حرقـها وـتدميرهـا،  

الدفــت للنظر أن  يلــت على أن كنيســـــــــــــــة عموريــة قــد أحرقــت بــالفعــ ، ولكن  
وأعطـيت أرصـــــــــــــــفة   ،تدهجر بـعد ذـلك، ولكن أعـيد نـنابهـا ـبالـكاـم  الكنيســــــــــــــة لم

تم تجديد الكنيســـة الجديدة كما  ،ويعامات لدعم ةبة كبيرة فوق وســـط الصـــحن
، وتم وضــع فســيفســاء  م وضــع أرضــية مقطعية رخامية جديدةتو   ،بشــك  متقن

زجاجية في األســـــــقأ، وتم تأثيث الجدران نلوحات جدارية تصـــــــور القديســـــــين  
ــيا ــخصــ ــة األخرى والشــ ــها    ،ت المقدســ ــافة العديد من المقانر، بعضــ كما تم إضــ

يحتو، على منســــــوجات حريرية وأحذية جلدية محفوظة جيًدا، باإلضــــــافة إلى 
ــلبان معلقة ومجوهرات  ــافات ال تدظهر التقوى فحســــــب، ن    ،صــــ وهذه  االكتشــــ

ــكان ا ثراء بعض ســـ ــً ــر   تدظهر أيضـــ ــر والحاي، عشـــ عمورية في القرنين العاشـــ
ــبق فصن   ،(3)الميدي، ــافة إلى ما سـ  القرن )زار عمورية في   (4)األيريســـيباإلضـ

 

 .160اليعقوبي: البلدان، ص (1)
 .152ص: العرب والروم، فازيليف (2)

(3) Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium – a byzantine 

city in Anatolia,.  p.180.  
ــ 560ت: ) محمد نن محمد نن عبد   نن إيري  (4)   في  م(: نزهة المشـــتاق1165هـــــــــــــــ

:  فازيليف  .809، ص2هـــــــــــــــــــــــــ، ا1409، 1، عالم الكتب، نيروت،  اختراق اآلفاق
 .154العرب والروم، ص
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ــر الميدي، ــايس الهجر،، الثاني عشــ ــورها وأنراجها   (الســ ــانة ســ ــاي بحصــ ،  وأشــ
  .(1)بعدها أنقطع الرحالة عن زيارتهاولكن 

أمر الخليفة المعتصم با  نبناء مدينة زبطرة، وحصنها وشحنها، حتى  
 فع  الخليفة قد و ،  (2)نهم لم يفلحوا لحصانتها كالهجوم عليها ولن الروم حاولوا  أ
فع     عمورية ب زبطرة  اإلمبرابورمثلما  وملطية  بأه   الم    ؛وشمشا   لذلك 

نفسه؛ ألنه كان السبب في الضرر الجسيم الذ، أصاب   ثيوفيلوساإلمبرابور  
الخليفة   اكتفىفي حين عمورية على أيد، المسلمين جراء ما فعله في زبطرة، 

نه لم يحاول  توغ  في األراضي البيزنطية، كما أباالنتقام يون ال المعتصم با 
ابور  واإلمبر   المعتصم با الخليفة    بسبب تعرض ك  من  ؛إعاية الكرة من جديد 

ياخلية  ثيوفيلوس إلي    ، لمشكدت  الطرفينيعتهم  نين  هدنة  عام    عقدت  في 
 .(3) م( وفي نف  العام توفي ك  منهما842هـ 822)

رمضان سنة   6عمورية في )يوم الجمعة  المعتصم با حاصر الخليفة 
سنة 112 أغسط   يوما(4) م(839هـ أول  عشر  خمسة  لمدة  تذكر   (5) ،  ولم 
اكتفت المص ن   الحصار،  مدة  العربية  م  اير  كاملة  المدة  خروا  ننذكر  ذ 

نينما ذكر (6)حتى رجوعه والتي نلغت خمسة وخمسين يوما  المعتصم با   .
 

 .154: العرب والروم، صفازيليف (1)
Chris Lightfoot – Mücahide Lightfoot, Amorium –.a byzantine cit y 

in Anatolia, p180 
 .192البلدان، ص ر،: فتوحذالبد (2)
 .167-145: العرب والروم، صفازيليف (3)
  .144: العرب والروم، صفازيليف. 70، ص9الطبر،: تاريخ الرس  والملوك، ا (4)

 .144: العرب والروم، صفازيليف (5)
 .70ص9ريخ الرس  والملوك، ا الطبر،: تا (6)

== 
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وص  عمورية يوم الخمي  في السايس    المعتصم با .أن الخليفة  (1) اليعقوبي
أ، بعد   ،من رمضان ويخلها فاتحا يوم الثدثاء في السابع عشر من رمضان

وأوتر   ،عنوة ويخلها ذات يوم شديد البروية ها  وفتح  حصار يام أحد عشر يوما.
ما  قوس، ونق  بانين من أنواب عمورية، وضع أحده  4000آالف فيها أربعة  

حرر المرأة كما  ،  (2)على الرقة، واآلخر على يار الخدفة ويسمى باب العامة
العلوية ومن معها في األسر، سبعد الفتح يعا الرج  الذ، أنلغه حديث المرأة  

وقال له: سر ني إلى الموضع الذ، رأيتها سيه، فسار به إليها وأخرجها   ،العلوية
في قيويها، فقال لها الخليفة: يا جارية ه  أجابك المعتصم     من موضعها تحج

با ؟ وأتي بالعلل الذ، لطمها فجعله عبدا لها، وملكها السيد الذ، كان يملكها 
 .(3) وجميع ماله

 

George finlay: A History of Greece from its conquest by the Romans, 

Volum 2,p158.  

،  1تأريخ اليعقوبي، تحقيق: عبد األمير مهنا، األعلمي للمطبوعات، نيروت، لبنان،    (1)
، ص 9، ا. ســـــــبط انن الجوز،: مرآة الزمان437، ص2م، ا2010هـــــــــــــــــــــ،  1431
 .112محمد زنبير: نصوص ووثاق الدولة اإلسدمية، ص .265

.انن  106يقع بـالرحبـة المجـاور للجـامع. انن العمراني: األنبـاء في تـاريخ الخلفـاء، ص  (2)
، 9، ا. سبط انن الجوز،: مرآة الزمان93صباس،  النبراس في تاريخ نني العيحية:  
 .265ص 

نن حيي الـدين محمـد  : معربي.انن  106انن العمراني: األنبـاء في تـاريخ الخلفـاء، ص  (3)
حاضرة األنرار ومسامرة األخيار م( م1240هــــــــــــــ 638)ت:   أحمدنن  محمد نن  علي

األينيـــــات والنواير واألخبـــــار لبنـــــان،  في  نيروت،  العلميـــــة،  الكتـــــب  يار  م،  2007، 
  .74ص
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الشعر  قام  المعركة  هذه  المعركة وألهمية  هذه  نوصأ  الجانبين  من  اء 
أن القافد   ، كما(1)عن فتح عموريةني تمام الذ، رافق الخليفة ونظم قصيده  أك

يبكي فيها نكبة    مرثيات   ظمن  Digenis Akritasيطاس اليوناني ييجني  آقر 
 . (2) عمورية 

ف سبق  ما  على  عموريةص وبناء  حصانة  من  بالرغم  الجيش    ، نه  نجح 
في اقتحام حصونها المنيعة، وهذا يرجع   المعتصم با العباسي بقياية الخليفة 

 . إلى أنهم أحسنوا االستعداي لهذه المعركة

  

 

 .395، ص16الذهبي: تاريخ اإلسدم، ا (1)
 .182: شعر الحرب في أيب العرب، صزكي المحاسني (2)
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 وقد تمخض البحث عن النتائج اآلتية:
أن - اإلمبرابور  األول  قام  نبناء  Anastasius(491 -518 ستاسيوس  م( 

تبلغ    عمورية  مساحة  من على  )  أكثر  وستين  فداًنا160مافة  حوالي    ،(  أ، 
 ، اإلحكامة  شديد بأسوار عالية ضخمة  وأحابها    ، ( هكتاًرا65خمسة وستين )

  ، ( مي 1,875وسبعين )ألأ وثمانمافة وخم   وقد نلغ محيط السور حوالي  
  ة شديد وكانت له أسنان  ،كله بالحجر  نني، ( كيلومترات 3يعايل ثدثة )أ، ما 
 .الصدبة

أربعة وأربعين نرجا، تأتي أهميتها في تأمين    يحو، أيضا    سور عمورية  كان  -
الستعمال األسلحة من خدل فتحات الرمي، حيث كانت هذه    ؛مكان للمدافعين
بالرجال واألسلحة، وكانوا يقذفون من خدلها ك  من يقترب من    األنراا مملؤه
 بأحجار مقاليعهم وعراياتهم وسهامهم سيقتلونهم.  ،أسوار عمورية

عمورية  ألبابرة  اتعاهد   - قام الرومان  حيث  التحصينات،  وزياية  بالترميم 
على  م(  842-829هـ/ 214 -227)   Theophilusاإلمبرابور ثيوفيلوس  

ي يفاعي شديد العمق جعله يحيط  مناعتها، وذلك بحفر خندق ماف الزياية من  
 .؛ ليحتمي بهبه

بك  ما يلزمها من احتياجات    عمورية أيضا  على تزويد   الرومانألبابرة  حرص ا -
وأييرة كناف   من  نها    ،روحية  أنشأوا  والحمامات  كما  والصهاريل  الخزانات 

كما كان يقام بعمورية  كما تم إنشاء المقانر،  ،  معاصر النبيذ والزيت  و العامة،  
 عروض المصارع الرومانية. 

في    كان لتحصينات عمورية أثره  الكبير في الصراع نين المسلمين والبيزنطيين -
مقًرا لجيش األناضول أكبر وحدة اختيارها  العصر العباسي األول، حيث تم  
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 العسكرية وقواتها    عمورية، ولعبت  اإلسدميةعسكرية نيزنطية لصد الفتوحات  
 يوًرا رفيسًيا في الدفاع لي  فقط عن نيزنطة ولكن عن العالم المسيحي كك  

على  (م847- 750هـ 232- 132)الخلفاء في العصر العباسي األول  حرص  -
كما أنها كانت    نظرا لموقعها المهم المؤي، إلى القسطنطينية،؛  عمورية    فتح

الروم أبابرة  العمورية  من  منزال لبعض  الرغم من  ، فضد عن  األسرة  وعلى 
إال أنهم   ،  المحاوالت العديدة لفتحها من قب  الخلفاء في العصر العباسي األول

يفلحوا تحصيناتها  لم  وشدة  نجح  لمناعتها  أن  إلى  با    الخليفة،  المعتصم 
 .ذلك في م(841-833هـ 227- 218)
على اعتداءات  للري غارة انتقامية تخريبية؛   إن معركة عمورية لم تكن فتحا ن  -

لك أنه ذ اإلمبرابور البيزنطي ثيوفلوس على الثغور اإلسدمية، والدلي  على  
التصالح   ورفض  عمورية،  في  إسدمية  حامية  يترك  وب   و لم  الجزية،  قبول 

 .(م838- هــ223عام ) بمجري اقتحام أسوارها الحصينة قام بحرقها وتدميرها
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م( بقياية الخليفة  838هـ 223خريطة فتح عمورية )الملحق األول 
 (1) المعتصم با 

 
  

 

ــامي عبد   المغلوث: أبل  تاريخ الدولة ال (1) ــيةســــــــ ، مكتبة العبيكان، الرياض، عباســــــــ
 .139ص م،2012هـ،1433، 1المملكة العربية السعويية،  
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 (1) من آثار مدينة عمورية الباةية الملحق الثاني 

 

 

  

 

  .141ص، عباسيةسامي عبد   المغلوث: أبل  تاريخ الدولة ال (1)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أوال: المصادر العربية:

)ت:  ـمـحمـــــد  ـبن  ـمـحمـــــد  اـلـكرم  أـبو  ـبن  ـعـلي  ــن  اـلحســـــــ أـبو  األـثـير:  اـبن 
  :م(1232هـ/630
الكام  في التاريخ، تحقيق: عبد   القاضـي، يار الكب العلمية، نيروت،  .1

 ، إحدى عشر جزء.م1987هـ، 1407، 1  لبنان،
مـــحـــمـــــد   بـــن  عـــلـــي  بـــن  الـــرحـــمـــن  عـــبـــــد  الـــفـــري  أبـــو  الـــأـــولف:  ابـــن 

 :م(1200ه/597)ت:
القـــــاير عطــــا،   .2 عبـــــد  تحقيق: محمـــــد  تـــــاريخ األمم والملوك،  المنتظم في 

  هـــــــ،1412،  1مصطفى عبد القاير عطا، يار الكتب العلمية، نيروت،  
 .م1992

ابن حمــدو : أبو المعــالي محمــد بن الحســـــــــن بن محمــد بن علي )ت: 
 :م(1167هـ/562
 .4م، ا1996ـ، ه1417، 1التذكرة الحمدونية، يار صاير، نيروت،    .3

 :م(854هـ/240ابن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة )ت: 
تاريخ خليفة نن خيا , تحقيق: أكرم ضــــــياء العمر، مؤســــــســــــة الرســــــالة,    .4

 م.1976هـ، 1397، 2نيروت،  
 :م(1236ـ/ه633 ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي )ت:

ــداي،    النبراس  .5 بغـــ ــارف،  المعـــ ــة  ــاس، مطبعـــ العبـــ نني  ــاء  ــاريخ خلفـــ تـــ في 
 م.1946هـ، 1365

  



 

1058 

  هـ/685:  ابن العبرف: جريأوريوس أبي الفري بن هارو  الطيب الملطي)ت
 :م(1286

 م.1991هـ، 1411تاريخ الزمان، يار المشرق، نيروت، لبنان،  .6
  هـــــــــــ/638أحمد)ت: بن   محمد بن عليبن حيي الدين محمد  : معربيابن 

 م(:1240
، يار  حاضــــــــرة األنرار ومســــــــامرة األخيار في األينيات والنواير واألخبارم .7

 م.2007هـ،1427الكتب العلمية، نيروت، لبنان، 
 م(:1184هـ/  580ابن العمراني: محمد بن علي بن محمد )ت: 

يار اآلفاق العربية، ،  قاســــم الســــامرافياألنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق:    .8
 .م2001 ،هـ  1421، 1،  القاهرة

 م(: 1311ه/711ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم )ت:
لســــــــــــان العرب، تحقيق: عبد   علي الكبير، محمد أحمد حســــــــــــب  ،   .9

  هاشم محمد الشاذلي، يار المعارف، القاهرة، ي.ت.
 م(:1165هـ/560)ت:  محمد بن محمد بن عبد هللا بن إدريس األدريسي:

هـ،  1409،  1، عالم الكتب، نيروت،  اختراق اآلفاق  في  نزهة المشتاق  .10
 .2ا

 :م(892هـ/279البالذرف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: 
 . م1988 هـ،1408فتوح البلدان، يار ومكتبة الهدل، نيروت،  .11

)ت:   الــأـــــاحــ : الــلــيــثــي  مــحــبــوب  بــن  بــحــر  بــن  عــمــرو  عــثــمـــــا   أبــو 
 : م(868/ـه255
نيروت،  .12 الجيـــــ ،  يار  والحوالن  ــان  والعميـــ ــان  ،  1البرصــــــــــــــــــان والعرجـــ

 .م1989ه، 1410
تنبيه الملوك والمكايد، تحقيق: ياســــــر محمد ياســــــين الحســــــيني، جباس    .13
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فاضـــــــــ  رحيم القدســـــــــي، محمد كريم محمد الجميلي، يار الكتب العلمية، 
 لبنان،ي.ت.نيروت، 

ـمحــمود)ت:   ـبن  ــحـــــا   الضـــــــ ـبن  اـلحـي  عـبـــــد  ـــعيـــــد  ســـــــ أـبو  اـلأـردـي ف: 
 م(: 1051هـ/443
زين األخبـار، تعريـب: عفـاف الســــــــــــــيـد زيـدان، المجل  األعلى للثقـافـة،   .14

 م.2006هـ، 1،1426القاهرة،  
  :(م1228/ـه626الحموف: أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت: 

 م1995هـ، 1415، 2  صاير، نيروت،معجم البلدان، يار  .15
مــنعـ اـلحـمــيرف:   اـل عـبـــــد  ـبن  هللا  عـبـــــد  ـبن  مـحـمـــــد  هللا  عـبـــــد  )ت:   أـبو 

 م(:1494هـ/900
ــة    ، تحقيق:الروض المعطار في خبر األقطار  .16 ــســ إحســــان جباس، مؤســ

 م.1980هـ، 2،1400، نيروت، لبنان،  ناصر للثقافة
ــب الباــدادف: أ ــابــ  )الخطي  /ه463:  تبو بكر أحمــد بن علي بن ث

 (:م1072
القول في علم النجوم، تحقيق: يوســــــــــــــأ محمـد الســــــــــــــعـيد، يار أبل ،  .17

 م.1999هـ، 1420، 1الرياض، المملكة العربية السعويية،  
ــار عواي معروفتــاريخ بغــداي، تحقيق .18  ،يار الغرب اإلســــــــــــــدمي،: بشـــــــــــــ

  ، ستة عشر جزء.م2002 ،هـ1422، 1، نيروت 
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محمــد بن أحمــد بن عثمــا  )ت: الــبهبي: شـــــــــمس الــدين أبو عبــد هللا  
 :م(1347هـ/748
تاريخ اإلســـدم ووسيات المشـــاهير واألعدم، المحقق: عمر عبد الســـدم    .19

 .م1993ـ، ه1413، 2  ،التدمر،، يار الكتاب العربي، نيروت 
اـلرلا    عـبـــــد  ـبن  مـحـمـــــد  ـبن  مـحـمـــــد  )ت:    اـلحســــــــــيـنياـل ـبيـــــدف: 

 :م(1790هـ/1205
  .ه1414، 1القاموس، يار الفكر، نيروت،  تاا العروس من جواهر  -

عـبـــــد   بـن  قـ   أ و ـلـي  بـن  يـوســــــــــ   الـمـظـفـر  أبـو  الـأـولف:  بـن  ســــــــــبـ: 
  :م(1256هـ/654هللا)ت:
ــاـلة  .20 مرآة الزمـان في تواريخ األجـيان، تحقيق: عمـار ريحـاو،، يار الرســــــــــــ

 .9ا .م 2013هـ،1434، 1العالمية، سوريا،  
   :م(922/ـه310الطبرف: أبو جعفر محمد بن جرير )

تاريخ الرســ  والملوك، تحقيق: محمد أنو الفضــ  إنراسيم، يار المعارف،   .21
 .م1966ه،1386، 2مصر،  

  :م(1414هـ/817)ت: الفيرولآبادف: مأد الدين محمد بن يعقوب
مد نعيم العرقســــوســــي، مؤســــســــة الرســــالة، حتحقيق: م  القاموس المحيط، .22
 م.2005هـ، 1426، 8يروت، لبنان،  ن

  :م(1418هـ  821)ت: : أحمد بن علي بن أحمد الف ارف فالقلقشند
  .صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، يار الكتب العلمية، نيروت، ي.ت  .23
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 الميالدف( الثاني عشرالهأرف/ السادس)ت: القر  مأهول: 
ا، مطبعــة شــــــــــــــفيق، بغــداي، تــاريخ الرهــاو، المجهول: ترجمــة: ألبير أنونــ .24

 م.1986
 م(:957هـ/346المسعودف: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت: 

مروا الـــذهـــب ومعـــاين الجوهر، يار الكتـــاب العـــالمي، نيروت، لبنـــان،   .25
 .م1989
 : (م1030ـ/ه421:  تأبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )مسكويه: 

ســــــــــــــروش،  ،ق: أنو الـقاســــــــــــــم إمامييحق، تتجـارب األمم وتـعاقب الهمم  .26
 سبعة أجزاء. ،م2000هـ،1420، 2،  بهران

وهب  اليعقوبي: أحمد بن إسحا  أبو يعقوب بن جعفر بن وهب بن 
 :م(904هـ/292)ت:
 .م2002، هـ1422، 1 لبنان،  البلدان، يار الكتب العلمية، نيروت، .27
األعلمي .28 مهنـــــا،  األمير  ــد  عبـــ تحقيق:  اليعقوبي،  ــأريخ  للمطبوعـــــات،   تـــ

 .2م، ا2010هـ، 1431، 1نيروت، لبنان،  
 :  النقيوسي يوحنا
ــو، عبد   .29 ــر، ترجمة: القمص نيشــــ تاريخ العالم القديم ويخول العرب مصــــ

 الحميد، ي.ن، ي.ت.
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 ثانيا: المراجع العربية:
 إبراهي  أحمد العدوف:

و،  األنجل األمويون والبيزنطيون )البحر المتوسط بحيرة إسدمية( مكتبة  .1
 م.1953هـ، 1372القاهرة، مصر،  

 إبراهي  مصطفي، أحمد ال يات، حامد عبد القادر، محمد النأار:
 ، ي.ت مجمع اللغة العربية الناشر:الوسيط،  المعجم .2

 أسد رست : 
الروم في سياستهم وحضارتهم ويينهم وثقافتهم وصدتهم بالعرب، مؤسسة  .3

 . م2017هنداو،، القاهرة، 
 أسم   ني :  

اإلمبرابورية البيزنطية وكريت اإلســـدمية، يار المعارف، القاهرة، مصـــر،  .4
 م.1982
 ال ركلي:خير الدين 

 .م2002هـ، 15،1422األعدم، يار العلم للمديين، نيروت،   .5
 لكي المحاسني:

إلى عهد شــــــعر الحرب في أيب العرب في العصــــــرين األمو، والعباســــــي   .6
 م. 1961، مصر، سيف الدولة، يار المعارف

   سامي عبد هللا المالوث:
أبل  تاريخ الدولة العباســــــــــية، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية  .7

 م.2012هـ،1433، 1السعويية،  
 شفيق سليما :

الحضـــــــــــــــــارة الجــــديــــدة، الريــــاض، المملكــــة العربيـــة  نيروت العتيقــــة، يار   .8
 .2009السعويية، 
 شوقي ضيف:

ــ .9 األول ، يار المعارف، مصــــــــر،   يتاريخ األيب العربي العصــــــــر العباســــــ
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 م.2004، 16 
 طار  منصور: 

نيزنطـة والـعالم الخـارجي )البيزنطيون والـعالم اإلســــــــــــــدمي(، مصــــــــــــــر   .10
  1م،ا2003، 1العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  

المســلمون في الفكر المســيحي)العصــر الوســيط( مصــر العربية للنشـر   .11
 .م2008، 1والتوزيع، القاهرة، مصر،  

 عبد الع ي  الدورف:
يراســـــــة في التاريخ الســـــــياســـــــي واإليار،  لعصـــــــر العباســـــــي األول،ا  .12

 .م1997، 3والمالي، يار الطليعة، نيروت، لبنان،  
 محمد لنبير: 

وثافق ونصــــوص الدولة اإلســــدمية في ظ  الخدفة العباســــية، الدار  .13
 م.1985البيضاء، المغرب، 
 :محمود سعيد عمرا 

نيروت،  اإلمبرابورية البيزنطية وحضــــــــــارتها، يار النهضــــــــــة العربية،  .14
 م2002هـ، 1402، 1لبنان،  

 : خطاب شي  محمود
ــكريةعال .15 ــدمية ربيةعال ســـــ ــعوي،، المملكة   ،اإلســـــ الحرس الوبني الســـــ

 .هـ1403العربية السعويية، 
 محمود فاخورف، صالح الدين خوام: 

ــدمية وما يعايلها بالمقايير   .16 ــوعة وحدات القياس العربية واإلســـــــ موســـــــ
 م2002، 1نيروت، لبنان،  الحديثة، مكتبة لبنان، 
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 ثالثا: المراجع المعربة: 
 جا  كلود شينية: 

ــدة، نيروت،   .1 ــديـ ــاتي، يار الكتـــاب الجـ ــة، ترجمـــة: جورا زنـ ــاريخ نيزنطيـ تـ
 م.2008، 1لبنان،  

 جوري يعقوب:  
أثر الشـرق في الغرب خاصـة في العصـور الوسـطى، ترجمة: فؤاي حسـنين   .2

 .م2020علي، يار العالم العربي،يني، اإلمارات العربية المتحدة، 
 ف:  فاليلي
ــنينراجعه: فؤاي  العرب والروم، ترجمة: محمد عبد الهاي، شـــــــــعيرة،   .3   حســـــــ

 م.1934 يار الفكر العربي، القاهرة، علي،
 كي لسترنج: 

الخدفة الشـــرةية، ترجمة: بشـــير فرنســـي ، كوركي  عواي، مؤســـســـة  نلدان  .4
 م.1985هـ، 1405، 2الرسالة ، نيروت ، لبنان،  

 :الدوريات :رابعا
  أبو عبد الرحمن عقيل الظاهرف:

وتحصينها خدل العصر العباسي    جهوي العباسيين في نناء المدن الثغرية .1
ــ   13، العـــدي  4األول، بحـــث منشــــــــــــــور بمجلـــة الـــدرجيـــة، مجلـــد   ، أنريـ

  م.2001
   السيد أحمد السوداني:

البنية الداللية في فتح عمورية ألني تمام يراســـة مقارنة، بحث منشـــور في  .2
  م.2006، انري  33مجلة رابطة األيب الحديث، العدي 

 إيهاب صديق حميدة العربي: 
بعض اإلصـــــدحات الداخلية في عهد اإلمبرابور البيزنطي انســـــتاســـــيوس   .3

،  ور بمجلة البحث العلمي في اآلياب م(، بحث منشــــــــــــ518-491األول )
 .2، ا2015، 16عدي 
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 طار  بن فتحي بن سلطا : 
معركة عمورية في العدقة نين الخدفة العباســــــية واإلمبرابورية البيزنطية   .4

م، بحث منشور بمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماجية، جامعة 838/هـ223
 م. 2008، لسنة 3اإلمام محمد نن سعوي اإلسدمية، العدي 

 محمد بن علي البار:  
يوم المعتصــم في عمورية ويوم الصــلت فى ســقطرى، بحث منشــور بمجلة   .5

، جمـــاي، األولى 393وزارة األوقـــاف والشــــــــــــــؤون اإلســــــــــــــدميـــة، العـــدي  
  م.1998ط ، سبتمبر هـ أغس1419
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