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فتحي سالم حمیديد. 
كلیة العلوم اإلسالمیةجامعة الموصل/ 

١٧/٤/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٤/١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
قـات عدائیة ذات طابع عسكري ، بسبب ارتبطت اإلمارات األرتقیة مع مملكة جورجیا بعال

التقارب الجغرافي بینهما من ناحیة ، واألوضاع السیاسیة التي سادت المنطقة آنذاك من ناحیة 

أخرى ، ولفهم طبیعة العالقة بدقة البد من إعطاء نبذة مختصرة عن نشوء كال القوتین . 

عشر للمیالد ، وانتسبت ظهر األراتقة كأسـرة حاكمة في القرن الخامس للهجرة/الحادي

م) الجد األكبر لها ، وكان األمیر ارتق أحد ١٠٩١-١٠٨٦هـ/٤٨٤ - ٤٧٩(الى ارتق بن اكسـب

، ولقاء الخدمات التي أبداها  )م١٠٩٢- ١٠٧٢هـ/٤٨٥ -٤٦٥(قادة السلطان السلجوقي ملكشـاه 

مالها في سنة للسالجقة ولي على بعض أعمال العراق ، كما ُعین نائبًا عنـهم على القدس وأع

م ، إال أن ضعف السالجقة أدى إلى استیالء الفاطمیون على القدس فتوجه ١٠٨٦هـ/٤٧٩

االراتقة شرقًا الى بالد الجزیرة ، وأسسوا إماراتهم في كل من حصن كیفا وخرتبـرت وماردین.

أما عن الجانب الجورجي ، فقد نشأت مملكتهم في الجزء الغربي من آسیا وفي بالد 

تحدیدًا عند الحد الفاصل بین غربي آسیا وشرقي أوربا ، فادى موقعها الجغرافي بطبیعة  القوقاز

الحـال إلى نشـوء عالقات متباینـة مع القوى المختلفة في المنطقـة یسـودها الهدوء تارًة ، والصـراع 

األرتقیة تارًة أخرى ، وكـانت عدائیة بالدرجة األولى مع القوى اإلسالمیة، وخاصة مع اإلمارات 

في بالد الجزیرة.

اتسـمت العالقـات بین الطرفیـن بالطابع العدائي حالها حال عالقة األراتقـة بالقوى 

النصرانیة األخرى كمملكة أرمینیة الصغرى في آسیا الصغرى ، والصلیبیین في بالد الشـام ، اال 

سي ، كما هو الحال في ان ذلك العداء من الجانب االرتقي لم یكن عداءًا دینیًا بل كان سیا

استیاء أي جانب سواء إسالمي أم نصراني من أي معتٍد خارجي یهدد مناطق نفوذه ، فضًال عن 

التقارب الجغرافي بینهما ، مما اطمع كًال منهما في التوسع على حسـاب الطرف اآلخر ، وكان 

سنة م واستمر هذا الوضع حتى١١٢١هـ/ ٥١٥اول صدام عسكري بین الطرفین في سنة 

م وهذا ما سنوضحه بالتفصیل ضمن نطاق البحث .١٢٠٠هـ/٦٠٠
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Abstract:
Artaqian Principalities had hostile relations with Kingdom of

Georgia these Relations were characterized by military features because

of the geographical closeness on one hand, and the political

circumstances which prevailed in the area from the other hand. For an

accurate understanding of the nature of this relation, we should provide a

brief summary about the evolution of each of the two powers.

Artaqian evolved as a governing family in the fifth century A. H.

(11th century A. D.). The family’s grandfather is Atraq Ibn Aksab (479-

484 A.H./1086-1091 A. D.). Prince Atraq was one of the leaders of

Seljukian Sultan Melikshah (465-485 A.H./1072-1092 A. D.). As a repay

of the services he did to the Seljukians, he was appointed as the ruler of

some places in Iraq and became the Seljukians' deputy in Jerusalem in

(479A.H. /1086 A. D.). But the Seljukians’ weakness made the Fatimides

take over Jerusalem and the Artaqians headed eastward to the peninsula

and established their principalities in Keifa fort, Khertabert and Mardin.

The Georgian kingdom was established in the western part of Asia

in Caucasian land specifically, at the separating edge between west Asia

and east of Europe. So, this geographical location led to the establishment

of different kinds of relations with the different powers in the area. These

relations were characterized by quietness and sometimes characterized by

conflicts. These relations were very hostile with the Islamic powers,

especially with the Artaqian principalities in the peninsula land.

The relations between the two parties were characterized by hostility

- just like the Artaqian relations with other Christian powers such as

Minor Armenia Kingdom in Minor Asia and the relations with the

crusaders in Syria. But that hostility was not on a religious basis from the
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Artaqian side, but it was political because of the neighboring locations of

the two parties, as a result of threatening one another. Therefore, each of

them has the desire to expand on the account of the other. The first

military confrontation was in (515 A.H./1121 A. D.) and the situation

continued until (600 A.H./1086-1200 A. D.), and this is what we will

bring to light in details within the scope of this study.

في إقلیم دیـار بكـر مـن بـالد  )م١٤٠٩ -١٠٧٢هـ /٨١٢-٤٦٥(نشـأت اإلمارات األرتقیة 

جورجیا ، فارتبطت هاتان القوتان بعالقـات عدائیة ذات طابع عسكري الجزیـرة ، وعاصرت مملكة

فــــي أغلــــب األحیــــان ، ویرجــــع ذلــــك إلــــى التقــــارب الجغرافــــي بــــین منــــاطق نفوذهـــــما مــــن ناحیــــة ، 

واألوضاع السیاسیة التي سادت المنطقة آنذاك من ناحیة أخـرى ، التـي أفـرزت حالـة مـن الصـراع 

والقوى المعادیة لها بشكل خاص ولفهم طبیعـة العالقـات بشـكل بین القوى اإلسالمیة بشكل عام ،

واضح البد من إعطاء نبذة مختصرة عن نشوء كلتا القوتین . 

ظهــر األراتقــة كأســـرة حاكمــة فــي الربــع األخیـــر مــن القــرن الخــامس للهجرة/الحــادي عشــر 

، ولــــذا م) الجــــد األكبــــر لهــــا١٠٩١-١٠٨٦هـــــ/٤٨٤ -٤٧٩(للمــــیالد ، ویعــــد ارتــــق بــــن اكســـــب 

اســتمدت تســـمیتها منــه ، لقــد كــان االمیــر ارتــق أحــد القــادة التركمــان التــابعین للســلطان الســلجوقي 

، وقــد جعلــه الســلطان ملكشــاه تحــت  )م١٠٩٢-١٠٧٢هـــ/٤٨٥ -٤٦٥(ملكشـــاه بــن ألــب أرســـالن 

م ١٠٩٧/هـ٤٧٢، في أثنـاء الحملة السلجوقیة على بالد الشام سنة )١(إمرة أخیه تاج الدولة تتش 

، ونجــح االمیــر أرتــق فــي تلــك الفتــرة باالســـتیالء علــى منطقــة حلــوان والجبـــل الواقعــة علــى الحــدود 

، وضـــمها إلــى منــاطق نفــوذ الســـالجقة ، ولقــاء الخــدمات التــي أبــداها )٢(بــین العــراق وبــالد فــارس 

، كمــا اقطعـوه )٣(للسالجقة قاموا بتولیته على هذه المنطقة ، فضًال عن أعمال أخـرى من العـراق 

، تقـدیرًا لموقفــه ومشـاركته )٤(م ١٠٨٦هــ/٤٧٩مدینـة القدس وأعمالها وعینوه نائبًا عنــهم فـي سـنة 

في القتال إلى جانب األمیر تتش ضد ابن عمه األمیر سلیمان بن قتلمش ، واسـتمر االمیـر ارتـق 

تحت ســیادة تـتش أیضــًا م ، فخلفـه ولده األمیر سـقمان ١٠٩١هـ/٤٨٤في حكمها حتى وفاته سنة 
، إال ان الهزیمــة التـــي منــي بـــها الســـالجقة أمــام الصــلیبیین فــي معركــة ضـــورلیوم عنــد مــرورهم )٥(

أضــعفت الحكــم الســلجوقي ، ممــا أدى إلــى ظهــور )٦(م ١٠٩٧هـــ/٤٩١بآســیا الصــغرى فــي ســـنة 

فـي  )٧(اســم االتابكیـات اإلمارات شبه المستقلة التـي ال تتعـدى حـدود إقلـیم أو مدینـة وأطلـق علیهـا

العراق وبالد الشام والجزیرة .
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اســــتفاد الفاطمیـــــون فـــي مصــــر مـــن الظــــروف اآلنفـــة الــــذكر ، فارســـل االفضـــــل بـــن بــــدر 

-٤٩٥وزیـــر الخلیفـــة الفـــاطمي اآلمـــر باحكـــام اهللا ( )م١١٢١-١٠٩٤هــــ/  ٥١٥-٤٨٧الجمـــالي (

مـن األمیـر سـقمان بـن ارتـق حملة عسكریة إلى مدینـة القـدس ، وطلـب  )م١١٣٠-١١٠١هـ/٥٢٤

تسـلیم المدینـة ، اال انهـم رفضـوا االستسـالم )٨(م) وأخیـه إیلغـازي ١١٠٤-١٠٩١هـ/ ٤٩٨-٤٨٤(

وتسلیم المدینة له ، ففرض الوزیر األفضل حصارًا علیها ورماها بـالمنجنیق حتـى اضــطر األراتقـة 

ومنهــا توجهــوا شــرقًا نحــو ، )٩(م ١٠٩٨هـــ/٤٩١إلــى مغــادرة المدینـــة والتوجــه إلــى دمشــق فــي ســنة 

، فاسـسوا اإلمارات )١٠(األقالیم الشمالیة الشرقیة من بالد الجزیرة 

م) وفـــي ١٢٣١-١١٠١هــــ/٦٢٩-٤٩٥( )١١(األرتقیـــة واحـــدة تلـــو أخـــرى فـــي كـــل مـــن حصـــن كیفـــا

 ١٤٠٦-١١٠٢هـــ/٨٠٩-٤٩٦()١٣(وفــي مــاردین  )م١٢٦١-١١٨٥هـــ/٦٦٠-٥٨١()١٢(خرتبـــرت 

.)١٤(م) 

م بعد أن اخضع لسلطته كـًال ١١٠٤هـ/٤٩٨بن ارتق في صفر سنة توفي األمیر سقمان

، فانقسـمت إمـارة األراتقـة فـي دیــار بكـر )١٥(من حصن كیفا ومدینة ماردین وخالط في دیار بكر 

،  )م١١٢٧-١١٠٤هـ/٥٢١-٤٩٨إلى قسـمین ، حیث صار حصن كیفا واعمالها  لولده إبراهیم (

، كمــا  )م١١٤٤ -١١٢٧هـــ/٥٣٩-٥٢١ســقمان مــن بعــده (ومــن ثــم األمیـــر ركــن الدولـــة داود بــن 

 )م١١٢١-١١٠٤هـ/٥١٥-٤٩٨(تولى في الوقت ذاته شـقیقه األمیـر نجم الدیـن إیلغازي بن أرتق 

، بعـد )١٦(الحكم في ماردین ، فمـد منـاطق نفـوذ األراتقـة إلـى معظـم بـالد الجزیـرة وأرمینیــا الكبــرى 

، فملـك مدینـة نصـیبین وأعمالهـا فـي )١٧(رانیة المجـاورة صـراع طویـل مـع القـوى اإلســالمیة والنصـ

م ، وحلـب ١١١٥هــ/٥٠٩، كما ملك مدینة میافارقین وأعمالهـا فـي سـنة )١٨(م ١١٠٧هـ/٥٠٠سنة 

وأنــاب فیهـــا ولــده حســام الــدین تمرتـــاش ، وعلــى الــرغم مــن توســـع )١٩(م ١١١٧هـــ/٥١١فــي ســنة 

من الطرفین إلى توحید كل من أمارة حصـن كیفـا مناطق نفوذ األراتقة وازدیاد قوتهم ، لم یسـع أي 

وٕامارة ماردین األرتقیتین .

أمــا عــن الجانــب الجــورجي ، فقــد نشــأت مملكــتهم فــي الجــزء الغربــي مــن آســیا وفــي بــالد 

عند الحد الفاصل بین غربي آسیا وشرقي أوربا ، لذا فهـي تقـع فـي الجهـة )٢١(تحدیدًا )٢٠(القوقاز 

، وتتمتـع بحـدود طبیعیـة ـ جبلیـة ـ مـن الجهـة )٢٣(ل سفوح جبال القوقـاز  وتشم)٢٢(المقابلة ألوربا 

الشـــمالیة والجنوبیـــة ، فـــي حـــین تطـــل علـــى البحـــر األســـود مـــن جهتهـــا الغربیـــة ، وتمتـــاز حـــدودها 

، أمــا موقعهــا )٢٤(الشــرقیة بأنهــا حــدود مفتوحــة ، ومنهــا تعرضــت للغــزوات الخارجیــة عبــر التــاریخ 

وأذربیجان من الجهـة الشـرقیة )٢٦(من تركیا وأرمینیا من الجهة الجنوبیة ، فیحدها كل)٢٥(الحالي 

والجنوبیة الشرقیة ، أما جهتها الشمالیة الشرقیة ، فیحدها كل مـن الداغسـتان والشیشـان ،فـي حـین 

وتطـــل علـــى البحـــر )٢٧(تشـــترك حـــدودها الشـــمالیة مـــع بلغاریـــا وأوســــتیا الشـــمالیة وبـــالد الشـــركس 

.)٢٨( ٢كم٧٠,٠٠٠الغربیة وتبلغ مسـاحتها األسود من جهتها
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ـــة اإلســـالمیة فـــي العصـــور  ـــة العربی ـــاطق نفـــوذ الدول شـــكلت مملكـــة جورجیـــا جـــزءًا مـــن من

الوسطى ، وكانت ذات حركة تـأثیر وتـأثر باألوضـاع السیاسـیة التـي عمـت المنطقـة بشـكل عـام ،  

حكـــم ارتباطهــا بأوضــــاع والدولــة العربیــة اإلســـالمیة فــي العصـــر العباســي بشــكل خـــاص ، وذلــك ب

.)٢٩(السـیاسیة العربیة ، فأصبحت إحدى والیاتها األربـع وتحت حكم والة مسلمین 

وتعـــد المنطــــقة التـــي تقـــع فیهـــا مملكـــة جورجیـــا مـــن المنـــاطق التـــي شـــغلت الدولـــة العربیــــة 

اإلسالمیة كثیرًا ، بسبب ما خلقته من متاعب ومصاعب ، نتیجة الختالف األجناس واألدیان

، فتمـادى )٣٢(االقطاعیـة )٣١(، السیما بعـد ان بـدأت تسـتقل تحـت حكـم األسـرة البقراطیـة)٣٠(فیها 

أمراؤهــا فــي اإلغــارة علــى األراضــي اإلســالمیة فــي بــالد الجزیــرة ، وقــد أدى اســتفحال أمــرهم إلــى 

م مــن قبــل الخالفــة العباســیة واإلمبراطوریــة ٨٨٥هـــ/٢٧٢االعتــراف بهــم كمملكــة مســتقلة فــي ســنة 

البیزنطیـــة ، إال أنهـــا ال تخضـــع لهمـــا إال بشـــكل اســـمي ، إذ كانـــت متذبذبـــة الـــوالء بـــین العباســـین 

. )٣٣(والبیزنطیین ، وحسب ما تقتضیه مصلحتها الخاصة ، وما تتطلبه أوضاعها السیاسیة 

بــدأ نشــاط المملكــة بالتزایــد فــي العصــور العباســـیة المتــأخرة ، والســیما وان الدولــة العربیــة 

میة شــــهدت فــــي هــــذه الحقبــــة تغیــــرات سیاســــیة وحضــــاریة وبشــــریة ، اثــــر الغــــزو الصــــلیبي اإلســــال

والمغولي ألراضیها ، ومثلت مملكة جورجیا جسرًا یربط ما بین الشـرق والغرب لوقوعها في منطقـة 

التخوم من ناحیـة ، فضـًال عـن محاوالتهـا التآمریـة مـن ناحیــة أخـرى ، الســیما مـع القـوى المعادیــة 

ة العربیــة اإلســـالمیة كالصــلیبیین والمغــول واألرمــن ، فــادى موقعهــا الجغرافــي بطبیعــة الحـــال للدولــ

إلــى نشـــوء عالقــات متباینـــة مــع القــوى المختلفــة فــي المنطقـــة یســـودها الهــدوء تــارًة ، والصـــراع تــارًة 

ت األرتقیـة ، وخاصـة مـع اإلمـارا)٣٤(أخرى ، وكـانت عدائیة بالدرجة األولى مـع القـوى اإلسـالمیة 

في بالد الجزیرة وأرمینیـا الكبـرى ، وذلك بحكم التقارب الجغـرافي .

اتسـمت العالقـات بین الطرفیـن بالطابع العدائي حالها حال عالقة األراتقـة بالقوى األخـرى 

، ومملكة جورجیا التي الشـام، والصلیبیین في بالد في آسیا الصغرى)٣٥(كمملكة أرمینیة الصغرى 

أكثرهــا صــلیبیة وعــداء للمســلمین ، وبمــا ان اإلســالم دیــن تســامح ویــدعو إلــى الســالم تجــاه كانــت 

، بــل امتــاز بأنــه عــداء انــب االرتقــي لــم یكــن عــداًء دینیــاً االدیــان االخــرى فــان ذلــك العــداء مــن الج

سیاســـي ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي اســـتیاء أي جانـــب ســـواء أكـــان إســـالمیًا أم نصـــراني مـــن أي معتـــٍد 

، كمـــا ویمكننـــا أن نضـــیف ســـببًا آخـــر مـــن أســـباب ذلـــك العـــداء )٣٦(د منـــاطق نفـــوذه خـــارجي یهـــد

المتبادل بین الطرفین األرتقي والجورجي ، وهـو التقـارب الجغرافـي بینهمـا ، ممـا اطمـع كـًال منهمـا 

في التوسع على حساب الطرف اآلخر من خالل مهاجمة األراضي التابعة له.

هــ/ ٥١٥ة في طور الصـدام العسـكري أول مـرة فـي سـنة دخلت العالقات األرتقیة الجورجی

م عنــدما أرســل المســلمون مــن ســكان مدینــة تفلــیس إلــى األمیــر نجــم الــدین إیلغــازي األرتقــي ١١٢١

یشـــكون إلیـــه كثـــرة الغـــارات الجورجیـــة وهمجیتهـــا ، وٕامعـــان ملوكهـــا فـــي التـــدمیر والتخریـــب والقتـــل 
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ي یسـلموه حكـم المدینـة ، فأرسـل إلـى األمیـر طغـرل والسـبي ، ویطلبـون منـه السـیر بقواتـه إلـیهم لكـ

والنائـب عنـه فـي حكـم منطقـة  )م١١٣١-١١٠٤هــ/٥٢٦ــ٤٩٨شقیق السـلطان محمـد بـن ملكشـاه (

شمال بـالد فـارس ، والـى األمیـر شـمس الدولـة طغـان األحـدب أرسـالن حـاكم ارزن الـروم وبـدلیس 

علــى مجابهــة المغیــرین علــى األراضــي ، وتــم االتفــاق بیــنهم )٣٧(ومدینــة دویــن فــي بــالد الجزیـــرة 

، فكانــت خطــة األمیــر )٣٨(اإلســالمیة ، واصــبح عــدد القــوات االســالمیة یربــو علــى الثالثــین الفــًا 

، )٣٩(إیلغازي ان یدخلوا إلـى تفلـیس مـن جهتهـا الشـرقیة ، وسـاروا بجنـودهم مـارین بمدینـة ثریــالیت

.)٤٠(یس كما اتفقوا ان یكون تجمع القوات على باب مدینـة تفل

ســــار األمیـــر نجـــم الـــدین إیلغـــازي متوجهـــا الـــى تفلـــیس وبمعیتـــه صـــهره دبـــیس بـــن صـــدقة 

الملقب بسیف الدولة ، وعسكروا على مقربـة عـن المدینـة عنـد سـفح )٤٢(أمیر العرب )٤١(األسـدي 

، وقــد توافــق)٤٤(، إذ لــم یبــق بیــنهم وبینهــا اال هــذا الجبــل  )٤٣(الجبــل الواقــع علــى جهتهــا الغربیــة 

مسیر القوات األرتقیة إلى تفلیس مع الحملـة العسـكریة التـي أرسـلها السـلطان السـلجوقي محمـد بـن 

، بسبب إغارة ملكها على األراضي اإلسالمیة من )٤٥(ملكشاه إلى مملكة جورجیا في السـنة ذاتها 

وامتناعه عن دفع الجزیة المفروضـة علیـه مـن جهـة أخـرى ، فضـًال عـن اعتراضـه علـى )٤٦(جهة 

.)٤٧(الهجرة الموسمیة للقبائل التركمانیة إلى بالده 

ـــــث  ــــاني )٤٨(وبمجــــرد ان ســـــمع الملــــك داؤد الثال -١٠٨٩هـــــ/٥١٨-٤٨٢(بــــن جــــورج الث

بوصــول القــوات األرتقیــة بقیــادة األمیــر نجــم الــدین إیلغــازي أســرع مــع ولــده دیمتــري علــى  )م١١٢٤

هزیمــــة بهــــا  ، قبــــل انضــــمام القــــوات راس قــــوة عســــكریة كبیــــرة لمباغتــــة تلــــك القــــوات ، وٕالحــــاق ال

الســلجوقیة إلیهــا ، وبالفعــل بوغتــت القــوات األرتقیــة المعســكرة عنــد ســفح الجبــل مــن أعــاله ، وعلــى 

الـرغم مـن عـدم وصـول القـوات السـلجوقیة بقیـادة األمیـر طغـرل وشـمس الدیــن األحـدب ،فقـد أبـدت 

إال أن الدائـــرة دارت فیهــا )٤٩(یــاة القــوات األرتقیــة شــجاعة فائقــة ، وقاتلــت قتــال مــن أیــس مــن الح

على القـوات األرتقیـة ، َفُقتِـل وُأِسـر منهـا عـددًا كبیـرًا ، بـل وكـاد االمیـر إیلغـازي ان یقتـل او یؤســر 

لوال استماتة صهره دبیس في الـدفاع عنـه ، فاضـطر األمیـر إیلغـازي ودبـیس علـى االنسـحاب إلـى 

.)٥٠(فیها مع قلة قلیلة من جنده مدینة میافارقین بما تبقى من قواته ، فأقام 

لقـد كـانت تلك الخسارة سببًا في دخول القوات الجورجیة الى مدینة تفلیس في السنة ذاتــها 
، بعــد ان دكــوا أســوارها مــن الجهــة الغربیــة واحرقوهــا وســلبوا ونهبــوا مــا تبقــى منهــا ، وأحــدثوا )٥١(

.)٥٢(مذبحة في سكانها من المسلمین 

ون فـي تحدیـد أسـباب تلـك الخسـارة ، فـذكر كـل مـنهم سـببًا مختلفـًا عـن وقد اختلف المؤرخ

اآلخــر ، فعزاهــا ابــن األثیــر الــى المكیــدة التــي دبرهــا الملــك الجــورجي داؤد الثالــث ، إذ أمــر مئتــي 

رجــًال مـــن القفجـــاق المتحـــالفین معـــه ، بـــالخروج إلــى القـــوات األرتقیـــة والتظـــاهر باالستســـالم لهـــا ، 

ن ، وبمجـــرد ان اصـــبح هـــؤالء الرجـــال بـــین صـــفوف القـــوات األرتقیـــة ، اخـــذوا وكـــأنهم طـــالبوا أمـــا
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بإطالق النشاب ، مما اربك األراتقة وأدى إلى اضطراب قـواتهم ، التـي ظنـت أنهـا الهزیمـة فتركـت 

.)٥٣(ساحة القتال 

كمــا أشــار آخــرون إلــى أن الطبیعــة الجبلیــة للمنطقــة وممراتهــا الضــیقة ومهــارة الجــورجیین 

تــال فــي مثــل تلــك المنــاطق كــان ســببًا فــي الخســارة ، فعلــى الــرغم مــن ان الغلبــة كانــت فــي علــى الق

بدایة األمر للقوات األرتقیة ، اال ان تتبعها للقوات الجورجیة في إحدى الممرات الجبلیة ، وانقالب 

الجــورجیین علــیهم فــي منتصــفه أدى إلــى هــزیمتهم لضــیق المكــان ، وعــدم قــدرتهم علــى القتــال فــي 

، ویبدو أن األسباب السالفة الذكر كانت مجتمعة تقف وراء خسـارة القـوات )٥٤(ل تلك الظروف مث

األرتقیة للمعركة ، كما ویمكننـا ان نضـیف أسـبابًا أخـرى كانـت تقـف وراء الخسـارة التـي منیـت بهـا 

ي قتال القوات األرتقیة ، ترجع أسبابها إلى عدم وصول القوات السلجوقیة النجاد األمیر إیلغازي ف

الجــورجیین مــن ناحیــة ، والتفــوق الجــورجي مــن حیــث العــدد والعــدة مــن ناحیــة أخــرى ، فضــال عــن 

قرب القوات الجورجیة من بالدهـا مقارنـًة بـالقوات االرتقیـة ، ممـا مكنهـا مـن الحصـول علـى المـؤن 

واإلمدادات من المناطق الجورجیة القریبة منها.

لتــي كــادت ان تقضــي علیــه ، وذلــك إلدراكــه وهكــذا خــاض األمیــر إیلغــازي هــذه الحــرب ا

التــام بــأن زحــف العــدو لــم یكــن یشــكل خطــرًا علــى إمــارة إســالمیة دون أخــرى ، وفــي أي جــزء مــن 

أجــــزاء الدولــــة العربیــــة اإلســــالمیة ، وٕانمــــا شــــكل خطــــرًا مشــــتركًا هــــدد جمیــــع اإلمــــارات اإلســــالمیة 

راس قــوات عســكریة ، ممــا كلفــه ذلــك المتاخمــة لمملكــة جورجیــا ، ولــذلك بــادر بتقــدیم النجــدة علــى

فقــدان عــدد كبیــر مــن قواتــه ، وقــد قــدر الخلیفــة العباســي والســلطان الســلجوقي دوره الجهــادي الــذي 

.)٥٥(قام به ، وارسال الیه یهنئانه على سالمته من المعركة 

بعــد دخــول الملــك داؤد الثالــث إلــى تفلــیس أمــن أهلهــا بعــد االســتباحة ثالثــة ایــام ووعــدهم 

ســن المعاملــة واســقط عــنهم األعشــار والمــؤن واألقســاط والخــراج عــن جمیــع الســكان المســلمین بح

وغیر المسلمین ومنح المسلمین حقوقًا أخرى عدیدة منها : 

أن ال یعبر إلى جانب المسلمین بالمدینة خنزیرًا وال یذبح فیه وال في سوقها ..١

وجه االول ، وفـي الوجـه االخـر اسـم اهللا ضرب لهم الدراهم وعلیها اسم الخلیفة والسلطان في ال.٢

، واسمه على جانب الدرهم .واسم النبي 

كما نادى في البلد من آذى مسلمًا فقد اهدر دمه ..٣

شــرط لهــم اآلذان والصــالة والقــراءة  ظــاهرًا ، وان یخطــب یــوم الجمعــة ویصــلى ویــدعى للخلیفــة .٤

والسلطان ، وان ال یدعى لغیرهما على المنبر 

ط أن ال یــدخل كرجــي وال أرمنــي وال یهــودي إلــى حمــام إســماعیل فــي تفلــیس ، وعلــى مــا واشـــتر .٥

یبـــدو ان هـــذا الحمـــام كـــان خاصـــًا بالمســـلمین ، وقـــد أكـــد هـــذه الشـــروط وتطبیقهـــا الفـــارقي عنـــد 
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لقـد رأیـت هـذه الشــروط كلهـا لمــا (م ، حیـث قـال : (١١٥٣هــ/٥٤٨دخولـه مدینـة تفلـیس سـنة 

.)٥٦())دخلت إلى تفلیس

وعلى الرغم مما أوردته بعض المصادر التاریخیة مـن روایـات عـن المعاملـة الحسـنة التـي 

-١١٢٤هـــ/ ٥٥٩-٥١٨(كـان یلقاهــا المســلمون مــن لــدن الملـك داؤد الثالــث وولــده دیمتــري األول 

، وبعــد البحــث واالســتقراء الــدقیق فــي سیاســة )٥٨(، فقــد نفــت مصــادر أخــرى ذلــك )٥٧( )م١١٦٠

ل التــي اتبعهــا تجــاه المســلمین طــوال عهــده تبــین لنــا أن سیاســته الحســنة التــي الملــك دیمتــري األو 

فصــل الحــدیث عنهــا الفــارقي ، مــا هــي إال سیاســة مقنعــة للوجــه الصــلیبي الــذي كــان یخفیــه الملــك 

دیمتري ، وكان یدفعه في سیاسته تلك دافعان هما :

األول : خشیته من غضب القوى اإلسالمیة المجاورة 

لرفع من شأن تعامل النصـارى مـع المسـلمین ، وانـه لـیس اقـل شـأنًا مـن التسـامح الثاني : ا

اإلسالمي تجاه اتباع الدیانات األخرى ممن هم بذمة المسلمین . 

م ١١٢٢هــــ/٥١٦تـــوفي األمیــــر نجـــم الـــدین إیلغـــازي بـــن ارتـــق فـــي مدینـــة میافارقیــــن ســـنة 

، فأقتســم ممتلكاتــه كــل مــن أبنائـــه )٥٩(بســبب المــرض الــذي ألــم بــه بعــد خســارته أمــام الجــورجیین 

-٥١٦(وأبنــاء اخوتـــه ، فكانــت میافــارقین مــن نصــیب ابنــه األكبــر األمیــر شــمس الدولــة ســلیمان 

-٥١٦(، بینمــا ضــفر ابنــه األصــغر األمیـــر حســام الــدین تمرتــاش  )م ١١٢٤-١١٢٢هـــ / ٥١٨

الدولــة سلیــمان بـن ونـال حلـب ابـن أخیــه األمیـر بـدربمدینة ماردین ، )م١١٥٢-١١٢٢هـ /٥٤٧

، واتســعت ممتلكــات األمیــر بلــك بــن  )م١١٢٤-١١٢٢هـــ/  ٥١٨-٥١٦(عبــد الجبـــار بــن ارتــق 

باتجـاه الشـمال ، فاسـتولى علـى حـران الواقعـة  )م١١٢٤-١١٢٢هــ / ٥١٨-٥١٦(بهرام بن ارتـق 

میر م أدت إلى استیالء كل من األ١١٢٤هـ/٥١٨إلى الجنوب من أمالكه ، اال ان وفاته في سنة 

شــمس الدولــة ســلیمان بــن ارتــق واألمیــر حســام الــدین تمرتــاش علــى ممتلكاتــه ، فضــًال عــن ضــیاع 

. )٦٠(قسٍم منها بعد استیالء أمراء السالجقة علیه 

اتبع االمیر حسام الدین تمرتاش سیاسة والده فـي توطیـد االوضـاع الداخلیـة ، فوحـد امـارة 

دها كما كانت علیه فـي عهـد والـده ، وخاصـة بعـد وفـاة ماردین ومیافارقیـن في امارة واحدة  ، واعا

شـــقیقه االكبــــر األمیـــر شـــمس الدولـــة ســـلیمان أمیـــر میافـــارقین ، كمـــا انـــتهج ســــیاسته تجـــاه القـــوى 

المعادیــــة بشـــكل عـــــام والجـــورجیین بشـــكل خــــاص ، فـــدخل فـــي تحـــــالف مـــع األمـــراء الســــالجقة ، 

ران علــى الحــدود الشـــمالیة الشـــرقیة ألذربیجــان ، وخاصــة مــع حــاكم ارزن الــروم الواقعـــة فــي بـــالد ا

م) ولـم ١١٣٣-١١٣١هــ/ ٥٢٨-٥٢٦والتابعة للسـلطان السلجوقي طغـرل بـن محمـد بـن ملكشـاه (

تشـر المصـادر التاریخیة إلى حدوث صدام عسكري بین الجانبین األرتقي والجورجي . 

، كـان ابــن عمـه إبــراهیم بــن فـي الوقــت الـذي حكــم فیــه األمیــر حســـام الـدین إمــارة مــاردین 

سـقمان أمیـرًا على منطقة دیار بكر التي شملت مدینة آمد وحصن كیفا وخالط ، فدخل أیضـًا فـي 
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إال أن ســنوات حكمـه كانـت تحالف مع السالجقة للوقـوف بوجـه أي اعتـداء جـورجي علـى بـالده ،

تجـر فیــها أي صـراعات ، ولمم١١٢٧هـ/٥٢١ات ، إذ توفي في سنة ، لم تتجاوز أربع سنو قصیـرة

مـــع ابنـــاء عمـــه فـــي مـــاردین مـــن اجـــل االســـتحواذ علـــى منـــاطق النــــفوذ ، ولـــم تكـــن هنــــاك غـــارات 

جورجیــة علــى منــاطق نفــوذ األراتقــة ، فتــولى حكــم إمــارة حصــن كیفــا بعــده أخیـــه األمیـــر داؤد بــن 

قـــات مــع ، الــذي لــم یــدخل فــي أي نـــوع مــن العال)٦١( )م١١٤٤-١١٢٧هـــ/ ٥٣٩-٥٢١(ســـلیمان 

الجانب الجورجي ، بسبب انشغاله في توطید سلطته في حصن كیفا واعمالهـا ، مـن اجــل الحفـاظ 

م  ، تـولى الحكـم فـي إمــارة حصـن كیفـا ١١٤٤هــ/٥٣٩على مناطق نفوذه ، وبعـد وفاتــه فـي ســنة 

حنكـــة األرتقیــة عـــدد مـــن األمـــراء االراتقــة الضــــعاف ، الـــذین لـــم یكونــــوا علــى مســـتوى مـــن القـــوة وال

ـــیة ، فانشـــغلوا بأمـــور الســـیاسة الداخلیـــة ، ولــم تــرد أي إشـــارة تــدل علــى وجــود عالقــة بــین  السیاسـ

م ، عندمـــــا وقــــع األمیــــر عــــز الدیـــــن صــــلتق عــــم الســــلطان ١١٥٥هـــــ/٥٤٩الطرفیـــــن حتــــى ســـــنة 

م) فـــي أســـر القـــوات١١٧٥ -١١٦٠هـــ /٥٧١-٥٥٦الســلجوقي ارســـالن بــن طغـــرل بــن محمـــد  (

، بطلــب مـــن )٦٢(ولتهم لالســـتیالء علـــى مدینـــة آنــيأثنـــاء محــاع عــدد كبیـــر مـــن قواته،الجورجیــة مــ

، وسعى األمـراء األراتقـة فـي بـالد الجزیـرة جاهـدین مـن اجـل إطـالق سـراحهم )٦٣(حاكمها الشدادي
سـقمان بـن )٦٥(، لما تربطهم باألمیر صلتق من صالت نسب ومصاهرة ، فقد كان شاه أرمن)٦٤(

أمیر خالط متزوجـًا مـن األمیـرة بـانوار شـقیقة )ان (توفي في القرن السادس للهجرةإبراهیم بن سـقم

.)٦٦(األمیر صلتق 

ر مـــرة مــن اجــل فــك أســـر أرســل األمــراء األراتقــة الــى الملـــك الجــورجي دیمتــري األول غیــ

، ، وبناًء على ذلك تم إطالق سراحه مقابل فدیة مالیـة بلغـت قیمتهـا مائـة الـف دینـارٍ األمیر صلتق

وان ال یرفـع السـیف بوجهـه أو بوجـه إبنائـه مـن بعـده مـرة أخـرى مـا بقـي حیـًا ، فضـًال عـن إطـالق 

.)٦٧(سراح عدٍد كبیٍر من األسرى المسلمین ممن أسر معه 

ویبـــدو أن الهـــدوء ســـاد العالقـــة بـــین الطـــرفین ، إذ لـــم یحـــدث أي عمـــل عســـكري مـــن كـــال 

ین اجتمعــت القــوات االســالمیة مــن شــتى م ، حــ١١٦١هـــ/تموز ٥٥٦الطــرفین حتــى شـــعبان ســنة 

، وعــز الــدین )٦٨(األقــالیم ، وخاصــة قــوات شــاه أرمــن ســقمان بــن إبــراهیم بــن ســقمان أمیــر خــالط 

صــلتق وفخــر الدیـــن دولـــة شــاه صــاحب ارزن الـــروم ، وانضــم إلــیهم األمیــر نجـــم الــدین ألبــي بـــن 

إلـى مدینـة آنـي فخـرج أمیـر مـاردین ، فوصـلوا )م١١٧٦-١١٥٢هــ/٥٧٠-٥٤٦(تمرتاش األرتقي 

الملك دیمتـري األول لمـواجهتهم عنـد مشـارف المدینــة ، وعنـد وصــول الملـك الجورجــي فـر األمیـر 

صلتق وانسحب بقواته ، خشیًة من الوقوع مرة ثانیة في األسـر

فیقتلــه الملــك الجــورحي إلخاللــه بالعهــد الــذي قطعــه لــه ، ممــا أدى إلــى ارتبــاك القــوات اإلســالمیة 

لــم یبــق منهــا ســـوى القــوات األرتقیــة وعــدد قلیـــل مــن القــوات الســـلجوقیة ، ممــا اضطرهـــا إلــى التــي 

االنسـحاب بعد أن ُأِسَر وُقِتَل منها عدٌد كبیٌر ، وكان ضمن األسرى أشـراف األراتقة من بني أرتق 
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، )٦٩(یــة ، وعـاد  شــاه أرمــن إلـى مدینــة خــالط ، ولــم یعـد معــه إال أربعمائــة فـارس مــن قواتــه المتبق

وعندما بلغ خبر هزیمة القوات األرتقیة إلى األمیر نجم الدین ألبي بـن تمرتـاش صـاحب مـاردین ، 

.)٧١(عاد إلى ماردین دون المشـاركة في القتال )٧٠(وهو بالقرب من مالذكرد 

لقد كان السبب وراء خسارة القوات األرتقیة امام الجورجیین على الرغم مـن كثـرة عـددها ، 

تماســك األمــراء األراتقــة والســالجقة وتوحــدهم ، وخیــر دلیــل علــى ذلــك انســحاب األمیــر هــو عــدم 

صــلتق عــم الســلطان الســلجوقي أرســالن مــع قواتــه ، وبمجــرد وصــول الملــك الجــورجي إلــى ســاحة 

المعركــة ، وقبیــل وقوعهــا خشــیة مــن الوقــوع بیــده مــرة ثانیــة فیقتلــه ، ممــا أدى إلــى إربــاك القــوات 

، فضــًال عــن تــأخر )٧٢(ا للمعركــة ، ووقــوع خســائر بشــریة ومادیــة فــي صــفوفها االرتقیــة وخســارته

وصول القوات األرتقیة االخرى التي یقودها األمیر نجم الدیـن ألبي بن تمرتاش األرتقي إلى سـاحة 

المعركة ، كان له أثره الواضح ودوره الكبیر في حسم نتیجة المعركة لصالح القوات الجورجیة .

م تم جمع القوات األرتقیة ١١٦٢تموز  ١٣هـ / الموافق ٥٥٨شعبان  ٩ربعاء وفي یوم األ

بقیـــادة شـــاه أرمـــن ســـقمان بـــن إبـــراهیم بـــن ســـقمان أمیـــر خـــالط ، والقـــوات الســـلجوقیة التـــي یقودهـــا 

ـــدین إیلـــدكز ( م) أتابـــك أذربیجـــان ، ١١٧٥ -١١٦٠هــــ /٥٧١-٥٥٦الســـلطان ارســـالن وشـــمس ال

وكان لوصول شاه أرمن سقمان بن إبراهیم دوره الكبیر في تحقیق النصر ، حیث كانـت لـه مكانـة 

أي األخ (مرموقـة عنــد السـلطان الســلجوقي ، وممــا یـدلل علــى ذلـك انــه كــان یخاطبـه بكلمــة إیجــي 

.)٧٣()األكبر في اللغة التركیة

وقیة المتحالفـــة الـــى مملكـــة جورجیـــا ، وعنـــد دخولهـــا فـــي توجهـــت القـــوات األرتقیـــة والســـلج

-١١٦٢هــ/ ٥٨٥-٥٥٩(مناطق األطراف الجورجیة خرج الملك جـورج الثالـث بـن دیمتـري األول 

للتصدي لتلك الحملة ، إال انه خسـر المعركة ، وكبد خسارة فادحة ، وبعـد تلـك الهزیمـة  )م١١٨٤

.)٧٤(القوات األرتقیة والسلجوقیة إلى قلعة كركي المنكرة التي لحقت بالقوات الجورجیة ، دخلت 

وأرسـل الملك جورج الثالث وفدًا إلى السـلطان السلجوقي یطلب أیقاف القتـال وعقد الصلح 

، والسیما بعد أن أدرك عدم قدرته على التصدي لهـم ، فجمـع السـلطان األمـراء اآلخـرین بمـا فـیهم 

اذربیجـان ، فاستــشارهم فـي أمـر إبـرام الصــلح مـع الجانـب االمیر االرتقي شـاه أرمن وٕایلدكز اتابك 

الجـــورجي ، فكـــان رأي إیلـــدكز یمیـــل إلـــى عقـــد الصـــلح مـــع الجـــورجیین  ولكـــن شــــاه أرمـــن ســـقمان 

إن عــدو االســـالم شــدید قلبــه ثقیلــة علــى المســلمین وطأتــه (األرتقــي رفــض ذلــك الــرأي قــائًال : (

بهـا واســر جماعـة مـن أهلهـا ، وقـد رآنـا إننـا قـد باألمس ما قد فعله مـن الغـارة علـى دویـن ونه

اجتمعنــا للقائــه وتهیأنــا لــدفع مضــرته ، وان عــدنا دون مصـــادمته ومســاورته ، وقــد أنفقنــا مــن 

األمــوال مــا انفقنــاه ، وأذهبنــا مــن األمــوال لجمــع العســاكر مــا اذهبنــاه  فحــین إذن یــزداد طمعــه 

اإلســالم مجموعــة ویطرقهـا بعسـاكره ، وهــي ونخشـى انـه إذا عــاد السـلطان أن یخـرج إلــى بــالد 
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، فلما سمع األتابك إیلدكز قوله اقتنع به ، )٧٥())خالیة ممن یقاومه صفر ممن یقابله ویصادمه

ووافقه على رأیه ، فتقدموا معًا لقتـال الجـورجیین ، ووقعـت معركـة حامیــة الـوطیس سـحقت خاللهـا 

الملـك جـورج الثالـث بعـد أن أعطـى مـا أعطــاه مـن القوات الجورجیة ، وهرب ما تبقى منهـا بمعیــة 

القتلــى واألســرى والجرحــى ، فضــًال عــن كــٍم هائــٍل مــن الغنــائم التــي ال یمكــن حصــرها ، وبضــمنها 

ــة الشــرب الخاصــة اســـطبل خیــول الملــك جــورج الثالــث ذو المعــالف الفضــیة مــع الشــرابخانة ( حان

.)٧٦()التي تعادل قیمتها ألفي دینـار آنذاكبالملك

م خــرج شــاه أرمــن ســقمان بــن ١١٧٥هـــ/ ٥٧١بنــاًء علــى طلــب األتابــك إیلــدكز فــي ســنة و 

إبــراهیم األرتقــي أمیــر خــالط مــع الســلطان الســلجوقي أرســالن شــاه لتوجیــه ضــربة تادیبیــة للمملكــة 

، ردًا علـــى مـــا قـــام بـــه ملكهـــا جـــورج الثالـــث مـــن الغـــارات علـــى األراضـــي اإلســـالمیة )٧٧(جورجیـــا 

م ، فدخلوا في األراضي الجورجیة وحققوا انتصارًا عظیمـًا ١١٧٤هـ/٥٧٠ي سنة المجاورة وآخرها ف

.)٧٨(على الجورجیین ، وجنـوا كمًا كبیرًا من الغنائم ، ومن ثم انسحب كل منهم إلى بالده 

ظهـــر األیوبیــــون كقـــوة إســــالمیة فتیـــة فـــي النصــــف الثـــاني مـــن القـــرن الســــادس الهجـــري / 

واتخذوا من الجهاد سبیًال لتوحید األمة اإلسـالمیة ، وبدأت دولتهم  تتمتع الثاني عشـر المیالدي ، 

بقوة عسكریة أهلتها إلى تحمل أعباء الدفاع عـن األراضـي والمقدسـات اإلسـالمیة ، فبـدأت بتوحیـد 

جبهتهــا الداخلیــة مــن خــالل مــد نفوذهــا إلــى مختلــف أرجــاء الدولــة العربیــة اإلســالمیة ، فأخضــعت 

محــرم ســنة  ٢٠م وعقــدوا مــع أمرائهــا صــلحًا فــي ١١٧٥هـــ/ ٥٧١ســلطتها بعــد ســنة بــالد الجزیــرة ل

م ، وانـتظم جمیـع هـؤالء االمـراء فـي حلـف واحـد مـع األیـوبیین ، بمـا فـیهم أالمـراء ١١٧٦هـ/ ٥٧٢

االراتقة في حصن كیفا وماردین ومیافـارقین علـى ان یكونـوا جبهـة واحـدة ضـد األخطـار الخارجیـة 

تحولت مهمة الجهاد في سـبیل اهللا عن تلـك البــالد إلـى األیـوبیین ، ولـم یبـق التي تحدت األمة ، و 

.)٧٩(من اإلمـارات األرتقیة سـوى خالط في مواجهة الغارات الجورجیة 

التزمت مملكة جورجیا الهدوء من اجل كسب ود األیوبیین الذین أصبحت منـاطق نفـوذهم 

مـن أجـل عقـد التحالفـات مـع األطـراف النصـرانیة مجاورة لها ، إال انها لم تلبث أن أخذت بالسعي

فـــي ســـنة )٨٠(األخـــرى فـــي المنطقـــة ، فعقـــد الجورجیـــون تحالفـــًا مـــع أبنـــاء عمـــومتهم مـــن األرمـــن 

م ، فبدءوا في اإلغارة على األراضي اإلسـالمیة المجـاورة وصـوًال إلـى مدینـة خـالط ١١٩٨هـ/٥٩٨

حالفـة الحصـار علیهـا ، مـن اجـل إجبارهـا علـى األرتقیة ، ففرضت القوات الجورجیـة واألرمنیـة المت

االستســالم لهــم ، إال أن وقــوع القائــد الجــورجي أســیرًا بیــد الســالجقة أدى إلــى خــالص المدینــة مــن 

الحصــار ، وانتهــاء هــذه الحملــة المشــتركة ذات البدایــة الناجحــة باتفــاق ســلمي بــین مملكــة جورجیــا 
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ا مدینة دوین واحتلوها وقتلـوا واسـروا ونهبـوا مـا فیهـا ، اال انهم هاجمو )٨١(وشاه أرمن أمیر المدینة 

، واتخذوا منها قاعدة لمهاجمة مناطق نفوذ األراتقة فهاجموا أعمال خالط وصـوال إلـى منطقـة )٨٢(

، وعنـدما )٨٣(مالذكرد ، واكثروا مـن القتـل والسـلب والنهـب ، ومـن ثـم توجهـوا نحـو مدینـة أرجـیش 

عدم مقدرته على التصدي للجورجیین ، استنجد بقلج أرسـالن أدرك شاه أرمن األرتقي أمیر خالط

أمیر ارزن الروم طالبا المساعدة منه ، ونجحـا فـي صـد غـارات الجـورجیین والحـاق الهزیمـة بهـم ، 

.)٨٤(بعد ان ُكِبدوا بخسائر فادحة في صفوفهم ، وقتل قائدهم زكاري 

جورجیـــة ، لـــم تعتبـــر الملكـــة علـــى الـــرغم مـــن الخســـارة الســـابقة التـــي منیـــت بهـــا القـــوات ال

ــــت دیمتــــري األول ( ــــة ثمــــارا ابن م)  ، ممــــا لحــــق بجیشــــها ١٢١٢–١١٨٤هـــــ/٦٠٩-٥٨٠الجورجی

م وهاجمـــت قواتهــا مدینـــة خـــالط واعمالهـــا وقتلـــت واســـرت ١١٩٩هــــ/٥٩٩فأعــادت الكـــرة فـــي ســـنة 

لصغیر ، وشردت السكان ونهبت ممتلكاتهم ، مستغلًة موت أمیرها شاه أرمن األرتقي وتولي ولده ا

مما أدى إلى سوء األوضـاع الداخلیـة وتنـافس األمـراء فیمـا بیـنهم فلـم تكـن ألتابـك األمیـر الصـغیر 

سلطة على الجند ، فهب االهالي لصد الهجوم الجورجي على مدینتهم ونجحوا فیما سعوا الیه بعد 

االنتصـار ثـار عدة جوالت مع الجورجیین ، والحقت الهزیمة بالقوات الجورجیة ، وبعد تحقیق هـذا 

، )٨٥(األهـالي وخلعـوا األمیــر الصـغیر وولــوا بـدال عنــه األمیـر عـز الــدین بلبـان مملــوك شـاه أرمــن 

الذي خضع لسـیادة األیـوبیین ، وبـزوال السـیادة األرتقیـة عـن مدینـة خـالط ، انتقلـت مهمـة مقارعـة 

م ، ١٢٠٠هـــ/٦٠٠ الجــورجیین الــى األیــوبیین الــذین أصــبحت لهــم الســیادة الكاملــة علیهــا بعــد ســنة

وبذلك توقفت المواجهات العسكریة األرتقیة الجورجیة بشـكل مباشـر بعـد أن اصـبح األراتقـة ضـمن 

نطاق السلطة األیوبیة .

وبعــد دراســـة العالقــات االرتقیـــة الجورجیــة بشـــكل مفصــل نخلـــص إلــى نتیجـــة مهمــة وهـــي 

مستمرة على األراضي اإلسـالمیة الدور الكبیر لالراتقة وموقفهم الجهادي أمام غارات الجورجیین ال

المجــــاورة ، وانهــــم ذادوا بــــأرواحهم مــــن اجــــل حمایــــة ممتلكــــات المســــلمین والحفــــاظ علــــى أرواحهــــم 

ومقدساتهم .
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ھوامش البحث 

تتش : هو تاج الدولة أبو سعید تتش بن ألب أرسالن بن داؤد بن میكائیل بن سلجوق ولد في سنة  )١(

م تولى حكم البالد الشرقیة ، واستولى على بالد الشام ودخل في صراع مع أخیه بركیاروق ١٠٦٥هـ/٤٥٨

م فهزمت قواته وقتل في ١٠٩٥هـ/٤٨٨/صفر سنة ١٧ت قواتهما بالقرب من مدینة الري في یوم األحد والتق

المعركة . ینظر: احمد بن محمد بن أبي بكر آبن خلكان ، وفیات األعیان وأنباء الزمان ، تحقیق : إحسان 

  .  ٢٩٥/  ١:  )م١٩٦٨بیروت : (عباس 

  .٧٧، ص )م١٩٨٠بیروت : (في الجزیرة وبالد الشام عماد الدین خلیل ، اإلمارات األرتقیة )٢(

  . ٥٩المرجع نفسه ، ص  )٣(

؛ ٢٨٢/  ١٠: م)١٩٦٦بیروت : (عز الدین محمد بن محمد بن أبي الكرم ابن األثیر ، الكامل في التاریخ  )٤(

المي شافع ذیبان الحریري ، تنافس امراء المسلمین وتحالف بعضهم مع الصلیبین واثره على الصراع اإلس

 )م١٩٩٩الفرنجي في بالد الشام ، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر قسم التاریخ جامعة الیرموك (األردن : 

  . ٥، ص 

ادوارد زامباور ، معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاریخ اإلسالمي ، أخرجه : زكي محمد بك وآخرون  )٥(

  . ٣٤٧-٣٤٤، ص  )م١٩٨٠بیروت : (

  . ١٧٦/ ١:  )م١٩٧٣القاهرة : (عاشور ، الحركة الصلیبیة سعید عبد الفتاح  )٦(

االتابكیات : ظهر نظام االتابكیات في العهد السلجوقي ، ال سیما بعد انقضاء فترة السالطین العظام ،  )٧(

ومجيء سالطین ضعاف ، وظهور الصراع على السلطة ، مما أدى إلى انقسام الممتلكات السلجوقیة بین 

اكم ، فكان كل أمیر یمنح إقطاعًا على الرغم من صغر سنه، ویعین أحد قادة السالجقة أبناء البیت الح

لإلشراف على تربیته وادارة إقطاعیاته ، ویطلق على هذا القائد اسم االتابك ، ومعناها األمیر الوالد ، واصبح 

ة في كثیر من األحیان . هؤالء االتابكة أصحاب النفوذ الفعلي ، الذي أخذ یغلب على نفوذ األمراء السالجق

 ٨:  )م١٩٨٧بیروت : (ینظر : أبو العباس احمد بن علي القلقشندي ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا  

 ١٢٣-١٢٢م) ، ص ١٩٧٥القاهرة : (؛ حسن باشا ، األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار  ٢٧/ 

.

تق بن اكسب ویلقب بظهیر الدین ، وكان ذا شجاعة ورأي ایلغازي : هو األمیر نجم الدین ایلغازي بن ار  )٨(

وهیبة وصیت ، حارب االفرنجة اكثر من مرة ، واخذ حلب من اوالد رضوان بن تتش ، توفي في سنة 

م عن عمر ناهز اثنتین وثمانین سنة . ینظر : شمس الدین الذهبي ، سیر أعالم النبالء ، ١١٢١هـ/٥١٥

:؛ وللمزید من التفاصیل ینظر ١٩/٤٣٥هـ) : ١٤١٣بیروت : (نعیم تحقیق : شعیب األرناؤوط ومحمد 

خلیل ، اإلمارات األرتقیة .

  . ٧٧خلیل ، اإلمارات األرتقیة ، ص )٩(

القاهرة : (تستر ستین ، مادة " ارتق "دائرة المعارف اإلسالمیة ، ترجمة : احمد الشنتناوي وآخرون  )١٠(

  . ١٠/  ١٢م) : ١٩٦٩

یطلق علیه كیبا وهي بلدة وقلعة عظیمة مشرفة على دجلة بین مدینة آمد وجزیرة ابن حصن كیفا : كما )١١(

عمر من دیار بكر وكانت ذات جانبین وعلى دجلتها قنطرة عظیمة . ینظر:أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا 

  .  ٢٦٥/  ٢:  )هـ١٤١٨بیروت : (الحموي ، معجم البلدان 
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ف بحصن زیاد ، وهو اسم ارمني ، یقع في أقصى دیار بكر من حصن خرتبرت : هو الحصن المعرو  )١٢(

بالد الجزیرة وبینه وبین مدینة ملطیة مسیرة یومین [ أي ما یقارب السبعین كیلومتر ] وبینهما الفرات . 

  . ٣٥٥/  ٢ینظر : المصدر نفسه : 

ا كم ] عن بلدة ٢خین [ ماردین : مدینة كبیرة تقع في منطقة دیار بكر من بالد الجزیرة على بعد فرس )١٣(

  . ١٧١/  ٥؛  ٤٧٥/  ٢دنیسر . ینظر : المصدر نفسه : 

  . ٣٤٧-٣٤٤زامباور ، معجم األنساب ، ص  )١٤(

؛ الحریري ، تنافس  ١٣٥، ص  )م١٩٠٨بیروت : (أبو یعلي حمزة بن القالنسي ، ذیل تاریخ دمشق  )١٥(

  . ٧أمراء المسلمین ، ص 

ومن جهة الغرب إقلیم بالد )جورجیا(الكبرى من جهة الشمال إقلیم بالد الكرج أرمینیا الكبرى : یحد أرمینیا )١٦(

الروم ومن جهة الجنوب إقلیم الجزیرة الفراتیة ومن الشرق إقلیم أذربیجان .ینظر : كي لیسترنج ، بلدان 

ل.أ.  ؛ ١١٤م) ، ص ١٩٥٤بغداد : (الخالفة الشرقیة ، نقله إلى العربیة : بشیر فرنسیس وكوركیس عواد 

  . ٤٦، ص  )م١٩٥١الموصل : (استارجیان ، تاریخ األمة األرمنیة 

  . ١٠٦/  ٢:  )م١٩٨٦بغداد : (مؤرخ مجهول ، تاریخ الرهاوي المجهول ، تعریب : األب البیر  )١٧(

عز الدین محمد بن علي بن إبراهیم بن شداد ، األعالق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة ، تحقیق:  )١٨(

  . ٤٣١/  ٣:  )م١٩٦٢دمشق : (دهان  سامي

بیروت : (الكساندر خاتشاتریان ، اهل الفتوة والفتیان في المجتمع اإلسالمي ، تقدیم : صالح زهر الدین  )١٩(

بیروت : (؛ ستیفن رنسیمان ، تاریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة : الباز العریني  ١١٦، ص  )م١٩٩٨

  . ٢٥٥/  ٢:  )م١٩٦٧

، إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوین: هي المنطقة التي تمتد من شمال غرب البحر األسودبالد القوقاز )٢٠(

. للمزید من التفاصیل عن بالد القوقاز  ٢كم٣٢٤،٢٠٠كم ، وتبلغ مساحتها ٢٠٠ویبلغ طول هذا االمتداد 

  . ٢٢٤-١٩٨/  ٢١:  )م١٩٩٤بیروت : (ینظر : محمود شاكر ، التاریخ اإلسالمي 

؛ سروییف ، جغرافیة  ١٧٥، ص  )م١٩٨٤موسكو : (وآخرون ، جغرافیة االتحاد السوفیتي سولوفیوف  )٢١(

  ؛  ٢٥٤، ص )موسكو : د/ت(االتحاد السوفیتي 

V. Minorsky , Art “ Al Kurdj “ in Enc. of Islam (London : 1981) : 5 \ 486 .

  . ١٧/  ٨:  )وت : د/تبیر (مسعود الخوند ، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة  )٢٢(

(23)C. Toumanoff, Armenia and Georgia ,in Cam. Med. His(Cambridge:1953):4\495.

  . ٣٣٤، ص  )م١٩٧٤موسكو : (میخائیلوف ، في ربوع االتحاد السوفیتي  )٢٤(

ا الحالي .لكي یتسنى للقارئ الكریم معرفة الموقع التاریخي لمملكة جورجیا ، فقد ارتأینا تحدید موقعه )٢٥(

:غرافیة االتحاد السوفیتي ، ترجمة؛ جي بي كول ، ج ٢٥٤سروییف ، جغرافیة االتحاد السوفیتي ، ص  )٢٦(

  . ٣٠٢، ص  )م١٩٩١الموصل : (وفیق الخشاب 

  . ١٧/  ٨الخوند ، الموسوعة التاریخیة :  )٢٧(

  . ٢١٩/  ٢١شاكر ، التاریخ اإلسالمي :  )٢٨(
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، ص  )م١٩٧٨بیروت : (ي ، فتوح البلدان ، مراجعة : رضوان محمد رضوان اإلمام أبو الحسن البالذر  )٢٩(

؛ ابو جعفر محمد بن جریر الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق : محمد ابو الفضل ابراهیم  ٢٠٨

. ٩١/  ٧:  )م١٩٧٩القاهرة : (

م) ، ١٣٨٨-٨٨٥هـ/٧٩٠-٢٧٢فتحي سالم اللهیبي ، مملكة جورجیا دراسة في العالقات السیاسیة ( )٣٠(

  . ٣، ص  )م٢٠٠٥جامعة الموصل : (اطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى كلیة االداب 

االسرة البقراطیة :هي إقطاعیة قدیمة ، ذات أصل أرمني وفرع من األسرة البقراطیة الحاكمة في أرمینیا  ٣١(

  . ٣٨الكبرى . للمزید من ینظر : اللهیبي ، مملكة جورجیا ، ص 

  ؛ ٣٨لمرجع نفسه ، ص ا )٣٢(

Charles Diehl , Byzantium: Gratness and Decline , Tran: form the French By :
Naomi Walford (New Jersey : 1957) , p. 114 .

؛ خاتشاتریان ، دیوان النقوش  ٢٩٠/  ٢:  )م١٩٧٤الكویت : (شاكر مصطفى ، دولة بني العباس  )٣٣(

  ؛  ٢٩٠/  ١:  )م١٩٩٣دمشق : (مة : شوكت یوسف العربیة في أرمینیا ، ترج

A.A. Vazilive , History of Byzantine Empire(Athens:1985):1\387;A.k.Sanjian,the
Armenian communities in Syria Under Ottoman Dominion(Cambridge:1965),p7 .

  . ٣اللهیبي ، مملكة جورجیا ، ص  )٣٤(

، اثر )األناضول(ى : نشأت مملكة أرمینیا الصغرى في جنوب شرق اسیا الصغرى مملكة أرمینیة الصغر  )٣٥(

سیطرة السالجقة والبیزنطیین على أرمینیا الكبرى ، واستبدال األمراء والملوك األرمن ممالكهم باقطاعات في 

ل عن تلك المنطقة ، وتمخض عنها في نهایة األمر قیام مملكة أرمینیة الصغرى . للمزید من التفاصی

ظهور هذه المملكة ینظر : اللهیبي ، مملكة ارمینیة الصغرى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى 

  . )م٢٠٠٠جامعة الموصل : (كلیة االداب 

(36) Minorsky , A History Of Sharvan And Darband In The 11th – 19th Canturies

(Cambridge : 1958) , P. 3

  .  ٣/٤٣١؛ ابن شداد ، االعالق الخطیرة :  ٢٠٥ذیل تاریخ دمشق ، ص ابن القالنسي ، )٣٧(

  . ٢٥٦خلیل ، اإلمارات األرتقیة ، ص  )٣٨(

ثریالیت : من المدن الجورجیة القدیمة والعریقة تقع في الوادي الشمالي لمدینة میتسخت الجورجیة على نهر  )٣٩(

یة العریقة التي نافست البقراطیین على حكم مملكة الكر ، واصبحت عاصمًة ومقرًا لألسرة االوربلیة الجورج

جورجیا ، وكان ألفرادها دور كبیر في ارتفاع شأن المملكة ، من خالل المناصب السیاسیة العلیا التي 

 ٤٨، ص  )م١٩٣٣القاهرة : (تولوها . ینظر : یوسف عزت ، تاریخ القوقاز ، ترجمة : عبد الحمید غالب 

  ؛  ١/٣٩قوش العربیة : ؛ خاتشاتریان ، دیوان الن

Sanjian , Armenian Communities , p. 7;Minorsky, Studies in Caucasian History , p.57.

  . ٣/٤٣١؛  ابن شداد ، االعالق الخطیرة :  ٢٠٥ابن القالنسي ، ذیل تاریخ دمشق ، ص  )٤٠(

األسدي ، وكان مقیمًا في دبیس بن صدقة : هو دبیس بن صدقة بن منصور بن دبیس بن علي بن مزید  )٤١(

م . ینظر : الفتح بن علي بن محمد األصفهاني البنداري ، تاریخ ١١١١هـ/٥٠٥خدمة السلطان منذ سنة 

؛ كمال الدین ابو القاسم عمر بن العدیم ، بغیة الطلب  ١١٥، ص  )م١٩٦٠بیروت : (دولة آل سلجوق 

  . ٢٣٥-٢٢٥، ص  )م١٩٧٦أنقرة : (في تاریخ حلب ، تعلیق واعتناء : علي سویم 
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:م)١٩٧٩؛ عبد الرحمن ابن  خلدون ، تاریخ ابن خلدون (بیروت:٢٢٥، صابن العدیم، المصدر نفسه )٤٢(

٥/٤٩ .  

  كم) .٣٥مسافة نصف یوم تساوي نصف مرحلة والمرحلة تساوي ( )٤٣(

تاریخ دمشق البن احمد بن یوسف بن علي الفارقـي ، تاریخ آمد ومیافارقیـن ، منشور في حاشیة كتاب ذیل  )٤٤(

  .٢٠٥القالنسي ، ص

م ، بینما یشیر حسنین إلى سنة ١١٢٢هـ/٥١٦ویشیر ابن العمراني إلى أن تاریخ تلك الحملة كان سنة  )٤٥(

م . ینظر : محمد ١١٢٠هـ/٥١٤م ، وان دخول القوات الجورجیة إلى تفلیس كان في سنة ١١١٩هـ/٥١٣

؛  ٣٠٤، ص  )م١٩٧٣لیدن : (تحقیق: قاسم السـامرائي بن محمد بن علي ، األنباء في تاریخ الخلفاء ،

، وبعد البحث والتمحیص في كال  ١٠٤، ص  )م١٩٧٥القاهرة : (عبد المنعم حسنین ، دولة السالجقة 

الروایتین ، لم نتمكن من التوصل الى المصادر التاریخیة التي نقلوا عنها ، والتاریخ الدقیق لتلك الحملة هو 

وذلك إلجماع المؤرخین المعاصرین له ، او القریبین زمنیًا منه .م ،١١٢١هـ/٥١٥سنة 

: )م١٩٤٨الكویت : (٢، العبر في تاریخ من غبر ، تحقیق : صالح الدین المنجد ، طشمس الدین الذهبي )٤٦(

٤/٣١ .  

؛ جمال الدین محمد بن سالم بن واصل ، مفرج  ٢٠٥-٢٠٤ابن القالنسي ، ذیل تاریخ دمشق ، ص  )٤٧(

  ؛  ١٨٢/  ٤:  )م١٩٧٢القاهرة : (في أخبار بني أیوب ، تحقیق : حسنین محمد ربیع  الكروب

C. H. Boswarth , the Political and Dynastic , in Cam. His. Of Iran (Cambridge:1975):
5\123 .

لكته ، وٕاقامة ، وهذا یدلل على دوره البارز في توسیع مم)الملك المجدد(كان الملك داؤد الثالث یلقب بـ )٤٨(

مما یدلل على صلیبیته . ینظر : )حسام المسیح(او  )بسیف المسیح(ركائزها بشكل جید،كما لقب بـ 

Tomanoff , Armenia and Georgia , in Cam. Med. His. : 5\

  . ٢٠٥الفارقي ، تاریخ آمد ومیافارقین . نقًال عن ابن القالنسي ، ذیل تاریخ دمشق ، ص  )٤٩(

  .٢٥٧؛ خلیل ، اإلمارات األرتقیة ، ص  ٤٣١/  ٣داد ، االعالق الخطیرة : ابن ش )٥٠(

؛ ابو الفرج  ٥٦٧/  ١٠؛ ابن االثیر ، الكامل :  ٢٠٥-٢٠٤ابن القالنسي ، ذیل تاریخ دمشق ، ص  )٥١(

؛ ابن واصل ، مفرج  ٢٠٢، ص  )م١٩٨٥بیروت : ( ٢غریغوریوس الملطي ، تاریخ مختصر الدول ، ط

  . ١٨٢/  ٤الكروب : 

  .٢٠٦، تاریخ آمد ومیافارقین ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص الفارقي )٥٢(

  . ٢٠٢؛ ابن العبري ، تاریخ مختصر الدول ، ص  ٥٦٧/  ١٠ابن االثیر ، الكامل :  )٥٣(

(54)Kemal ED-Din , Delachron Niaue Oalep , in Recull Des Hietorie Des Croisades :

3\628 .

  . ٢٥٧خلیل ، االمارات األرتقیة ، ص  )٥٥(

  .٢٠٦، تاریخ امد ومیافارقین ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص الفارقي )٥٦(

.٤٥،ص)م١٩٥٩القاهرة : (الفارقي ، المصدر نفسه ؛ التاریخ الفارقي ، تحقیق : بدوي عبد اللطیف :  )٥٧(

  . ١٠/٦١٥؛ ابن االثیر ، الكامل :  ١٦٨، ذیل تاریخ دمشق ، ص ابن القالنسي  )٥٨(

؛ جمال الدین ابي المحاسن ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة  ٤٣١/  ٣ابن شداد ، االعالق الخطیرة :  )٥٩(

  . ٢٢٣/  ٥:  )القاهرة : د / ت(في ملوك مصر والقاهرة 
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  .  ٢٥٨/  ٢رنسیمان ، تاریخ الحروب الصلیبیة :  )٦٠(

  . ١٢٧خلیل ، االمارات االرتقیة ، ص  )٦١(

م) ٩٧٧-٩٥٢هـ/٣٦٦- ٣٤١(مدینة آني : بنیت مدینة آني في عهد الملك األرمني اشوط الثالث  )٦٢(

وأصبحت مقر ملكه وعاصمة لمملكة ارمینا الكبرى ، للمزید من التفاصیل ینظر : سترك ، مادة "أرمینیا" 

  . ١/٦٤٧دائرة المعارف اإلسالمیة : 

- ٩٥١هـ/ ٥٩٦- ٣٤٠لشدادیون : أسرة حاكمة في إقلیم آران الذي یتاخم مع أذربیجان للفترة من (ا )٦٣(

، وانحدرت من المغامر شداد الكردي ، الذي نصب نفسه حاكما على مدینة دوین في منتصف  )م١١٩٩

د من ؛ وللمزی ٩٥القرن الرابع الهجري / العاشر المیالدي . ینظر : اللهیبي ، مملكة جورجیا ، ص 

  . )م٢٠٠١أربیل : (التفاصیل ینظر : إسماعیل شكر رسول ، اإلمارة الشدادیة 

  .٣٢٨، تاریخ امد ومیافارقین ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص الفارقي )٦٤(

لقب اطلق على األمراء المسلمین الذین حكموا في مدینة خالط وأجزاء أرمینیا . )٦٥(

  . ١٩٠/ ١٠ثیر ، الكامل : ابن األ )٦٦(

  . ٣٢٨الفارقي ، تاریخ امد میافارقین ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص  )٦٧(

  ؛  ١٠/٢٧٨ابن األثیر ، الكامل :  )٦٨(

C.E. Boswarth, The Cambridge History Of Iran : 5\ 179 .

  . ١٠/٢٧٨ابن األثیر ، المصدر نفسه :  )٦٩(

.تحدیدًا وسكانها من أرمن والروم: بلدة مشهورة بین خالط وبالد الروم تقع في أرمینیا الكبرىمالذكرد )٧٠(

  . ٢٠٢/  ٥ینظر: یاقوت الحموي ، معجم البلدان : 

(71) Minorsku , Studies In Caucasian History , P . 92 ; J . A . , Boyle , The

Cambirdge History Of Iran : 5 \ 179 .

(72) Minorsku , Studies In Caucasian History , P . 90 ; Boswarth, The Cambridge

History Of Iran : 5\ 179 .

، ص  )م١٩٨٤بیروت : (صدر الدین بن علي الحسیني ، أخبار الدولة السلجوقیة ، اعتناء : محمد إقبال  )٧٣(

؛ ابن خلدون ، تاریخ  ٢٤٥/  ١٢بیروت : د/ت) : (یة والنهایة ؛ أبو الفدا إسماعیل ابن كثیر ، البدا ١٥١

  .  ٨٠/  ٥ابن خلدون : 

كركي : یقصد بها هنا قلعة جورج او جورجي ، وذلك الن المصادر العربیة اإلسالمیة ، اطلقت على  )٧٤(

الملك جورج تسمیة كركي ، او ابن كركي . 

  . ١٥٩- ١٥٨الحسیني ، أخبار الدولة ، ص  )٧٥(

  ؛٣٦٢، تاریخ آمد ومیافارقین ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص لفارقيا )٧٦(

Minorsku , Studies In Caucasian History , P . 93 .

  ؛ ٣٦٤،  ٣٦٢، المصدر نفسه ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص الفارقي )٧٧(

Minorsku , Studies In Caucasian History , P . 96-97 .

،  ٣٦٢الفارقي ، المصدر نفسه ، منشور في حاشیة كتاب ذیل تاریخ دمشق البن القالنسي ، ص  )٧٨(

Grousset , History Des Croisades (Paris : 1936) : 3\231 .

  . ١٦٥-١٦٤م) ، ص ١٩٨١محمود یاسین التكریتي ، االیوبیون في شمال الشام والجزیرة (بیروت : )٧٩(
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أوربیة ، كما أكدت بعض المصادر -تتفق المصادر على آریة الشعب الجورجي وانه من الشعوب الهندو )٨٠(

الكرج اخوة (العربیة اإلسالمیة فضًال عن المصادر األرمنیة على أن الجورجیین واألرمن أبناء عمومة (

ویرتبطون بصلة نسـب واحدة إذ إن كل منهـم ٥/١٢٧) . ینظر : آبن خلدون ، تأریخ آبن خلدون ، )األرمن

: نزار خلیلي ریناتسي ، تأریخ  األرمن ، ترجمة: موسیس خو ینظریدعي انتماءُه إلى یافـث بن نـوح 

  ؛٢٠٥م) ، ص١٩٩٩دمشق : (

D. Lang , Armenia Cradle Of Civilization (London : 1970) , P. 158 .

  . ٣٨/  ١عربیة : خاتشاتریان ، دیوان النقوش ال )٨١(

  . ٢/١٨١:)م١٩٧٠بیروت : (زین الدین عمر ابن الوردي ، تاریخ ابن الوردي ، تحقیق : احمد رفعت  )٨٢(

أرجیش : مدینة قدیمة من نواحي أرمینیا الكبرى قرب خالط وأكثر سكانها أرمن نصارى . ینظر : یاقوت  )٨٣(

  . ١٤٤/  ١الحموي ، معجم البلدان : 

الجد األكبر ألسرة أرمنیة عریقة تدعى باألسرة الزكاریة نسبة الیه ، وكان في خدم ملك زكریا : ، هو  )٨٤(

؛ ١٢٣جورجیا ، فشغل منصب القائد األعلى للقوات الجورجیة .ینظر : اللهیبي ، مملكة جورجیا ، ص 

  . ١/٣٨خاتشاتریان ، دیوان النقوش العربیة :

المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر ، تحقیق : أبو طالب علي بن انجب ابن الساعي ، الجامع )٨٥(

، ص  )م١٩٧٢حلب : (؛ أدیب سید ، أرمینیة التاریخ العربي  ١٥١/  ٩:  )م١٩٣٤بغداد : (جواد علي 

٢٢١ .


