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 .الغساسنة دولة

 قد وانيم ، مأرب سد انيدام اثر اليمن من ىاجرت التي االزد قبائل من الغساسنة ان االخباريون ذكر
 سمي الماء ىذا من شرب من فكل ، حوليا اقاموا غسان تدعى ماء عين الى نسبة بالغساسنة سموا

 نشأت قبمي تحالف ىم وانما ، واحدة قبيمة او واحد اب ابناء ليسوا الغساسنة ان ويبدوًً .  غسانيا
 حكم تحت ليم دولة اقامة في نجحوا حيث الشام في ابناؤه استقر ثم ، غسان ماء قرب االولى نواتو
 قبيمة الييا الغساسنة ىجرة قبل الشام بالد في يقيم كان انو الى اشير وقد .  جفنة آل من مموك
 متحالفة كانت القبيمة ىذه وان ، سميح بن سعد ابن حماطة بن ضجعم بنو ىم ، قضاعة من عربية

 ضريبة منيا وتجبي الديار ىذه في المقيمة العربية القبائل عمى النظام فرض عمى وتعمل الروم مع
 اذا حتى.  الخراج ليم وأدوا سميح لسمطة الرضوخ الى الغساسنة اضطر وقد.  الروم لصالح الخراج

 ليم الخراج اداء رفضوا سميح مقاتمة عمى القوة انفسيم في ووجدوا ، الشام بالد في مقاميم طال
 ان خشية الغساسنة مع التحالف مصمحتيم من ان الروم وجد ذلك عند.  عمييم وانتصروا وقاتموىم
 بين عالقة كانت المرحمة ىذه في والرم الغساسنة بين العالقة ان ويظير . ضدىم الفرس مع يتحالفوا
 مساعدة الى حاجة بالروم فكان.  المشترك الدفاع معاىدات نوع من معاىدة بينيما تربط دولتين

 يتألف التي المناطق في االمن وضمان البدوية القبائل غارات ضد حدودىم تأمين في الغساسنة
 ابناء عمى سمطانيم بسط في الروم الى حاجة بيم فان الغساسنة أما ، العرب من سكانيا غالبية
 دولة تاريخ من المبكرة المرحمة ىذه في الروم ان يالحظ كما.  الشام بالد في العربية القبائل

 . الفرس وبين بينيم القائمة الحروب في الغساسنة حياد ضمان عمى حريصين كانوا الغساسنة

 . الغساسنة دولة في الحضارية االوضاع

 نجحوا حيث الشام بادية الى ذلك بعد انتقموا ثم ، غسان ماء عند نشأ قبمي تحالف ىم الغساسنة ان
 من ويبدو.  فييا دولتيم واسسوا الربوع تمك في الموجودة العربية القبائل عمى سيادتيم بسط في

 وقد.  الرعي حياة عمىًً  اساسا معيشتيم في يعتمدون كانوا انيم الشام في الغساسنة اوضاع دراسة
 الفرس ضد الروم حروب في والمساىمة الشام لبالد الشرقية الحدود حماية عاتقيم عمى اخذوا

 فضال البيزنطية االمبراطورية من وعينية نقدية ومكافآت سنوية منح عمى حصوليم مقابل الساسانيين
 الذي العسكري ولمطابع . فييا يشاركون كانوا التي الحروب اثناء في غنائم من عميو يحصمون عما



2 
 

 الحروب في الغساسنة من القتال عمى القادرين جميع واشتراك ، الشام في الغساسنة دولة حياة طبع
 الى المصادر وتشير.  القبمي االتحاد او الشعب لمفيومًً  مرادفا الجيش او(  العسكر)  مفيوم اصبح

 المرجح ومن.  معسكره أي(  الغساني الحارث حيرثا)   معسكر عن عبارة كانت الغساسنة عاصمة ان
 لدى اشارات ووردجت ، الجوالن بمنطقة(  الجابية)  في يقع كان(  العاصمة – المعسكر)  ىذا ان

 من بالقرب بردى نير عمى يقع موضع وىي(  جمق)  الغساسنة مموك اقامة مراكز ان الى الشعراء
 ابنية ذات محصنة مدينة في العيش في يرغبون يكونوا لم الغسناسنة مموك ان ويبدو . دمشق

 اىل طريقة عمى مخيمات في والعيش التنقل يفضمون كانوا وانما ، الحضر مموك عادة عمى وقصور
 مجال ال فان ثم ومن.  لدولتيم العسكري الطابع مع وينسجم الحركة حرية يعطييم ذلك الن البادية
 انو يثبت ولم المدن في يقيمون يكونوا لم النيم الغساسنة لدى والعمرانية الفنية الناحية عن لمحديث

  والمدن الحواضر في المستقمون مموك يفعل كان كما العظيمة والمباني القصور بتشييد ولع لدييم كان

 تكون ان الطبيعي من كان ثم ومن ،ًً  عربا الغساسنة كان فقد الثقافية الناحية من اما 
 فقد لذا ، حياتيم وطريقة وادبيم وامثاليم لِحكميم بالنسبة االمر وكذلك نفسيا العرب لغة ىي لغتيم
 الذبياني النابغة امثال من العرب بالشعراء الغساسنة مموك صالت عن بالحديث االدب كتب حفمت

 . الفحل وعمقمة االكبر والمرقش واالعشى ثابت بن وحسان

 يكتفوا لم وىم ، اليعقوبي المذىب عمى المسيحية بالعقيدة يدينون الغساسنة مموك كان وقد 
 المذىب ىذا اتباع عن بحماسة دافعوا انيم بل الشخصي المستوى عمى االعتقاد بيذا التمسك بمجرد

 وضمن المذىب ىذا الصحاب الحماية تأمين اجل من الروم قياصرة لدى نفوذىم استخدام وحاولوا ،
 في التخوف عنو ودفاعيم اليعقوبي لممذىب الغساسنة حماسة اثار وقد . التباعو الدينية الحرية
ًً  مخالفا كان المذىب ىذا الن ، البيزنطية االمبراطورية في العميا والطبقة الروم قياصرة نفوس

 اتباعو عن ودفاعيم لو الغساسنة مموك مناصرة عدت فقد ثم ومن.  لالمبراطورية الرسمي لممذىب
 العامة توجياتيا في والتأثير شؤونيا في التدخل ومحاولة االمبراطورية لسياسة المعارضة منًً  نوعا

 مموك عمى التآمر عمى الروم قياصرة دفعت التي العوامل ابرز من كان العامل ىذا ان المرجح ومن. 
 .   دولتيم عمى والقضاء الغساسنة

 د . شاكر مجيد كاظم


