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 ملخص البحث:
فتح اؼبسلمون العراق وبالد الشام كان لزاما عليهم تركيز جهود عملية الفتح حنو إقليم اعبزيرة الفراتية، وىو   بعد أن    

اإلقليم الذي يكتسب أمهية اسًتاتيجية ابلغة، ألن الضرورة اغبربية وضعت اؼبسلمُت أمام حتمية أتمُت وتعزيز األقاليم 
العراق والشام، والوقوف يف وجو ضبالت االسًتداد البيزنطية اليت كانت تنطلق من اغباميات واؼبراكز العسكرية  اؼبفتوحة يف

اؼبتواجدة يف إقليم اعبزيرة ، ابإلضافة إىل ذلك فإن فتح اعبزيرة يفصل البيزنطيُت عن القبائل العربية اؼبوالية ؽبا يف إقليم 
يقطع الطريق أمام أي مشروع ربالف بُت البيزنطيُت والفرس ضد اؼبسلمُت، خاصة اعبزيرة مثل: غسان، وأايد، وتنوخ، و 

وأن اعبزء الشرقي من اعبزيرة كان خاضعا للساسانيُت اؼبوالُت للفرس، الذين مل يبدوا مقاومة كبَتة وسرعان ما استسلموا 
ربرير اعبزيرة الفراتية، وىي العملية اليت مل أمام زحف القوات اإلسالمية القادمة من العراق واؼبوصل، وبذلك اكتملت عملية 

 تستغرق سوى شبانية عشر شهرا، فما ىي اؼبراحل الكربى ؽبذا الفتح؟، وفيما تكمن أمهيتو االسًتاتيجية؟  .
 الفتح اإلسالمي، اعبزيرة الفراتية، الرقة، الرىا، حران، عياض بن غنم .الكلمات املفتاحية: 

Summary :   
    After the Muslims conquered Iraq and the Levant, they had to focus the efforts of the 

conquest process towards the Al-Djazīra region, which is of great strategic importance, 

especially since the war necessity put Muslims before the inevitability of securing and 

strengthening the open territories in Iraq and the Levant, and standing in the face of the 

Byzantine recovery campaigns The conquest of the island separates the Byzantines from 

the Arab tribes loyal to them in the region of Al-Djazīra, such as: Ghassan, Ayad, and 

Tanukh, and cuts off the way for any project of alliance between the Byzantines and the 

Persians against the Muslims, especially And that the eastern part of Al-Djazīra was 

subject to the Sassanids loyal to the Persians, who did not show much resistance and 

quickly surrendered to the advance of the Islamic forces coming from Iraq and Mosul, 

and thus the process of liberating Al-Djazīra was completed, a process that only took 

eighteen months, what are the major stages of this Al-Fateh? What is its strategic 

importance  .  

Keywords: Islamic conquest, Al-Djazīra, Raqqa, Edessa, Harran. 

 مقدمة:
عاشت اعبزيرة الفراتية أوضاعًا سياسية مضطربة فرضها الصراع الساساين البيزنطي حول  خالل القرون األوىل اؼببكرة    

أنو يف مطلع القرن األول اؽبجري السابع اؼبيالدي شهدت  اؼبقدرات االقتصادية واالسًتاتيجية ؽبذه اؼبنطقة اغبيوية، إال
اعبزيرة ربوالت جوىرية سبثلت يف ظهور قوة جديدة، وطرف اثلث شارك يف خضم ذلك الصراع مث سرعان ما حسمو، 

نطقة وىي الدولة اإلسالمية اليت جنحت يف وقت وجيز يف ضم اعبزيرة الفراتية إىل حوزهتا، حيث مل تدم حركة فتح ىذه اؼب
م، لتتحول ىذه اؼبنطقة نقطة ارتكاز الستمرارية حركة الفتح اإلسالمي يف مواجهة البيزنطيُت 936ه/81سوى سنة واحدة 

والفرس، وعلى ىذا األساس ديكن القول أن فتح اعبزيرة ال يقل أمهية عن فتح الشام والعراق، وىو ما جيعلنا نتساءل عن 
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ة الفراتية؟، وكيف كانت أوضاعها السياسية قبيل ظهور الفتح اإلسالمي؟، وما ىي أىم اؼبراحل الكربى غبركة فتح اعبزير 
 األسباب اليت جعلت فتح اعبزيرة يتم بتلك السرعة؟، وكيف أصبحت أوضاعها بعد الفتح؟.

زيرة ىذه الدراسة رباول اإلجابة على ىذه األسئلة من خالل ؾبموعة من احملاور انطالقا من اغبديث عن: "أوضاع اعب    
الفراتية يف العهد الفارسي والبيزنطي قبيل الفتح اإلسالمي"، مث التطرق إىل "اسًتاتيجية الفتح وأبرز مراحلو"، مع الوقوف 

أوضاع  عند فتح اؼبدن الرئيسية مثل: "الرقة"، و"الرىا، و"عُت الوردة"، مث يف األخَت إعطاء بعض الصور التارخيية حول
 ح اإلسالمي .اعبزيرة الفراتية بعد الفت

ولقد اعتمدت يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من مصادر التاريخ اإلسالمي على رأسها كتاب: "فتوح البلدان"،     
م(، الذي أوىل عناية ابلغة بفتح اعبزيرة بسبب اختصاص كتابو، لذلك فإنو يوفر لنا الكثَت من 168ه/871للبالذري)ت

م( أورد ؾبموعة من األخبار حول فتح اعبزيرة يف 683ه/383اإلمام الطربي)تالنصوص التارخيية اؼبهمة حوؽبا، كما أن 
 اترخيو، وكذلك كتاب: "الكامل يف التاريخ" البن األثَت، وغَتىا من اؼبصادر األخرى. 

 اجلزيرة الفراتية يف العهد الفارسي والبيزنطي قبيل الفتح اإلسالمي: -ٔ
وقد جاء ىذا التقسيم ابلنظر ، ة كانت مقسمة إىل قسمُت قبيل الفتح اإلسالمييتفق اؼبؤرخون على أن اعبزيرة الفراتي    

القسم الشرقي ذو الصبغة الفارسية يسكنو العراقيون  إىل شكل النفوذ السياسي على كل إقليم من اعبزيرة، حيث كان
رغم ما يتوفر فيو من أراضي خصبة  واألكراد والفرس واألرمن، لكن مل تكن الكثافة السكانية كبَتة هبذا اعبزء من اعبزيرة،

ومياه وفَتة، وىو ما جعلو بعد الفتح اإلسالمي نقطة استقطاب ونزوح للقبائل العربية القادمة من اعبنوب، وابألخص داير 
 . 8بكر ومضر وربيعة، وىي اؽبجرات اليت سامهت الحقا بتعريب اؼبنطقة

اػبابور وما يليو غراب، فقد سكنو اؼبسيحيون واألرمن، على اعتباره والية يف اؼبقابل فإن القسم الغريب الذي ديتد من هنر     
، وعلى ىذا األساس كانت اعبزيرة الفراتية ميدااًن للصدام والصراع بُت الدولة الساسانية يف الشرق، 8بيزنطية رومانية

 واإلمرباطورية البيزنطية يف الغرب اؼبسيطرة على شرق أوراب .
ابؼبمالك العربية اليت استقرت يف اعبزيرة قبل ؾبيئ اإلسالم فقد ظهرت مملكة الرىا اليت أتسست منذ أما فيما يتعلق     

ق م(، ومملكة حدايب اليت ظهرت يف منتصف القرن األول ق م، كما ظهرت مملكة اغبضر اليت   888وقت مبكر يف )
 . 3نة وتدمر يف الشام وابديتهاكان ملوكها من عرب قضاعة، ابإلضافة إىل اؼبناذرة يف اغبَتة، والغساس

                                           
. 03ىرة، ص ، طو عبد الرؤوف سعد وسعد حسن دمحم، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، القااخلراجم(، 761ه/818أبو يوسف يعقوب)ت  8

 . 887م، ص8617ه/8037، الزىراء لإلعالم العريب، القاىرة، 8، طأطلس اتريخ اإلسالمحسُت مؤنس، 
 . 887اؼبرجع نفسو، ص   8
 .68م، ص8336، صفحات للدراسات والنشر، سوراي، 8، ط، اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربيةعبد اغبكيم الكعيب  3
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وابلعودة إىل األوضاع السياسية للجزيرة الفراتية قبيل الفتح اإلسالمي فيمكن القول أهنا كانت مضطربة، فقد سبيز القرن     
السادس اؼبيالدي ابزدايد حدة الصراع بُت الروم البيزنطيُت والساسانيُت حول أرض اعبزيرة، وذلك بسبب تنامي قوة وحجم  
كلتا الدولتُت، وظهور عدد من اؼبلوك األقوايء الذين اجتهدوا يف توطيد سلطاهنم، مثل اؼبلك الساساين كسرى 

م(، وقد صاحب ذلك الصراع ازباذ صبلة من 071-090م( واؼبلك الروماين جستنيان الثاين)076-038األول)
ا يتميز بو إقليم اعبزيرة من وفرة اؼبوارد االقتصادية، اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية وتنامي القوة العسكرية لكل طرف، ؼب

 . 0وأمهية اؼبوقع االسًتاتيجي من الناحية التجارية
وظل ىذا الصراع الفارسي البيزنطي على اعبزيرة ؿبتدًما إىل غاية الفًتة األخَتة اليت سبقت ظهور الدولة اإلسالمية،     

اؼبيالدي غزت اعبيوش الفارسية اعبزيرة والشام وحىت فلسطُت واستولوا على  ففي القرن األول اؽبجري ومطلع القرن السابع
اؼبلك البيزنطي إيقاف  م ؼبَّا بلغ كسرى أوج قوتو، مث استطاع ىرقل980خشبة الصليب اؼبقدس وكان ذلك يف حدود سنة 

 . 0اغبكم البيزنطي م( وعادت اؼبناطق اليت احتلها الفرس دبا فيها اعبزيرة إىل983ه/8التقدم الفارسي يف )
 م: 8ٖ6-8ٖ1ه/1ٔ-1ٔاسرتاتيجية الفتح اإلسالمي للجزيرة الفراتية  – ٕ

دبجيء الدولة اإلسالمية كانت اسًتاتيجية التوسع وتصدير اإلسالم على رأس األولوايت ابلنسبة للخلفاء الراشدين،     
م بدأ 933ه/88ت مسألة وقت، ففي سنة لذلك كان إقليم اعبزيرة مستهدفًا ضمن ىذه االسًتاتيجية، وفتحو كان

اؼبسلمون عمليات االحتكاك العسكري ابلروم والبيزنطيُت يف أطراف العراق وبالد الشام، حينما أصدر اػبليفة أبو بكر 
، واؼبثٌت بن اغبارثة 9م( 908ىـ/83الصديق أوامره لقادة جيوش اؼبسلمُت خالد بن الوليد، وعياض بن غنم)ت

 .1بغزو تلك النواحي 7م(930ه/80الشيباين)ت

                                           
 . 60اؼبرجع نفسو، ص  0
 66-61، ص ، اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربيةكيم الكعيبعبد اغب  0
م(، قائد من شجعان الصحابة وغزاهتم، أسلم قبل اغبديبّية وشهد بدرا وأحدا واػبندق،  908ىـ/83عياض بن غنم بن زىَت الفهري)ت 9

الروم غازاي. وكان يقال لو " زاد الراكب" لكرمو،  ونزل الشام، وفتح بالد اعبزيرة يف أايم عمر بن اػبطاب، وىو أول من اجتاز " الدرب " إىل
 . 66، ص0م، ج8338، دار العلم للماليُت، بَتوت، 80، طاألعالمتويف ابلشام أو ابؼبدينة وىو ابن ستُت سنة . الزركلي خَت الدين، 

لسنة التاسعة للهجري وأسلم، أرسلو اػبليفة أبو اؼبثٌت بن حارثة الشيباين، سيد قومو يف اعباىلية، وفد على النيب عليو الصالة والسالم يف ا 7
بكر لفتح العراق قبل خالد بن الوليد، كان شجاعا حارب الفرس واستمر على ذلك يف عهد عمر ، تويف قبل معركة القادسية سنة 

. ابن 316، ص3، جم8673ىـ/8363، دائرة اؼبعارف العثمانية، اؽبند، 8، طالثقاتم(، 690ىـ/300م( .ابن حبان دمحم )ت930ىـ/80)
، دار الكتب 8، تح: علي دمحم معوض وعادل أضبد عبد اؼبوجود، طأسد الغابة يف معرفة الصحابةم(، 8830ه/933األثَت عز الدين)ت

 . 00، ص0م، ج8660ىـ/8080العلمية، بَتوت، 
، دار اؼبعارف، مصر، 8ط ، تح: دمحم أبو الفضل إبراىيم،اتريخ الرسل وامللوك م(،683ىـ/383الطربي دمحم بن جرير)ت  1

 . 307-303، ص3م، ج8698ىـ/8318
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خالل ىذه اؼبرحلة حقق اؼبسلمون انتصارات ابىرة أربكت القوتُت اؼبتنازعتُت يف اؼبنطقة دبا يف ذلك إقليم اعبزيرة،     
م(، وىو االنتصار الذي أعقبو دحض الفرس يف معركة 938ه/83وذلك بعد االنتصار على الروم  يف معركة الَتموك )

 .6م(939ه/89القادسية )
م(، الذي  900-930ه/83-83بعد ذلك ربول اؼبسلمون إىل فتح اعبزيرة يف عهد اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر)    

كتب إىل سعد بن أيب وقاص أيمره بفتح اعبزيرة ومشال اؼبوصل، فندب إىل ىذه اؼبهمة عياض بن غنم، وىو ما أكده 
، وقد أمت الفتح، ودخل معظم جنده إىل اعبزيرة قادمُت من 83(بن غنماجلزيرة كلها فتوح عياض البالذري الذي يقول: ) 

 . 88الشام
يف اؼبقابل جند رواية أخرى نسبها البالذري للواقدي، يذكر فيها أن عياض بن غنم توجو إىل اعبزيرة بعد أن جاءه كتاب     

م، وعلى ىذا 936ه/81ويف يف طاعون عمواس توليتو من اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر ، إثر وفاة أاب عبيدة الذي ت
 .88األساس أصبح عياض واليا على كل من ضبص وقنسرين واعبزيرة

م وكان قوام جيشو طبسة آالف جندي، على 936ه/81فسار إىل اعبزيرة يوم اػبميس للنصف من شعبان سنة     
 908ىـ/83ر بن حذم اعبمحي)،  وعلى ميمنتو سعيد بن عام83م(988ه/83مقدمتهم ميسرة بن مسروق العبسي)ت

 .80م(903ه /86)ت، وعلى ميسرتو صفوان بن معطل السلمي80م(

                                           
، تح: دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، املنتظم يف اتريخ امللوك واألممم(، 8833ىـ/067ابن اعبوزي عبد الرضبن)ت  6
الكامل يف م(، 8830ىـ/933. ابن األثَت عز الدين)ت893-881، ص0م، ج8660ىـ/8080، دار الكتب العلمية، بَتوت، 8ط

 . 817-809، ص 8م، ج8667ىـ/8087، دار الكتاب العريب، بَتوت، 8، تح: عمر عبد السالم تدمري، طالتاريخ
 .839م، بَتوت، ص8617ه/8037، مؤسسة اؼبعارف، (، فتوح البلدانم611ىـ/871أضبد بن حيي البالذري )ت  83
 . .886اؼبرجع نفسو، ص مؤنس، . حسُت 309، ص8، ج، الكامل يف التاريخابن األثَت  88
 307، ص8، ج، الكامل يف التاريخ. ابن األثَت837، صفتوح البلدان أضبد بن حيي البالذري ،  88
م( قائد، من شجعان الصحابة، كان أحد التسعة الذين وفدوا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بٍت عبس،  908ىـ/83ميسرة بن مسروق العبسّي)  83

ىـ قيادة جيش، زحف هبم من  83داع، وؼبا كانت الردة ثبت مع قومو، شهدوا مع خالد اليمامة وفتوح الشام، وتوىل سنة وشهد حجة الو 
 . 336، ص7، جاألعالمالشام إىل أرض الروم، وىو أول جيش دخل بالد الروم . الزركلي، 

خيرب وشهدىا، واله عمر ضبص بعد عياض .ابن  ، من كبار الصحابة، أسلم قبلم(  908ىـ/83)سعيد بن عامر بن حذمي القرشي  80
، دار الكتب 8، تح: عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي دمحم عوض، طاإلصابة يف متييز الصحابةم(، 8081ىـ/108حجر العسقالين)ت

 .68، ص 3ه، ج8080العلمية، بَتوت، 
ب الروم، وكان لو خالف مع حسان بن اثبت بسبب م(، اؼبذكور ابلرباءة يف قصة اإلفك، حار 903ه/86صفوان بن اؼبعطل السلمي)ت  80

، سري أعالم النبالءم(، 8307ه/707شعر ىجاء، أسلم قبل اؼبريسيع تويف بسميساط يف نواحي اعبزيرة وقربه  ىناك. الذىيب مشس الدين)ت
 .000، ص8م، ج8610ه/8030، مؤسسة الرسالة، 3تح: ؾبموعة من احملققُت، ط
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وتذكر بعض اؼبصادر أن خالد بن الوليد شارك يف فتح اعبزيرة وكان على ميسرة اعبيش، لكن العديد من اؼبصادر    
، وأنو كان مالزما غبمص لغاية وفاتو التارخيية األخرى تنفي ذلك حيث قيل أنو مل يسر ربت لواء أحد بعد وفاة أيب عبيدة

 . 89م908ه/88فيها سنة 
ويبدو أن أاب عبيدة قبل وفاتو كان ىو اؼبشرف على بداية فتح اعبزيرة، وأراد لذلك ذبهيز جيش قوي وىو ما يفسر     

ا األخَت استعملو الحقاً طلبو مدداً من اػبليفة عمر هنع هللا يضر، الذي صرف إليو عياض بن غنم اؼبدعوم حببيب ابن مسلمة، ىذ
 .87على عجم اعبزيرة وحرهبا، يف اؼبقابل استعمل الوليد بن عقبة على عرب اعبزيرة فأقاما على أعماؽبا

بعد أن دخل عياض إىل اعبزيرة صاغبو أىلها على ؾبموعة من الشروط؛ وىي أن يبقى ؽبم ىيكلهم وما حولو، وعلى     
دثوا كنيسة، إال ما كان ؽب م من قبل، وأن يعينوا اؼبسلمُت على عدوىم، فإن تركوا شيئا من ىذه الشروط فال ذمة أن ال حيح

، وىذا راجع لعدة أسباب أمهها قوة 86، وقد كانت اعبزيرة أسهل البلدان فتحاً ألن فتحها مل يستغرق إال سنة واحدة81ؽبم
غلب اؼبدن إىل الصلح وتفضيلو على القتال،  اؼبسلمُت مقارنة ابغباميات العسكرية اؼبتواجدة يف اعبزيرة، وكذلك جنوح أ

كما أن الًتكيبة البشرية يف اؼبنطقة لعبت دورًا ىاما ألن وجود القبائل العربية جعلها أقرب إىل الفاربُت اؼبسلمُت من الروم 
 والفرس.

ه، وأنَّ 81وليسم، 903ه/86بتاريخ فتح اعبزيرة فإنو يذكر أن فتح اعبزيرة كان يف سنة  83وقد انفرد ابن إسحاق    
ر عليو عمر بن اػبطاب أرسل إىل سعد بن أيب وقاص قائاًل: )  إذا فتح هللا الشام والعراق فابعث جندًا إىل اجلزيرة وأمِّ

(، فاختار سعد لذلك عياضاً، ألنو رأى أنو األصلح وأنَّ عمراً  خالد ابن عرفطة، أو ىاشم بن عتبة، أو عياض بن غنم
، وبعث معو الصحايب أبو موسى األشعري، وابنو عمر بن سعد وىو غالم صغَت مل يكن لو من األمر أخَّره ألن لو فيو ىوىً 

، ويبدوا أن أاب موسى قاد بعض اغبمالت يف اعبزيرة بصفتو قائدا وساىم يف فتح الرىا وظبيساط؛ بعد أن قدم من 88شيء
 .88البصرة

                                           
م، 8610ىـ/8030، دار طيبة، الرايض، 8، تح: أكرم ضياء العمري، طاتريخ خليفة بن خياطم(، 100ىـ/803خليفة بن خياط )ت  89
 .301، ص 8، جالكامل يف التاريخ. ابن األحثَت، 837، ص، فتوح البلدان. أضبد بن حيي البالذري 836ص
 . 00، ص 0، جاتريخ الرسل وامللوكالطربي،  87

 .839، صن، فتوح البلداأضبد بن حيي البالذري  8181
 .309، ص 8، جالكامل يف التاريخابن األثَت،  86
، دار ىجر، مصر، 8، تح: عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، طالبداية والنهايةم(، 8373ىـ/770ابن كثَت عماد الدين )ت 83

 .307، ص 8، جالكامل يف التاريخم(، 8378ه/933. ابن األثَت)ت 37، ص 83م، ج8661ىـ/8081
 .307، ص 8، جالكامل يف التاريخ. ابن األثَت،  37، ص 83، جالبداية والنهايةاد الدين، ابن كثَت عم 88
، دار الكتاب 8تح: عمر عبد السالم تدمري، طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم، م(، 8307ىـ/707الذىيب مشس الدين)ت 88

 .819-810، ص 3م، ج8663ىـ/8083العريب، بَتوت، 
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 فتح الّرقّة والرىا: -ٖ
اؼبهمة يف عملية فتح اعبزيرة، فلما وصلتها طليعة جيش اؼبسلمُت الذين قاموا ابإلغارة على  الرقة من اؼبدن االسًتاتيجية    

حواضر للعرب كانت حول اؼبدينة، مما مكنهم من ربقيق بعض اؼبكاسب من الغنائم، يف اؼبقابل ىرب كثَت من سكان 
وىو أحد أبواهبا، ولكن جيش اؼبسلمُت تلك النواحي إىل مدينة الرقة، مث أقبل عياض يف عسكره حىت نزل ابب الرىا 

تراجع عن أسوار اؼبدينة ربت الرمي الكثيف للسهام، واكتفى دبحاصرهتا من بعيد مع وضع روابط عند مداخلها، وقيل أنو 
، ويف نفس الوقت كانت سرااي اؼبسلمُت أتيت ابألسرى من القرى اجملاورة، ويف ظل ذلك اغبصار 83حاصرىا ؼبدة ست أايم

اؼبدينة إىل القائد عياض يطلب األمان، فصاغبو شريطة ؾبموعة  80اؼبدينة أكثر من طبس أايم، حيث أرسل بطريق مل تصمد
 .80من العهود على رأسها دفع اعبزية ففتحوا أبواب اؼبدينة يف وجو اؼبسلمُت

غنم، أىل الرقة يوم  بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ىذا ما أعطى عياض بنوىذا نص الكتاب الذي كتبو إليهم عياض: )     
دخلها، أعطاىم أمااًن ألنفسهم، وأمواهلم وكنائسهم، ال خترب وال تسكن إذا أعطوا اجلزية اليت عليهم، ومل حيدثوا 

(،  مغيلة، وعلى أن ال حيدثوا كنيسة وال بيعة، وال يظهروا انقوسا وال ابعواثً، وال صليباً، شهد هللا وكفى ابهلل شهيداً 
 . 89ا الكتاب خباسبووختم عياض على ىذ

، فلما اقًتب منها، أرسل عياض مقدمة جيشو إىل 87بعد فتح الرقة ونصيبُت سار جيش اؼبسلمُت متجها حنو حران    
اؼبدينة، لكن أىلها سارعوا إىل غلق أسوارىا، مث إهنم راسلوا عياض يعلمونو أبن يتجو جبيشو إىل الرىا، فما صاغبوه عليو 

 . 86، يف اؼبقابل تشَت مصادر أخرى أهنم عرضوا عليو اعبزية فقبلها منهم81وا بومن شيء قنعوا بو والتزم
فاذبو حنو الرىا حيث وجد نوعا من اؼبقاومة بعد أن قام أىلها برمي اؼبسلمُت، مث أخرجوا جيشا للقتال فهزمهم     

اًب جاء فيو: ) اؼبسلمون، مما أرغمهم على طلب الصلح واألمان، فأجاهبم عياض إليو، وكتب إليهم كتا

                                           
 .307، ص 8، جلكامل يف التاريخاابن األثَت،  83

 البطريق بلغة أىل الشام والروم، ىو القائد، وىي كلمة معربة، وصبعو بطارقة، ويف حديث ىرقل: ) فدخلنا عليو وعنده بطارقتو من الروم(،  80
ئيس النصارى يف بالد اإلسالم، اعباثليق ر وىو اغباذق ابغبرب وأمورىا بلغة الروم، وىو ذو منصب وتقدم عندىم، ويف الدولة اإلسالمية كان 

يس، مثّ دبدينة السالم "بغداد"، ويكون ربت يد بطريق أنطاكية، مّث اؼبطران ربت يده، مّث األحسقف يكون يف كّل بلٍد من ربت اؼبطران، مّث القس
وز .  الفَت 88، ص83ه، ج8080، دار صادر، بَتوت،3، طلسان العربم(، 8388ه/788الشّماس. أنظر، ابن منظور)ت

 .  178م، ص8330ه/8089، مؤسسة الرسالة، 1، تح: دمحم نعيم العرقسوسي، طالقاموس احمليطم(، 8080ه/187آابدي)ت
 831، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  80
 .837اؼبصدر نفسو، ص  89
 . 309، ص 8، جالكامل يف التاريخابن األثَت،  87
 .836، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  81
 .309، ص 8، جالكامل يف التاريخابن األثَت،  86
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بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ىذا كتاب من عياض بن غنم، ألسقف الرىا، إنكم إن فتحتم يل ابب املدينة، على أن تؤدوا 
إيل عن كل رجل دينارًا وميي قمح، فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم، وعليكم إرشاد الضال، 

 . ٖٓد هللا وكفى ابهلل شهيًدا (وإصالح اجلسور والطرق، ونصيحة املسلمني، شه
ويبدوا أن أاب موسى األشعري ىو من فتح الرىا وظبيساط؛ بعد أن قدم من العراق، وكان ذلك طبعًا ربت إشراف    

، يف اؼبقابل فإن 38عياض بن غنم ألنو اؼبسؤول األول عن فتح اعبزيرة، وتشَت بعض اؼبصادر أنَّ أاب موسى فتحها عنوة
 .38ن أاب موسى فتح الرىا وظبيساط صلحاً وما واالمها عنوةمصادر أخرى تذكر أ

، وكانت 33وبعد أن فتح عياض ىذه اؼبدينة جعلها مركزاً لقيادتو يف حركة الفتح، فقد كان يغزوا من الرىا مث يرجع إليها    
يتفق بو مع أىل الرىا وىو أول مدينة خرج إليها بعد الرىا ىي حران اليت كان أىلها قد وعدوه من قبل أبهنم سيلتزمون دبا 

مل يبقى ابجلزيرة موضع قدم إال فتح على عهد عمر ما حدث فعال، مث فتحت ابقي اؼبدن تباعاً، حيث يقول الزىري: ) 
 . 30( وسنجار ٖٗبن اخلطاب، على يدي عياض بن غنم، فتح حران والرىا والرقة وقرقيسيا ونصيبني

زيرة أنو سرعان ما نشأت حركة صغَتة للردة وسط بعض اؼبدن، لكن ىذه ومن التطورات اليت صاحبت عملية فتح اعب    
اغبركة سرعان ما احتواىا عياض وأطفأ فتيلها، فبعد فتح كل من الرىا والرقة وحران وظبيساط، ارتد أىل ىذه األخَتة 

ا، وىو ما حدث ونقضوا العهد بعد أن غادرىم جيش اؼبسلمُت مما جعل عياض يرجع إليهم فحاصر اؼبدينة حىت فتحه
 .   39أيضا مع مدينة الرىا، مما حتم على القائد عياض ترك عامل لو مع صباعة من اعبند يف اؼبدينة

ليواصل سلسلة فتح اؼبدن فقام بفتح تل موزن، مث قرقيسيا، وآمد، وميافارقُت، وحصن كفرتوات، ونصيبُت، وطور     
م(، إىل 903ه/86زان، ومدن أخرى كثَتة فتحها صبيعا يف سنة )عبدين، وحصن ماردين، ودارا،  وقردى ابزبدى، والزو 

غاية أن وصل إىل منطقة تسمى العُت اغبامضة يف أرمينية، مث رجع إىل الشام ابلتحديد مدينة ضبص بعد أن كان اػبليفة 
 . 37م( بعد سلسلة كبَتة من الفتوحات908ه/83عمر قد واله إايىا، فتويف ىذا القائد الفاتح سنة )

                                           
 .803-836، ص، فتوح البلدان. أضبد بن حيي البالذري 08، صاخلراجأبو يوسف،  33
، دار الكتاب 8تح: عمر عبد السالم تدمري، طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم، م(، 8307ىـ/707الذىيب مشس الدين)ت 38

 .819-810، ص 3م، ج8663/ىـ8083العريب، بَتوت، 
 . 836، ، صاتريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط،  38
 .301، ص 8، جالكامل يف التاريخابن األثَت،  33
تشَت بعض اؼبصادر أن الذي فتح نصيبُت ىو الصحايب أبو موسى األشعري وكان قد بعثو إليها عياض بن غنم . أنظر: ابن األثَت،  30

  37، ص 83جالبداية والنهاية، . ابن كثَت عماد الدين، 307، ص 8، جالكامل يف التاريخ
 803، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  30
 301، ص 8. ابن األثَت، اؼبصدر نفسو، ج 808اؼبصدر نفسو، ص  39
 . 301، ص 8، جالكامل يف التاريخ. . ابن األحثَت، 808، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  37
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 :عني الوردة فتح
االىتمام بفتح عُت الوردة مهم يف سياق دراسة فتح اعبزيرة، ألهنا اؼبدينة الوحيدة تقريبًا اليت استعصت على القائد     

 990ىـ/00عياض بن غنم، ىذا األخَت بعد وفاتو وىلَّ مكانو اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر: "عمَت بن سعد األنصاري)ت
، وجند 36يف فتح عُت الوردة وىي كما ذكران من اؼبدن القليلة اليت امتنعت سابقاً على عياض بن غنم، الذي ساىم 31م("

 حوؽبا تضارب الكثَت من الرواايت التارخيية .
حيث تقول الرواية األوىل أهنا فتحت يف عهد عياض بن غنم بعد أن كتب إليو عمر بن اػبطاب أيمره أن يوجو إليها     

نصاري، ىذا األخَت قدَّم الطالئع أمامو فأصابوا قوماً من الفالحُت وغنموا من مواشي العدو، فلماّ انتبو عمَت بن سعد األ
مما كان سببًا يف قتل الكثَت من  وواجهوا جيش اؼبسلمُت ابلسهام، 03ؽبم أىل اؼبدينة أغلقوا األبواب، ونصَّبحوا العرادات

 . 08نة صلحاً اؼبسلمُت الذين جنحوا الحًقا يف فتح ىذه اؼبدي
يف اؼبقابل جند رواية اثنية تذكر أن ىذه اؼبدينة امتنعت على عياض بن غنم، وأن الذي فتحها ىو عمَت بن سعد،     

وكان حينها واليا على اعبزيرة، بعد أن والَّه عمر بن اػبطاب، وتقول ىذه الرواية أن اؼبسلمُت فتحوا ىذه اؼبدينة عنوة، بعد 
، عكس الرواية األوىل اليت تذكر أن فتحها كان صلحاً، لذلك وضعوا اعبزية على كل رأس أربعة قتال شديد مع أىلها

 . 08داننَت دون أن تسىب نساؤىم وال أوالدىم، ألن عمَتاً ؼبا دخل اؼبدينة أعطى األمان ألىلها
اػبطاب بعد وفاة عياض، لكن  وجند رواية اثلثة تذكر أن فاتح ىذه اؼبدينة ىو أبو موسى األشعري الذي بعثو عمر بن    

ىذه الرواية ال ديكن التعويل عليها، واألرجح أن ىذه اؼبدينة فتحها عمَت بن سعد األنصاري، وجعل على أىلها اػبراج 
 . 03واعبزية، يف اؼبقابل اشتغل اؼبسلمُت وفق النظام اإلقطاعي يف ابقي األراضي اليت ىاجر منها مالكها

 ح اإلسالمي:أوضاع اجلزيرة بعد الفت -ٗ
ابلنسبة للوالة اؼبسلمُت على اعبزيرة فإنو بعد وفاة أيب عبيدة وىلَّ اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر عياض بن غنم واليا على     

، مث بعد وفاة ىذا األخَت وىلَّ سعيد بن عامر بن حذمي، الذي قام ببناء مسجد الرقة ومسجد الرىا، مث بعد وفاتو 00اعبزيرة

                                           
م( صحايب من الوالة الزىاد، شهد فتوح الشام، واستعملو عمر على ضبص،  990ىـ/00بن سعد بن عبيد االوسي االنصاري )تعمَت   31

دت فأقام سنة ودعاه إىل اؼبدينة فجاءىا، فأراد عمر إعادتو فأيب، ومات يف أايمو، وقيل: عاش إىل خالفة معاوية . وكان عمر يقول فيو: )ود
 . 1، ص0، جاألعالمبن سعد أستعُت هبم على أعمال اؼبسلمُت( .الزركلي، أن يل رجاال مثل عمَت 

 .301، ص 8، جالكامل يف التاريخ. ابن األحثَت،  808-808، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  36
 العرادات صبع عرادة، وىي آلة لرمي اغبجارة .  03
 . 803، صفتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري،   08
 .803صدر نفسو، صاؼب  08
 . 301، ص 8، جالكامل يف التاريخ.. ابن األحثَت، 803اؼبصدر نفسو، ص  03
 .837اؼبصدر نفسو، ص  00
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عمَت بن سعد الذي كان لو أيضا عناية ببناء اؼبساجد، حيث أنو بٌت اؼبساجد بداير مضر وداير ربيعة، أما يف خالفة  وىلَّ 
عثمان بن عفان فإنو وىلَّ اعبزيرة ؼبعاوية بن أيب سفيان، وأمره إبعمارىا عرب إنزال العرب يف اؼبناطق النائية عن اؼبدن 

األراضي اليت ال حق فيها ألحد، فأنزل بٍت سبيم الرابية، وأنزل اؼبازحُت واؼبديرب والقرى، ومنحهم الًتخيص يف استغالل 
أخالطًا من قيس وأسد وغَتىم، وفعل نفس الشيء يف نواحي داير مضر، وقد كان لو عناية بتحصُت تلك اؼبناطق فألزم 

 . 00اؼبدن والقرى من يقوم حبفظها والدفاع عنها
ىاجر منها الكثَت من األرمن الذين كانوا يقطنون يف القسم الغريب، وىي ىجرات طبيعية،  بعد الفتح اإلسالمي للجزيرة    

، يف اؼبقابل فإن القسم 09لذلك فإهنم فضلوا العودة إىل أرمينيا والعامل اؼبسيحي بدل التعايش يف ظل حكم الدولة اإلسالمية
ة، رغم ما يوفره من امتيازات اقتصادية، وىو ما جعلو الشرقي الذي كان حيكمو الفرس مل تكن فيو الكثافة السكانية كبَت 

بعد الفتح اإلسالمي نقطة استقطاب ونزوح للقبائل العربية القادمة من اعبنوب، وابألخص داير بكر ومضر وربيعة، وىي 
 ، وىو ما تطرقنا إليو سابقاً .07اؽبجرات اليت سامهت الحقا بتعريب اؼبنطقة

أىل الذمة خاصة يف مدينة الرىا أنو ؼبا ويل معاوية جعل عليهم اعبزية وفق ما كانوا من التطورات اليت حدثت مع     
اتفقوا عليو مع الفاتح عياض، الذي كان قد اتفق معهم من قبل على أن كل رجل منهم ملزم بدفع دينار يف السنة وقيل 

يف اؼبقابل فضلت بعض القبائل العربية ، 06من قمح، والقليل من الزيت واػبل والعسل 01أربعة داننَت، ومعو كذلك أقفزة
اليت مل تدخل إىل اإلسالم عدم دفع اعبزية لشعورىم ابألنفة والعزة، ألهنم رأوا يف دفع اعبزية احتقارًا ؽبم مع ابقي العرب، 

 .03فاتفق معهم اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر على دفع ضعف ما يدفعو العرب
-781ه/838-66تعصى على بعض القضاة ففي زمن اػبليفة عمر بن عبد العزيز)ويبدوا أن حكم اعبزيرة اس    

َأّّنِ م( كتب إليو ميمون بن مهران يشكو شدة اغبكم واعببلة، وكان قاضي اعبزيرة وعلى خراجها، فكتب إليو عمر: )783
؛ فَِإَذا اْلتَ َبَس َعَلْيَك َأْمٌر فَاْرفَ ْعُو ِإيَلَّ؛ فَ َلْو َأنَّ  ملَْ ُأَكلِّْفَك َما يُ َعنِّيَك، اْجََتِ الطَّيَِّب، َواْقِض ِبَا اْستَ َباَن َلكَ  ِمَن اْْلَقِّ

 .08(النَّاَس ِإَذا ثَ ُقَل َعَلْيِهْم َأْمٌر تَ رَُكوُه َما قَاَم دين َواَل دنيا

                                           
 800، ، ص فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري،   00
 887، ص  أطلس اتريخ اإلسالمحسُت مؤنس،   09
 . 887اؼبرجع نفسو، ص  07

مكاكيك، وكل مكوك طبسة عشر رطاًل، وىو ما  خيتلف مقدارحه يف البالد، والقفيز يساوي أربعةالقفيز مكيال كان يحكال بو قدديًا، و   0101
 . 33، دار الكتاب العريب، ص8، تح: إبراىيم األبياري، طمفاتيح العلومم(، 667ه/317كلغ . اػبوارزمي دمحم بن أضبد)ت  33يقارب 

 .831، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  06
  830، اعبزائر، ص88، ؾبلة حقائق للدراسات النفسية واالجتماعية، العدد: الفتح اإلسالمي ملدينة مارديني، حسُت عل 03
 .881، صاخلراجىـ(، 818أبو يوسف)ت 08
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أسواق، وىو نفسو إىل  08وقد كانت بُت الرقة والرافقة مزارع وفضاء واسع، حولو وايل اعبزيرة علي بن سليمان بن علي    
-873سوق الرقة األعظم الذي أصبح فيما مضى يعرف بسوق ىشام العتيق، الذي ضل قائما ألايم اػبليفة الرشيد)

 .03م( الذي استزاد يف تلك األسواق، فلم تزل ذبتيب مع الصوايف183-717ه/863
 :خامتة

ؽبذا البحث، أمهها اإلشارة إىل األوضاع يف األخَت وعلى ضوء ما تقدم ديكن الوقوف على ؾبموعة من النتائج     
السياسية للجزيرة الفراتية قبل الفتح اإلسالمي، وىي األوضاع اليت ميزىا االضطراب السياسي اغباصل يف ىذه اؼبنطقة، 

ار بسبب الصراع بُت الروم البيزنطيُت والفرس الساسانيُت حول سيادة أرض اعبزيرة، وىو صراع حتمي فرضتو اعبغرافيا ابعتب
طقة من فرص اقتصادية أن اعبزيرة منطقة سباس بُت القوتُت، ضف إىل ذلك تنامي قوة وحجم كلتا الدولتُت، وما توفره اؼبن

 .واسًتاتيجية
اختارت الكثَت من القبائل العربية اؽبجرة إىل اعبزيرة واالستقرار فيها، منذ وقت مبكر، وكانت شبو اعبزيرة العربية مصدر    

وذلك لعدة أسباب أمهها؛ اؼبوارد اؼبائية الوفَتة واحملاصيل الزراعية الغنية اليت توفرىا ىذه اؼبنطقة، ونتيجة تلك اؽبجرات، 
يسعون لكسب ودىا أو حىت تلك اؽبجرات ظهرت بعض الدول العربية اليت فرضت وجودىا لدرجة أن الفرس والروم كانوا 

 .ؿباربتها
مقاومة كبَتة وىو ما يفسر سلسلة الفتوحات الكبَتة اليت اخًتقتها يف سنة واحدة  أثناء حركة فتح اعبزيرة مل تكن ىناك    

فكانت اعبزيرة أسهل البلدان فتحاً، وديكن القول أن فتح اعبزيرة كان مصدره من أىل الشام ألن أاب عبيدة سَتَّ عياض بن 
 غنم من الشام مث بدرجة أقل العراق.

يعرف انتشاراً كبَتا للنصرانية، وكان ذلك سببا كافيا مهد الحقا لسرعة اعتناقهم اإلسالم كان إقليم اعبزيرة قبل اإلسالم      
ورسالة التوحيد، يف اؼبقابل فضلت فئة ليست ابلقليلة البقاء على نصرانيتها يف إطار ما تكفلو شروط اعبزية والتعايش مع 

لفاتح عياض بن غنم الذي برز اظبو بشكل كبَت يف اؼبسلمُت، حيث أن معظم مدن اعبزيرة فتحت صلحاً على يد القائد ا
 فتح اعبزيرة رغم وجود أظباء ثقيلة لصحابة شاركوا يف فتحها مثل موسى بن نصَت، وخالد بن الوليد، مهنع هللا يضر صبيعا .

 
 
 

                                           
ىـ 896م( أمَت من الوالة، ويل مصر ؼبوسى اؽبادي سنة 760ىـ/871علي بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس اؽبامشي العباسي)  08
ىـ وعاد إىل العراق، فواله الرشيد بعض األعمال يف 878ن يف العراق، أقره ىارون الرشيد على اإلمارة، لكنو طمع ابػبالفة، فعزلو سنة وكا

 . 868، ص 0، جاألعالماعبيش واستمر مكرما إىل أن مات . الزركلي، 
 .807، ص، فتوح البلدانأضبد بن حيي البالذري  03
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 مصادر البحث ومراجعو:  -
 املصادر: - أ

 معوض وعادل أضبد عبد اؼبوجود، ، تح: علي دمحمأسد الغابة يف معرفة الصحابةىـ(، 933ابن األثَت عز الدين)ت -
 م .8660ىـ/8080، دار الكتب العلمية، بَتوت، 8ط

، دار الكتاب العريب، 8، تح: عمر عبد السالم تدمري، طالكامل يف التاريخىـ(، 933ابن األثَت عز الدين)ت -
 م .8667ىـ/8087بَتوت، 

 م، بَتوت.8617ه/8037ف، ، مؤسسة اؼبعار (، فتوح البلدانىـ871أضبد بن حيي البالذري )ت   -
، تح: دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر املنتظم يف اتريخ امللوك واألممىـ(، 067ابن اعبوزي عبد الرضبن)ت -

 م. 8660ىـ/8080، دار الكتب العلمية، بَتوت، 8عطا، ط
 م .8673ىـ/8363، دائرة اؼبعارف العثمانية، اؽبند، 8، طالثقاتىـ(، 300ابن حبان دمحم )ت -
، 8، تح: عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي دمحم عوض، طاإلصابة يف متييز الصحابةىـ(، 108ابن حجر العسقالين)ت -

 ه .8080دار الكتب العلمية، بَتوت، 
، دار طيبة، الرايض، 8، تح: أكرم ضياء العمري، طاتريخ خليفة بن خياطىـ(، 803خليفة بن خياط )ت -

 م . 8610ىـ/8030
، 8تح: عمر عبد السالم تدمري، طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم، ىـ(، 707ين)تالذىيب مشس الد -

 م .8663ىـ/8083دار الكتاب العريب، بَتوت، 
، مؤسسة الرسالة، 3، تح: ؾبموعة من احملققُت، طسري أعالم النبالءه(، 707الذىيب مشس الدين)ت -

 م .8610ه/8030
، دار اؼبعارف، مصر، 8، تح: دمحم أبو الفضل إبراىيم، طيخ الرسل وامللوكاتر  ىـ(،383الطربي دمحم بن جرير)ت -

 م .8698ىـ/8318
، دار ىجر، مصر، 8، تح: عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، طالبداية والنهايةىـ(، 770ابن كثَت عماد الدين )ت -

 م .8661ىـ/8081
 دمحم، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة. ، طو عبد الرؤوف سعد وسعد حسناخلراجه(، 818أبو يوسف يعقوب)ت -
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 املعاجم والقواميس: - ب
 ، دار الكتاب العريب .8، تح: إبراىيم األبياري، طمفاتيح العلومه(، 317اػبوارزمي دمحم بن أضبد)ت -
 م .8330ه/8089، مؤسسة الرسالة، 1، تح: دمحم نعيم العرقسوسي، طالقاموس احمليطه(، 187الفَتوز آابدي)ت -
 ه .8080، دار صادر، بَتوت،3، طلسان العربه(، 788ور)تابن منظ -

 املراجع: -ج
 م .8617ه/8037، الزىراء لإلعالم العريب، القاىرة، 8، طأطلس اتريخ اإلسالمحسُت مؤنس،  -
 ، اعبزائر.88، ؾبلة حقائق للدراسات النفسية واالجتماعية، العدد: الفتح اإلسالمي ملدينة ماردينحسُت علي،  -
 م .8338، دار العلم للماليُت، بَتوت، 80، طاألعالم الدين، الزركلي خَت -
 م .8336، صفحات للدراسات والنشر، سوراي، 8، ط، اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربيةعبد اغبكيم الكعيب -

 


