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ملخص البحث:

لقد انلت اجلزيرة الفراتية اىتمام اجلغرافيني و املؤرخني املسلمني حيث تظهر ىذه األشمية من خالل ما وضعوه من
فصول مطولة تناولت يف حديثها خمتلف اجلوانب اجلغرافية و االقتصادية و السياسية واالجتماعية ,فعند دراسة اجلانب
االجتماعي هلذا اإلقليم ذمد أن تركيبتو السكانية كانت خمتلفة منذ القدم نظرا لطبيعة موقعو اجلغرايف الفريد -الذي يتميز

بثرواتو الطبيعية و موارده املائية الكثرية و اعتدال مناخو -و وقوعو حسب املقدسي "واسطة بني العراق و الشام و منازل

العرب يف اإلسالم"  ,و ىو األمر الذي جعلو معرب العديد من اهلجرات و الغزوات اليت خرجت من جوف القارة
األسيوية ,و منطقة جذب سكاين ,حيث بدأ العنصر العريب يزداد تدرصميا واستقرت أعداد كبرية على أرضو,فأصبحت
بذلك مدينة املوصل ,و غريىا من املدن قواعد الجتذاب العناصر العربية و غري العربية ,فباإلضافة إىل القبائل العربية اليت
نزحت إليو قبل اإلسالم واليت أصبحت مع بداية الفتوحات اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي تشكل غالبية السكان,
فهناك أي ضا األكراد الذين استوطنوا يف ىذا اإلقليم منذ القدم ,و كانوا يسكنون يف اجلهات املرتفعة الشرقية و الشمالية
الشرقية ,والًتكمان الذين عاشوا جنبا إىل جنب مع األكراد جماورين هلم و يشاركوهنم معيشتهم و موارد األرض ,أما األرمن
و السراين فهي فئات كانت تشكل أقليات يف إقليم اجلزيرة .
الكلمات ادلفتاحية :اجلزيرة الفراتية ,السكان ,العرب ,األكراد ,الًتكمان ,العوامل املؤثرة .

Abstract :
Al-Djazīra has attracted the attention of Muslim geographers and
historians, Were this importance appears through the lengthy chapters they
put together in her speech, she addressed various geographical, economic,
political and social aspects, ,we find that its demographic structure has been
different since ancient times due to the nature of its unique geographical
location, which is characterized by its natural wealth abundant water and
occurrence, according to Al-Maqdisi «a mediator between Iraq and the
Levant and the homes of Arabes in Islam», which made it a crossing point
for many migrations and invasions that came out of the hollow of the Asian
contient and an area of population attraction in addition to the Arab tribes
that migrated to it before Islam, which with the beginning of the Islamic
conquests in the seventh century AD , constutited the majority of the
population as the arab element seemed to gradually increase settled on his
land, So the cities of Mosul, Baghdad, Basra and other cities became bases
for attracting Arab and non- Arab elements, from the Kurds- who settled in
this region since ancient times and used to live in the eastern and
northeastern highland- and the Turkmen who lived side by side with the
kurds next door to them, and shared their livelihood and land resources, As
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for the Armenians and the Syriacs, they are groups that formed minorities
in this region .
Key words : Al-Djazīra , population , Arab, Kurds, Turkmen, Influencing
factors.

مقدمة:

يتحلى إقليم اجلزيرة الفراتية أبشمية ابلغة يف التاريخ اإلسالمي خاصة التاريخ الوسيط ,ملا انلو من مؤلفات البلدانيني
واملؤرخني املسلمني إذ تناولوا فيها خمتلف اجلوانب اجلغرافية والسياسية ويف طياهتا ذمد معلومات قيمة عن اترطمها
االجتماعي واالقتصادي,ولعل اجلوانب االجتماعية ىي من بني اجلوانب اليت مل تلقى دراسات كبرية حوهلا ,لذلك كان
اختيار اجلانب االجتماعي إلقليم اجلزيرة موضوعا للدراسة من اجل تسليط الضوء على الًتكيبة السكانية هلذا اإلقليم,فقد
عرف خليطا من األجناس منذ القدم تباينت من حيث توزيعها يف مدن اإلقليم ,األمر الذي دفعنا إىل البحث عن ىذه
العوامل واألسباب اليت ساشمت يف توزيع السكان يف ىذا اإلقليم ,فما ىي أىم املدن اليت يتكون منها إقليم اجلزيرة؟ و ما
ىي األجناس البشرية اليت تكون منها ىذه املنطقة ؟ و ما ىي أبرز العوامل اليت كان هلا أثر يف توزيع السكان يف إقليم
اجلزيرة؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية قسمت ىذه الدراسة وفق اخلطة املنهجية التالية:
_ املوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية :التطرق إىل داير ربيعة وداير مضر وداير بكر.
_ البناء البشري إلقليم اجلزيرة :العرب ,األكراد ,الًتكمان ,األرمن.
_ العوامل املؤثرة يف الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة  :املوارد الطبيعية ,تنوع املسالك والطرق ,اهلجرات العربية إىل منطقة
اجلزيرة .

أوال :ادلوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية
اجلزيرة الفراتية ىي البالد الواقعة بني دجلة والفرات جماورة الشام و قد مسيت اجلزيرة ألهنا بني دجلة و الفرات

()1

و

شما يقبالن من بالد الروم( ,)7و قد حدد ايقوت اإلقليم ابلدرجات فذكر انو" طولو سبع و ثالثون درجة ونصف وعرضو

( )3ايقوت امحموي ,معجم البلدان ,دار صادر ,بريوت ,3711 ,م ,2ص ,311وقد ذكره ابسم جزيرة اقور ,وىو ما
ذكره كذلك املقدسي يف كتابو أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ,مطبعة بريل ,ليدن ,3711 ,ص .311وقد قال
اهلمذاين املعروف "اببن الفقيو" وإسما مسيت اجلزيرة ألهنا تقطع الفرات و دجلة و قد تقطع الرب" ,خمتصر كتاب البلدان,
مطبعة بريل ,ليدن3102 ,ىـ ,ص. 21
( )2القزويين ,أاثر البالد وأخبار العباد ,دار صادر بريوت,3717,ص.153
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ست وثالثون درجة ونصف"

()3

و فيما طمص حدوده اجلغرافية فمن جهة الغرب ضمدىا بعض أرمينية وبالد الروم ,ومن

جهة اجلنوب بعض الشام وبعض البادية ,ومن الشرق العراق ومن الشمال بعض أرمينية.

()7

و قد تطرق العديد من اجلغرافيني و املؤرخني املسلمني إىل وصفها بعديد األوصاف فقد ذكر ابن حوقل "أن اجلزيرة

إقليم جليل بنفسو شريف كان بسكانو و أىلو رفو خلصبو كثري اجلباايت لسلطانو ,)5("...أما املقدسي فقد ذكر"انو
منازل العرب يف اإلسالم رخيص األسعار ،جيد الثمار ،ومعدن األخيار"( )6ويصفها ايقوت بقولو "ىي صحيحة اذلواء
جيدة الريع و النماء واسعة اخلريات ،هبا مدن جليلة وحصون و قالع كثرية"( ,)7وىذا إن دل على شيء فإسما يدل
على غناىا من حيث الثروات الطبيعية و املوارد املائية و حسن مناخها.
و قد ذكر املقدسي "أن لغتها حسنة أصح من لغة الشام ألهنم عرب و أحسنها ادلوصلية و ىم أحسن

وجوىا"( ,)8وقد كان فتحها على عهد عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر على يدي عياض بن غنم وذلك سنة  31للهجرة( )9فبعد

وفاة أيب عبيدة بطاعون عمواس كان قبل موتو استخلف عياضاً فكتب إليو عمر بتولية اجلزيرة فسار إليها( )11فكانت
أسهل البالد افتتاحاً الن أىلها رأوا أهنم بني العراق و الشام وكالشما بيد املسلمني فأذعنوا ابلطاعة و صامحهم على اجلزية

و اخلراج(.)11
و قد قسم إقليم اجلزيرة على بطون العرب لتعرف دايرىم و جعل ثالثة كور على عدد بطوهنم ,أوهلا من قبل العراق
داير ربيعة مث داير مضر مث داير بكر( ,)17وحدود ىذه املناطق كانت تتفق وتوزيع املياه ,فكان دجلة يروي داير بكر من
منبعو حىت االرمناء الكبري الذي يكونو أسفل تل فاقان مع األرض اليت يف مشاهلا ,و اليت زبًتقها عدة روافد تتصل بضفة
دجلة اليسرى غريب تل فاقان ,و تقع داير مضر إىل اجلنوب الغريب و تشمل صبيع األراضي السهلة اليت يرويها هنر البليخ

( )1ايقوت امحموي ,املصدر السابق ,ص.311
( )1أيب الفداء (صاحب ضباه) ,تقومي البلدان ,دار صادر بريوت ,3710 ,ص.211
( )5ابن حوقل النصييب ,صورة األرض ,دار مكتبة امحياة ,بريوت ,3772ص. 370
( )1املقدسي,املصدر السابق,ص.311
( )1ايقوت امحموي ,املصدر السابق ,ص.311
( )7املقدسي,املصدر السابق,ص.311
( )7ايقوت,املصدر السابق ص.315
( )30قدامة بن جعفر ,اخلراج وصناعة الكتاب,ربقيق,دمحم حسني الزبيدي ,دار الرشيد ,العراق,3772 ,ص.132
( )33ايقوت ,املصدر السابق,ص.315
( )32املقدسي ,املصدر السابق ,ص.311
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رافد الفرات اآليت من حران من عني الذىبانة ,أما داير ربيعة فتقع شرقي داير مضر و تشمل منطقة اخلابور الكبري اآليت
من رأس العني ,و األراضي الواقعة على ضفيت دجلة من تل فاقان حىت تكريت وىي أراضي سهلة كان يرويها الزاابن و

اخلابور الصغري(.)17

 _1داير ربيعة:

قصبتها املوصل( ,)17وىي مدينة تقع غريب دجلة( )17حيث تتصل فروع النهر فتؤلف جمرى كبريا واحدا( )17و يقال أن

اسم املوصل جاء من ىذا االتصال حيث مسيت املوصل بذلك ألهنا "وصلت بني اجلزيرة و الشام" ,وأول من اختطها و
اسكنها العرب و مصرىا ىرشبة بن عرفجة البارقي وذلك بعد أن عزل عمر عتبة عن املوصل و والىا هلرشبة.
إضافة إىل قصبتها املوصل فان من أىم مدن داير ربيعة نذكر:

()12

_ رأس العني :و قد وصفها اإلصطخري أبهنا " مدينة على مستوى و أرضها الغالب عليها القطن و خيرج منها زايدة
على ثالمثائة عني كلها صافية...وذلا زروع و أشجار و ىي خصبة كثرية ادلباخس".

()88

_ نصيبني :و"ىي مدينة عظيمة كثرية األهنار والبساتني و ذلا هنر عظيم يقال لو اذلرماس عليو قناطر قدمية رومية"(,)19

وىذا يدل على قدمها وغزارة مياىها وتنوع شبارىا ,و قد وصفها ايقوت" أبهنا مدينة عامرة من بالد اجلزيرة على جادة

القوافل من ادلوصل إىل الشام".

()71

( )31فيصل السامر ,الدولة امحمدانية يف املوصل وحلب ,مطبعة اإلظمان,ط ,3بغداد,3710 ,ج,3ص.321
( )31املوصل" :ىي بلد جليل,حسن البناء,طيب اهلواء,صحيح املاء,كبري االسم ,حسن األسواق و الفنادق,كثري امللوك
و املشايخ ,ال طملوا من إسناد عال وفقيو مذكور و إليو قوافل الرحاب و لو منازل وخصائص ,"...املقدسي ,املصدر
السابق ص.317-311
( )35أيب إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي االصطخري املعروف ابلكرخي ,مسالك املمالك ,مطبعة بريل ,ليدن ,3721
ص.11
( )31عصام الدين عبد الرؤوف :بالد اجلزيرة يف أواخر العصر العباسي ,دار الفكر العريب ,القاىرة ,ص.231
( )31أيب بكر اضبد بن دمحم اهلمذاين (املعروف ابلفقيو) ,خمتصر كتاب البلدان ,مطبع بريل,ليدن 3102,ىـ ,ص,21
.327
( )37االصطخري ,املصدر السابق ,ص .11
( )37اضبد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقويب ,البلدان ,دار الكتب العلمية ,بريوت,
ص.201
( )20ايقوت امحموي ,املصدر السابق,م ,5ص.277
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_ سنجار :وىي مدينة يف وسط داير ربيعة يف الربية بقرب جبل" و هبا خنيل و ليس ابجلزيرة بلد بو خنل سوى

سنجار"( )71كما تعرف برخص أسعارىا و تنوع فواكهها بني صيفية و شتوية و احتوائها على ضياع وكروم( )77كما
تشتهر" بعماراهتا احلسنة كأهنا خمتصر دمشق".

()77

_ جزيرة ابن عمر" :و ىي مدينة صغرية على غريب دجلة ذلا أشجار ومياه"( )77و "غنية ابجلوز و اللوز والسمن
()77

واخليل اجلياد".
 ماردين :قلعة صخرية عظيمة مشهورة على قمة جبل ابجلزيرة مشرفة على مدينة دنيسر,كانت معقل أمراء بينضبدان.

()77

_ امحديثة :تقع عند مصب الزاب األعلى على الضفة الشرقية لنهر دجلة كانت عاصمة إقليم اجلزيرة قبل املوصل
"وىي مدينة نزىة جدا ذات بساتني و أشجار و زروع و ذلا مباخس".

()72

()72

_ بلد" :مدينة صغرية على غريب دجلة وهبا ماء جار و شجر و زرع و مباخس كثرية".

()79

()33

_ اربل" :تقع بني الزاب الكبري و الزاب الصغري".
_ دنيسر :بلدة عظيمة مشهورة من نواحي اجلزيرة قرب ماردين ليس هبا هنر جار إسما شرهبم من آابر عذبة طيبة ,وىواؤىا
صحيح.

()71

_ كفرتواث :و ىي يف" مستوى من األرض ذات هنر و شجر و زروع ذلا مباخس كثرية".

()33

( )23االصطخري ,املصدر السابق ,ص.11
( )22ابن حوقل,املصدر السابق,ص.377
( )21القزويين,املصدرالسابق,ص.171
( )21االصطخري ,املصدر السابق ,ص.15
( )25املقدسي ,املصدر السابق ,ص.315
( )21كي لسًتنج ,بلدان اخلالفة الشرقية ,نقلة إىل العربية :بشري فرنسيس ,كوركيس عواد ,مطبعة الرابطة ,بغداد,
 ,3751ص.325
( )21عصام الدين عبد الرؤوف,املرجع السابق ص.231-321
( )27االصطخري ,املصدر السابق ,ص .15املباخس مفرد خبس و ىي األرض تنبت من غري سقي.
( )27املصدر نفسو ,ص.11
( )10عصام الدين عبد الرؤوف ,املرجع السابق ,ص. 231
( )13ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,2ص.117
()22
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_ العمادية :ابلقرب من منابع الزاب األعلى مشال املوصل و تنسب إىل مؤسسها عماد الدين زنكي (-523
513ه3311-3321/م).

()77

_ امحسنية :حيث ذكر املقدسي "زخرىا ابجلنب والفواكو اجملففة والزبيب"( ,)77وىي بلدة يف شرق املوصل.

()77

 _2داير مضر:

قصبتها الرقة و ىي اكرب مدهنا "حيث تقع على شرقي الفرات حماذية دلدينة الرافقة وذنا كثريات األشجار و

ادلياه"( ,)77ووصفها املقدسي أبهنا "مدينة حسنة األسواق كثرية القرى والبساتني واخلريات و معدن الصابون اجليد
والزيتون".

()72

_ حران :ىي مدينة مشهورة ابجلزيرة على طريق املوصل و الشام والروم( ,)72وىي "مدينة تلي الرقة يف الكرب ،قليلة

الشجر و ادلاء و هبا مباخس كثرية".

()79

_الرىا :وىي مدينة " وسطة غالب أىلها نصارى و فيها زايدة على ثالمثائة دير وصوامع كثرية و رىابني وذلم هبا

كنيسة كما أهنا مدينة ذات مياه و بساتني كثرية و زروع"( , )71وكانت مدينة حمصنة و قد تنقلت يف أيدي ملوك الفرنج
()71

إىل أن فتحها عماد الدين زنكي.

_ قرقيسيا :بلد على" هنر اخلابور قرب رحبة مالك بن طوق فهي مثلث بني اخلابور و الفرات".

()23
()77

_ الرحبة :و "ىي كثرية الشجر و ادلياه على غريب الفرات"( )23وتقع بني الرقة وبغداد أسفل قرقيسيا.

( )12االصطخري ,املصدر السابق ص. 11
( )11عصام الدين عبد الرؤوف ,املرجع السابق,ص. 231
( )11املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 315
( )15ايقوت امحموي,املصدر السابق,م,2ص. 210
( )11االصطخري,املصدر السابق ,ص. 15
( )11املقدسي ,املصدر السابق,ص. 313
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م,2ص.215
( )17االصطخري ,املصدر السابق ,ص. 11
( )10املصدر نفسو,ص.11
( )13ابن شداد ,األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام و اجلزيرة ,ربقيق  :ضمي عبادة ,منشورات وزارة الثقافة ,دمشق,
,3717ج ,1ص.71
( )12ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,1ص. 127
()22
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()77

_ ىيت :و "ىي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق األنبار ذات خنل كثري وخريات واسعة".

_ تكريت :و ىي بلد على غريب دجلة " ,مبنية ابحلجارة البيض على تل و قد محل عليها هنر الثراثر الذي يشق

ادلدينة مث خيرج و على حافتيو قرى و جنان".

()26

_ عانة :ذكر االصطخري أهنا" مدينة صغرية يف وسط الفرات "كذلك تضاىيها يف الصغر "الدالية" اليت "تقع غريب

الفرات".

()72

_ حصن مسلمة:و ىو بني رأس عني و الرقة بناه مسلمة بن عبد امللك بن مروان بن امحكم(11ه175-م323/ه-
117م).

()72

 _3داير بكر:

قصبتها آمد وىي مدينة تقع على هنر دجلة من شرقيها وىي "يف غاية احلصانة كثرية الشجر والزروع"( )79وتشتهر ىذه

املدينة بثياب الصوف والكتان الرومية على عمل الصقلي( )71ومن أشهر مدن داير بكر أيضا:

_ ميافارقني :وىي أشهر مدينة بداير بكر و قد وصفها املقدسي" أبهنا بلد طيب حصني شرهبم من عيون وهنر"
ومبانيها كلها من امحجر األبيض وهبا خندق.

()77

_آرزن :وىي مدينة هلا " حصن منيع ذات بساتني اينعة و كثرية ادلاء".

()77

_حصن كيفا" :مدينة كثرية اخلري وهبا قلعة حصينة وكنائس كثرية أما شراهبم فهو من دجلة".
( )11االصطخري ,املصدر السابق ,ص.11
( )11ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,1ص. 11
( )15ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م  ,5ص. 123
( )11اهلمذاين ,املصدر السابق ,ص . 327
( )11االصطخري ,املصدر السابق ص. 17
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,2ص.215
( )17االصطخري ,املصدر السابق ,ص.15
( )50املقدسي,املصدر السابق ص. 315
( )53املصدر نفسو ,ص. 310
( )52كي لسًتنج ,املرجع السابق ,ص.311
( )51املرجع نفسو ,ص. 311
( )51املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 313
()29

()77

()71
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()77

_تل فاقان :وىو من انحية اجلبل بني دجلة و رزم (وىو رافد ينبع من جنوب حبرية وان).
من خالل التصنيف أعاله زملص إىل أن أىم مسة سبيز هبا إقليم اجلزيرة ىي سبوضع مدنو كلها تقريبا مابني هنري دجلة
والفرات وىذا ظمنحها ميزة ىامة و يساعدىا على تنوع أنشطتها خاصة التجارة فتنوع منتجاهتا من مدينة ألخرى ساىم
أيضا يف تبادل السلع بينهم و توسعت بذلك حركة العمران و اختلفت من مدينة ألخرى ,و ىذا ما سنحاول البحث عنو
ملعرفة العوامل اليت كان هلا دور يف الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة.

اثنيا :البناء البشري إلقليم اجلزيرة

لقد تكون إقليم اجلزيرة من صباعات بشرية خمتلطة عربية وغري عربية ,و عند ربديد العناصر السكانية ذمد أهنم تكونوا
يف غالبيتهم من العرب إضافة إىل األكراد والًتكمان واألرمن و فيما يلي سيأيت ذكر العناصر واملناطق اليت استقرت هبا:

 _1العرب:

لقد استوطنت الكثري من القبائل العربية إقليم اجلزيرة منذ القدم ,حيث أن ىناك آاثر ظاىرة يف منخفض من ابدية
جزيرة العراق على مقربة من وادي الثراثر تبني أن العرب عاشوا ىناك منذ سقوط دولة األشوريني يف سنة  132قبل امليالد

وأقاموا ساللة حاكمة

()77

 ,فأضخم ىجرة عربية إىل اجلزيرة العراقية حدثت خالل القرن السابع امليالدي بسبب امحروب

بني اجملموعات القبلية العداننية يف امحقب اليت كانت تدعى أبايم العرب( )72ومن القبائل اهلامة اليت استوطنت إقليم اجلزيرة

الفراتية بنو وائل و ىم بطن من ربيعة من العداننية( )72و قد انقسموا بسبب امحروب إىل:

()79

_ بنو بكر :وىم بطن من ربيعة من العداننية وىم بنو بكر بن وائل,و قد نزلوا بداير بكر
_بنو تغلب :حي من وائل بن ربيعة من العداننية و كانت بالدىم ابجلزيرة الفراتية جبهات سنجار ونصيبني وتعرف بداير
ربيعة و كانت النصرانية غالبة عليهم جملاورهتم الروم

()71

و أىم بطونو بنو ضبدان بن ضبدون وكانوا ملوك املوصل واجلزيرة

وحلب يف أايم املقتفي ألمر هللا (510ه3311-م555/ه3310-م) أحد خلفاء بين العباس ببغداد(.)71

( )55املصدر نفسو ,ص. 313
( )51فيصل السامر ,املرجع السابق,ص. 311
( )51املرجع نفسو ,ص. 317
( )57ايب العباس اضبد القلقشندي ,هناية االرب يف معرفة انساب العرب ,ربقيق ابراىيم االبياري ,دار الكتاب اللبناين,
ط ,2بريوت ,3770,ص. 111
( )57عبد هللا بن انصر بن سليمان امحارثي ,األوضاع امحضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف القرنيني السادس و السابع
للهجرة( الثاين عشر و الثالث عشر للميالد) ,ربقيق  :سعيد عبد الفتاح عاشور ,الدار العربية للموسوعات ,ط ,3لبنان,
 ,2001ص.110
()21
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وبعد الفتح اإلسالمي ازداد الوجود العريب يف إقليم اجلزيرة و تعزز جانبهم حيث ىاجرت إليو العديد من القبائل العربية
العداننية و القحطانية ,حيث انتقل يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان هنع هللا يضر (21ه111-م15/ه155-م) إىل املوصل

أقوام من األزد و طي وكندة و عبد القيس( , )77و بذلك توسعت املوصل و ازبذىا العرب دار إقامة هلم و توسعت املدينة
()77

و تضاعفت مساحتها عما كانت عليو.
و ظل العنصر العريب يزداد يف بالد اجلزيرة الفراتية تدرصميا من القرن الرابع اهلجري حىت بلغ أوجو خالل القرن اخلامس

اهلجري( )77وىو ما ذكره اجلغرافيون والبلدانيون املسلمون حيث يذكر االصطخري "أن ادلنطقة ادلمتدة من تكريت إىل أن
جتاوز سامراء إىل قرب العلث إىل دسكرة ...فان الغالب عليها األكراد و األعراب و ىي مراعي ذلم" ,وىذا خالل

القرن الرابع اهلجري( )77و ىو ما ذىب إليو ابن حوقل كذلك حيث ذكر "أن أىل ادلوصل عرب و ذلم هبا خطط و
أكثرىم انقلة الكوفة والبصرة" و يذكر كذلك "أن هبا أىل مروءة ظاىرة كبين فهد وبين عمران من وجوه االزد وبين
شخاج وبين أود وبين زبيد وبين اجلارود وبين أيب خداش والصداميني والعمريني وبين ىاشم" أما مدينة

سنجار"فيسكنها قوم من العرب قاطنني فيو خمفرين من بين قشري ودنري وعقيل وكالب"( ,)77كذلك ذكر املقدسي أن
إقليم أقور "ىو واسطة بني العراق والشام ومنازل العرب يف اإلسالم"( ,)72وىذا يدل على انو خالل القرن الرابع
اهلجري كانت القبائل العربية دبختلف بطوهنا تشكل األغلبية يف إقليم اجلزيرة .
فلما ملك امحمدانيون املوصل يف أواخر القرن الثالث اهلجري اىتموا ابلزراعة و توسعت التجارة فتوسعت بذلك
عمارهتا وزاد عدد سكاهنا واقبل عليها الناس.

()72

( )10القلقشندي ,املصدر السابق ,ص.371
( )13املصدر نفسو ,ص. 211
( )12فيصل السامر ,املرجع السابق ,ص. 312
( )11سعيد الديوه جي ,املوصل يف العهد االاتبكي ,مطبعة شفيق ,بغداد ,3757 ,ص. 30-7
( )11سوادي عبد دمحم,األحوال االجتماعية و االقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اهلجري ( الثاين
عشر ميالدي ),دار الشؤون الثقافية العامة ,بغداد ,3777 ,ص. 75
( )15االصطخري ,املصدر السابق ,ص. 71
( )11ابن حوقل النصييب ,املصدر السابق ,ص. 377-375
( )11املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 311
( )17سعيد الديوه جي ,املرجع السابق ,ص.32-33
()21
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أما خالل القرن السادس اهلجري فقد أشار ايقوت امحموي إىل أن مناطق اجلزيرة الفراتية كانت خالل ىذه الفًتة

تتوزع بني القبائل العربية يف دايرات معينة وبني األكراد يف مناطق متفرقة وكذلك الًتكمان( ,)79كذلك يذكر ابن جبري
ذبمع السكان يف املنطقة بني تكريت واملوصل "والقرى و العمائر من ىذا ادلوضع إىل ادلوصل متصلة ،ومن ىنا ينتشر
()21

انتظام احلج يف ادلشي ،فينبسط كل يف طريقو ،متقدما ومتأخرا ،بطيئا ومستعجال ،آمنا مطمئنا"
تواصل توافد العنصر العريب إىل خمتلف مدن اإلقليم و عمارة املدن ابلسكان .
وأىم قبائل اجلزيرة الفراتية القحطانية اليت سبركزت هبا يف القرن السادس اهلجري ىي آل ربيعة من طي بن كهالن و ىي
ىذا ما يبني

صباعات كثرية أشمها ( )21آل فضل و ىم بنو فضل بن ربيعة و "منازذلم من محص إىل قلعة جعرب إىل الرحبة اخذين على

شقي الفرات وأطراف العراق وذلم مياه كثرية ومناىل مورودة"( )27كذلك بنو زبيد "وىم بطن من طيء من القحطانية

ومواطنهم بربية سنجار من اجلزيرة الفراتية"( )27ومنهم أيضا بنو بشار ودايرىم من سنجار وما يدانيها إىل البارة قريب
اجلزيرة العمرية إىل أطراف بغداد( )27وغريىا من القبائل القحطانية ,ولكي ال نطيل امحديث عنهم رماول أن نذكر بعض
القبائل العداننية اليت نزلت إقليم اجلزيرة يف ىذه الفًتة فنجد:
بنو عقيل و ىم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة و كانت مساكنهم ابلبحرين و بعد اختالف بنو
تغلب معهم و تغلبهم عليهم طردوا بنو عقيل من البحرين فساروا إىل العراق وملكوا الكوفة و البالد الفراتية و تغلبوا على
اجلزيرة واملوصل و من بين عقيل بنو عبادة و منازهلم أيضا ابجلزيرة
()27

واجلزيرة
عمارهتا.

()27

وكذلك بنو خفاجة وقد انتقلوا إىل العراق

و بذلك ذمد أن ىذه القبائل دبختلف بطوهنا قد توزعت يف مناطق متفرقة من اجلزيرة فكان هلا دور يف

( )17سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق ,ص .57
( )10ابن جبري ,رحلة ابن جبري ,ص.311
( )13سوداين عبد دمحم ,املرجع السابق.ص.71
( )12القلقشندي ,هناية األرب ,املصدر السابق,ص.333
( )11املصدر نفسو ,ص.217
( )11ابن فضل هللا العمري ,مسالك األبصار يف دمالك األمصار ,ربقيق :ضبزة اضبد عباس,جممع ثقايف ,ط,1أبو ظيب,
,2002ج ,1ص.111
( )15القلقشندي ,صبح األعشى ,املصدر السابق,ص.112
( )11القلقشندي ,هناية األرب ,املصدر السابق,ص.211
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 _2األكراد:

و ىي كالعرب استوطنت إقليم اجلزيرة منذ القدم ,وانقسمت ىي األخرى إىل عدد كبري من القبائل ,وقد كونوا عنصرا
بشراي ىاما من عناصر سكاهنا ,واىم ىذه القبائل اهلذابنية واهلكارية وامحميدية واملهرانية والزرزارية واملروانية وغريىا وىم قوم
أشداء اشتهروا بشدة أبسهم وقدرهتم امحربية

()22

و من القبائل الكردية اليت كانت تعيش يف املوصل ذكر ابن حوقل أن

ىناك"أحياء لألكراد كاذلذابنية واحلميدية والالرية" ,كما ذكر كذلك أن ىناك مراعي كثرية بني الزابني وضياع هبا سكان
فلما تكاثرت عليهم البوادي واعًتهتم الفنت صارت مهجورة من السكان و" أصبحت مشاتى لألكراد اذلذابنية ومصائف

لبين شيبان"( ,)22و قد شيدت قبيلة األكراد البشنوية قلعة حصينة عرفت ب"فنك" و ىي قرب جزيرة ابن عمر و ىي
بيدىم منذ رمو ثالشبائة سنة و من شيمهم املرؤة والعصبية و ضممون من يلتجأ إليهم.

()29

وقد انقسم األكراد إىل فريقان:

أحدشما أفراد وقبائل يقومون أبعمال السلب والنهب وقطع الطرق و معاقلهم ىي املناطق اجلبلية الوعرة ,أما الفريق
الثاين فقد أقاموا ألنفسهم إمارات مستقلة وأول إمارة لألكراد يف أواخر القرن الرابع ىجري/العاشر ميالدي أقامها أبو

شجاع امحسني دوشك املعروف بباد الكردي يف أرمينية وداير بكر.

()21

 _3الرتكمان:

وىم قوم من األتراك موطنهم األصلي آسيا الوسطى وابلذات تركستان وبالد األتراك ,مث رحلوا غراب خالل حكم

السالجقة إىل العراق واجلزيرة الفراتية وبالد الشام( ,)21وقد حدث صراع وتنافس بني الًتكمان واألكراد حيث وقعت بينهم
الفتنة يف  573ه 3375/م بداير اجلزيرة واملوصل وداير بكر وأخالط والشام وشهرزور واذريبجان وقتل فيها خلق عظيم,
ودامت عدة سنني فتقطعت الطرق وهنبت األموال إىل أن قام جماىد الدين قاظماز أمري املوصل (511ه-
3370م577/ه3371-م) ,جبمع عدد من رؤساء األكراد والًتكمان وأصلح بينهم
يتكونون من عدة قبائل بلغت ثالث عشرة قبيلة بدوية متنقلة

()27

()27

 ,والًتكمان كاألكراد كانوا

وقد ذكر ابن منقذ عندما كان دبهمة اذباه رضوان

( )11عبد هللا انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.112
( )17ابن حوقل ,املصدر السابق ,ص)17(.205-375ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,1ص.217
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,1ص.217
( )70عبد هللا بن انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.115
( )73املرجع نفسو,ص.115
( )72ابن األثري ,الكامل يف التاريخ ,بيت األفكار الدولية,األردن,ج,33ص.537
( )71عبد هللا بن انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.111
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"دنضي إىل الفرات جنمع الرتكمان"

()82

وىذا دليل على ذبمعهم يف تلك املنطقة خالل العصر األاتبكي(523ه-

3321م113/ه3211-م) .

 _4األرمن:

لقد كان وجود األرمن يف مدن إقليم اجلزيرة بصورة متفاوتة فقد ذكر ابن حوقل " أن مدينة تكريت أكثر أىلها

نصارى و ىي جتمع سائر فرق النصارى"( ,)27كذلك مدينة الرىا كان أكثر أىلها نصارى وهلم ما يناىز ثالشبائة بيعة
ودير ,عند دخول عماد الدين زنكي إليها و فتحها وجد ظاىر سكاهنا أرمن( ,)27فكثرة األديرة دليل على كثرة أىلها .و

قد تركز النصارى يف عدة مدن كذلك نذكر ميافارقني اليت حوت عظام شهدائهم النصارى والرىبان و األديرة( ,)22مدينة
نصيبني ىي األخرى كان" هبا دير عظيمة وصوامع للنصارى كثرية" ,أما حران فقد ذكر االصطخري" أهنا مدينة
الصابئني وهبا سدنتهم السبعة عشر وهبا تل يعظمو الصابئون ينسب إىل إبراىيم اخلليل هنع هللا يضر"(.)22
إضافة إىل وجود فئات أخرى تشكل األقلية يف إقليم اجلزيرة منهم السراين واليهود ,حيث ذكر بنيامني التطيلي أن

"ادلوصل يقيم فيها حنو 077يهودي" ,أما "الرحبة يقيم فيها حنو ألفي يهودي" و"قرقيسياء هبا حوايل  577يهودي"
وىذا خالل القرن السادس اهلجري.

()29

اثلثا:العوامل ادلؤثرة يف الرتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة
_1ادلوارد الطبيعية:

حيث تقطع إقليم اجلزيرة شبكة من العيون واألهنار واجلداول واآلابر والينابيع والصهاريج من حدودىا الشمالية
والشمالية الشرقية حىت اجلنوبية واجلنوبية الغربية,وىذا ما يؤكد إسهاب املؤرخني العرب والبلدانيني يف امحديث عن خمارج

األهنار وتفرعاهتا وازدىار الزراعة( , )91حيث يتضح من دراساهتم أن توزيع السكان ومناطق ذبمعهم يف أرض اجلزيرة الفراتية
قد سار جنبا إىل جنب مع موارد املياه لنهري دجلة والفرات وكذلك األهنار اليت تصب فيهما إضافة إىل مناطق سقوط
األمطار ومصادر املياه األخرى.
( )71أسامة بن منقذ ,االعتبار ,مكتبة الثقافة الدينية,القاىرة,ص.13
( )75ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.205
( )71ابن شداد ,املصدر السابق,ص.75-75
( )71ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,5ص.211
( )77االصطخري ,املصدر السابق,ص.11-12
( )77بنيامني التطيلي ,رحلة بنيامني ,ترصبة :عزرا حداد ,اجملمع الثقايف,ط ,3ابو ظيب,2002,ص.270-277-277
( )70سوداين عبد دمحم,املرجع السابق ,ص.205
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لقد ذكر ابن حوقل أن املوصل هلا "مدن ورساتيق كثرية" وأضاف أن" هبا كثرة الضياع وعظم احملل وغزر

السكان",و ذكر كذلك أن مدينة سنجار فيها "واد من أودية داير ربيعة وفيها ضياع وكروم ويسكنو قوم من العرب

قاطنني فيو"( ,)91كذلك يذكر مدينة عانة وأنو يطوف هبا خليج من الفرات و "ىي ذات شجر ومساكن وجامع" ,وذكر
ابن حوقل أن ىذه املدن وان كانت يف املاء وقد أحاط هبا فلها مزارع وقرى وقصور من جانيب الفرات ويكثر خريىا ويبني
على أىلها نفعها( ,)97وابلتايل ذمد انو ىناك عالقة بني توفر املوارد املائية يف املنطقة كاألودية والينابيع وذبمع السكان
واستقرارىم ,ابستثناء أوقات امحروب والصراعات فان عدم توفر األمن يدفع ابلسكان إىل اهلجرة.
فنجد أن العقيليون ملا خلفوا امحمدانيون على حكم املوصل كانت مدة حكمهم فيها تنازع على امحكم وملا انتزع
السالجقة منهم البالد زادت االضطراابت ما أدى إىل أتخر التجارة وقلة املزروعات فهجر قسم كبري من سكان املوصل
مدينتهم ما أدى إىل خراب أكثر أحيائها(.)97
أما منطقة الزابيان فقد كانت على أحوال صامحة وهبا سكان وضياع وملا أصابتها الفنت والبوادي أصبحت قفارا من

السكان(.)97

وخالل القرن السادس اهلجري يشري ابن جبري إىل كثرة سكان مدينة تكريت فيقول" أهنا مدينة كبرية غاصة ابخللق",

أما املوصل فيصفها أبهنا " ضخمة عتيقة ...بيوهتا بعضها على بعض".

()95

_2تنوع الطرق وادلسالك وعالقتو ابزدىار التجارة ومتركز السكان:

لقد ساىم املوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية يف ازدىار امحياة االقتصادية وأصبحت التجارة تلعب دورا رئيسيا تزامنا
مع كثرة الطرق واملسالك ومن أىم ىذه الطرق:
_ الطريق الذي يربط بغداد حاضرة اخلالفة العباسية ابملوصل اليت تعترب قاعدة بالد اجلزيرة ,حيث يسري دبحاذاة هنر دجلة
على ضفتو الغربية حىت مدينة املوصل ,مث يتفرع إىل طرق تربط القرى املنتشرة ىناك( )97وىو الطريق املمتد من موصل إىل

( )73ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.377-371
( )72املصدر نفسو ,ص.201
( )71سعيد الديوه جي,املرجع السابق,ص.31
( )71ابن حوقل,املصدر السابق ,ص.205
( )75ابن جبري ,املصدر السابق,ص.311-311
( )71سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق,ص.101
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ابعينااث

()92

إىل برقعيد

()92

إىل اذرمة

()99

إىل تل فراشة إىل نصيبني

()111

 ,والطريق األخر يبدأ من مدينة آمد إىل

مششاط( )111اىل تل جفر إىل جرانن حىت يصل مدينة الرىا مث إىل حران مث إىل ابجروان( )117مث إىل الرقة( )117وىذا
الطريق يؤمن املواصالت الربية بني املناطق الن ابن خرداذبة ذكر املسافات ابلفراسخ ,أما الطريق من بلد إىل تل أعفر إىل
سنجار فهو يربط وسط اجلزيرة الفراتية أبقسامها الغربية( )117و غريىا من الطرق و قد ذكرىا ابن خرداذبة وقد كانت
القوافل التجارية زبتار أقصر الطرق واقلها خطرا وىذا يدل على تنوعها.
 _3اذلجرات العربية إىل اجلزيرة الفراتية:

من أىم العوامل اليت ساشمت كذلك يف تكوين الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة الفراتية ذمد نزوح املوجات اجلزرية اليت
خرجت من اجلزيرة العربية يف أواسط األلف الرابع قبل امليالد و ىي موجات أشورية وأمورية وآرامية,حيث تدفقت إىل
العراق ومنو زحفت إىل الشمال حيث نزلت دبنطقة ما بني النهرين و قد وضعت ىذه اهلجرات األساس البشري لغالبية

السكان( ,)117وأضخم ىجرة عربية إىل اجلزيرة ىي اليت حدثت يف القرن السابع امليالدي بسبب امحروب بني اجملموعات
القبلية العداننية واليت عرفت أبايم العرب فامحروب اليت جرت بني بكر وتغلب (حرب داعس والغرباء وحرب البسوس)
أدت إىل ىجرات متتالية إىل بالد ما بني النهرين من اجل البحث عن ارض جديدة تضمن هلم البقاء يف مقابل شحة
املوارد يف شبو اجلزيرة العربية وزايدة سكاهنا( ,)117وىناك ىجرة عربية أخرى بعد الفتح اإلسالمي حيث انتقل فيها إىل
املوصل أقوام من األزد وطي وكندة و عبد قيس ,وىو ماذكره ابن حوقل حيث قال "وابجلزيرة براري ومفاوز كان يسكنها

قبا ئل من ربيعة ومضر وىم أىل خيل وغنم مث دخل عليهم يف ىذا الوقت (يعين القرن الرابع للهجرة) من بطون
( )71ابعينااث:قرية كبرية كاملدينة فوق جزيرة ابن عمر هلا هنر كبري يصب يف دجلة وبساتني كثرية .ايقوت ,املصدر السابق,
م ,3ص.125
( )77برقعيد :بلدة كبرية من أعمال املوصل هبا آابر كثرية عذبة.املصدر نفسو,ص.171
( )77أذرمة :قرية قدظمة من داير ربيعة .املصدر نفسو,ص.313
( )300ابن خرداذبة ,املسالك و املمالك ,مطبعة بريل ,ليدن,377,ص.75
( )303مششاط :وىي ثغر اجلزيرة ألهنا يف غريب دجلة وشرقي الفرات.االصطخري,املصدر السابق,ص.15
( )302ابجروان :وىي منزل نزه خصب و واسع .املصدر نفسو,ص.17
( )301املصدر نفسو,ص.71
( )301سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق,ص.105
( )305املرجع نفسو,ص.51
( )301فيصل السامر ,املرجع السابق,ص.317
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قيس عيالن الكثري من بين قشري وعقيل  ...فأزاحوىم عن بعض دايرىم بل جلها وملكوا غري بلد وإقليم منها
كحران وجسر منبج واخلابور ...وصارت يف أيديهم".

()112

خامتة:
و خالصة القول أن إقليم اجلزيرة الفراتية يعترب:
من أىم األماكن املقدسة يف العامل شأنو شأن منطقة امحجاز وفلسطني ملا يكتسيو من أشمية دينية (نوح عليو السالم,
ويونس عليو السالم ,وإبراىيم عليو السالم).
إضافة إىل موقعو اجلغرايف املميز بثرواتو الطبيعية و موارده املائية و اعتدال مناخو و اشتمالو على ثالثة داير :داير ربيعة
وداير مضر وداير بكر ,فضال عن اشتهار مدهنم ابلقالع وامحصون واألهنار اليت تقطعها فارزة والعيون اليت زبرج منها ما
ساىم يف تنوع مزروعاهتا .وابلتايل نستنتج :
_ أن تركيب السكان قي ىذا اإلقليم كان يتماشى مع سري األهنار والعيون والينابيع فيها.
_ تنوع الطرق واملسالك ساىم يف ازدىار التجارة يف املنطقة ما دعم حركة استقرار السكان هبا.
_ أن اهلجرات العربية إىل املنطقة ساشمت ابحتواء ىذه األخرية على مزيج خمتلط من األجناس البشرية وتنوع يف القبائل
العربية.
إن موضوع الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة الفراتية ىو موضوع شيق كما أن البحث عن طريق اهلجرات العربية إىل
ىذه املنطقة يعترب موضوعا ذو أشمية كبرية للبحث عنو .

قائمة ادلصادر و ادلراجع:
 -ادلصادر:

 -3ابن االثري .عزالدين ايب امحسن علي بن ايب الكرم (ت110ه3212-م).دون سنة نشر.الكامل يف التاريخ .بيت
األفكار الدولية .األردن.ج.33
 -2بنيامني التطيلي .الرايب بنيامني بن الرايب بونة التطيلي (ت517ه3221-م).2002.ترصبة:عزرا حداد .رحلة بنيامني
التطيلي.ط .3اجملمع الثقايف .ابو ظيب.
 -1ابن جبري .أبو امحسن دمحم بن اضبد (ت131ىـ3231/م).دون سنة نشر .رحلة ابن جبري .دار صادر .بريوت.
 -1ابن حوقل .أبو القاسم النصييب البغدادي(ت بعد 111ىـ711/م).3772.كتاب صورة االرض .دار مكتبة امحياة.
بريوت.
 -5ابن حرداذبة .أبو القاسم عبيد هللا (ت270ىـ771/م) .3777.املسالك و املمالك .مطبعة بريل .ليدن.

( )301ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.205
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 -1ابن الشداد .عزالدين دمحم بن علي بن ابراىيم (ت171ىـ3275/م) .3717.األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام و
اجلزيرة.ربقيق:ضمى عبادة .منشورات وزارة الثقافة .دمشق.
-1االصطخري .أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي (ت150ىـ710/م) .3721.املسالك و املمالك .مطبعة بريل.
ليدن.
 -7ابو الفداء .عماد الدين امساعيل بن دمحم بن عمر (ت112ىـ3113/م) .3710.تقومي البلدان .دار صادر .بريوت.
 -7ابن فضل هللا العمري .شهاب الدين اضبد بن ضمي (ت117ىـ3171/م) .2002.مسالك األبصار يف دمالك
األمصار.ط .1ربقيق :ضبزة اضبد عباس .جممع ثقايف .ابو ظيب .ج1.
 -30قدامة بن جعفر .ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد (ت111ه717/م) .3772.اخلراج و صناعة
الكتابة .ربقيق :دمحم حسني الزبيدي .دار الرشد .العراق.
 -33القزويين .زكراي بن دمحم بن حممود (ت121ه3221/م) .3717.آاثر البالد و أخبار العباد .دار صادر .بريوت.
 -32القلقشندي .ابو العباس شهاب الدين اضبد بن علي بن اضبد(ت723ه3137/م) .3722.صبح األعشى يف
صناعة اإلنشاء .دار الكتب املصرية  .القاىرة .
هناية األرب يف معرفة انساب العرب .3770.ط .2ربقيق :إبراىيم االبياري .دار الكتاب اللبناين .بريوت. -31املقدسي .أبو عبد هللا دمحم بن اضبد املقدسي البشاري(ت173ه770/م) .3711.أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم.مطبعة بريل .ليدن.
 -31ابن منقذ .مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد(ت571ه3377/م) .كتاب االعتبار .مكتبة الثقافة الدينية .
القاىرة.
 -35اهلمذاين .ايب بكر اضبد بن دمحم(ت110ه753/م)3102.ه .خمتصر كتاب البلدان .مطبع بريل .ليدن .
 -31ايقوت .شهاب الدين ايب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا امحموي (ت121ه3227/م) .3711.معجم البلدان .دار
صادر .بريوت .م2.
 -31اليعقويب .اضبد بن ابو يعقوب بن جعفر بن وىب (ت271ه771/م) .البلدان .دار الكتب العلمية  .بريوت.
ادلراجع:

 -3الديوه جي.سعيد .املوصل يف العهد االاتبكي .3757.مطبعة شفيق .بغداد.
 -2عبد دمحم .سوادي  .األحوال االجتماعية و االقتصادية يف بالد اجلزيرة العربية الفراتية خالل القرن السادس
اهلجري/الثاين عشر ميالدي  .3777.دار الشؤون الثقافية العامة .بغداد.
 -1امحارثي.عبد هللا بن انصر بن سلمان .األوضاع امحضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف القرنني السادس و السابع للهجرة
 /الثاين عشر و الثالث عشر ميالدي.2001.ط .3ربقيق :سعيد عبد الفتاح عاشور .الدار العربية للموسوعات  .لبنان.
 -1عبد الرؤوف .عصام الدين .بالد اجلزيرة يف أواخر العصر العباسي  .دار الفكر العريب .القاىرة.
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 -5السامر .فيصل  .الدولة امحمدانية يف املوصل و حلب.3710.ط .3مطبعة اإلظمان .بغداد.ج1.
 -1ليسًتنج .كي .بلدان اخلالفة الشرقية .3751.نقلو إىل العربية :بشري فرانسيس .كوركيس عواد .مطبعة الرابطة .
بغداد.
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