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ملخص البحث:

دتيزت اصتزيرة الفراتية مبقومات عدة جعلتها موطناً لإلنسان منذ القدم ،فاظتوقع اصتغرايف اظتتوسط واظتياه الوفَتة واألرض
اطتصبة ساعدت على استيطان السكان فيها ،فأقاموا حضارات مزدىرة بقيت آاثرىا حىت وقتنا اضتاضر ،وىي تدل على
عظمة اترخيها ،وكانت اصتزيرة أرضاً آمنة أستقر عليها كثَت من األقوام وأىم العناصر السكانية ىم :
أوالً :العرب :أستوطن العرب يف اصتزيرة على شكل غتموعات قبلية عربية رئيسية ىي بكر وربيعة ومضر ،واستقرت
ىذه القبائل يف ثالث مناطق رئيسية استنادا إىل غتاري األهنار فيها بصفتها مركز النشاط البشري واظتنطقة األوىل اليت
سكنها العرب ما بُت هنري دجلة واطتابور وشتيت بداير ربيعة ،واظتنطقة الثانية الواقعة شرق دجلة ومشال اصتزيرة وشتيت
بداير بكر ،واظتنطقة الثالثة الواقعة بُت اطتابور والفرات وشتيت بداير مضر.
اثنياً :السراين :سكن السراين يف اصتزيرة الفراتية وىم بقااي اآلراميُت ،وأطلق عليهم لفظ السراين بعد إعتناقهم
اظتسيحية ،كما شكلت اصتزيرة الفراتية مركزاً مهماً عتم خالل عصور طويلة ،وأىم مناطق وجودىم كانت يف اظتوصل والرىا
ونصيبُت وطور عبدين وسنجار وماردين ،وآرزن وحران.
اثلثاً :األكراد  -:يعد العنصر الكردي جزءاً من العناصر السكانية للجزيرة الفراتية وأغلب القبائل الكردية كانت تتنقل
داخل اصتزيرة وخارجها ،وكان غتال حركتها التقليدية اظتنطقة الواقعة بُت الزابُت وشهرزور وأقليم اصتبال كما تعترب مدينة
أربل أىم مراكز أستقرار األكراد.
رابعاً  :اليهود شكلوا العنصر الرابع من العناصر السكانية اليت استوطنت اصتزيرة حيث تركز وجودىم يف جزيرة إبن
عمر ونصيبُت وميافارقُت ،ولكن أعدادىم كانت ضئيلة جداً مقارنة ببقية العناصر السكانية األخرى.

الكلمات املفتاحية  :طور عبدين ،دير برصوما ،السراين ،الزاب.

Abstract:
Al-Djazīra is characterized by several elements that made it a home for
man since ancient times. The geographical location, abundant waters and
fertile land helped the residents to settle there, so they established
prosperous civilizations whose monuments have remained until the present
time, and they indicate the greatness of its history. The island was a safe
ground that stabilized many of the people. The most important
demographic elements:
First: Arabs: Arabs settled in the island as a groups of tribal, namely: Bakr,
Rabi’a and Mudar. These tribes settled in three main areas based on the
riverbeds in them as the center of human activity and the first area
inhabited by the Arabs between the Tigris and Khabur rivers, which was
called Rabi’ah’s home, and the second area, located east of the Tigris and
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north of the Al-Djazīra, was called Diyar Bakr, and the third area between
Khabur and the Euphrates was called Diyar Mudar.
Second: The Syriacs: The Syriacs inhabited Al-Djazīra and they are the
remnants of the Aramaeans, and they were called the Syriac after their
conversion to Christianity. Al-Djazīra also formed an important center for
them during long ages, and the most important areas of their presence were
in Mosul, Edessa, Nusaybin, Tur Abdin, Sinjar, Mardin, Arzan and Harran.
Third: The Kurds: The Kurdish element is part of the demographic
elements of Al-Djazīra, and most of the Kurdish tribes used to move inside
and outside the island, and their traditional area of movement was the area
between Zabin, Shahrazour, and the mountain region. The city of Erbil is
the most important center for the Kurds' stability.
Fourth: The Jews constituted the fourth component of the population that
settled Al-Djazīra, where they concentrated their presence in Djazirat Ibn
Umar, Nusaybin and Mayafariq, but their numbers were very small
compared to the rest of the other inhabitants.
Key words: Tur Abdin, The Syriacs, Zab.

اظتقدمة

تتأتى أمهية دراسة أقليم اصتزيرة الفراتية لكونو كان مسرحاً ألحداث مهمة منذ ماقبل اإلسالم  .فقد أستقرت فيو غتاميع
متزايدة من العرب السيما اليت ترافقت مع حركة التحرير العربية اإلسالمية ومابعدىا ،والنصارى السراين ،واألكراد ،إضافة
إىل أعداد أقل من اليهود ،شكل استقرارىم معاً تزاوجاً حضارايً مهماً مشل رتيع اصتوانب االقتصادية ،واإلجتماعية،
والفكرية .إضافة لذلك ،فقد شهد األقليم صراعاً سياسياً طويالً بُت القوتُت اللتُت كانتا سائدتُت ومها الساسانية والبيزنطية
( 565 -527م) إلحتاللو والسيطرة عليو ،واآلاثر السلبية اليت خلفها ىذا الصراع على األقليم وسكانو مثل هتجَت القبائل
العربية وػتاولة تفتيتها خوفاً من وحدهتا فضالً عن ذلك حرق بعض األديرة والكنائس.
والذي يهمنا يف ىذا البحث ىو دراسة العناصر السكانية وأماكن توزيعها يف أقليم اصتزيرة الفراتية (خالل القرنُت الرابع
واطتامس اعتجريُت  /العاشر واضتادي عشر اظتيالديُت ) لكونو اظتنطقة الوحيدة اليت خضعت لسيطرة عربية انجتة ابلضرورة
عن طبيعة السكان ،اليت ديثل العرب اصتزء األكرب منو ،والعوامل اليت سامهت ابإلستقرار  .لذا قسم البحث إىل مبحثُت،
تناول اظتبحث األول أمهية اظتوقع اصتغرايف عتذا األقليم إبعتباره أحد أسباب اصتذب السكاين اليو ،وأختص اظتبحث الثاين
بتفصيل العناصر السكانية اظتتواجدة فيو  .ويف اطتادتة وضحنا أىم األستنتاجات اليت توصلنا اليها.
عنيت ىذه الدراسة جبانباً حضرايً مهم من أتريخ أقليم اصتزيرة الفراتية خالل ىذين القرنُت على أعتبار أن كثَت من
الدراسات ركزت على اصتوانب السياسية خالل ىذه الفًتة مهملة اصتانب اضتضري والسيما اإلجتماعي منها .
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اظتبحث األول ((اظتوقع اصتغرايف ألقليم اصتزيرة الفراتية ))
أوالً :اظتوقع واضتدود :

يطلق مصطلح اصتزيرة الفراتية على اظتنطقة احملاطة ابظتياه من رتيع اصتوانب ،ولذلك شتيت اظتنطقة الواقعة بُت هنري دجلة

والفرات يف مشال السواد (ابصتزيرة الفراتية)( ،)9إال أن بعض اظتؤرخُت ،والبلدانيُت العرب أشتوه (اصتزيرة العراقية)( .)9ورغم
قلة تداول ىذا اظتصطلح يف اظتصادر اصتغرافية والتارخيية فأنو على مايبدو أطلق عليو لكونو يشكل أمتداداً طبيعياً ألقليم
العراق واألقرب اليو من بالد الشام.
ومل تقتصر حدود األقليم على مابُت الضفة الشرقية لنهر الفرات والضفة الغربية لنهر دجلة ،فقد أمتدت أحياانً لتشمل
بعض مناطق اظتدن على الضفة األخرى للنهرين كمدن آرزن( ،)9وميافارقُت والرحبة

الغربية للفرات ابإلضافة إىل بعض مناطق الواقعة شرق دجلة(.)6

()4

وابلس( )5الواقعتُت على الضفة

ىذا اظتوقع اظتتفرد والوسطي لألقليم مابُت العراق وبالد والشام وبالد الروم وأرمينية وأذربيجان( ،)7أكسبو أمهية كبَتة

إضافة ظتا يتمتع بو من وفرة مياه وموارد طبيعية جعلت من مدنو آىلة ابلسكان منذ ماقبل األسالم(.)8

اثنياً :اظتنا

()9

يعترب منا أقليم اصتزيرة الفراتية قاري ،إذ تتفاوت فيو درجات اضترارة ليالً وهناراً صيفاً وشتاءاً من منطقة إىل أخرى
لذا أعترب ىذا اظتنا عامال مؤثراً على التوزيع السكاين .حيث ترتفع كثافة السكان يف اظتناطق اليت تتميز ابعتدال مناخها
وقرهبا من ضفاف األهنار مثل منطقة (داير ربيعة) وعلى ضفاف أهنار اطتابور والزابُت ،وطبيعي أن تقل ىذه الكثافة
ابألقًتاب من الصحراء

(.)99

( )1األصطخري ،اظتسالك ،ص52؛ إبن حوقل ،صورة األرض ،ص.188
( )2األصطخري ،م.ن ،.ص54؛ التطيلي ،رحلة بنيامُت ،ص.126
( )3آرزن  :مدينة بينها وبُت ميار فاقُت ستسون ميالً على ختوم بالد الروم  .ينظر  :اضتمَتي ،الروض اظتعطار ،ص. 26
( )4الرحبة  :بُت الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل قرقيسيا ،ينظر  :ايقوت اضتموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص.35
( )5ابلس  :بُت حلب والرقة على شاطىء الفرات .ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،1ص. 328
( )6األصطخري ،اظتسالك ،ص.54
( )7عثمان ،اضتدود اإلسالمية ،ص.141
( )8زتادي ،اصتزيرةالفراتية ،ص . 49خصباك ،العراق ،ص. 46
( )9أحسن التقاسيم ن ص.142
( )11زتادي ،اصتزيرة الفراتية ،ص. 51
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فاظتقدسي (ت381ى ــ991 /م) يصف منا ىذا األقليم أبنو (( :مقارب عتواء الشام ،وبو مواضع حارة))
أما إبن حوقل (ت367ه977 /م) فيشَت إىل خصوبة األقليم فعندما سأل اطتليفة عمر بن اطتطاب هنع هللا يضر وصف لو أبنو
()99

خصب جدا.
من خالل ماتقدم ذكره إن اظتنا أثر بشكل سليب واجيايب على توزيع السكان وتواجدىم .
اثلثاً :اظتوارد اظتائية :

()99

حظي األقليم مبوارد مائية وفَتة وخصوبة يف األرض جعلتهما عامل جذب للسكان لألستقرار يف ؼتتلف مدنو.
وديكن تقسيم ىذه اظتوارد اىل أربعة أقسام ىي :
أوالً -:األهنر الرئيسية مها هنران أ -دجلة ب -الفرات ،يعترب هنرا دجلة والفرات النهرين الرئيسُت يف اصتزيرة الفراتية حيث
حيدانو من الشرق والغرب على التوايل ،أضافة لكوهنما اظتورديُت الرئيسيُت ظتعظم أهنر وروافد األقليم األخرى.

()94

اثنياً -:الروافد الرئيسة وىي أ -اطتابور ب -الزاابن

وأوعتا اطتابور ويعرف ابطتابور الكبَت ،وىو رافد عظيم ينبع من داخل اصتزيرة الفراتية من مدينة رأس العُت واليت فيها
()95

وفيها أكثر من ثالذتائة عُت ،ويصب يف هنر الفرات ،أىم رافد متفرع منو ىو اعترماس.
أما اطتابور الثاين وينبع من مدينة الزوزن وجيري يف األراضي اجملاورة ظتدينة زاخو مث يصب يف هنر دجلة  .أما عن
رافدي الزاب فيوجد يف األقليم رافدين يعرف أوعتما أبسم الزاب الكبَت وؼترجو من بُت اظتوصل و يصب يف هنر دجلة قرب
مدينة حديثة ،أما الزاب الصغَت فمنبعو من جبال شهرزور وجيري ليصب يف هنر دجلة.

()96

اثلثاً -:األهنر الفرعية واصتداول :
من أشهرىا اليت تغدي مدن األقليم ىو هنر البليخ ،هنر اضتالج ،هنراطتازر ،هنر اعتٍت واظتري.

رابعاً -:الينابيع والعيون :
( )11اظتقدسي،أحسن التقاسيم ،ص.143
( )12صورة األرض ،ص193
( )13اطتلف ،جغرافية ،ص39
( )14إبن خرداذبة ،اظتسالك ،ص175-174؛ إبن حوقل ،صورة األرض ،ص.191
( )15ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،3ص.217-216
( )16ابن رستو ،األعالق ،ج ،7ص91
( )17اظتقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص142؛ األدريسي ،نزىة اظتشتاق ،ج ،2ص.664
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ولذلك فأن اظتتتبع لتاريخ أقليم اصتزيرة الفراتية جيد مستقرات ومستوطنات سكانية عديدة ،إذ كان أعتماد سكان
ىذه اظتستوطنات على اظتياه اصتوفية اظتتمثلة ابلعيون والينابيع بشكل أساسي خاصة القبائل العربية اظتتنقلة.

()98

اظتبحث الثاين  :العناصر السكانية وأماكن توزيعهم
أوالً  -:العرب

شكلت القبائل العربية غالبية سكان أقليم اصتزيرة الفراتية واليت أستقرت يف ؼتتلف أحنائها  .وبناءاً على ذلك ،قسمت
إىل ثالث مناطق رئيسية :ىي داير ربيعة ،داير بكر ،وداير مضر ،واظتالحظ أن ىذه اظتسميات أخذت أسم القبيلة األم
اليت تفرعت م نها بطون ؼتتلفة توزعت يف ىذه اظتناطق ومل أتخذ أسم أكرب بطن أستقر فيها .ومن اظتهم اإلشارة ىنا إىل أن
قسماً من ىذه القبائل أستقرت يف اإلقليم منذ ماقبل اإلسالم ،ولعل أحد أىم أسباب ىجرهتم ىذه من اصتزيرة العربية إىل
األقليم ىو البحث عن االستقرار يف األرض واضتصول على اظتياه ووجود األرض اطتصبة .إضافة إىل اضتروب فيما بُت
القبائل يف موطنهم األصلي.

 -اظتنطقة األوىل  :داير ربيعة

وتقع مابُت هنري دجلة واطتابور وتبدأ من مدينة تكريت وتنتهي إىل .حصن كيفا .و تتميز ىذه اظتنطقة أبتساعها وكثرة

مراعيها .وتعد قبيلة تغلب من أشهر ساكنيها وىي من أىم بطون القبيلة األم ربيعة بن نزار( ،)99إذ توجهت ىذه القبيلة
حنو أقليم اصتزيرة الفراتية بعد أن تفرقت قبيلة قضاعة،
غالبية اصتزيرة من ىذه القبائل.

()99

()99

فأستوطنوا قراىا وخالطوا أىلها وتكاثروا فيها اىل أن أصبحت

وكانت سنجار ونصينب أىم مناطق سكناىم( .)99أما بنو عقيل فأستقروا فيما مابُت هنري دجلة واطتابور ،ووداي

سنجار( ،)99إضافة للمنطقة اظتمتدة من دارا اىل نصينب يف القرن الرابع اعتجري /العاشر اظتيالدي ،ومن أشهر بطون عقيل
خفاجة وعبادة .
 -اظتنطقة الثانية  :داير بكر

( )18زتادي ،اصتزيرة ،ص.64
( )19الطربي ،اتريخ ،ج ،5ص.232
( )21جواد ،اظتفصل يف اتريخ العرب ،ج ،2ص.639
( )21جواد ،م.ن ،ج ،2ص.641
( )22القلقشذي ،هناية األرب ،ص.187
( )23اظتصدر نفسو ،ص. 188
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تقع شرق هنر دجلة ومشال أقليم اصتزيرة الفراتية ،سكنتها قبيلة بنو شيبان اليت تنتسب إىل بكر وائل العداننية(،)94

وىم بنو شيبان بن ذىل بن ثعلبة بن عكابة( ،)95وبكر بن وائل قبيلة من قبائل ربيعة(.)96

اظتنطقة الثالثة  :داير مضروتقع بُت هنري الفرات واطتابور ،سكنتها أعداد من القبائل العربية كاألزد وطيء وكندة وعبد القيس .ويف القرن اطتامس
()97

اعتجري  /اضتادي عشر اظتيالدي تركز وجودىم يف حران وقرقيسا والرقة والرافقة وكلها ضمن نطاق اظتنطقة الثالثة.
واظتالحظ ،انو كان لبعض القبائل الكبَتة طموحا قوي للسلطة والسيطرة .لذا نشهد قيام ثالث دول خالل ىذين
القرنُت ىي :
دولة بٌت زتدان ،بٌت عقيل ،دولة بٌت منَت( ،)98اليت دتكنت خالل القرنيُت الرابع واطتامس اعتجرين السيطرة على أقليم

اصتزيرة الفراتية بفًتات ؼتتلفة ولذا أصبح األقليم يعرف (مبلك العرب).

()99

واظتلفت للنظر أن ىذه الدول حافظت على تقسيماهتا القبلية ودورىا يف حتديد مكانة أبنائها اجملتمعية(.)99
واظتالحظ أيضا نشوب عدداً من اضتروب بُت ىذه القبائل،واليت أمتدت لتشمل بطون القبيلة الواحدة كما حدث بُت

بطون قبيلة تغلب )99(.كما حتاربت قبيلة دتيم وكالب يف مدينيت رأس العُت وابلس.
حملالفة القوية منها مثل قبيلة ىوازن.

()99

()99

ؽتادفع لبعض القبائل الضعيفة

اثنياً  :النصارى السراين
( )24إبن األثَت ،اللباب ،ج ،2ص219؛ كحالة ،معجم القبائل ،ج ،1ص.415
( )25إبن حزم ،رتهرة األنساب ،ص.312
( )26السمعاين ،األنساب ،ج ،3ص.482
( )27إبن حزم ،رتهرة األنساب ،ص.312
( )28دولة بٌت زتدان حكموا عام (293ه379-م) ،وحكموا بٌت عقيل (381ه489-م) أمتد نفوذىم اىل نصيبُت وعانو وتكريت ،وبنو
منَت حكموا الرىا وحران من (411ه479-م) ؛ ينظر :زمباور،معجم ،ص.211
( )29زمباور ،معجم ،ص.212
( )31زتادي ،اصتزيرة ،ص.72
( )31القلقشندي ،هناية األرب ،ص.319
( )32الصاحل ،النظم األسالمية ،ج ،1ص132
( )33الصاحل ،اظترجع نفسو ،ج ،1ص.133
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شكلت اصتزيرة الفراتية مركزاً نصرانيا سراينيا مهماً منذ عصور أقدم ،وأصبحت اللغة السراينية لغة شائعة يف
األقليم.

()94

كانت أىم مناطق وجودىم يف اظتوصل والرىا ،ونصينب ،طورعبدين ،وماردين وغَتىا )95(.وكانت عتم فيها عدداً من

مشاىَت األديرة،كالدير األعلى الذي يقع يف أعلى اظتوصل ،مطال على هنردجلة وعرف هبوائو اللطيف( ،)96ودير برصوما
أحد أديرة داير بكر الشبيو ابلقلعة حتيطو البساتُت واظتنتزىات ،ودعي هبذا التسمية نسبة لربصوما أحد حواريي النيب عيسى

عليو السالم( ،)97ودير اصتب شرقي اظتوصل ويعرف أيضاً بدير اطتضر.

()98

واظتالحظ يف اتريخ السراين يف أقليم اصتزيرة

الفراتية أهنم أنقسموا إىل أربعة فرق ىي :النساطرة ،اليعاقبة ،روم ملكيون ،وكلدانيون
وأعيادىا اطتاصة أضافة ألعيادىم العامة اليت جتمعهم.

()49

()99

وقد كان لكل منها قداسها

اثلثاً  :األكراد

تعد اصتزيرة الفراتية أحد األقاليم الرئيسة اليت يتواجد فيها الكرد،ويعترب بعض أجزائها مناطق توطنهم األصلية( ،)49فعن

جزيرة ابن عمر يقول أبن شداد (ت684ه1285 /م)(( :أهنا كانت تسمى جزيرة األكراد))( ،)49وىي تبعد عن مدينة
اظتوصل حبوايل ثالث أايم  .وىي خصبة حتيطها األسوار وتعترب أىم ميناء هنري يف اصتزيرة الفراتية تشحن منو البضائع
()49

اظتنتوعة حنو أرمينيا وبالد الروم.
ويبدو من خالل ماتقدم أبن ىذا اظتوقع أضفى أمهية ابرزة لألستقرار السكاين تفردت هبا دون بقية األقاليم يف اصتزيرة

الفراتية السكن فيها مثل العرب واألكراد )44(.ومن ىنا يالقي الباحث صعوبة يف فصل مناطق تواجد الكرد عن غَتىم
حسب ماذكرتو كتاابت اظتؤرخُت والبلدانيُت األوائل يف ىذه الناحية.
( )34حيب ،تواريخ سراينية ،ص.58
( )35حيب ،اظترجع نفسو ،ص.59
( )36الشابشيت ،الدايرات ،ص.176
( )37األصفهاين ،الدايرات ،ص.25
( )38اظتصدر نفسو ،ص.25
( )39الشابشيت ،الدايرات ،ص.319
( )41الشابشيت ،اظتصدر نفسو ،ص.319
( )41إبن شداد ،األعالق اطتطَتة ،ص.58
( )42اظتصدر نفسو ،ص. 59
( )43اظتصدر نفسو ،ص. 59
( )44اظتصدر نفسو ،ص . 61
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ومن أشهر اظتدن األخرى اليت سكنها األكراد :ىي اظترج( ،)45وقراه وأرض ابىذرى( ،)46وابعذرى( ،)47وحبتون(،)48
()49

واظتعلة.
كما أقاموا يف القرى والنواحي احمليطة ابظتوصل ومنها العمادية حيث كان العنصر الكردي يتحكم يف ىذه اظتناطق
ويديرون شوؤهنا.

()59

رابعاً  :اليهود

شكل اليهود نسبة سكانية أقل من العناصر األخرى اظتشار اليها أعاله واليت أستقرت يف أقليم اصتزيرة الفراتية وأىم
مناطق تواجدىم كانت يف اظتوصل وجزيرة إبن عمر والرقة ،والرطبة ،ونصينب وميافارقُت .كما ووجد عتم دور عبادة يف

مناطقهم خالل فًتة البحث لكنهم كانوا أقلية ضئيلة جداً )59(.وعندما زار الرحالة اليهودي بنيامُت التطيلي (ت 569ه
1137/م) اصتزيرة الفراتية ذكر وجودىم أيضا يف قلعة جعرب ،وحران

()59

األستناجات

أوالً  :شكلت اصتزيرة الفراتية قطباً رئيساً يف التاريخ اإلسالمي بسبب موقعها اصتغرايف اظتهم اظتتوسط بُت العراق والشام
وأرمينية ،وكذلك حبكم مواردىا الطبيعة والزراعة فضالً عن أهنا واحدة من أغٌت األمصار اإلسالمية من حيث اظتوارد اظتائية.
اثنياً :مل تكن لدى القبائل العربية خطة موحدة للنزول يف اصتزيرة الفراتية ،أمنا كان ذلك يتبع الظروف اظتهيأة يف ىذه اظتناطق
ؽتايالحظ أن بعض األراضي يف اصتزيرة كانت خالية وفيها مواطن انئية .
اثلثاً  :تبُت من خالل البحث إن غالبية السكان اصتزيرة الفراتية من القبائل العربية ومن أمهها قبيلة قيس ،وتغلب ،وبكر بن
وائل .
رابعاً  :شكل السراين فئة سكانية أخرى يف اصتزيرة الفراتية وعاشوا إىل جانب القبائل العربية وغتاورين عتم .
خامساً  :أما العنصر السكاين اآلخر ىم اآلكراد حيث تركز وجودىم يف منطقة داير بكر مابُت الزابُت ،ومارس األكراد
اظتهن اليت مارسها إبناءئ القبائل العربية مثل الزراعة .
( )45اظترج  :أحدى أعمال اظتوصل وتسمى ىذه الكورة مرج اظتوصل ،ايقوت ،معجم ،ج ،5ص.111
( )46ابىذرى  :من اجل كور اظتوصل،إبن خرداذبة ،اظتسالك ،ص.94
( )47ابعذرى  :احدى قرى اظتوصل الواقعة اىل اظتشرق منها ،ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،1ص.324
( )48حبتون  :جبل بنواحي اظتوصل وىي من اعماعتا ايضا :ايقوت ،معجم البلدان،ج،2ص.211
( )49اظتعلة :احدى اعمال اظتوصل ،ايقوت ،معجم،ج ،5ص.223
( )51العمري ،اصتزيرة الفراتية ،ص.71
( )51التطيلي ،رحلة بنيامُت ،ص.127
( )52اظتصدر نفسو،ص.128
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سادساً  :والفئة السكانية األقل وجوداً يف أقليم اصتزيرة الفراتية ىو اليهود .
وهبذا نال حظ ؽتا تقدم أن ىذه العناصر السكانية مل تبقى منعزلة بل حدث أختالط ودتازج بينهم وبُت القبائل العربية
القاطنة يف اصتزيرة الفراتية تدرجيياً وأشًتكوا معاً يف تطور العوامل االجتماعية واألقتصادية والسياسية والفكرية .

قائمة املصادر واملراجع
أوالً  :املصادر األولية

ابن األثَت ،عز الدين بن اضتسن بن علي بن عبد الواحد الشيباين (ت631ه1232 /م)
 .1اللباب يف هتذيب األنساب ،مكتبة اظتثٌت ،بغداد ،اعادت طبعة ابألوفست ،بال.ت.
األصطخري ،أبو القاسم ابراىيم بن دمحم الفارسي (ت346ه957/م)
 .2اظتسالك واظتمالك،تح،دمحم جابر عبد العال ،وزارة الثقافة واألرشاد القومي (القاىرة1961،م).
األدريسي ،ابو عبدهللا دمحم بن دمحم بن عبدهللا (ت 561ه 1164 /م).
 .3نزىة اظتشتاق يف اخًتاق اآلفاق ،عامل الكتب (بَتوت1989 ،م).
التطيلي ،بنيامُت يونو النباري األندلسي (ت569ه1137 /م)
 .4رحلة بنيامُت التطيلي ،دراسة وتقدمي ،عبد الرزتن الشيخ ،اجملمع الثقايف (أبو ظيب .)2112
ابن حوقل ،دمحم بن حوقل البغدادي (ت 367ه977 /م)
 .5صورة األرض ،دار صادر ،بَتوت.1938 ،
اضتمَتي ،دمحم بن عبد اظتنعم (ت911ه1495 /م)
 .6الروض اظتعطار يف خرب األقطار ،حتقيق  :احسان عباس(،بَتوت1984،م).
ابن رستو ،ابو علي أزتد بن عمر (ت 311ه922 /م ).
 .7األعالق النفيسة ،حتقيق خليل اظتنصور ،دار الكتب العلمية (بَتوت د.ت ).
ابن حزم ،دمحم بن أزتد األندلسي (ت456ه1163 /م).
 .8رتهرة أنساب العرب ،حتقيق  :ليفي بروفنسال،ط ،2دار اظتعارف.1948 ،
الطربي ،ابو جعفر دمحم بن جرير الطربي (ت311ه922 /م )
 .9اتريخ الرسل واظتلوك ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.1417 ،
ابن شداد ،عز الدين دمحم بن علي بن ابراىيم (ت 684ه1285 /م).
 .11األعالق اطتطَتة يف ذكر امراء الشام واصتزيرة ،حتقيق  :ىالل انجي،دار اضترية للطباعة1975 ،م.
الشابشيت ،ابو اضتسن علي بن دمحم اظتعروف ابلشابشيت (ت388ه).
 .11الدايرات ،مكتبة اظتثٌت (بغداد.)1966 ،
القلقشندي ،ابو العباس أزتد بن علي (ت 821ه.)1418 /
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 .12هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيق  :ابراىيم األبياري ،القاىرة ،ط.1959 ،1
اظتقدسي ،دمحم بن أزتد (ت381ه991 /م).
 .13أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل (ليدن 1919م).
ايقوت اضتموي ،شهاب الدين أبو عبدهللا (ت626ه1228 /م)
 .14معجم البلدان ،دار صادر ،بَتوت.1977 ،
اثنياً  :املراجع

حيب ،يوسف
 - 15تواريخ سراينية من القرن  9-7م نقل وتح  :يوسف حيب ،مطبوعات اجملمع العلمي العراقي ،ىيئة اللغة السراينية،
بغداد.1982 ،
زتادي ،دمحم جاسم
- 16اصتزيرة الفراتية واظتوصل ،دار الرسالة (بغداد1977 ،م).
عثمان ،فتحي
 -17اضتدود اإلسالمية البيزنطية بُت األحتكاك اضتريب واألتصال اضتضاري ،الدار القومية للطباعة والنشر (القاىرة،
1966م).
خصباك ،شاكر
 -18العراق الشمايل دراسة لنواحيو الطبيعية والبشرية ،مطبعة شفيق (بغداد1973 ،م).
اطتلف ،جاسم دمحم
 -19جغرافية العراق الطبيعية واألقتصادية والبشرية ،ط ،3القاىرة1965 ،م.
زامباور ،ادورد فون
 -21معجم األنساب واألسرات اضتاكمة يف التأريخ اإلسالمي ،جامعة فؤاد األول ،القاىرة.1951 ،
الصاحل ،صبحي .
 -21النظم اإلسالمية نشأهتا وتطورىا ،دار العلم للماليُت ،بَتوت.1968 ،
علي ،جواد
 -22اظتفصل يف أتريخ العرب قبل األسالم ،مكتبة النهضة ،بغداد.1976 ،
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