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:حثبال ملخص   
أتٌب أمهية البحث ُب زلاولة لدراسة ادلروايت  اجلزيرة وكيف ًب تناوذلا من قبل ادلؤرخ ادلوصلي ايب زكراي  اأَلزدي          

وىو اتريخ زللي وصل الينا منو اجلزء الثاين فقط، وفيو معلومات غاية ُب  اتريخ املوصلن خالل كتابو م( مٜٓٗىـ/ٖٖٗ)
م( وينتهي ٜٔٚىـ/ٔٓٔاألمهية وتفاصيل غزيرة عن أحوال ادلوصل منذ هناية العصر األموي وىي سنة)

تاب، والكتاب حافل ابألحداث م( ُب عهد الدولة العباسية وىي سنة انتهاء اجلزء الثالث من الكٖٛٛىـ/ٕٕٗبسنة)
السياسية، واإلدارية، والعمرانية، واالجتماعية عن مدينة ادلوصل، ؤتا أن اجلزيرة كانت مرتبطة إداراي ابدلوصل فالبد أن  
اأَلزدي  قد اورد معلومات ٗتص اجلزيرة، لذا فان نطاق البحث يتعلق ابجلانب االداري للجزيرة الفراتية من حيث والة 

 ة، توليتهم، عزذلم، وادلهام ادلوكلة اليهم.اجلزير 
 اجلزيرة، ابو زكراي  اأَلزدي ، اتريخ ادلوصل، ادلوصل، ادلروايت. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
      The importance of the research revolves around an attempt to study 

everything related to the al-Djazīra and how by Abū Zakarīyā al-Azdī dealt 

with it, the Al- Azdī is a historian from Mosul who left us part two of the 

book (the History of Mosul), and that book considered among the books of 

the local history. It includes information of vital importance, and it 

provides so many details of the Mosul's conditions since the ending of the 

Omayyad Era, and the coming of the Abbasids up to (224A.H \838A.D )the 

year of completing the third part of the above-mentioned book. The 

information of the book can be divided into political, administrative 

architectural, and scientific ones. There's no doubt that al- Azdī mentioned 

the term (Al-Djazīra) during his tackling of the early phases of the history 

of Mosul and in many occasions, the term comes within two contexts, i.e., 

the administrative and political contexts. Therefore, the research problem is 

related to following up on the administrative developments that occurred in 

the al-Djazīra area according to al- Azdī’s perspective and his book (The 

History of Mosul).  

Key Words :Al-Djazīra, Abū Zakarīyā al-Azdī, Ta'rikh, al-Mawşil ,Mosul, 

Narratives. 
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 املقدمة:
ايب زكراي   أتٌب أمهية البحث ُب زلاولة لدراسة كل ما يتعلق ابجلزيرة وكيف ًب تناوذلا من قبل ادلؤرخ ادلوصلي           

زء الثاين فقط، وفيو معلومات غاية ُب األمهية وىو اتريخ زللي وصل الينا منو اجل اتريخ املوصل اأَلزدي  من خالل كتابو
م( ُب ٖٛٛىـ/ٕٕٗم( وينتهي بسنة)ٜٔٚىـ/ٔٓٔوتفاصيل غزيرة عن أحوال ادلوصل منذ هناية العصر األموي وىي سنة)

عهد الدولة العباسية وىي سنة انتهاء اجلزء الثالث من الكتاب، والكتاب حافل ابألحداث السياسية، واإلدارية، 
، واالجتماعية دلدينة ادلوصل، ولكنو أورد العديد من الرواايت التارخيية خارجة عن نطاق اتريخ ادلوصل، ومن والعمرانية

ذلك  أحداث اجلزيرة ويقصد هبا اجلزيرة الفراتية، لكون أن اجلزيرة مرتبطة إداراي ٔتدينة ادلوصل ُب ادلراحل ادلبكرة من التاريخ 
 .اتريخ املوصلُب تناول كل األحداث اليت تتعلق ابجلزيرة وفق ما جاء ُب كتاب  اإلسالمي، ومن ىنا جاءت أمهية البحث

وقدم اأَلزدي معلومات غاية ُب األمهية عن اتريخ مدينة ادلوصل احمللي ُب العصور اإلسالمية ادلبكرة سياسياً، وإداراي،        
ادلعاصرين لو، وكانت حجم معلوماتو متباينة ما بُت احمللية واجتماعياً، وىي من ادلعلومات اليت انفرد هبا ادلؤرخُت السابقُت و 

والتاريخ العام، وكما ىو معروف ان اجلزيرة الفراتية او مشال بالد النهرين مرتبطة اداراي ٔتدينة ادلوصل وىذا ما وضحتو 
ت إدارية بسبب العامل العديد من ادلصادر اجلغرافية والتارخيية، وىي واحدة من أكثر ادلناطق اليت تعرضت إىل تغيَتا

، فكانت اجلزيرة تقع بُت منطقتُت حيوتُت الشام والعراق، شلا جعلها خطاً (ٔ)السياسي واثر ذلك على األحداث السياسية
رئيسا للتواصل السياسي واالقتصادي ٍب احلضاري، وأصبحت ُب بعض األحيان مقراً للخلفاء األمويُت، وابلتحديد اخلليفة 

م(، وعلى الرغم من ذلك فان ادلعلومات قليلة عن الوضع الداخلي للجزيرة، ٜٗٚ-ٗٗٚىـ/ٕٖٔ-ٕٚٔمروان بن دمحم )
 . (ٕ)وكذلك احلياة العلمية واالقتصادية

ؤتا ان كتاب اتريخ ادلوصل خاص ابألحداث احمللية دلدينة ادلوصل، فالبد من وجود رواايت تتعلق ابجلزيرة لكون اجلزيرة ُب 
 بكرة مرتبطة إداراي ٔتدينة ادلوصل، ووفقا لذلك فقد جرى تناول نقاط عدة وىي:الفًتات التارخيية ادل

 اواًل: نبذة تعريفية عن ايب زكراي  اأَلزدي  وكتابه)اتريخ املوصل(.
 حدود اجلزيرة. اثنياً:

   اثلثاً: ادارة اجلزيرة يف العصر االموي:
 رابعاً: ادارة اجلزيرة يف العصر العباسي.

                                           
) 1( Hannah-Lena Hagemann Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra: The Qāḍīs of 
Ḥarrān, al-Raqqa, and al-Mawṣil,published by De Gruyter. This work is licensed under 
the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. 
https://doi.org.p.332 
)2( Hagemann :Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra. 
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 يفية عن ايب زكراي  اأَلزدي  وكتابه)اتريخ املوصل(:اواًل: نبذة تعر  
ديكن القول ان معلوماتنا قليلة جدا عن حياة ايب زكراي  اأَلزدي ، اذ ان ادلصادر التارخيية ٔتختلف ٗتصصاهتا مل تزودان       

ن اايس بن القاسم  اأَلزدي  بتفاصيل حياتو االسرية والعلمية، فقط اقتصرت على امسو ونسبو، فهو ابو زكراي يزيد بن دمحم ب
ادلوصلي، ومن لقبو فهو من اسرة تنتمي إىل قبيلة اأَلزد، فاأَلزد بفتح اذلمزة وسكون الزاي وابلدال ادلهملة، ويقال األسد 

، وقال ابن سالم ان (ٗ)وىم حي من كهالن من القحطانية (ٖ)ابلسُت ادلهملة بدل الزاي،كالمها شائعان لتشابو النطق هبما
، (٘)مة تطلق عليهم اأَلزد ابلزاي، وأما أىل العلم ابلنسب وغَته فإهنم يقولون: األسد ابلسُت، وىو األصح حسب قولوالعا

. من أعظم األحياء وأكثرىا بطوان (ٙ)ويعود نسب قبيلة اأَلزد إىل بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ
: إبضافة أزد إىل ُعمان، وىي ثغر ُعمان ة ادلتشعبة اربعة بطون ىامة وىي:أَْزد، وقد تفرع من ىذه القبيل(ٚ)وأمدىا فروعاً 

وشنوءة اسم انحية  َشُنوَءٌة:، وأَْزد (ٜ): نسبة إىل اجلبال ادلعروفة ُب اليمنالسراة ، وأَْزد(ٛ)ابلبحرين نزذلا فرقة منهم فعرفوا هبا
 .(11)غسان ، ٍب أَْزد(ٓٔ)ابليمن
اي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم  اأَلزدي  ادلوصلي، ومل تشر ادلصادر التارخيية إىل سنة والدتو، فاأَلزدي  ىو ابو زكر      

العديـد مـن الشـيوخ  اتريخ املوصللوكذلك اسرتو، وقد اطلق عليو الذىيب لقب احلافظ االمام الفقيو، اذ صلد ُب ثنااي كتابو 
بــن ايب ادلثــٌت، ومعاويـة بــن حــرب، وعبــد   بـن اٛتــد بــن حنبــل،  الـذين درس علــى ايــديهم، وكـان مــن ابــرزىم دمحم بــن اٛتـد

 غَتىم. 

                                           
، بــــَتوت: دار الكتــــاب ٕي،)ط( أبـــو العبــــاس أٛتـــد بــــن علـــي القلقشــــندي: هنايـــة األرب ُب معرفــــة أنســـاب العــــرب، ٖتقيـــق: ابــــراىيم االبيـــار ٖ)

؛ دائرة ادلعارف االسالمية، مادة "االزد"، اعداد وٖترير: ابراىيم زكي واخرون، )القاىرة، مطبعة الشعب،  (، ٕٖ.ٜٔ، صٔ(،جٜٓٛٔاللبانُت،
 .ٜٙٔ، صٚٔمج
 .ٜٔ،صٔ( القلقشندي: هناية االرب،جٗ)
ســـيد بــن رجب،قـــدم لــو: ابـــو اســحاق احلويٍت،)مصـــر:دار اذلــدي النبـــوي،  ( ابــو عبيــد القاســـم بــن ســـالم: كتــاب االمـــوال، ٖتقيــق: ابـــو انــ ٘)

 .ٕٙ، صٔ(، مج ٕٚٓٓالسعودية: دار الفضيلة،
 ،ٔ(، جٖٜٛٔالكتب العلميـة، ( ابو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري: ٚتهرة أنساب العرب، )بَتوت: دارٙ)
 .ٖٖٓص
 .ٜٔص ،ٔج ( القلقشندي: هناية االرب،ٚ)
 .ٜٔص ،ٔج ( القلقشندي: هناية األرب،ٛ)
 .ٖٗٗ، ص ٕ، ج ٜٜ٘، بَتوت: دار صادر، ٕ( شهاب الدين أبو عبد   ايقوت بن عبد   الرومي احلموي: معجم البلدان، طٜ)
 .ٗٙ، ص ٖ( ايقوت احلموي: معجم البلدان، ج ٓٔ)
 .ٕٚٛ، ص ٖايقوت احلموي: معجم البلدان، ج ( ٔٔ)
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اتريلخ وشغل  اأَلزدي  منصـب القاضـي، اضـافة إىل كونـو فقيهـاً وزلـددً، وقـد تـرك العديـد مـن ادلؤلفـات التارخييـة منهـا      
 .(ٕٔ)ر مفقودوىو اآلخ طبقات حمدثي أهل املوصلمفقود، ٍب كتابو اآلخر  اخلطط والقبائلو  املوصل
وىـو أقـدم مصـدر  اليب زكراي  اأَلزدي  مـن التـواريخ احملليـة الـيت اختصـت بتـاريخ ادلوصـل، اتريخ املوصلويعد كتاب        

ولكن لألسف مل يصـلنا مـن الكتـاب سـوى اجلـزء الثـاين فقـط، وغطـى  اأَلزدي  السـنوات  (ٖٔ)زللي عن اتريخ ادلدينة ادلبكر
م( فقط، وكانت ىـذه ادلـدة حافلـة ابألحـداث التارخييـة سـواء ٜٗٚ-ٜٔٚىـ/ٕٖٔ-ٔٓٔموية)األخَتة من اتريخ الدولة األ

اكانت على مستوى اتريخ ادلوصل، ام احلوادث العامة، حيـث ان  اأَلزدي  مل يسـتبعد حـوادث التـاريخ العـام مـن كتابـو بـل 
العمرانيـة الـيت قـام هبـا والة ادلوصـل، تعيـُت  جاءت متزامنـة مـع ادلـروايت التارخييـة الـيت ٗتـص مدينـة ادلوصـل، كمثـال األعمـال

وعزل الوالة من قبل اخلليفة، ادلهام اليت توكل لوايل ادلوصل عند توليتو إدارة ادلوصل، واىم القبائل العربية اليت سكنت ادلدينة 
اخلطلط علـى كتابـو منذ الفتح اإلسالمي واليت كانت موجودة حىت عصر  اأَلزدي  نفسو، السيما وأن  اأَلزدي  قد اعتمـد 

 .(ٗٔ)ٍب األحداث السياسية اليت مرت هبا ادلدينة مدة االنتقال من العصر األموي إىل العصر العباسي ، والقبائل
 حدود اجلزيرة: اثنياً:
مل يتفق اجلغرافيون العرب على التحديد الدقيق للحدود الواقعة بُت اقليم ادلوصل واجلزيرة وغَتىا من البلدان       
، فقد أطلق اجلغرافيون اسم اجلزيرة على اجلزء الشمايل من األراضي احملصورة بُت هنري دجلة والفرات وما يتبعها (٘ٔ)رةاجملاو 

من األقاليم وادلدن الواقعة شرقي دجلة وغريب الفرات، فهي تشكل اجلزء الشمايل من العراق والشمايل الشرقي من سورية 
وينقسم إقليم اجلزيرة إىل  (ٙٔ)ها )جزيرة( كوهنا واقعة بُت هنري دجلة والفراتواجلنويب من بالد األانضول، وسبب تسميت

م( أول اجلغرافيُت العرب ٜ٘ٚىـ/ٖٓ٘. ويعد اإلصطخري )(ٚٔ)ثالث داير ىي: داير بكر، وداير ربيعة، وداير مضر

                                           
صــــيل ينظــــر: دمحم ميســــر اليــــازجي: االزدي وكتابــــو اتريــــخ ادلوصل،)رســــالة ماجســــتَت قــــدمت اىل كليــــة الًتبيــــة، جامعــــة ادلوصــــل، غــــَت ( للتفإٔ)

ومــا بعـــدىا. ســبق للباحثـــة ان تناولــت بصـــورة مــوجزة حيـــاة اأَلزدي وعصــره ٍب دراســـات نصــوص ىـــذا الكتــاب مـــن  ٖٓم(، صٕٓٓٓمنشــورة،
م( دراســة ٜ٘ٗىـــ/ٖٖٗن ذنــون العبــا"ي: "كتــاب طبقــات زلــدثي اىــل ادلوصــل اليب زكــراي اأَلزدي )تخــالل كتــب الطبقــات و الــًتاجم. ميســو 

 م( .ٕٙٓٓ٘تهيدية من خالل بعض كتب الطبقات والًتاجم"، ْتث مقدم اىل مركز دراسات ادلوصل،)غَت منشور،
)13( Hagemann :Muslim Elites in the Early Islamic p.332. 

 .ٖٓص ( اليازجي: االزدي،ٗٔ)
(  دمحم علي صحصاح فايز: اقليم ادلوصل واجلزيرة من الفتح اىل سقوط الدولة االموية،)رسالة ماجستَت، جامعة جنوب الوادي، كلية ٘ٔ)

 .ٙ(،صٜٜٙٔاالداب/سوىاج،
، )رسالة  ٕٖٔ-ٕٛٔ/ىـٓ٘ٚ-ٖٖٛ( شَتين سليم ٛتودي: اجلزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حىت هناية خالفة ادلأمون م ٙٔ)

 .ٕ٘، غَت منشورة(، صٕٛٓٓماجستَت قدمت اىل جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 
  .ٕٚ(  ٛتودي: اجلزيرة الفراتية ، صٚٔ)
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صطخري ما نصو: وأما اجلزيرة اذ قال اإل (ٛٔ)الذين وضح حدود اجلزيرة الفراتية ابلتفصيل عندما اورد عنوان "ارض اجلزيرة"
الفرات من داخل بلد الروم من ملطية على   فإهّنا ما بُت دجلة والفرات، وتشتمل على داير ربيعة ومضر، وسلرج ماء

والرحبة،  وجسر منبج وابل  إىل الرقّة وقرقيسيا (ٕٓ)، فيخرج على مسيساط(ٜٔ)يومُت، و"رى بينها وبُت مسيساط ]مششاط[
الشمال إىل تكريت، وىى على  (ٕٔ)وقد انقطع حّد الفرات شلا يلى اجلزيرة، ٍب يعدل حّد اجلزيرة ُب مستوىيت، واألنبار 

دجلة حىت ينتهى عليها إىل السّن شلا يلى اجلزيرة واحلديثة وادلوصل وجزيرة ابن عمر، ٍب يتجاوز آمد فينقطع حّد دجلة على 
ٍب ينتهى إىل سلرج ماء الفرات َب حّد اإلسالم من حيث (ٕٕ) شاط[بعد من حّد أرمينية، ٍب ديتد مغّراب إىل مسيساط ]مش
، وعلى شرقى دجلة وغرىب الفرات مدن وقرى، تنسب إىل اجلزيرة  ابتدأان. وسلرج ماء دجلة فوق آمد من حد بلد األرمن

 (.ٖٕ)وإن كانت خارجة عنها لقرهبا منها

  اثلثاً: ادارة اجلزيرة يف العصر االموي:
، ضمن سياق األحداث التارخيية للكتاب، فان أول إشارة وردت اتريخ املوصل مروايت اجلزيرة ُب كتاب أتٌب           

م(، ُب رواية خروج يزيد بن ادلهلب ُب البصرة، دلواجهة األمويُت حيث وصل إىل واسط، ٜٔٚىـ/ٔٓٔلديو كانت سنة)
واالقتصادي قائاًل :" سرح بعض أىل بيتك خيال عظيمة  وىنا أشار اأَلزدي إىل اسم اجلزيرة مبينا أمهية موقعها اجلغراُب

لتأٌب اجلزيرة وتبادر اليها حىت تنزل حصنا من حصوهنا وتسَت ُب أثرىم، فإذا اقبل أىل الشام يريدونك مل يدعوا جندا من 

                                           
؛ ابو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي ٔٚ،صٕٗٓٓ(  ابو اسحاق ابراىيم بن دمحم اإلصطخري: ادلسالك وادلمالك، بَتوت: دار صادر،ٛٔ)

 .ٕٚٓ،صٔ،جٖٜٛٔ: صورة األرض، بَتوت: دار صادر، نقال عن طبعة أفست ليدن،ادلوصلي
(  اشار دويكات اىل حدوث تصحيف لدى النساخ بُت مدينيت: مششاط الواقعة على رلرى هنر مراد، ومسيساط الواقعة على رلرى الفرات ٜٔ)

صطخري وابن حوقل على غَت حقيقتو. وقد قام عبد ادلرشد بعد خروجو من جبال طوروس، ومل يتنبو احملققون ذلذا اخللط، فجاء نصا اإل
العزاوي/جامعة دمشق بتصويب نصوص اإلصطخري وابن حوقل، انظر: عبد ادلرشد العزاوي: حدود اجلزيرة الفراتية عند اإلصطخري وابن 

؛ ٕٛٔ – ٔٔٔم، ص ٜٗٛٔدمشق، أاير،  –، كانون الثاين  ٙٔ- ٘ٔحوقل ) بُت مششاط ومسيساط (، رللة دراسات اترخيية، العددان، 
، )اجمللة االردنية "مٜٗٚىـ/ ٕٖٔ -م ٓٙٙىـ/ٔٗ" فؤاد عبد الرحيم دويكات: األحوال الزراعية ُب إقليم اجلزيرة الفراتية ُب العصر األموي 

 (.ٔ(ىامش)ٖٕٔٓ،ٔ،عٚللتاريخ واالدر، مج
الرافد االكرب لنهر الفرات ويسمى بنهر مششاط )مراد صو(  ينظر:" (  اشار العزاوي اىل ان مسيساط االوىل ىي مششاط الواقعة على على ٕٓ)

 .ٕٛٔحدود اجلزيرة الفراتية ..."، ص
 ومهمهُِت قذفُت، مرتُت، ققطعتو ابلسمت، ال ابلسمتُت :، يقال: الزم ىذا السمت؛ وقالالسَّْمُت:الطريق( ٕٔ)

يْـُر معناه: قطعتو على طريق واحد، ال على طريقُت؛ وقال: قطعتو، ومل ي قل: قطَتهما، ألَنو عٌت البلد. ومست الطريِق: قصده، والسَّْمُت: السَّ
يـُْر ابحَلْدس. ايقوت احلموي: معجم البلدان،ج . دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين ٜٕٗ،صٚعلى الطَّريق ابلظَّّن، وقيل: ىو السَّ

 .ىـ(ٗٔٗٔ،بَتوت: دار صادر ،ٖابن منظور :لسان العرب،)ط
 .ٕٛٔالنص ادلصصح لدى: العزاوي:" حدود اجلزيرة الفراتية...."، ص :( ينظرٕٕ)
  .ٕٚ-ٔٚ(  ادلسالك وادلمالك، صٖٕ)
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تبذل األموال ، وأضاف قائاًل" فيأتيك من ابدلوصل من قومك، و (ٕٗ)جنودك ابجلزيرة فيقبلون إليك فيقيمون عليهم ...."
 . (ٕ٘) فيأتيك أىل اجلزيرة، وينقض أىل العراق وأىل الثغور، وتقاتلهم ُب أرض رفيعة السعر....

-ٜٜديكن القول ان ادلوصل واجلزيرة وأرمينية وأذربيجان أُعيدت اىل التوحيد ُب عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز)      
زير بن حاًب بن النعمان، ٍب خلفو عدي بن عدي بن عمَتة، م( لفًتة قصَتة ٖتت والية عبد العٜٔٚ-ٚٔٚىـ/ٔٓٔ

ويبدو ان واليتهما مل تستمر سوى عام واحد، الن اخلليفة عمر وىل عمر ابن ىبَتة الفزاري على بالد اجلزيرة 
  (ٕٙ)م(ٛٔٚىـ/ٓٓٔسنة)
ة أمساء والة ادلوصل واجلزيرة، انو اورد ُب هناية كل سناتريخ املوصل ومن ضمن ادلنهج الذي اتبعو اأَلزدي ُب كتابو     

م(  ٕٗٚ - ٜٔٚىـ /  ٘ٓٔ - ٔٓٔم( كان أمَت ادلوصل وأعماذلا لـ يزيد بن عبد ادللك   )ٕٓٚىـ/ٕٓٔففي سنة )
م( دون ان يذكر معها اجلزيرة، ولكن ُب ذات السنة ان اجلزيرة   ٓ٘ٚ - ٕٜٙىـ =  ٕٖٔ - ٕٚ) مروان بن دمحم بن مروان

فحدثت مشكلة عندىا عزل ابن ىبَتة ووىل ادلوصل واجلزيرة مروان بن  (ٕٚ)م(ٕٛٚىـ/ٓٔٔ)تكان عليها عمر بن ىبَتة
م( أن أمَت ٕٔٚىـ/ٖٓٔدمحم، واقتصر االزدي ُب بعض السنوات على ذكر وايل ادلوصل فقط دون اجلزيرة، ففي سنة)

وصل وأعماذلا واجلزيرة اٚتعها م( أن أمَت ادلٕٕٚىـ/ٗٓٔ، لكن ُب حوادث سنة )(ٕٛ)ادلوصل على األغلب مروان بن دمحم
( ادلعاصر لو، مٗ٘ٛىـ/ٕٓٗ.وىو ما انفرد بذكره عن ابقي ادلؤرخُت   مثل خليفة بن خياط )ت(ٜٕ)مروان بن دمحم بن مروان

م(، واستمر مروان بن دمحم واليًا على اجلزيرة حىت ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙم( ، ٍب ابن األثَت)تٕٕٜىـ/ٖٓٔوالطربي )
ر خليفة بن خياط انو ُب ىذه السنة كان فايد دمحم الكندي والعرس بن قي  بن شعبة بن ، وذك(ٖٓ)م(ٖٕٚىـ/٘ٓٔسنة)

 .(ٖٔ)االرقم الكندي على اجلزيرة

                                           
 .ٓٔ(،   صٜٚٙٔ(  ابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم االزدي: اتريخ ادلوصل، ٖتقيق: علي حبيبة، )القاىرة، ٕٗ)
  .ٓٔ( اتريخ ادلوصل، صٕ٘)
 .ٜٛٔوصل واجلزيرة،ص(  فايز: اقليم ادلٕٙ)
( عمر بن ىبَتة بن سعد بن عدّي الفزاري، من الدىاة ،كان رجل أىل الشام صحب عمرو  بن معاوية العقيلي ُب سَته لغزو الروم، ٕٚ)

، واستمر على فأظهر بسالة، ودلا صارت اخلالفة إىل عمر بن عبد العزيز واله اجلزيرة، فتوجو إليها. وغز أرمينية فهزمهم وأسر منهم خلقا كثَتا
ة اجلزيرة إىل أن كانت خالفة يزيد بن عبد ادللك، فواله إمارة العراف وخراسان، فكانت إقامتو ُب الكوفة. ٍب عزلو ىشام بن عبد ادللك سن

م ، بَتوت: دار العل٘ٔىـ وويل خالد بن عبد   القسري. خَت الدين بن زلمود بن دمحم ادلعروف ابلزركلي : كتاب األعالم،)ط٘ٓٔ
 .ٛٙ،ص ٘(، جٕٕٓٓللماليُت،

 .ٚٔص (  اتريخ ادلوصل،ٕٛ)
 .ٛٔص (  اتريخ ادلوصل،ٜٕ)
 .ٜٜٔ(  فايز: اقليم ادلوصل واجلزيرة،صٖٓ)
 .ٜٓ،صٔم(،جٜٖٚٔ(  اتريخ خليفة بن خياط، ٖتقيق: أكرم ضياء العمري،)دمشق، بَتوت: دار القلم، مؤسسة الرسالة،ٖٔ)
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م( اعيد فصل ادلوصل عن اجلزيرة عندما توىل احلر ٕٗٚ-ٖٕٚىـ/ٕ٘ٔ-٘ٓٔوبتويل ىشام بن عبد ادللك اخلالفة)        
، فيما عدا ذلك بقيت اجلزيرة مرتبطة أبرمينية (ٖٖ)م(ٕٗٚىـ/ٙٓٔادلوصل سنة ) (ٕٖ)بن يوسف الثقفي

م( مل يورد ٕٗٚه/ٕ٘ٔ( اىل سنة )ٕٗٚه/ٙٓٔصلد انو منذ سنة)اتريخ املوصل  ،وابلرجوع اىل كتاب(ٖٗ)واذربيجان
،وُب (ٖ٘)م(ٕٖٚىـ/ٗٔٔاأَلزدي اخبارًا عن والة اجلزيرة، ولكنو ذكر ان مروان بن دمحم كان على ارمينية وأذربيجان سنة)

 .(ٖٙ)م( ارمينية أيضاٖٚٚىـ/ٜٔٔم( غزا مروان من أرمينية ، غزا سنة )ٖٖٚىـ/٘ٔٔسنة)
م(،  االوىل أن ٖٗٚىـ/ٕٙٔوزودان االزدي بروايتُت غاية ُب االمهية واخلاصة إبدارة ادلوصل واجلزيرة وتوابعها سنة )      

، (ٖٚ)ربيجان، وأن خليفتو عاصم بن عبد  مروان بن دمحم كان على صالة ادلوصل وأحداثها وكذلك اجلزيرة وإرمينية وأذ
م(، والثانية أن الوليد قد وىل سليمان بن عبد   اجلزيرة ٖٗٚ-ٕٗٚىـ/ٕٙٔ-ٕ٘ٔوذلك ُب عهد اخلليفة الوليد بن يزيد)

 .  (ٖٛ)مدة شهرين، ٍب عزلو ووالىا البنو لؤي بن الوليد
ان حيدد مركز إقامتو ُب اجلزيرة نفسها، وىذا ما صلده ُب  وُب بعض األحيان أورد اأَلزدي اسم وايل اجلزيرة دون      

، فقال ما نصو: (ٜٖ)م( فقد سار مروان بن دمحم وىو ابجلزيرة عندما بلغو بيعة إبراىيم بن الوليدٕٗٚىـ/ٕٙٔحوادث سنة )
اجلزيرة غالبا ما يكون  ، وديكن القول أن الذي ينوب اخلليفة على(ٓٗ)"وبلغ مروان بيعة إبراىيم، فتجهز للسَت وىو ابجلزيرة"

م( أورد  اأَلزدي  ما نصو: "وفيها  ٗٗٚىـ /ٕٚٔمن أفراد البيت األموي ومن ادلقربُت من اخلليفة او احلاكم، ففي سنة)
، وقد يكون وايل (ٔٗ) سار مروان بن دمحم من أرمينية ويقال من اجلزيرة واستخلف عليها اخاه عبد العزيز بن دمحم بن مروان"

                                           
-ٙٓٔبن ايب العاص بن امية القريشي االموي توىل ادارة ادلوصل ما بُت السنوات )( وىو احلر بن يوسف بن حيِت بن احلكم ٕٖ)

م(، وىو شقيق زوجة اخلليفة ىشام، الذي بٌت قصر ادلنقوشة ُب ادلوصل، وقام ْتفر النهر ادلكشوف الذي ابتدا من هنر ٖٔٚ-ٕٗٚىـ/ٖٔٔ
 . ٕ٘-ٕٗدجلة اىل مركز ادلدينة. االزدي: اتريخ ادلوصل، ص

 ٕٗدي: اتريخ ادلوصل، ص( االز ٖٖ)
 .ٜٜٔ(  فايز: اقليم ادلوصل واجلزيرة،صٖٗ)
 .ٖ٘(   اتريخ ادلوصل، صٖ٘)
 .ٜٖ(   االزدي: اتريخ ادلوصل، صٖٙ)
 .ٙ٘( اتريخ ادلوصل، صٖٚ)
 .ٙ٘( اتريخ ادلوصل، صٖٛ)
يزيد  األموي القرشي اخلليفة األموي الثالث عشر. توىل اخلالفة بعهد من أخيو الوليد ( ابراىيم بن الوليد: وىو أبو إسحاق إبراىيم بنٜٖ)

فقد  مروان بن احلكم بن مروان بن دمحم ًتف بو، وخالفو ومل يعدمشق م( ومل يدم حكمو طويال إذ مل يبايعو إال أىلٗٗٚىـ/ ٕٛٔسنة) الثالث
ابن  .بن يزيد الثاين وكانت ىذه مناورة منو الستالم اخلالفة الوليد الثاين عدَّه مسؤواًل ىو وأخوه يزيد الثالث عن مقتل اخلليفة احلادي عشر

 .ٖ٘ٗ،صٕاألثَت: الكامل، ج
 .ٕٖٚ،صٔخليفة بن خياط : اتريخ،ج ؛ٔٙص ( اتريخ ادلوصل،ٓٗ)
 .ٕٖٚ،صٔج ؛ خليفة بن خياط،اتريخ،ٔٙص (  اتريخ ادلوصل،ٔٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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جلزيرة نفسها، اذ وىل مروان بن دمحم ادلوصل القِطران بن اكمة الشيباين أمَتا على ادلوصل سنة  ادلوصل من ا
وىو من اجلزيرة، أما ابن االثَت فلم يطلق عليو اي لقب اداري  (ٖٗ) ، واطلق عليو الطربي )عامل((ٕٗ)م(ٗٗٚىـ/ٕٚٔ)

ُب الربض األعلى من ادلوصل، ولو خطة  واضاف ايضا لقطران مسجد، (ٗٗ)انو رجل من اجلزيرة سوى اكتفى ابلقول
 .(٘ٗ)أيضا

وتظهر الرواايت اليت أوردىا اأَلزدي حول اجلزيرة ان اخلليفة األموي كان مسؤواًل عن توزيع ادلهام اليت تتعلق           
سياسية  ابجلزيرة نفسها، ففي عهد اخلليفة مروان بن دمحم آخر اخللفاء األمويُت، كانت اجلزيرة قد شهدت اضطراابت

م( كتب اخلليفة مروان ابن دمحم إىل ابنو عبد   ابن مروان وىو ٘ٗٚىـ/ٕٛٔبسبب تزايد حركة اخلوارج، ففي سنة  )
وليمنع األخَت من توسطو اجلزيرة، وكان ذلذا  (ٙٗ)خليفتو على اجلزيرة أمره ابلسَت إىل نصيبُت ليشغل الضحاك ابن قي 

ساكر إىل مكان ما دلواجهة اخلوارج، فقد أرسل عبد   بن مروان إىل نصيبُت ٚتاعة النائب او اخلليفة صالحية توجيو الع
 .(ٚٗ)وىم سبعة االف إىل ٙتانية االف وخلف بـ حران قائداً ُب الف من العساكر

همة قيادة وبعد ازدايد خطر التقدم العباسي إىل ادلوصل واجلزيرة مقر إقامة اخلليفة مروان بن دمحم كان األخَت يقوم ٔت      
وأضاف ابن األثَت  (ٛٗ)م(ٛٗٚىـ/ّٖٔٔتنود أىل الشام واجلزيرة سنة)اجليوش دلواجهة العباسيُت، فقد سار مروان بن دمحم 

م( خرج مروان بن دمحم ُب مائة ألف من ٜٗٚىـ/ٕٖٔ، وُب موضع آخر قال اأَلزدي أن ُب سنة)(ٜٗ)جنود ادلوصل ايضاً 

                                           
 .ٕٖ٘، صٗ؛ابن االثَت:الكامل،جٖ٘ٗ،صٚ؛ الطربي: اتريخ،جٛٙص (  اتريخ ادلوصل،ٕٗ)
و ( عامل: لقب اداري ، يستمد سلطتو من اخلليفة، وكانت بيده السلطتُت القضائية والتنفيذية، وكان امراء االقاليم يسمون عمااًل، ولي  لٖٗ)

احلكم واالدارة ُب االسالم،  وىبة الزحيلي: نظام مطلق احلرية، واصبحت كلمة عامل ُب العهد االموي تطلق على رئي  الناحية االدارية.
 http://www.arabacademy.gov.sy. ٚ-ٙص
ريخ، ( ابو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثَت    :الكامل ُب التاٗٗ)

 .ٕٖ٘، صٗ(،جٜٜٖٚٔتقيق: عمر عبد السالم تدمري،)لبنان، بَتوت:دار الكتاب العريب،
 .ٜٙص ؛ اتريخ ادلوصل،ٖ٘ٗ،صٚ( الطربي : اتريخ، ج٘ٗ)
( الضحاك بن قي : وىو الضحاك بن قي  بن حصُت بن عبد   بن ثعلبة بن زيد يعود نسبو اىل قبيلة بٍت شيبان، وىو من علماء ٙٗ)

م( ودعوه أن أيٌب إىل ادلوصل ٘ٗٚىـ/ٕٛٔحاك سنة)اخلوارج ، توىل زعامة اخلوارج بعد وفاة سعيد بن ْتدل، وكاتب أىايل ادلوصل  الض
لها، وليمكنوه منها، وسار اليها وكان عاملها آنذاك القطران بن اكمو الشيباين من اىل اجلزيرة، ففتح أىايل ادلوصل ادلدينة بعد ان قتل عام

، وابيع أصحاب الضحاك اخليربي. السلمان،  واستوىل الضحاك على ادلوصل، ولكن بعدة عدة اشهر ًب القضاء عليو من قبل مروان بن دمحم
 .ٛٛٔ-ٚٛٔادلوصل، ص

 .ٜٙص ؛ اتريخ ادلوصل،ٖ٘ٗ،ص٘(الطربي : اتريخ،جٚٗ)
 .ٖٜٖ، صٗالكامل ،ج؛ ٚٔٔص (  اتريخ ادلوصل،ٛٗ)
 .ٖٜٖ، صٗالكامل ،ج( ٜٗ)
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مروان بن دمحم رحل من الزاب ُب مائيت الف فارس من اىل الشام اخر ان ، وُب موضع (ٓ٘)فرسان الشام واجلزيرة
م( آخر خلفاء بٍت أمية ال صلد اي أحداث تتعلق ابجلزيرة ٜٗٚىـ/ٕٖٔ، ؤتقتل اخلليفة مروان بن دمحم سنة )(ٔ٘)واجلزيرة

ونزل هبا بسبب مالحقة  رانٍب اىل ح (ٖ٘)سار اىل بلد  (ٕ٘)سوى ان اخلليفة مروان بن دمحم بعد ىزديتو ُب معركة الزاب
 .(ٗ٘)العباسيُت لو

 رابعاً: ادارة اجلزيرة يف عصر اخلالفة العباسية :
م( وابلتحديد امساء ٓ٘ٚىـ/ٖٖٔأورد اأَلزدي  العديد الرواايت ادلتعلقة ابجلزيرة ُب العصر العباسي ابتداًء من سنة )        

م(، اخلليفة العباسي مسؤواًل عن تعيُت ٗ٘ٚ-ٓ٘ٚىـ/ٖٙٔ-ٕٖٔ)الوالة، ابتداًء من اول خليفة عباسي وىو ابو العباس
والة اجلزيرة ومعها ارمينية واذربيجان كما ُب العصر االموي، وعادة ما كان الوايل من ادلقربُت ايضا من البيت العباسي، 

، (٘٘)ينية وأذربيجانم( عُت ابو العباس اخاه ابو جعفر ]يقصد بو ابو جعفر ادلنصور[ اجلزيرة وأرمٔ٘ٚىـ/ٖٖٔففي سنة)
م( أمساء والة كل من ادلوصل واجلزيرة وأرمينية فقال:" وعلى اجلزيرة عبد  ْبن دمحم ٔ٘ٚىـ/ٖٖٔلكن الطربي اورد ُب سنة )

، شلا يعٍت أن (ٙ٘)ادلنصور، وعلى ادلوصل إمساعيل ْبن علي، وعلى أرمينية صاحل ْبن صبيح، وعلى أذربيجان رلاشع ْبن يزيد"
ة قد ًب تعيينهم من قبل ايب جعفر ادلنصور ادلسؤول األعلى للجزيرة  بعد اخلليفة نفسو، لكن  اأَلزدي  قال ُب ىؤالء الوال

أخاه ادلوصل وقدمها من الكوفة دون  (ٚ٘)م( أيضا أن ااب العباس قد قلد حيِت بن دمحمٔ٘ٚىـ/ٖٖٔموضع آخر من السنة )
 .(ٛ٘)وىل رجل من اأَلزد من ال مهلب على أرمينيةايراد اسم اجلزيرة واكتفى ابلقول ان ااب العباس 

                                           
 .ٖٓٗ،صٔ؛ خليفة بن خياط: اتريخ،جٕٙٔص (  اتريخ ادلوصل،ٓ٘)
 .ٕٖٔص (  اتريخ ادلوصل،ٔ٘)
 تفاصيل ينظر: عبد الرزاق سليمان دمحم أٛتد: دراسة ٖتليلية ألسباب سقوط الدولة األموية،(  للٕ٘)

 Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, Published 30 December 2007, 
https://so01.tci-thaijo.org 

فرسخا.ايقوت احلموي:  ا وبُت نصيبُت ثالثة وعشرون(  بلد: وىي مدينة قددية على دجلة فوق ادلوصل، بينهما سبعة فراسخ، وبينهٖ٘)
كم(.فالًت ىنت : ادلكاييل واالوزان االسالمية وما يعادذلا ُب النظام ادلًتي، ترٚتو عن االدلانية:  ٙ. الفرسخ يساوي)ٔٛٗ،صٔمعجم البلدان،ج

 .ٕٜ(،صٜٓٚٔ كامل العسلي،)عمان:منشورات اجلامعة االردنية،
  .ٖٙٔص (  اتريخ ادلوصل،ٗ٘)
 .ٓٗٔص (  اتريخ ادلوصل،٘٘)
 .ٓٙٗ،صٚ(  اتريخ، جٙ٘)
و (  حيِت بن دمحم: وىو حيِت بن دمحم بن علي بن عبد   بن العباس، شقيق ابو العباس وااب جعفر ادلنصور، توىل ادلوصل عدة اشهر وارسلٚ٘)

 .ٙٗٔ-٘ٗٔ. االزدي: اتريخ ادلوصل،صابو العباس بسبب عدم قبول اىايل ادلوصل دمحم بن صول واليا على ادلوصل السباب قبلية
 .٘ٗٔص (  اتريخ ادلوصل،ٛ٘)
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 (ٜ٘)وُب موضع اخر قال ان ااب العباس قلد ادلوصل لعمو إمساعيل بن علي بن عبد   بن العباس          

:" والوايل على ادلوصل وأعماذلا إمساعيل بن علي بن عبد   بن العباس، وأحوال اىلها مضطربة (ٓٙ)م(ٕ٘ٚىـ/ٖ٘ٔسنة)
وعلى  م( قائالً:"ٖ٘ٚىـ/ٖٗٔ، وذكر الطربي امساء والة االمصار ُب هناية سنة )(ٔٙ)م معطلة على ما بلغنا"وأسواقه

 ادلوصل إمساعيل بن علّي، وعلى أرمينية يزيد بن أسيد، وعلى أذربيجان دمحم ابن صول، وعلى ديوان اخلراج خالد بن برمك
عٍت انفصال ادلوصل عن اجلزيرة وتوابعها، وقال  اأَلزدي  انو ُب شلا ي (ٕٙ)" أبو جعفر عبد   بن دمحم وعلى اجلزيرة

م( كان ابو جعفر والياً على اجلزيرة وما يليها ُب عهد اخيو ايب العباس، ومل يدرج  ادلوصل من ضمنها، ٗ٘ٚىـ /ٖٙٔسنة)
زيرة كما اورد ذلك عند حديثو وىنا أطلق  اأَلزدي  على من يتوىل أمر اجلزيرة الوايل، ومل يستعُت ٔتصطلح خليفتو على اجل

 عن اجلزيرة ُب العصر األموي.
م( قد  إستخلف ٙ٘ٚىـ/ٖٚٔوعاد مرة أخرى  اأَلزدي  إىل ايراد اسم انئب اخلليفة على اجلزيرة ففي حوادث )        

  بن علي  ، وكان واليا اليب العباس، وعند وصول عبد(ٗٙ)على اجلزيرة (ٖٙ)ابو جعفر  مقاتل بن حكيم العتكي ]العكي[
ُب موضع آخر وبعد حصول اخلالفات ، (٘ٙ)عم ادلنصور وجد مقاتل ُب اجلزيرة وٖتصن االخَت وحاربو اىل ان قبل ابالمان

بُت ااب جعفر ادلنصور وبُت عمو عبد   بن علي، أن األخَت قد وىل اخاه عبد الصمد بن علي وقلده اجلزيرة ُب 

                                           
( إمساعيل بن علي بن عبد   بن العباس: وىو عم ابو جعفر ادلنصور ، كان مسؤواًل عن احلرب والصالة واخلراج، سكن قصر االمارة، ٜ٘)

 امساعيل اىايل ادلوصل بتعويض اىلها، واعادة تنظيم ادلدينة.وتوىل ادارة ادلوصل بعد الوايل حيِت بن صول الذي اساء اىل اىايل ادلوصل، ووعد 
 Paul G. Forand., The Governors of Mosul According to Al-Azdī's Ta'rīkh 

 Almawṣi,A.O.S, (Jan. - Mar., 1969), Vol. 89, No. 1,p.92. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp 

 .ٙ٘ٔصوصل،(  اتريخ ادلٓٙ)
(  وكانت احوال ادلوصل مضطربة بسبب رفض اىايل ادلوصل ابن يكون دمحم بن صول واليا عليهم ألسباب عدة، عندىا انفذ ابو العباس ٔٙ)

م( اىل ادلوصل، وتطورت االحداث وعلى اثرىا تعرضت ادلوصل اىل قتل ٔ٘ٚىـ/ٖٖٔاخاه حيِت بن دمحم بن علي بن عبد   بن العباس سنة )
زدي: عديد من اىايل ادلوصل على دمحم بن صول وبوجود حيِت بن دمحم ابدلوصل بعد ان امره ابو العباس ابدلسَت اىل ادلوصل. للتفاصيل ينظر االال

أبو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري :ٚتهرة أنساب العرب، ٖتقيق: جلنة  ؛ٗ٘ٔ-٘ٗٔاتريخ ادلوصل، ص ص 
 .ٕٔ،صٔ(،جٖٜٛٔلماء الناشر،)بَتوت: دار الكتب العلمية ،من الع

 .ٗ٘ٗ،ص٘؛ ابن االثَت:الكامل،جٛٔٔ،صٙ(  اتريخ،جٕٙ)
من أىل مرو، وكان أمَتا على حران من قبل  ( مقاتل بن حكيم العكي: ىو مقاتل بن حكيم بن عبد الرٛتن اخلراساين من بٍت بوالن ٖٙ)

  بن علي ووجو بو إىل دمشق ، ويقال انو قتلو اثناء حصاره حلران.  أبو القاسم علي بن احلسن بن  عبد  ادلنصور ُب أايم ايب العباس فأسره
 ٜٜ٘ٔىبة   ادلعروف اببن عساكر: اتريخ دمشق، ٖتقيق: عمرو بن غرامة العمروي،) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .ٜٜ،صٓٙ(،ج
 .ٗٙٔ(  اتريخ ادلوصل، صٗٙ)
 .ٗٙٔص وصل،(  اتريخ ادل٘ٙ)
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ا أورده  اأَلزدي  أن اجلزيرة مل تكن كلها تدار من قبل وايل واحد او عامل اذ ، ويبدو من خالل م(ٙٙ)م(٘ٗٚه/ٖٚٔسنة)
 .(ٚٙ)م(  كان ابن ِمْشكان عاماًل على اجلزيرة او بعضها٘ٗٚه/ٖٚٔسنة )انو ُب 
وىل  وما زالت إدارة اجلزيرة منفصلة عن إدارة ادلوصل خالل حكم العباسيُت اذ كان لكل من ادلوصل واجلزيرة والياً، اذ     

عزل ابو جعفر ايضا إمساعيل بن علي )عمو( عن ادلوصل ، وُب السنة نفسها (ٛٙ)ابو جعفر )العباس بن دمحم( اجلزيرة والثغور
، وُب السنة نفسها عزل ابو جعفر ايضا مالك بن اذليثم (ٓٚ)م(ٜ٘ٚىـ/ٕٗٔسنة)  (ٜٙ)ووالىا لـ مالك بن اذليثم اخلزاعي

، وبسبب الظروف السياسية اليت مرت هبا (ٔٚ)م(ٜ٘ٚىـ /ٕٗٔن ايب جعفر سنة )اخلزاعي عن ادلوصل وعُت ابنو جعفر ب
ىـ( وىل ابو جعفر ادلوصل ٔٙٚىـ / ٗٗٔادلوصل فان وايل ادلوصل كان مسؤواًل عن إدارهتا ، وكذلك حرهبا  ففي سنة)

جغراُب عندما أضاف  م( استعان  اأَلزدي  ٔتصطلحٕٙٚىـ/٘ٗٔ، وُب حوادث سنة )(ٕٚ)وحرهبا مالك بن اذليثم اخلزاعي
 .(ٖٚ)إىل اجلزيرة انحية ، فأصبحت انحية اجلزيرة وذلك ُب رواية خروج ابراىيم بن عبد   

م( كان ابو جعفر ادلنصور قد عزل مالك بن اذليثم اخلزاعي من ادلوصل دنية، ووالىا البنو ٕٙٚىـ/٘ٗٔوُب سنة )       
، وأورد  (٘ٚ)بن ايب جعفر كان الوايل على الصالة واألحداث واألعمال وُب السنة نفسها ان جعفر (ٗٚ)جعفر بن ايب جعفر

اأَلزدي  رواية غاية ُب األمهية عندما حدد مهام وايل ادلوصل، فقال ما نصو : "وكان رسم ادلوصل ان يكون فيها الوايل 
وارج ولكن وايل ادلوصل كان مفردًا ابلصالة وادلعونة واخلراج ان ُضم اليو" وصاحب الرابطة كان مسؤواًل على حرب اخل

، وبسبب انتشار حركة اخلوارج ُب اجلزيرة فكان ىناك من يتوىل ما يسمى ابلروابط وعادة ما تكون ُب (ٙٚ)مسؤواًل عنو
أطراف ادلوصل او نواحيها دلنع اخلوارج من التقدم ضلو ادلوصل، فكان الصقر بن صلدة بن احلكم  اأَلزدي على روابط 

 .(ٚٚ)م(ٓٚٚىـ/ٖ٘ٔادلوصل سنة )

                                           
 .ٗٙٔص (  اتريخ ادلوصل،ٙٙ)
 .ٙٙٔص (  اتريخ ادلوصل،ٚٙ)
 .ٚٚٔص  (  اتريخ ادلوصل،ٛٙ)
بعد صلاح الثورة العباسية اصبح مالك  واحدا من أقرب أتباع أبو مسلم وىو من اوائل الدعاة للثورة العباسية،  مالك بن اذليثم اخلزاعي:(  ٜٙ)

 م( . ٛ٘ٚىـ/ ٔٗٔوالياً على ادلوصل لدوره ُب القضاء على حركة الرواندية ُب سنة )اخلراساين، وقد كأفاه ادلنصور بتعيينو 
 .ٚٚٔص (  اتريخ ادلوصل،ٓٚ)
 .ٛٚٔص(  اتريخ ادلوصل،ٔٚ)
 .ٔٛٔص (  اتريخ ادلوصل،ٕٚ)
 .ٛٛٔص(  اتريخ ادلوصل،ٖٚ)
 .ٗٔٔص  (  اتريخ ادلوصل،ٗٚ)
 .ٜ٘ٔص (  اتريخ ادلوصل،٘ٚ)
 .ٜ٘ٔص (  اتريخ ادلوصل،ٙٚ)
 .ٕٚٔصاتريخ ادلوصل،(  ٚٚ)
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م(  أن وايل ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة ٔٚٚىـ/ٗ٘ٔوعاد مرة اخرى  اأَلزدي  إىل صالحيات وايل ادلوصل، ففي سنة )     
معها لـ موسى بن كعب التميمي بقولو: "والوايل على ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة معها على ما تدل عليو األخبار وتظهر 

م( وقال ان عامل ادلوصل واجلزيرة ٔٚٚىـ/٘٘ٔ، وورد امسو مرة دنية ُب سنة )(ٛٚ)."الدالئل موسى بن كعب التميمي..
 .(ٜٚ)ىو موسى بن كعب التميمي، ولكن استعمل  اأَلزدي مصطلح العامل

م( صالحيات وايل ادلوصل فقط فكان خالد بن برمك واليًا على ادلوصل ٕٚٚىـ/ٙ٘ٔوقال اأَلزدي انو ُب سنة )        
م(  اضيفت إىل صالحيات وايل ادلوصل واعماذلا ادارة اجلزيرة ايضاً، اذ ان الوايل ٖٚٚه/ٚ٘ٔلكن ُب سنة )، (ٓٛ)واعماذلا

وكان مصدر معلوماتو شيوخ ادلوصل  (ٔٛ)على ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة لـ موسى بن مصعب بن سفيان بن ربيعة موىل خثعم
م( كان موسى بن مصعب واليا على ادلوصل ٖٚٚىـ/ٚ٘ٔسنة ) وىناك اشارة غاية ُب االمهية انو ُب، دون ان حيدد امسو

، وىذا ادلصطلح األخَت ورد لدى  اأَلزدي ألول مرة، وال نعرف اي الدايرين، الن اجلزيرة متكونة من ثالثة (ٕٛ)والدايرين
ية، فقد وضح ىذه داير ربيعة، ومضر، وبكر، وأتكيدًا على ذلك اورد  اأَلزدي  ُب ادلوضوع ذاتو تعليقًا غاية ُب االمه

اخلصوصية العائدة لـ ادلوصل فيما اذا كانت من ضمن اجلزيرة وسبب ذلك فقال "وأصحاب ادلوصل او بعضهم "علون 
ادلوصل ىي اجلزيرة وىي وان كانت بُت دجلة والفرات وىم "علون ما بينهما جزيرة النفصاذلا بنفسها عن 

 .(ٖٛ)الدىناء]الصحراء[ العرب والعجم"
على كالمو ىذا ببيت شعري نقلو عن رجل من قبيلة طئ دون ايراد امسو وىو من االبيات الشعرية اليت انفرد  داً واتكي    
 عن بقية ادلؤرخُت قال فيو:اأَلزدي   هبا  

وِصالِن وِمنًّا ِمصُر واحلََرمُ 
َ
 وَبصرُة اأَلزِد ِمنا والِعراُق لََنا        وادل

م(،  ان ٘ٛٚ-ٗٚٚم/ٜٙٔ-ٛ٘ٔأوردىا اأَلزدي ُب عهد اخلليفة العباسي ادلهدي)وصلد من خالل الرواايت اليت       
م( ان وايل ادلوصل واعماذلا كان موسى بن كعب او خالد ٗٚٚىـ/ٛ٘ٔلكل من ادلوصل واجلزيرة والياً، ففي حوادث سنة )

الوايل على ادلوصل على قول م( أورد  اأَلزدي  نص غاية ُب األمهية عندما قال ان ٘ٚٚىـ/ٜ٘ٔ، وُب سنة )(ٗٛ)بن برمك
، وُب (٘ٛ)أىلها او من قال ُب ذلك منهم موسى بن مصعب، وان ادلهدي اقره على عملو ابدلوصل وما كان مضافًا اليها

                                           
 .ٕٕٕص(  اتريخ ادلوصل،ٛٚ)
 .ٕٕٗص(  اتريخ ادلوصل،ٜٚ)
 .ٕٕ٘ص(  اتريخ ادلوصل،ٓٛ)
 .ٕٕٙص(  اتريخ ادلوصل،ٔٛ)
 .ٕٕٙص(  اتريخ ادلوصل،ٕٛ)
 .ٕٕٙص(  اتريخ ادلوصل،ٖٛ)
 .ٕٖٕص(  اتريخ ادلوصل،ٗٛ)
 .ٖٕٙص(  اتريخ ادلوصل،٘ٛ)
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م( ان وايل ادلوصل اسحاق بن سليمان بقولو :"والوايل على ادلوصل ُب ىذه السنة على ما ذكروا ٙٚٚىـ/ٓٙٔحوادث)
 االشارة اىل االعمال ادلضافة اليو.دون  (ٙٛ)اسحاق بن سليمان"

ويبدو من ذلك ان ىناك واليان لكل من ادلوصل واجلزيرة، بدليل ان  اأَلزدي  وضح ىذا األمر سنة        
م( بقولو:" والوايل على ادلوصل وأعماذلا عبد الصمد بن علي بن عبد   بن العباس ويقال غَته، وقال ٛٚٚىـ/ٕٙٔ)

ادلوصل واجلزيرة م( وىل ادلهدى ابنو ىارون ٓٛٚىـ/ٗٙٔ، ُب سنة )(ٚٛ)دون ادلوصل واعماذلا" بعضهم كان على اجلزيرة
، وىذا ألول مرة "مع لوايل ادارة الشام وافريقية مع ادلوصل واجلزيرة وارمينية (ٛٛ)واذربيجان وارمينية والشام وافريقية

تولية كانت بيد اخلليفة، ٍب أيٌب بعده خليفتو وعادة ما واذربيجان، وكما مر القول ان اإلدارة العليا من حيث العزل وال
يكون من ادلقربُت من افراد االسرة احلاكمة نفسها وابألخص االبن، اذ تكرر ىذا األمر ُب عهد اخللفاء األمويُت، علما ان 

م عن اجلزيرة ىو ااب ىريرة دمحم وايل اجلزيرة ادلعُت من قبل اخلليفة ىو ادلسؤول عن تعيُت والة مدن اجلزيرة، فكان ادلسؤول العا
وىل ابو وقد  (ٜٛ)م(ٛٛٚىـ/ٔٚٔم( اجلزيرة سنة )ٜٓٛ-ٚٛٚىـ/ٖٜٔ-ٓٚٔبن فروخ موىل ٘تيم الذي واله ىارون الرشيد)
 .(ٜٓ)ىريرة ابنو عبد   مدن سنجار وبلد ونصيبُت

ظيفة ادارية اخرى ، فقد وىل ادلهدي م( اضيفت لوايل ادلوصل واجلزيرة معا و ٕٛٚىـ/ٙٙٔوقال  اأَلزدي  انو ُب سنة )     
وُب موازاة ذلك وىل اٛتد بن إمساعيل بن علي ابن عبد   بن العباس ، (ٜٔ)علي بن سليمان صالة اجلزيرة وحرهبا وخراجها

م( كان على ٘ٛٚىـ/ٜٙٔ، كذلك ُب سنة )(ٕٜ)على صالة ادلوصل وحرهبا وخراجها وقيل موسى بن مصعب اخلثعمي
وعلى خراجها وصدقاهتا منصور بن زايد صاحب قصر (ٖٜ)ا دلوسى اذلادي ٛتزة بن مالك اخلزاعيصالة اجلزيرة وحرهب
، وكما مرت االشارة اليو سابقًا ان اجلزيرة بُت احلُت واالخر تتعرض إىل هتديد من قبل اخلوارج، (ٜٗ)منصور بربض ادلوصل

زيرة ٛتزة بن مالك اخلزاعي )ااب نعيم بن موسى( ففي ىذه السنة خرج ٛتزة اخلارجي ُب اجلزيرة، عندىا وجهها وايل اجل
، وحسب ما ورد لدى اأَلزدي فان ٛتزة بن مالك اخلزاعي قد توىل اذربيجان سنة (ٜ٘)وكان على روابط اجلزيرة

                                           
 .ٜٖٕص(  اتريخ ادلوصل،ٙٛ)
 .ٕٕٗص(  اتريخ ادلوصل،ٚٛ)
 .ٕ٘ٗص(  اتريخ ادلوصل،ٛٛ)
 .ٕٚٙص(  اتريخ ادلوصل،ٜٛ)
 .ٕٚٙص(  اتريخ ادلوصل،ٜٓ)
 .ٕٚٗص(  اتريخ ادلوصل،ٜٔ)
 .ٕٚٗص(  اتريخ ادلوصل،ٕٜ)
 .ٕٛ٘ص(  اتريخ ادلوصل،ٖٜ)
 .ٕٛ٘ص(  اتريخ ادلوصل،ٜٗ)
 .ٕٛ٘ص(  اتريخ ادلوصل،ٜ٘)
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يد م( ايضا، شلا يعٍت انو مل يكن واليا واحدا يتوىل ادارة كل ادلوصل واجلزيرة وارمينية واذربيجان، بدليل ان يز ٘ٛٚىـ/ٜٙٔ)
 .(ٜٚ)كان واليا على ارمينية  (ٜٙ)بن اسيد السليمي

وشلا ٕتدر االشارة اليو ان  اأَلزدي  قد اورد نص غاية ُب األمهية ٓتصوص التطور اإلداري القليم اجلزيرة وىو انو ُب سنة    
 .(ٜٛ)م( قد أفردت الثغور عن اجلزيرة وقنسرين ومسي ما دوهنا العواصمٙٛٚىـ/ٓٚٔ)

سنة ، وبعد (ٜٜ)ية الرواايت اليت أوردىا  اأَلزدي  فيما خيص اجلزيرة تكاد تكون متشاهبة ُب ادلضمونوديكن القول ان بق
م(، معظم الرواايت اليت وردت عن اجلزيرة تتعلق أبخبار اخلوارج الذي كان معظم قادهتا من مدن اجلزيرة ٙٛٚىـ/ٓٚٔ)

 .(ٓٓٔ)ملك الروم على ثغور الشام واجلزيرة وارمينيةم( عند ىجوم ٖٙٛىـ/ٕٕٕالفراتية، وكان اخر تلك الرواايت سنة)
 اخلامتة:
 من خالل استعراض ادلروايت اليت اوردىا ادلؤرخ ادلوصلي ااب زكراي  اأَلزدي  وجد ما يلي:    
 اليب زكراي االزدي مصدرا مهما دلتابعة التطورات االدارية بُت ادلوصل واجلزيرة. اتريخ املوصليعد كتاب  .ٔ
لومات غاية ُب االمهية عن والة اجلزيرة مع اعطاء تفاصيل عن نشاط ىؤالء الوالة مل صلدىا ُب مصادر اورد االزدي مع .ٕ

 اترخيية اخرى كـ خليفة بن خياط والطربي، كونو اتريخ زللي.
 زودان االزدي ٔتصطلحات ادارية مهمة كاالمَت والعامل. .ٖ
ان مسؤوال عن ادارة ادلوصل واجلزيرة وارمينية من خالل ما اورده االزدي ان وايل ادلوصل ُب العصر االموي ك .ٗ

 واذربيجان.
وصلد ُب العصر العباسي ان والية ادلوصل واجلزيرة اصبحت منفصلة ، تدار من قبل اخلليفة الذي يعد ادلسؤول ادلباشر  .٘

 على تلك ادلناطق.
 .أفردت الثغور عن اجلزيرة وقنسرين ومسي ما دوهنا العواصم .ٙ

 قائمة املصادر واملراجع
 أوال: املصادر االولية:

                                           
  .لميالسُ  خليفة ابن ادلبارك(  وىو يزيد بن ُأسيد بن زافر الُسلمي الذي كان جد ابو االغر ٜٙ)

   Forand., The Governors,p.94. 
 .ٜٕ٘ص(  اتريخ ادلوصل،ٜٚ)
 .ٕٕٙص(  اتريخ ادلوصل،ٜٛ)
، ٖٜٕ، صٜٕٔ، صٕٚٛ، صٕٓٛ، صٜٕٚ، صٕٚٚ، صٖٕٚ،صٕٚٙ،صٖٕٙينظر الصفحات: ص (  اتريخ ادلوصل،ٜٜ)
 .ٜٖ٘، صٖٗ٘، صٕٖٛ، صٖٛٔ، صٖٖٓ، صٜٕٚ، صٜ٘٘، صٜٕٗص
 .ٕٗٗصصل، (  اتريخ ادلو ٓٓٔ)
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الكامل يف م(: ٕٖٕٔ/ ىـٖٓٙ)ت ابن االثَت، ابو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين .1
 (.ٜٜٚٔ، ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )لبنان، بَتوت: دار الكتاب العريب، التاريخ

 (.ٜٚٙٔ، ٖتقيق: علي حبيبة، )القاىرة، اتريخ املوصل: م(ٜٓٗىــ/ٖٖٗ)تس بن القاسماالزدي، ابو زكراي يزيد بن دمحم بن ااي .ٕ
 .ٕٗٓٓ، بَتوت: دار صادر،املسالك واملمالكم(: ٜٚ٘ىـ/ٖ٘ٗاإلصطخري، ابو اسحاق ابراىيم بن دمحم)ت .ٖ
ابراىيم  ، ٖتقيق:هناية األرب يف معرفة أنساب العرب: (مٛٔٗٔىـ / ٕٔٛالقلقشندي:أبو العباس أٛتد بن علي)ت .ٗ

 (.ٜٓٛٔ، بَتوت: دار الكتاب اللبانُت،ٕاالبياري،)ط
،) بَتوت: دار صادر، نقال عن طبعة أفست صورة األرض:  م( ٜٚٚىـ/  ٖٚٙابن حوقل، ابو القاسم دمحم البغدادي ادلوصلي)ت .٘

 (ٖٜٛٔليدن،
 ، )بَتوت: داررهرة أنساب العربمجم(: ٙٗٓٔىـ/ٙ٘ٗابن حزم األندلسي، ابو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد القرطيب الظاىري)ت .ٙ

 (.ٖٜٛٔالكتب العلمية،
، ٖتقيق: أكرم ضياء العمري،)دمشق، بَتوت: دار القلم، مؤسسة اتريخ خليفة بن خياط(: مٗ٘ٛىـ/ٕٓٗخليفة بن خياط )ت  .ٚ

 م(.ٜٖٚٔالرسالة،
قدم لو: ابو اسحاق  ، ٖتقيق: ابو ان  سيد بن رجب،كتاب االموال:  م( ٖٛٛىــ/ٕٕٗابن سالم ،ابو عبيد القاسم)ت .ٛ

 (. ٕٚٓٓاحلويٍت،)مصر:دار اذلدي النبوي، السعودية: دار الفضيلة،
م(: اتريخ دمشق، ٖتقيق: عمرو بن غرامة ٙٚٔٔىـ/ٔٚ٘ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن ىبة   ادلعروف)ت .ٜ

 (. ٜٜ٘ٔالعمروي،) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
، بَتوت: دار صادر، ٖ، )طلسان العربم(: ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚمكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين )دمحم بن  ابن منظور، .ٓٔ

 .ىـ(ٗٔٗٔ
، بَتوت: دار صادر، ٕ، )طمعجم البلدانم(: ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد   بن عبد  )ت .ٔٔ

 ا(.ٜٜ٘
 اثنياً: املراجع الثانوية:

 ،دراسة حتليلية ألسباب سقوط الدولة األموية: اٛتد، عبد الرزاق سليمان دمحم  .1
 Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, Published 30 December 2007, 

https://so01.tci-thaijo.org 

ة ، )رسال ٕٖٔ-ٕٛٔ/ىـٓ٘ٚ-ٖٖٛٛتودي، شَتين سليم: اجلزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حىت هناية خالفة ادلأمون م  .ٕ
 ، غَت منشورة(.ٕٛٓٓماجستَت قدمت اىل جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 

 ، مادة "االزد"، اعداد وٖترير: ابراىيم زكي واخرون، )القاىرة، مطبعة الشعب، د.ت(.دائرة املعارف االسالمية .ٖ
، )اجمللة "مٜٗٚىـ/ ٕٖٔ -م ٓٙٙىـ/ٔٗ"  عصر األموياألحوال الزراعية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف الدويكات، فؤاد عبد الرحيم:  .ٗ

 (.ٖٕٔٓ،ٔ،عٚاالردنية للتاريخ واالدر، مج
 http://www.arabacademy.gov.sy. وىبة : نظام احلكم واالدارة ُب االسالم الزحيلي، .5
 (.ٕٕٓٓ، بَتوت: دار العلم للماليُت،٘ٔ،)طالمكتاب األعالزركلي خَت الدين بن زلمود بن دمحم : .ٙ

http://www.arabacademy.gov.sy/
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م( دراسة ٘تهيدية من خالل بعض ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗ)تكتاب طبقات حمدثي اهل املوصل اليب زكراي اأَلزدي العبا"ي، ميسون ذنون: " .ٚ
 م( .ٕٙٓٓكتب الطبقات والًتاجم" ، ْتث مقدم اىل مركز دراسات ادلوصل،)غَت منشور،

) بُت مششاط ومسيساط (، رللة دراسات اترخيية، العددان،  جلزيرة الفراتية عند اإلصطخري وابن حوقلحدود االعزاوي، عبد ادلرشد:  .ٛ
 م.ٜٗٛٔأاير، دمشق،  –، كانون الثاين  ٙٔ- ٘ٔ

،)رسالة ماجستَت، جامعة جنوب الوادي،  اقليم املوصل واجلزيرة من الفتح اىل سقوط الدولة االمويةدمحم علي صحصاح :   فايز، .ٜ
 (.ٜٜٙٔداب/سوىاج،كلية اال

، ترٚتو عن االدلانية: كامل العسلي،)عمان:منشورات اجلامعة املكاييل واالوزان االسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتيىنت  ، فالًت:  .ٓٔ
 (.ٜٓٚٔ االردنية،

 م(. ٕٓٓٓل، غَت منشورة،،)رسالة ماجستَت قدمت اىل كلية الًتبية، جامعة ادلوصاالزدي وكتابه اتريخ املوصلاليازجي،دمحم ميسر:  .ٔٔ
 اثلثاً:املراجع االجنبية  

1.Hannah-Lena Hagemann Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra: The Qāḍīs of 

Ḥarrān, al-Raqqa, and al-Mawṣil, published by De Gruyter. This work is licensed under 

the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 License. 

https://doi.org.p.332 

2.Paul G. Forand., The Governors of Mosul According to Al-Azdī's Ta'rīk Almawṣi, 

A.O.S,   (Jan. - Mar., 1969), Vol. 89, No. 1, 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp 
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