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ملخص البحث:

يشكل اتريخ إقليم اجلزيرة الفراتية جانباً مهماً من اتريخ العرب واإلسالم ،وقد لعبت مدن وأقاليم ىذه ادلنطقة دوراً
سياسياً واقتصاديً مهماً ،وعلى مر التاريخ نشأت اسر وإمارات شكلت شبو دويالت مستقلة أخذت دوراً سياسياً يف
مسرح األحداث التارؼلية ،كانت تلك األمارات كياانت سياسية ذلا مكانتها ودورىا يف ادلنطقة حبسب أعلية كل منها،
فكان التاريخ السياسي ذلا يعرب عن الصورة الواقعية الٍب تعكس طبيعة العالقات مع بعض الكياانت السياسية الٍب تزامنت
مع ظهورىا.
ويف ادلقابل فاألمارة ادلزيدية االسدية الٍب ظهرت يف احللة تعد واحده من أىم األمارات الٍب ظهرت يف العراق ،اذ
كانت أصوذلم من اجلزيرة العربية حٌب استقر هبم ادلقام يف العراق ،وكانت جغرافية ىذه اإلمارة ىي منطقة الفرات األوسط
وادلدن والتابعة ذلا ونتيجة لتوسع أراضي ىذه اإلمارة وحصوذلا على االستقالل كان من الطبيعي ان تكون لنفسها عالقات
سلتلفة مع القوى السياسية احمليطة هبا ،وقد ارتبطت سياسيا بعالقات مع أمراء اجلزيرة الفراتية ،وسبثل تلك العالقات واثئق
سياسية ىامة تكشف طبيعة التعامل بني أمراء اجلزيرة من جهة واألمارة ادلزيدية من جهة أخرى.
ػلاول البحث تسليط الضوء على طبيعة العالقات السياسية بني الطرفني ،والوقوف على أىم النصوص التارؼلية الٍب
وثقت طبيعة تلك العالقات ،وموقف أمراء بالد الشام من تطلعات وتوسع أمراء بين مزيد يف العراق ومدى ثأث ر ذلك
التوسع على منطقة اجلزيرة الفراتية
الكلمات املفتاحية  :مزيد ،السياسية ،اجلزيرة ،أمراء ،العالقات

Abstract
The region of Al-Djazīra was formed, lands and politically, and its role
in the region has a value for each of them. The political history of it
expresses a realistic picture that reflects the nature of relations with some
political entities that coincided with their emergence.
The emirate is more of the lions that appeared in the most important
emirates that have political relations with the princes of Al-Djazīra, and
these relationships represent important documents that reveal the nature of
the interaction between the princes of Al-Djazīra on the one hand and the
emirate of Al-Mazyad.
The research attempts to shed light on the political relations between
both sides , and to identify the most important political positions, and the
position of the princes of the Levant towards the aspirations and expansion
of the princes
Keywords: Mazyad, political, Al-Djazīra, princes , relations
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املقدمة

ان موض وع العالقات السياسية يف العصور اإلسالمية الوسيطة من ادلواضيع التارؼلية ادلعقدة وادلهمة يف نفس الوقت
ذلك لصعوبة فهم طبيعة التوجهات لتلك العالقات بني الدول الٍب ظهرت يف تلك ادلرحلة ،ولسرعة األحداث وتداخلها،
ودخول الكث ر من الشخصيات أثرت يف تغ ر اذباىاهتا ومسار كل منها ومل تبق العالقات السياسية لكل دولة يف وت رة
واحده ذلك تبعا دلصاحل الدول وللظروف ادلتغ رة الٍب ربتم على الدول ان تعيد النظر بسياستها دلا ينسجم مع مصاحلها
ذباه القوى السياسية ادلناؤئة ذلا،وال ريب ان العالقات السياسية ألي كيان سياسي ىي دليل واضح على مدى ما يتمتع بو
ىذا الكيان من نفوذ و ثأث ره يف القوى الٍب يتصل هبا ،سبتع إقليم اجلزيرة الفراتية دبركز مهم يف التاريخ اإلسالمي خالل
القرنني اخلامس والسادس اذلجريني ،اذ شهد أحداث جسيمة جعلت منو ان يكون موضع اىتمام اخلالفة العباسية اوال
والوالة اثنيا ،كما انو حبكم ادلوقع الذي ؽلتلكة أصبح يشكل حلقة الوصل بني ادلشرق اإلسالمي ومغربة فكان ذلذا اإلقليم
مركزا إسَباتيجيا مهما ابلنسبة خلارطة الدولة العربية اإلسالمية ومركز اخلالفة آنذاك ذلك حبكم التصدي خلطر الفاطميني
من جهة والوجود الصلييب من جهة أخرى ،وحبكم ىذه األعلية فقد شهد اإلقليم أحداث اترؼلية جسيمة سجلت حضورا
مشهودا ،وساعلت يف حدوث تغ رات كث رة دلصاحل القوى والكياانت السياسية يف منطقة اجلزيرة الفراتية.
أيخذ إقليم اجلزيرة الفراتية مكانتو يف العامل اإلسالمي كونو ؽلثل حلقة الوصل بني أجزاء اخلالفة العباسية فهو يربط
مركز اخلالفة يف بغداد وبني بالد الشام وادلغرب اإلسالمي بشكل عام ،كما وأيخذ اإلقليم مكانتو من دوره يف مواجهة
وإيقاف الزحف الصلييب للشرق اإلسالمي.
تكمن أعلية ىذا البحث كونو زلاولة دلعرفة طبيعة العالقات السياسية بني أمراء اجلزيرة الفراتية وبين مزيد دلا ذلذه
العالقات من أعلية يف اتريخ كالعلا اذ يسجل التاريخ تداخل واضح بني أمراء كال الطرفني من حيث األعلية يف الدور
وادلصاحل ادلشَبكة بني الطرفني يف التوسع على حساب اآلخر ويف ربقيق األغراض الٍب يسعى ذلا كل منهم ،ومعلوم ان
العالقات السياسية ألمراء اجلزيرة الفراتية مع بين مزيد ىي واحده من صور التاريخ السياسي للدولة العربية خالل العصور
الوسطى.
وقد قسم البحث ايل زلورين  :األول تناول ظهور القوى السياسية يف إقليم اجلزيرة الفراتية وفيو تناولت ابحلديث عوامل
ظهور الدويالت واستقالليتها يف إقليم اجلزيرة ،وأعلية الدور السياسي الذي أخذتو ىذه الزعامات يف التاريخ ،كما ويتناول
احملور األول أيضا عالقات بنو عقيل مع بين مزيد واىم األمراء الذين سجلت ذلم صالت سياسية يف تلك احلقبة ،أما
احملور الثاين فتناول فيو أوضاع اقليم اجلزيرة يف ظل األمراء السالجقة ،مث التطرق اىل أىم الشخصيات البارزه الٍب ساعلت
يف تكوين العالقات السياسية مع أمراء بين مزيد.
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أوالً :/ظهور القوى السياسية يف إقليم اجلزيرة الفراتية

يقع إقليم اجلزيرة الفراتية يف قلب العامل القدمي بني أعايل هنري دجلة والفرات وىو بذلك ػلتل اجلزء الشمايل
الغريب من أرض العراق والشمال الشرقي من سوري وذلذا( )1ادلوقع أعلية كربى يف التاريخ السياسي للمنطقة احملصورة بني
العراق وبالد الشام وىذه ادلنطقة مع اتصاذلا إداري وجغرافياً ابدلوصل تعد رلاالً واسعاً لقيام دراسات عديدة توضح الدور
الذي لعبتو ىذه ادلنطقة يف س ر األحداث وتطور احلضارة ويف ربديد عالقات ادلسلمني بعضهم ببعض ومع ج راهنم فضالً
عن ان ىذه ادلنطقة كانت مسرحاً لظهور عدد من اإلمارات اإلسالمية الٍب عاشت فَبات طويلة من الزمن وسبيزت بفعالية
وحيوية ابلغتني كاحلمدانية يف ادلوصل وحلب،العقيلية يف ادلوصل واجلزيرة الفراتية  ،ادلرداسية يف حلب ،ادلروانية يف دير بكر
 ،واالاتبكية يف ادلوصل(.)2
فضالً عما تقدم فان ىذه ادلنطقة شهدت استقالل شبو ذايت عن مركز اخلالفة العباسية وظهور الدويالت
ادلستقلة الٍب شكلت دوراً اترؼلياً يف ادلنطقة غلعل ادلوصل واجلزيرة ان تدخل مرحلة جديدة يف اتريخ الدولة العربية
اإلسالمية وىي ادلرحلة الٍب حصلت فيها ربوالت سياسية أصابت وحدة الدولة وأدت اىل ظهور ما يشار اليو عادة بعهد
الدويالت(.)3
ويعزو الكث ر من ادلؤرخني ان أسباب ظهور ىذه الدويالت اىل ضعف اإلدارة ادلركزية بعد العصر العباسي األول
وكذلك حالة الفوضى واالضطراب الٍب مرت هبا اخلالفة العباسية يف العصر العباسي الثاين،ويرى ادلستشرق ستانلي لني
بول ان أسباب ظهور ىذه الكياانت السياسية اىل اذلجرات الغ ر مستقره للقبائل العربية اذ يقول (:فقد ىاجرت القبائل
العربية من بواديها الٍب ولدت ونشأت فيها وكانت تؤلف قوة سياسية على الدوام يف الوقت الذي كان فيو اخللفاء
العباسيون غ ر مكَبثني هبذه األمور ،والواقع انو يف أثناء االنقراض السريع الذي حلق حبكومة بغداد ادلركزية ،كانت اسر
كث رة من اؤلئك النازحني تتجول خبيامها كيفما راق ذلا يف صحراء سورية ويف وادي الفرات لتستقر وتستويل على ادلدن
4
والقالع وتؤسس الدول )

 -1الكعيب ،عبد احلكيم ،اجلزيرة الفراتية وديرىا العربية دراسة يف التاريخ الديين والسياسي واالجتماعي قبل اإلسالم ،دمشق ،دار صفحات
للنشر والتوزيع ،ط ،2009 ،1ص.9
 -2عماد الدين خليل ،اإلمارات االرتقية يف اجلزيرة والشام (465ـ ـ 812ى ــ1072/ـ ـ 1409م) أضواء جديدة على ادلقاومة اإلسالمية
للصليبني والتَب ،ب روت ،مؤسسة الرسالة ،ط ، 1980 ،1ص.10-9
 -3عبد ادلنعم رشاد ،الدولة العربية وظهور الدويالت ،ضمن موسوعة ادلوصل  ،ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،ط،1
1992ج ،2ص.84
 - 4بول لني ،ستانلي ،الدول اإلسالمية،ترمجة دمحم صبحي فرزات ،دمشق ،مكتبة الدراسات اإلسالمية ،ج ،1ص 230
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لقد شهد إقليم اجلزيرة ظهور ىذه الكياانت السياسية والزعامات والصراع السياسي الذي أدى اىل حدوث
تغ رات عديدة مشلت األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية ،ولعل من نتيجة ذلك ظهور النزاع بني تلك
الكياانت نفسها وبني القوى السياسية واإلمارات الٍب ظهرت معها يف الوقت نفسو وكان من أىم تلك القوى واإلمارات
الٍب تصادمت مصاحلها السياسية مع أمراء إقليم اجلزيرة الفراتية كما عرب عنو ادلقدسي بقولو (ىو واسطة بني العراق والشام
ومنازل العرب يف اإلسالم) ( ،)5فمن ادلؤكد ان ىذا اإلقليم ثأثر سياسياً ابألوضاع العامة يف العراق وتصادمت مصاحلو مع
أمراء ىذه ادلنطقة.
لقد كان ألمراء ىذه ادلنطقة دورىم يف التأث ر على طبيعة العالقة بني اإلقليم واخلالفة العباسية ،فبدءً من القرن
اخلامس اذلجري شهدت منطقة العراق واقليم اجلزيرة أحداث جسام وظهور قوى سياسية متعددة وربوالت كث رة وقوى
جديدة غ رت اخلارطة السياسية للدولة العربية آنذاك.
اما ابلنسبة لبين مزيد فإهنم ورثة احلكم البويهي يف العراق (334ىـ 447 -ىــ1055 -964 /م)وظهرت
إمارهتم بدعم البويهيون ذلم واخذوا يتطلعون ضلو توسيع نفوذىم يف العراق وبقية ادلناطق وكان من الطبيعي أن تشكل
العالقات بكل أشكاذلا صورا من التعاون والتنافس بني ىذه اإلمارات ادلتجاورة من انحية وبني القوى السياسية الكربى يف
ادلنطقة من انحية أخرى(.)6

اثنيا -بين عقيل وبين مزيد

كان بين عقيل من اىم القوى السياسية الٍب استوطنت يف اجلزيرة الفراتية ،وقد أخذت العالقات السياسية مع
األمارات الٍب ظهرت معهم شكال غ ر الذي كان سائدا مع العباسيني والفاطميني،إذ كان ذلم دور ىام يف العالقات
الدولية بني القوى السياسية ادلتنازعة للسيطرة على اخلالفة اإلسالمية بصورة خاصة ،كما كانت بالد الشام واجلزيرة الفراتية
مركز احلركات االستقاللية ضد العباسيني والفاطميني على حد سواء ،وكان اشد ادلناطق عصياان على اخلالفة ما كان
ػلصل من أىل العراق.7
وقد تصادمت مصاحل القوى السياسية لدولة بين عقيل مع غ رىا وخصوصا مع بين بوية الذين استأثروا ابلسلطة
واساؤا معاملة اخللفاء العباسيني ،وحاول أمراء بين عقيل كسب ود البويهيني واخلالفة العباسية منذ قيام دولتهم على حد
سواء ،وذلك بغية تثبيت حكمهم يف ادلوصل الذي ازبذوه مقرا لدولتهم بعد ان أزالوا نفوذ احلمدانيني فبعث ابو الدرداء
دمحم بن ادلسيب أم ر بين عقيل وادلؤسس األول لدولتهم يف ادلوصل سنة (380ىــ990/م) اىل هباء الدولة البويهي ادلسيطر

 -5ادلقدسي ،ابو عبد هللا دمحم بن امحد مشس الدين،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،القاىرة مكتبة مدبويل ،ص.25
 -6بدوي ،عبد اجمليد ابو الفتوح ،عالقات بين مزيد ابلقوى السياسية يف العراق ،من بدايت القرن اخلامس اذلجري حٌب منتصف القرن
السادس ،رللة كلية اآلداب جامعة ادلنصورة عدد ( ،11987 ،)7ص.169
 - 7ادلعاضيدي،خاشع عيادة ،دولة بين عقيل يف ادلوصل (380ىـ ـ ـ ـ ـ  ،)489بغداد ،مطبعة شفيق ،ط ،1968 ،1ص 77
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على بغداد آنذاك يسألو أن ينفذ اليو من يقيم عنده من أصحابة ليتوىل أمور البالد اىل جانبو فس ر اليو هباء الدولة انئبا
عنو ل رعى شؤون رعايه فيها ،كما كان لألم ر العقيلي انئب عنو يف بغداد ودلا اختلف ىذا النائب مع أصحاب هباء
8
الدولة استنجد ابدلقلد أم ر بين عقيل الذي قدم من بغداد اىل ادلوصل لنجدتو
وتعود عالقات بين عقيل ابإلمارة ادلزيدية اىل أيم حاكمهم حسام الدولة ادلقلد بن ادلسيب بن رافع
العقيلي(386ىــ 996/م) ،اذ بعد وفاة أخيو دمحم بن ادلسيب اخذ ادلقلد بتوسيع نفوذه على حساب ادلناطق اجملاورة إلقليم
اجلزيرة ،فقام أتباعو ابإلغارة على بغداد نفسها شلا اشعر هباء الدولة ابخلطر لكنو توصل اىل اتفاق معهم حصل ادلقلد
دبوجبو على كل ما أراد ،فلم ػلصل على ادلوصل وحدىا إظلا على الكوفة والقصر واجلامعني (احللة) وىي ادلدن الرئيسة
9
الواقعة على طريق احلج من بغداد كما حصل على لقب حسام الدولة
أما ابنو معتمد الدولة قراوش بن ادلقلد(ت391ىــ100 /م) الذي ورث اإلمارة بعد وفاة أبيو ،فتعد حقبة حكمو
من أىم حقب اتريخ ىذه اإلمارة من حيث نضوج فكرة تكوين إمارة مستقلة ذلم ،ويف عهد ىذا األم ر شهدت العالقات
مع بين مزيد ربسناً ملحوظاً إذ قوي عالقة بين مزيد ضد القائد البويهي وحارب قبيلة خفاجة العتدائها على أمالكو يف
السواد( ،)10اال ان ابن األث ر(ت630ى ــ1232/م) ينقل يف حوادث سنة 417ى ــ1035 /م قولو (ويف ىذه السنة اجتمع
دبيس بن علي بن مزيد االسدي وأبو الفتيان منيع بن حسان أم ر بين خفاجة ومجعا عشائرعلا وأنضاف إليهما عسكر
بغداد على قتال قراوش بن مقلد العقيلي وكان سببو ان خفاجة تعرضوا اىل السواد وما وقع بيد قراوش منو فاضلدر من
ادلوصل لدفعهم فاستعانوا بدبيس فسار اليهم واجتمعوا فأاتىم عسكر بغداد والتقوا بظاىر الكوفة وىي لقراوش فجرى بني
مقدمتو ومقدمتها مناوشة وعلم قراوش انو ال طاقة لو هبم فسار ليالً جريده يف نفر يس ر وعلم أصحابو بذلك فتبعوه
منهزمني فوصلوا اىل االنبار وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا االنبار فارقها قراوش اىل حللو فلم ؽلكنهم اإلقدام
عليو واستولوا على االنبار مث تفرقوا(.)11
ومن األمور الٍب تتعلق بعالقات بين مزيد مع بين عقيل ما ذكر أيم األم ر قريش بن بدران العقيلي (443ىـ/
1051م) ،الذي اختلف مع البساس ري(451ىـ1059/م)( ) 12اراد األخ ر ضم االنبار اليو ،فقامت بينهم حروب كث رة
 - 8ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 92
 - 9مفاز هللا كب ر ،األسرة البويهية يف العراق 334ىــ964 /ـ ـ ـ ـ477ىــ1055 /م ،ترمجة فالح االسدي ،مراجعة حسني داخل البهاديل،
بغداد ،بيت احلكمة ط ،2012 ،1ص  ،189ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 55
 -10انجي ،عبد اجلبار ،اإلمارة ادلزيدية االسدية يف احللة ،دراسة يف أحواذلا السياسية واحلضرية ،قم ،2010 ،ص.66
 -11ابن االث ر،ايب احلسن علي بن ايب الكرم دمحم بن (ت630ىـ1232 /م) الكامل يف التاريخ ،مراجعة وتصحيح دمحم يوسف الدقاق،
ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط1987 ،1ج ،8ص 155ـ ـ156
 - 12البساس ري ،ىو ارسالن بن عبدهللا ،ابو احلارث الَبكي ،مقدم االتراك يف بغداد ،اما لقبو البساس ري فهو نسبة اىل مدينة فسا،
والصواب فسوي واىل فارس ،واىل فارس يقولون بساس ري وىي نسبة شاذه على خالف االصل ،كان البساس ري شللوكا لبهاء الدولة بن
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دفعت البساس ري على ادلس ر اىل ادلوصل لضمها اىل حوزتو من قريش العقيلي الذي بدوره ربالف مع السالجقة وأعلن
طاعتو ذلم ،يف ىذه األثناء وقف األم ر نور الدولة دبيس بن مزيد االسدي اىل جانب البساس ري وسار معو يف محلتو اىل
ادلوصل ،أما األم ر قريش العقيلي فقد استعد لصدىم عنها يعاونو يف ذلك األم ر قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك
السلجوقي ،وكان قتلمش متصرفا ابدلوصل ودير بكر من ابن عمو السلطان طغرلبك ،وقد حدثت معركة بني الطرفني يف
سنجار(سنة 448ىـ1059/ـ) ،ىزمت قوات قريش العقيلي وقتلمش السلجوقي واستوىل البساس ري على البالد ،اما قريش
بن بدران فانو دلا ىزم يف ىذه ادلوقعة جلأ األم ر نور الدولة دبيس بن صدقة ادلزيدي فأعطاه دبيس خلعة كانت قد أرسلت
اليو من مصر ،وعاد قريش بن بدران اىل ادلوصل وأقام اخلطبة للخليفة ادلستنصر ابهلل الفاطمي ،لكنو مل يبق هبا كث را إذ
اضطر اىل الرحيل عنها بعد ان علم بقدوم طغرلبك السلجوقي لالنتقام من أىل سنجار بسبب ما أصاب قتملش على
()13
أيديهم يف موقعة سنجار.
اما يف عهد األم ر مسلم بن قريش العقيلي الذي ورث اإلمارة بعد وفاة ابية قريش بن بدران ،فهو يعد من أىم
شخصيات األسرة العقيلية ،وقد اتسع يف عهده نفوذ دولة بين عقيل ،ويف ادلقابل ان األم ر صدقة األول وسع نفوذ إمارتو
حٌب وصلت ايل مدينة ىيت واستوىل عليها سنة (496ى ــ1102/م) ،وكانت مدينة ىيت اتبعة اىل األم ر مسلم بن
قريش ،وقد اقطعها إيه السلطان الب ارسالن ،ودلا قتل مسلم أصبحت ىيت اتبعة لبعض قادتو ،واستمرت كذلك حٌب
تويف السلطان ملكشاه فأخذىا أخوة تتش وعندما توىل السلطان بركياروق اقطعها لثروان بن وىب وىو من بين عقيل،
وكانت عالقة ثروان مع األم ر صدقة األول حسنة ،غ ر اهنا سرعان ما تغ رت وذلك الن ثروان خطب ابنة األم ر صدقة،
لكن األخ ر رفض طلبو وزوج ابنتو البن عم ذلا ،وعلى اثر ذلك ربالف بين عقيل مع ثروان على ان يكونوا يد واحده ضد
() 14
صدقة ،ولكن بعد عودة ثروان من احلج سلم مدينة ىيت اىل األم ر صدقة ألنو كان وقتها يناىض السالجقة.
ومل يكن االستيالء على ىيت آخر حلقات توسع إمارة بين مزيد بل امتد نفوذ األم ر صدقة األول بن منصور اىل مدينة
عانة وقد سيطر السالجقة األتراك على ىذ ه ادلدينة مع قائدىم ايلك بن هبرام بن ارتق ،وادللفت للنظر ان طبيعة دخول

عضد الدولة بن بوية ،وقدمو هباء الدولة على سائر االتراك وقلده االمور ابسرىا ،وخطب لو على ادلنابر يف العراق وخوزستان ،وقتل على يد
السلطان السلجوقي طغرلبك يف بغداد سنة (451ىــ 1059 /م) ،ينظر ابن خلكان ،ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم (ت 681ىــ/
 1283م) وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،ربقيق ،الدكتور احسان عباس ،ب روت ،دار صادر ،ط ،1ج ،1صص  192ـ93
 - 13ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 87ـ ـ 88
 - 14ادلعموري ،احلاج علي كرمي دبوس ،سيف الدولة األم ر صدقة بن منصور ادلزيدي ،مؤسس احللة ،دوره يف النهضة العلمية واألدبية،
النجف االشرف ،مطبعة ادليزان ،ط ،2012 ،3صص  ،74-73رحيل ،دمحم فوزي ،أمراء بين مزيد ،أمراء احللة ،القاىرة ،دار اآلفاق العربية،
ط ،2013 ،1ص 52
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صدقة األول مدينة عانة جاءت بدعوة من أىايل مدينة عانة الذين استنجدوا بو خوفا من هنبها على يد ايلك بن هبرام
بن ارتق الذي حاصرىا فسارع صدقة وبسط سلطانو عليها سنة(497ىــ1103 /م)(.)15
وعلى الرغم من اختالف بين عقيل مع القبائل العربية اال انو كان لبعض ىذه القبائل مواقف ودية ضلوىم وخاصة
عندما ربل هبم اذلزؽلة امام خصومهم من غ ر العرب ،فيذكر ان األم ر صدقة األول بن مزيد وقف اىل جانب العقيليني سنة
477ى ـ/1084م ،حني استوىل فخر الدولة ابن جه ر ،وايل السلطان السلجوقي على دير بكر وىي البن مروان ،واخذ
حلل بين عقيل وسىب نسائهم فبذل ابن مزيد األموال ،وافتك أسرى بين عقيل ونسائهم وأوالدىم وجهزىم مجيعا وردىم اىل
بالدىم (.)16
ان ىذه احملاوالت تثبت اىل حد ما نوعأ من التوازن يف العالقات السياسية بني أمراء بين مزيد وأمراء اجلزيرة الفراتية ،اذ
اترة نالحظ ان بين مزيد يظهرون دبظهر اخلارجي ادلتمرد بنظر أمراء اجلزيرة واترة أخرى دبظهر اإلصالح والتغي ر والوقوف
ضد التمرد من قبل األمراء ،على ان مجيع ىذه ادلظاىر تعود يف شكلها األصلي لتعرب عن روح التوسع وبسط النفوذ لكل
إمارة على حساب اإلمارة األخرى.

احملور الثاين/اجلزيرة الفراتية يف ظل أ مراء السالجقة

مل يكن ظهور السالجقة يف العامل اإلسالمي اال دبثابة مرحلة جديده من اتريخ ادلشرق اإلسالمي ،كما ان ظهورىم يف
ميدان السياسة ادى اىل تغ ر جذري يف ميزان القوى واىل بداية جديدة يف حركة التاريخ السياسي يف ادلنطقة ،فقد جاء
الوجود السلجوقي أبوضاع وخصائص جديدة مل تكن مألوفة من قبل ،وقد صلح السالجقة يف تكوين عدة فروع ذلا يف
منطقة ادلشرق كايران والعراق وفيما بعد يف ادلوصل و بالد الشام(.)17
شكل الوجود السلجوقي يف إقليم اجلزيرة الفراتية حضوراً مشهوداً لو يف مسرح األحداث ،ومن الواضح ان الدولة
السلجوقية حكومة عسكرية ،وكان قوام جيشها من شلاليك األتراك ،وكان السالجقة ال يعتمدون على الذين يكونون يف
القيادة العامة وال يعتمدون على األمراء األحرار الذين يديرون الواليت ،بل كانوا يعولون يف اخلدمة على ادلماليك ادلشَباة
ابدلال الذين تربوا يف قصورىم مع األمراء ،وكان من ىؤالء ادلماليك يعتقون مكافأة دلا يقومون بو من خدمات ىامة
فيظفرون أبعلى ادلناصب يف اجليش او يف القصور ،وكان من جراء ىذا ادلنهاج انو كث را ما كان يرتقي شللوك شجاع ليحتل

 - 15ادلعموري ،سيف الدولة االم ر صدقة ،ص  ،75رحيل ،امارة بين مزيد ،ص 52
 - 16ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 129
 - 17النقيب ،مرتضى حسن ،وفوزي ،فاروق عمر ،اتريخ ايران ،دراسة يف التاريخ السياسي لبالد فارس خالل العصور االسالمية الوسيطة
(21ـ ـ 906ى ــ641 /ـ ـ 1500م) ،بغداد ،مطبعة التعليم العايل ،1989 ،ص ،162النرباوي ،فتحية ،العالقات السياسية االسالمية وصراع
القوى الدولية يف العصور الوسطى (1000م ـ ـ ـ1300م) ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ط ،1982 ،1ص 28
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مقام سيده فكان غالبية البالد الٍب حكمها السالجقة يف القرن السادس اذلجري بيد ىؤالء القادة البارزين الذين شكلوا
()18
دول معينة.
وقد كان أمراء اجلزيرة يف بداية القرن السادس اذلجري /الثاين عشر ادليالدي ػلكمون دويالهتم وإماراهتم كمقطعني
ابسم السالجقة حيث يستمدون سلطتهم ونفوذىم من السلطان السلجوقي ،وال يتوىل ىؤالء األمراء احلكم اال بعد ان
يقَبن دبوافقة السلطان وصار لزاماً عليهم ان يتقيدوا بواجباهتم ذباه خدمة السالجقة وأصبح ذلك تقليداً يس ر عليو
االاتبكة واالراتقة(.)19
إن أىم ما يالحظ يف عهد الوالة السالجقة إهنم كانوا على اتصال مباشر ابلسلطان السلجوقي يوجههم كيف يشاء
ويعزذلم مٌب أراد حٌب لو اضطر األمر إىل استخدام القوة ضد من ربدثو نفسو ابلسعي اىل االستقالل دبناطق واليتو ورفض
االرتباط ادلباشر ابلسلطان( ،)20ومن التقاليد الٍب سار عليها السالجقة اهنم اذ عهدوا اىل احد ابلوالية على إمارة أو مدينة
من بالد اجلزيرة الفراتية يعطونو عالمة التسليم ويكتب لو منشور بذلك فلما تويف آقسنقر الربسقي صاحب ادلوصل
سنة(520ىـ )1126/رأى السلطان زلمود ان يقطعها اىل عماد الدين زنكي دون غ ره دلكانتو وشجاعتو وكتب لو منشوراً
()21
هبا سنة 521ه1127/م ـ
اال ان ذلك مل يدم طويالً ففي عهد االاتبكيات بدا امراء ادلوصل واجلزيرة على درجة كب رة من االستقاللية والتمتع
ابلسلطة الفعلية ومل يبق للسلطان السلجوقي سوى السلطة الشكلية وابرز مثال على ذلك ىو استقرار النظام الوراثي يف
احلكم يف أعقاب عماد الدين زنكي حبيث مل تعد للسلطان أية مشيئة يف عزل احدىم او إصدار أوامره لوال جديد ابلتوجو
اىل ادلوصل واستالم إدارهتا( ، )22ولكن يف ادلقابل ان أمراء اجلزيرة الفراتية حافظوا على تقاليدىم يف طلب موافقة اخلليفة
العباسي على حكمهم(.)23

 -1االمري سقمان(498 -496ىـ1105 -1103/م) :ىو سقمان ابن ارتق بن اكسب صاحب ماردين اخو ادللك
ايلغازي وىو من موايل الدولة السلجوقية ويسمى سقمان القطيب ،كان شهما عادال يف أحكامو ،يذكر ان خالط وأرمينيا
كانت لبين مروان ملوك دير بكر ،وكانوا يف آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أىل البالد معهم فاجتمع

 - 18لني بول ،الدول االسالمية ،ج ،1ص 340ـ ـ341
 -19سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري الثاين عشر ادليالدي ،بغداد،
دار الشؤون الثقافية ،ص.413
 -20عماد الدين خليل ،ادلقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب ،دمشق،دار ابن كث ر،ط ،1،2005ص.31
 -21ابن األث ر ،الباىر ،ص ،72سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية ،ص.414
 -22عماد الدين خليل ،ادلقاومة اإلسالمية ،ص.32-31
 -23سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية ،ص ،417عبد هللا انصر سليمان احلارثي ،األوضاع احلضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية ،ص.66
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أىل خالط وكاتبوا سقمان واستدعوه ليملكوه عليهم فسار اليهم سنة 502ىــ1108 /م ،اىل ميافارقني من دير بكر
فحاصرىا حٌب استأمنوا إليو وملكها (.)24
يف ايم األم ر سقمان امتدت توسعات اإلمارة ادلزيدية على حساب ادلدن القريبة من اجلزيرة الفراتية ،وقد شغلت
تلك التوسعات سالطني السالجقة وأمراء اجلزيرة ،لقد كانت مدينة تكريت واحدة من أىم ادلدن الٍب وقعت يف حيازة
األم ر صدقة األول ويف أيم إمارة بين مزيد على ىذه ادلدينة عانت من حالة عدم االستقرار ذلك لتعرضها مرات عديدة
للهجمات ادلتكررة من قبل سقمان بن ارتق الذي كان طامعأ يف االستيالء على ادلدينة ،األمر الذي حتم على بين مزيد
تقدير خطر سقمان والسالجقة ابلنسبة لوجودىم يف تكريت ،وقد بقيت قلعة تكريت بيد األم ر صدقة األول حٌب عام
(500ىـ ـ 1106 /م)(.)25
 -2االمري ايلغازي(202هـ 215 -هـ1122-1101/م) وبين مزيد :ىو االم ر صلم الدين ايلغازي بن ارتق بن
اكسب ،كان ىو وأخوه سقمان من أمراء اتج الدولة تتش ،وكان ايلغازي قد استوىل على ماردين وبعض مناطق
اجلزيرة الفراتية.
تتسم العالقات السياسية بني ايلغازي وأمراء بين مزيد بنوعأ من التفاىم والتقارب بني الطرفني ،فبينما كان ايلغازي
شحنة لبغداد من قبل السلطان دمحم بن ملكشاه ،كان من أىم األحداث الٍب ساىم فيها األم ر ايلغازي ىو صراع السلطان
ملكشاه مع أخيو دمحم ،وىنا يربز دور صدقة األول بن منصور الذي وقف إىل جانب األم ر ايلغازي بن ارتق وقد شاعت
حالة من عدم االستقرار يف بغداد سبكن ايلغازي فيها من إمخاد حركات االضطراب ،وتوجو بعدىا اىل واسط فتبعو جند
األم ر صدقة األول وحققوا النصر على كمشتكني وايل السلطان السلجوقي،ويف العام التايل من ىذه األحداث حالف
احلظ األم ر صدقة األول بن منصور بتحول والء ايلغازي إىل السلطان بركياروق ،وىو ما استفاد منو األم ر صدقة األول
وطرد جند ايلغازي من واسط وانفرد هبا( ،)26ان ىذه ادلواقف ادلتغ رة من قبل األم ر صدقة ذباه ايلغازي توحي إن األم ر
صدقة كان حذرا يف ربركاتو مع األم ر ايلغازي ،كما ويف الوقت نفسو كان يتحني الفرص الستغالىا دبا ينسجم مع
مصاحلة وتطلعاتو التوسعية يف توسيع نفوذ دولتو
وعلى الرغم شلا تقدم إال ان كتب التاريخ تروى لنا نوعأ آخر من العالقات الٍب أقيمت بني األم ر ايلغازي وأمراء احللة
تلك الٍب تتمثل بعالقات ادلصاىرة الٍب أقيمت بعد عصر األم ر صدقة األول إذ يروى ان دبيس بن صدقة خطب ابنة
 - 24ابن خلدون،عبد الرمحن (808ىـ 1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيم العرب والعجم والرببر
ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2006 ،3ج ،5ص  ،209لني بول ،الدول اإلسالمية ،ج،2
ص358
 - 25ادلعموري ،سيف الدولة األم ر صدقة ،ص80
 - 26رحيل ،أمراء بين مزيد ،ص  50ـ51
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األم ر ايلغازي وقد وافق ايلغازي على زواج ابنتو من دبيس،يروي ابن األث ر (ت630ىــ1232/م) يف حوادث
سنة(513ىــ 1191 /م) قولة (:وفيها أرسل دبيس بن صدقة القاضي ااب جعفر عبد الواحد بن امحد الثقفي قاضي الكوفة
()27
اىل ايلغازي بن ارتق دباردين ؼلطب ابنتو فزوجها منو ايلغازي ومحلها الثقفي معها اىل احللة ).
ان طبيعة العالقات القائمة بني األم ر ايلغازي وأمراء بين مزيد ال تنسجم مع سياسة اخلليفة ادلسَبشد ابهلل
العباسي(512ىـ 529-ىـ1135 -1118 /م) فقد خاض اخلليفة حرواب كث رة ضد أمراء بين مزيد زلاوال التخلص منهم
ودبعاونة أمراء اجلزيرة الفراتية إال أن األمر مع ايلغازي ؼلتلف سباما وىذا ما جعل اخلليفة يراسل األم ر ايلغازي يطلب منو
إبعاد دبيس بن صدقة عنو ،فيذكر ابن األث ر(ت630ىــ1232/م) يف حوادث سنة  514ىــ1120/م ان اخلليفة
ادلسَبشد ابهلل ارسل خلعا مع سديد الدولة ابن االنباري اىل صلم الدين ايلغازي وشكره على ما يفعلو من غزو الفرنج،
وأيمره إببعاد دبيس عنو ،فاعتذر ايلغازي عن إبعاد دبيس عنو ووعده بو (.)28
لقد كان طلب اخللفية إببعاد دبيس إظلا خوفا من ان يتقوى الَبكمان ،ويث روا ضدعلا مشاكل جديد ووجد ايلغازي
حينذاك ان الفرصة سنحت لإلعراب يف العودة اىل طاعة السلطان واخلليفة ،فأرسل ابنة سبراتش (547ىـ1152/م)( )29اىل
السلطان زلمود ليشفع يف دبيس ويبذل عنو الطاعة ويلتمس السماح لو ابلعودة اىل مقر إمارتو يف احللة( )30ومل يقف األمر
عند ذلك فقط بل كان من شروط إقطاع السلطان مدينة ميافارقني لألم ر ايلغازي ىو شفاعتو لدبيس بن صدقة ،فيذكر
ابن األث ر(ت630ىــ1232/م) يف حوادث سنة (515ى ـ 1121 /م ) ذكر إقطاع ميافارقني اىل ايلغازي فيقول ( :ويف
ىذه السنة اقطع السلطان زلمود مدينة ميافارقني لألم ر ايلغازي ،وسبب ذلك انو أرسل ولده حسام الدين سبراتش وعمره
سبع عشر سنة اىل السلطان ليشفع يف دبيس بن صدقة ،ويبذل عنو الطاعة ومحل األموال واخليل وغ رىا وان يضمن احللة
كل يوم ابلف دينار ،وكان ادلتحدث عنو القاضي ابو احلسن الشهرزوري ( )31فَبدد اخلطاب يف ذلك ...فلما اراد العودة
اقطعو السلطان ايه مدينة ميافارقني وكانت مع األم ر سقمان صاحب خالط فتسلمها ايلغازي اىل ان ملكها صالح

 - 27ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص 190
 -28ابن األث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج194 ،9
 - 29ىو حسام الدين سبراتش ابن ايلغازي (516ىـ ـ ـ ـ ـ547ىــ 1122 /ـ ـ1152م) ،كان أم را دلاردين منذ أيم والية ابية وقد ساىم يف
األحداث السياسية لعصر ابية ،كما انو وسع أراضي ملكة لتشمل مناطق ماردين وميافارقني ونصيبني وما جاورىا اال اهنا تقلصت ايم عماد
الدين زنكي ،كما كان لو دورا واضحا يف مواجهة الصليبني مع األم ر نور الدين زلمود ،ابن االث ر ،الكامل ،ج ،9ص210
 - 30عماد الدين خليل ،االمارات االرتقية ،ص 101
 - 31ىو هباء الدين ابو احلسن علي بن القاسم بن الشهرزوري الشافعي ،كان قاضيا يف دمشق وادلوصل،وكانت اسرتو من االسر العلمية
اشتهر رجاذلا بطلب العلم وتولوا القضاء يف ادلوصل والشام منهم القاضي كمال الدين الشهرزوري وىو ابن عم هباء الدين،وكان هباء الدين
قاضيا يف الرحبة ووالة صلم الدين غازي القضاء يف ادلوصل عوضا عن كمال الدين ينظر ،ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،4صص241ـ ـ242
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الدين األيويب سنة 580ىـ 1184/م) ،32لقد كان من نتائج صلاح سياسة ايلغازي مع اخلليفة والسلطان ان غادر دبيس
ماردين راجعاً اىل العراق واستقر بو ادلقام يف مدينتو احللة.
وبشكل عام شهدت سياسة دبيس بن صدقة مع األم ر ايلغازي أشكاال من التعاون والتوافق يف العالقات الٍب تفيد ما
ؼلدم الطرفني ،اذ وقف األم ر دبيس مع ايلغازي يف كث ر من احلمالت وخاض معو ادلعارك واحلروب يف مقاومة جبهات
الصراع ضد القوى اخلارجية وتعضيدا لذلك يروي ابن القالنسي يف حوادث سنة 525ى ـ 1130/م بقولة(ووردت األخبار
يف ىذه السنة بظهور الكرج من الدروب وقصدىم بالد ادللك طغرل فاستنجد ابألم ر صلم الدين ايلغازي بن ارتق صاحب
33
حلب وابلَبكمان وابألم ر دبيس بن صدقة بن مزيد فأجابوىم اىل ما دعاىم وبعثهم عليو فاهنزم مجع الكرج )
 -3مشس الدولة جكرمش(592هـ 200 -هــ1105-1101/م) وموقف امراء بين مزيد من احداث عصره :
يعد جكرمش (صاحب جزيرة ابن عمر)واحد من اكرب والة ادلوصل واجلزيرة ،يكمن الدور الذي لعبو جكرمش يف
اتريخ اجلزيرة الفراتية من خالل فرض سيطرتو وتوسيع نفوذه لالستيالء على بعض ادلواقع يف منطقة اجلزيرة الفراتية ،وتصديو
لألخطار الٍب كانت تواجهو مكانتو من قبل سالطني السالجقة ،ىذا بدوره دفع جكرمش لتغي ر سياستو ذباه الوالة يف
منطقة ادلوصل واجلزيرة.
تتعلق األخطار الٍب واجهة األم ر جكرمش ابخلالفات الٍب حصلت بني كل من السالطني السالجقة بركياروق و دمحم
وقد حاول جكرمش بكل ما ؽلتلك من قدرات ان ػلافظ على مكانتو وان يكون بعيدا عن مؤثرات ذلك النزاع.
يف بداية أمره استغل جكرمش حالة الصراع بني أمراء البيت السلجوقي واخذ ابلتوسع ضلو مناطق ادلوصل وحاصر
مدهنا أيما ،مث دخلها سلما وأحسن الس رة فيها ،وبعدىا أسرع يف االستيالء على مناطق واسعة من اجلزيرة واجلهات
اجلبلية فأطاعو العرب واألكراد ،34اال ان ىذه السياسة مل تدم طويال اذ ثأثرت حبكم أجواء االتفاق والتسوية الٍب سبت بني
السالطني السالجقة سنة497ىــ1103 /م ،والٍب دبوجبها أصبحت األجزاء الشمالية للدولة السلجوقية اتبعة للسلطان
دمحم ،ولكن فيما ب عد تغ رت األمور ضد جكرمش إذ استعد السلطان دمحم لقتال جكرمش وانتزاع مدينة ادلوصل واجلزيرة
منو ،كما وجرد جكرمش من شلتلكاتو وعني أم ره جاويل سقاو بدال منو ،فيذكر يف حوادث سنة 500ى ـ 1106/م ان
السلطان السلجوقي دمحم اقطع أم ره جاويل سقاو ادلوصل ومجيع األعمال وادلواقع الٍب ػلكمها جكرمش واستمر النزاع

 32ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج210 ،9
 - 33ابن القالنسي ،ابو يعلى محزة بن اسد بن علي (ت470ىـ ـ 555ىــ1077 /ـ ـ 1160م) اتريخ دمشق (360ى ـ ـ ـ 5555ىــ) ربقيق
سهيل زكار ،دمشق ،دار حسان ،ط ،1983 ،1ج ،2ص326
 - 34عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 42
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طويال بني جكرمش وجاويل سقاو الذي انتهى بوقوع جكرمش أس را لدى جاويل وبقي يف السجن حٌب وفاتو واستيالء
جاويل على ادلوصل واجلزيرة .35
اما موقف بين مزيد من ىذه األحداث فقد اخذوا التحفظ وعدم االصلرار مع سياسة جكرمش ولكن بعد حبس
جكرمش نصب ابنو زنكي بن جكرمش وأقيمت اخلطبة لو ،وأقام احد شلاليك القعلة ادلدعو(غزغلي)بنشاط واسع من اجل
تثبيت سلطة جكرمش فوزع األموال واخليول وادل رة على اجلند وأرسل الرسائل والكتب اىل أمراء احللة وسلطان سالجقة
الروم (قلج ارسالن ) وآقسنقر الربسقي شحنة بغداد يطلب منهم التقدم اىل ادلوصل وصد ىجوم جاويل واعدا كال منهم
36
بتسليم البلد اليو.
ان ىذه احملاوالت على الرغم من إهنا جاءت متأخره اال أهنا مل ذبدي نفعا يف صلاح تثبيت والية جكرمش ،فكان
تقدم جاويل وصلاحاتو حالت دون ذلك ،كما ويف ادلقابل فان أم ر احللة مل يستجب لرسالة (غزغلي) ،واعترب ذلك خروجا
37
عن طاعة السلطان
 -4جاويل سقاوة وبين مزيد  :بعد االنتصارات الٍب حققها جاويل واستغاللو الظروف السياسية ادلناسبة ،أصبحت

ادلوصل واجلزيرة ربت حكمة ،وقد ظل جاويل يف طاعتو وإخالصو اىل السلطان دمحم ،اال ان الصفاء مل يدم طويال اذ
سرعان ما تغ رت مواقف جاويل فيما بعد ذباه السلطان ،كما وأصبح ايلغازي حليفا جلاويل وحاول االثنان ان يث را الفًب
وادلشاكل بوجو السلطان السلجوقي ،واستغلوا صراع االم ر صدقة بن مزيد مع السلطان دمحم وراسال االم ر صدقة ؼلربانو
عن ثأيدعلا لو يف حربة ضد السلطان ،وعرضوا عليو استعداعلا يف ارسال جيوشهم لو ،االمر الذي دفع السلطان دمحم ان
38
يسرع يف القضاء على األم ر صدقة فاعلن احلرب عليو وقتلو.
 -2عماد الدين زنكي

تش ر الروايت التارؼلية ان الدور الذي لعبو عماد الدين زنكي مع امراء بين مزيد يعود منذ ايم والية آقسنقر الربسقي
وتعيينو شحنة لبغداد سنة 516ىــ1122 /م ،كان زنكي مرافقا لو واشَبك معو يف معظم حروبو الٍب خاضها مع أمراء بين
مزيد ،39اذ يروى ان الربسقي خاض ادلعركة الٍب دارت ضد دبيس أم ر احللة والٍب انتهت هبزؽلة الربسقي ،يروي ابن
القالنسي يف حوادث سنة 517ىــ1123/م بقولة ( :وفيها وردت األخبار من انحية بغداد بربوز اإلمام ادلسَبشد ابهلل
أم ر ادلؤمنني ويف محلتو األم ر آقسنقر الربسقي ،عازما على قصد األم ر دبيس بن صدقة بن مزيد دلا لو عليو يف اخلالف
 - 35ابن خلدون ،ادلقدمة ،ج ،5ص  ،44عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 47
 - 36عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 47
 - 37عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 48
 - 38ابن خلدون ،كتاب العرب ،ج ،5ص  ،46عماد الدين خليل ،االمارات االرتقية ،ص  ،96ادلقاومة االسالمية51 ،
 - 39عماد الدين خليل ،عماد الدين زنكي ،ب روت الدار العلمية ،ط ،1971 ،1ص 38
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واجملاىرة ابلعصيان والفساد يف األعمال ،وقصدوا احللة فانتهبوىا وارتفع السعر ببغداد حٌب بلغ اخلبز ستة أرطال
بدينار)(.)40
لقد ساىم الربسقي يف احلروب الٍب وجهها اخلليفة ادلسَبشد ابهلل(512ىـ 529 -ىـ1135 -1118 /م) اىل
دبيس ،وكان زنكي مشاركا فيها وداعما للخالفة ،وىذا بدوره جعل الربسقي يعتمد اعتمادا كليا على عماد الدين زنكي
فواله مدينة واسط ذات ادلوقع اذلام وكلفو دبهمة الدفاع عنها ضد ىجمات ام ر احللة ،وقد استطاع زنكي ان يسحق يف
طريقة اىل واسط القوات الٍب حشدىا دبيس للدفاع عن مدينة النعمانية وان يستويل عليها(.)41
لقد اظهر األم ر زنكي منذ أيم والية الربسقي حزما وكفاءة يف تبوأه للمناصب العسكرية ،وأابن عن قدرة إدارية فذة األمر
الذي دفع الربسقي لالعتماد عليو وتعيينة والية البصرة اىل جانب واسط ،لقد اظهر زنكي مقدرة عسكرية وإدارية شلا زاد
من مكانتو يف نظر رجاالت الدولة السلجوقية ومن رىبتو لألعداء ،اذ يروى ان دبيس بن صدقة يتجنب الصدام معو،
وفضل توحيد جهوده ضد اخلليفة العباسي يف بغداد بدال من مقارعة عماد الدين زنكي(.)42
أما يف أيم والية عماد الدين زنكي فقد لعب زنكي دورا كب را يف احلرب الذي نشبت بني اخلليفة ادلسَبشد ابهلل
(512ىـ 529 -ى ــ1135 -1118 /م) ودبيس بن صدقة ،اذ انتفض األخ ر على اخلليفة ادلسَبشد ابهلل والسلطان
السلجوقي مسعود ،فلما دارت احلرب بينهما حضر عماد الدين زنكي ىذه احلرب وفيها اهنزم دبيس إىل البصرة وتعقبو
عماد الدين زنكي فحكمها وأحسن محايتها والدفاع عنها 43.إال إن سياسة زنكي مع دبيس تغ رت كث را يف أيم واليتو،
فبعد ا ن شهدت أدورا يف ادلالحقة واحلروب تغ رت كث را عندما وقع دبيس أس را عند عماد الدين زنكي ،وعلى الرغم من
كثرت احلروب الٍب نشبت بينو وبني دبيس اال انو أحسن معاملتو وأكرمو يف ظل واليتو ،وقد امتنع زنكي من تسليمو اىل
اخلليفة ادلسَبشد ابهلل (512ىـ 529 -ى ــ1135-1118 /م) ،على رغم من تردد رسل اخلليفة اىل األم ر زنكي بطلب
تسليمو اىل بغداد.
وتعضيدا لذلك يروي ادلؤرخني يف حوادث سنة 525ىـ1130 /م ،رواية اسر دبيس بن صدقة وتسلميو اىل عماد
الدين زنكي إذ يروى ان (يف ىذه السنة يف شعبان اسر اتج ادللك بوري بن طغتكني صاحب دمشق األم ر دبيس بن
صدقة صاحب احللة وسلمو اىل ااتبكة الشهيد زنكي بن اقسنقر)( ،)44وسبب ذلك ان حاكم صرخد( )45االم ر أكن
 - 40ابن القالنسي ،اتريخ دمشق ،ج ،2ص  330ـ 331
 - 41ابن األث ر ،علي بن ايب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي (ت 630ى ـ 1232 /م )،التاريخ الباىر يف الدولة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق
عبد القادر امحد طليمات ،القاىرة ،دار الكتب احلديثة ،1963 ،ص  ،25عماد الدين ،عماد الدين زنكي ،ص 38
 - 42عماد الدين خليل ،عماد الدين زنكي ،ص 39
 - 43ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون ،ج ،5ص 267
 -44ابن األث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص ،258التاريخ الباىر ،ص 46
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توىف وترك جارية سرية فاستولت على القلعة وما فيها وقد علمت اجلارية ان ىذا االستيالء ػلتاج مساندة رجل قوي
ويساعدىا يف ذلك ف روى عنها(قال ذلا بعض أصحاهبا ان ىذا ال يتم اال برجل يتزوجك من األمراء األكابر وحسن ذلا
االتصال بدبيس )( ، )46فوصف ذلا حالو ومكانتو يف العراق فأرسلت اجلارية تدعو دبيس اىل صرخد لتتزوج منو وتسلمو
القلعة وما فيها فسار من العراق قاصداً الشام وقد ظل الطريق بو يف مدينة دمشق وحبسو اتج ادللوك صاحب دمشق،
فلما وصل اخلرب اىل زنكي أرسل اىل اتج ادللوك يطلب منو دبيس يسلمو اليو ،47ذلك ألن دبيس كان يقع فيو وينال منو
وأرسل دبيس اىل زنكي ،اذ كان دبيس يظن يف زنكي ابن يقتلو ولكن زنكي فعل خالف ذلك فقد أحسن اليو ومحلو
األقوات والسالح والدواب وسائر االمتعو واخلزائن ،علما ان اخلليفة ادلسَبشد ابهلل(512ى ـ 529-ىـ1135 -1118 /م)
أرسل دعاتو اىل عماد الدين زنكي يطلب تسليم دبيس اليو ذلك للعداوة السابقة معو اال ان عماد الدين زنكي رفض
()48
تسليمو وبقي دبيس مع زنكي حٌب رجوعو اىل العراق.

اخلامتة :

من خالل البحث والتق صي عن طبيعة العالقات السياسية المراء اجلزيرة الفراتية ؽلكن ان طلرج جبملة نتائج نوجزىا على
النحو التايل :
 -1يبدو جليا ان ىذه العالقات تعكس طبيعة السياسة القائمة لكال الطرفني ،وىي بدورىا تعرب عن صراع القوى
السياسية يف العصر العباسي من اجل السلطة واالستحواذ يف النفوذ واالستقاللية لكل امارة او دولة من اجل
مصاحلها وطبيعة عالقتو مع اخلالفة القائمة يف بغداد.
 -2كما ؽلكن القول ان مسار ىذه العالقات مل يكن على وت رة واحده بل كانت الظروف واألطماع السياسية لكال
الطرفني ىي الٍب ربكم تلك العالقات ،وىي بدورىا تكون اترة مستقرة وأخرى مضطربة.

 - 45صرخد ،ابلفتح مث السكون واخلاء ادلعجمة والدال ادلهملة ،بلد مالصق لبالد حوران من اعمال دمشق ،وىي قلعة حصينة ووالية
حسنة ،واسعو ينسب اليها الكث ر من العلماء ،احلموي ،شهاب الدين ايب عبدهللا يقوت (626ىــ1228/م) ،معجم البلدان ،ربقيق فريد عبد
العزيز اجلندي ب روت ،دار الكتب العلمية ج ،3ص455
 - 46ابن االث ر ،التاريخ الباىر ،ص 46
 - 47ابن خلدون ،عبد الرمحن (808ىـ1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف ايم العرب والعجم والرببر
ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2006 ،3ج ،5ص 272
 - 48يذكر ان عماد الدين زنكي وصل بغداد ومعو دبيس ،فعلم اخلليفة ادلسَبشد ابهلل ،وكان السلطان السلجوقي سنجر قد علم بذلك
فكاتب زنكي يطلب منو االستيالء على العراق واستعد اخلليفة دلواجهة خطر زنكي واشتبك الطرفان قرب من ادلنارية قرب الدجيل واستغل
دبيس ذلك الصراع وىرب متوجها اىل احللة وتبعو والة اخلليفة واختفى حٌب ظهر بعد ذلك يف واسط،ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج9
صص  258ـ .259
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ؽلكن القول ان الطابع العام لسياسة بين مزيد ومن خالل اترؼلهم الطويل الذي دام قرابة قرن ونصف من الزمن،
كانت ىذه اإلمارة ىي مظهرا من مظاىر استمرارية فاعلية البداوة وحركة القبائل العربية ،وىي أيضا تعد ظلوذج
لالستقالل الذايت يف ربكم القوى والكياانت الصغ رة يف شؤؤن منطقة الفرات االسط ذلك حبكم الظروف الٍب
استغلتها يف تثبت قوهتا
كما ومن ادلالحظ من خالل تتبع س ر ىذه العالقات ان أمراء اجلزيرة الفراتية كانوا ادلدافعني لتثبيت قوة نفوذ اخلالفة
ضد كل القوى السياسية ادلناؤئة ذلا ،فبينما بين مزيد كانوا قد أعلنوا استقالذلم عن اخلالفة العباسية يف بغداد ،ولكن
من اجلهة األخرى كان ألمراء اجلزيرة دورىم يف صد توسع أمراء بين مزيد والوقوف ضد روح التذمر والعصيان بتأييد
اخلالفة العباسية وىذا بدوره يعرب عن وجهة موقف أمراء اجلزيرة ذباه اخلالفة العباسية
استغلت األمارة ادلزيدية حقب الضعف واخلالفات السياسية بني أمراء اجلزيرة وأخذت توسع نفوذىا يف السيطرة على
ادلدن وادلواقع ذلك رغبة يف توسع رقعة إمارهتا ،األمر الذي جعل أمراء اجلزيرة الفراتية يف حذر وترقب دائم لصد
ربركات بين مزيد.
اىل جانب ذلك كان لظروف تعيني األمراء والوالة يف اقليم اجلزيرة الفراتية اثره الواضح يف تغ ر اإلطار العام لسياسة
اإلقليم مع القوى احمليطة بو ،فقد كان لسياسة التولية والعزل ثأث رىا الواضح

التوصيات :توصي الدراسة جبملة امور منها :

الَبكيز على مكانة إقليم اجلزيرة الفراتية من خالل الدراسات ادلكثفة عن مدن ىذا اإلقليم بدراسات مركزة لكل مدينة
ربقيق ما كتب عنها من آاثر وسلطوطات وتراث علمي مل يظهر اىل الوجود وتوجيو الباحثني ضلو ربقيقو ونشره خدمة
للعلم واحلقيقة التارؼلية
إبراز دور علماء اجلزيرة الفراتية ومكانتهم العلمية يف تطور احلركة الفكرية خالل العصور اإلسالمية الوسيطة ،فهنالك
الكث ر من الشخصيات ادلهمة عاشت يف ىذا اإلقليم وساعلت إسهاما واضحا يف رفد احلركة الفكرية يف ادلشرق
وادلغرب
الَبكيز على طبيعة احلياة االجتماعية والعادات والتقاليد لسكان اجلزيرة الفراتية وارتباطها بعادات أىل ادلوصل ،اذ ما
كتب من نتاج علمي عن اتريخ ىذا اإلقليم من حبوث ودراسات ركزت على جوانب التاريخ السياسي فقط ذلك
حبكم األحداث السياسية الٍب تعرض ذلا ،وأعللت جوانب التاريخ االجتماعي

قائمة املصادر واملراجع :
 -1ابن األث ر ،ايب احلسن علي بن ايب الكرم دمحم بن (ت630ىـ1232 /م) الكامل يف التاريخ ،مراجعة وتصحيح دمحم
يوسف الدقاق ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط.2003 ،4
 -2التاريخ الباىر يف الدولة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق عبد القادر امحد طليمات ،القاىرة ،دار الكتب احلديثة1963 ،
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 -3بدوي ،عبد اجمليد ابو الفتوح ،عالقات بين مزيد ابلقوى السياسية يف العراق ،من بدايت القرن اخلامس اذلجري
حٌب منتصف القرن السادس ،رللة كلية اآلداب جامعة ادلنصورة عدد (.1987 ،)7
 - -4بول لني ،ستانلي ،الدول اإلسالمية،ترمجة دمحم صبحي فرزات ،دمشق ،مكتبة الدراسات اإلسالمية
 -5احلموي ،شهاب الدين ايب عبدهللا يقوت (626ىــ1228/م) ،معجم البلدان ،ربقيق فريد عبد العزيز اجلندي
ب روت ،دار الكتب العلمية
 -6ابن خلكان ،ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم (ت 681ىــ1283 /م) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،
ربقيق ،الدكتور احسان عباس ،ب روت ،دار صادر ،ط1978 ،1
 -7ابن خلدون،عبد الرمحن (808ىـ1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيم
العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط2006 ،3
 -8خليل ،عماد الدين ،عماد الدين زنكي ،ب روت ،الدار العلمية ،ط1971 ،1
 -9خليل ،عماد الدين  ،ادلقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب،عصر والة السالجقة يف ادلوصل (489ـ ـ
521ى ــ 1095/ـ ـ ـ1127م) دمشق،دار ابن كث ر2005،
 -10خليل ،عماد الدين  ،اإلمارات االرتقية يف اجلزيرة والشام (465ـ ـ 812ى ــ1072/ـ ـ 1409م) أضواء جديدة
على ادلقاومة اإلسالمية للصليبني والتَب ،ب روت ،مؤسسة الرسالة ،ط1980 ،1
 -11رحيل ،دمحم فوزي ،أمراء بين مزيد،أمراء احللة(403ـ ـ 545ىــ 1012/ـ ـ1150م) ،القاىرة ،دار اآلفاق العربية،
ط2013 ،1
 -12رشاد ،عبد ادلنعم  ،الدولة العربية وظهور الدويالت ،ضمن موسوعة ادلوصل  ،ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،دار
الكتب للطباعة والنشر ،ط1992 ،1
 -13سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري الثاين
عشر ادليالدي ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،ط1989 ،1
 -14ابن القالنسي ،ابو يعلى محزة بن اسد بن علي (ت470ىـ ـ 555ىــ1077 /ـ ـ 1160م) اتريخ دمشق
(360ى ـ ـ ـ 5555ىــ) ربقيق سهيل زكار ،دمشق ،دار حسان ،ط1983 ،1
 -15كب ر ،مفاز هللا ،األسرة البويهية يف العراق 334ىــ964 /ـ ـ ـ ـ477ىــ1055 /م ،ترمجة فالح االسدي ،مراجعة
حسني داخل البهاديل ،بغداد ،بيت احلكمة ط2012 ،1
 -16الكعيب،عبد احلكيم ،اجلزيرة الفراتية وديرىا العربية دراسة يف التاريخ الديين والسياسي واالجتماعي قبل اإلسالم،
دمشق ،دار صفحات للنشر والتوزيع ،ط2009 ،1
 -17ادلعاضيدي،خاشع عيادة ،دولة بين عقيل يف ادلوصل (380ى ـ  ،)489-بغداد ،مطبعة شفيق ،ط1968 ،1
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 -18ادلعموري ،احلاج علي كرمي دبوس ،سيف الدولة األم ر صدقة بن منصور ادلزيدي ،مؤسس احللة ،دوره يف
النهضة العلمية واألدبية ،النجف االشرف ،مطبعة ادليزان ،ط2012 ،3
 -19ادلقدسي ،ابو عبد هللا دمحم بن امحد مشس الدين،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،القاىرة مكتبة مدبويل
 -20انجي ،عبد اجلبار ،اإلمارة ادلزيدية االسدية يف احللة ،دراسة يف أحواذلا السياسية واحلضرية ،قم ط2010 ،2
 -21النرباوي ،فتحية ،العالقات السياسية اإلسالمية وصراع القوى الدولية يف العصور الوسطى (1000م -
1300م) ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ط1982 ،1
 -22النقيب ،مرتضى حسن ،وفوزي ،فاروق عمر ،اتريخ ايران ،دراسة يف التاريخ السياسي لبالد فارس خالل
العصور اإلسالمية الوسيطة (906 -21ىـ641 /ـ 1500م) ،بغداد ،مطبعة التعليم العايل1989 ،
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