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 :البحث ملخص
يهدف البحث إىل دراسة وتوضيح العالقات السياسية اليت كانت سائدة بني مدينة ادلوصل اليت تعد قاعدة بالد 

م(، ٕٛ٘ٔ-ٕٚٔٔىـ/ٙ٘ٙ-ٕٔ٘اجلزيرة الفراتية ومدينة نصيبني اليت دتثل أيضًا احدى مدن اجلزيرة يف الفًتة ما بني )
-ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙ-ٛٚ٘م(، وبين أيوب )ٕٛٔٔ-ٕٚٔٔىـ/ ٛٚ٘-ٕٔ٘حكم اآلاتبكة ) ودتثل ىذه السنوات

 م(، والوالة الذين عينوا من قبلهم ذلذه ادلدينة.ٕٛ٘ٔ-ٕٛٔٔىـ/ٙ٘ٙ-٘ٔٙم(، وبدر الدين لؤلؤ )ٕٛٔٔ
 نصيبني. ادلوصل. عالقة. االاتبكة. االيوبيون.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
The research aims to study and clarify the political relations that 

were prevailed between the city of Mosul, which was consider base of Al-

Djazīra and Nusaybin which represents one of Al-Djazīra cities during the 

years (AH 521-626/AD 1127-1258) and Ayyubid (AH 578-615/AD 1182-

1218) and Bederudin Lulu (AH 615-656/AD 1218-1258) and the governors 

who appointed by them for this city. 
Key words:Nusaubin. Mosul. Realtion. Atabk. Ayyubid. 

 املقدمة : 
اذلجري/الثاين عشر والثالث عشر ادليالدي( قاعدة تعد مدينة ادلوصل يف الفًتة ما بني القرن )السادس والسابع  

بالد اجلزيرة الفراتية وذات موقع مهم ابلنسبة للبالد اجملاورة، فهي دتثل ملتقى الطرق بني البلدان يف الشرق والغرب. وكان 
اتبكة الذين حكموا ادلوصل ذلا دورًا سياسيًا كبريًا يف ادلنطقة تتمثل بنفوذ وقوة احلكام ادلسيطرين عليها ابتداء من دولة األ

م( وقبلهم ٕٛ٘ٔ-ىـٖٖٕٔه/ ٚ٘ٙ-ٖٔٙم( وبدر الدين لؤلؤ )ٖٖٕٔ/ٖٔٙم( إىل سنة )ٕٚٔٔه/ٕٔ٘من سنة )
-ٜٛٗم( مث السالجقة )ٜ٘ٓٔ-ٜٜٓه/ ٜٛٗ-ٖٓٛم( والعقيليون )ٜٜٓ-ٜٗٓه/ٖٓٛ-ٕٜٕكان احلمدانيون )

 م(.ٕٚٔٔ-ٜ٘ٓٔه/ٕٔ٘
حدى اىم مدن اجلزيرة الفراتية، وذلك للموقع اجلغرايف ادلميز الذي وفيما خيص مدينة نصيبني، فهي دتثل ايضًا أ

. وكان حيكم نصيبني حاكماً، إال أنو شبو مستقل، ال (ٔ)دتتعت بو، واليت تقع على طرق القوافل من ادلوصل إىل الشام
ضة للتبديل والتغيري بني حني ديلك إال حكم ادلدينة وحدىا. وكان حاكم ىذه ادلدينة كغريىا من مثيالهتا من مدن اجلزيرة عر 

. وىذا ما حدث فعاًل عندما أتى عماد (ٕ)وآخر مبجرد ظهور أمري قوي تتيح لو امكانياتو العسكرية اكتساح أولئك احلكام
م(، حيث سعى إىل توحيد ادلنطقة بضم مدن اجلزيرة ومنها ٕٕٚٔىـ/ٕٔ٘الدين زنكي إىل احلكم يف ادلوصل سنة )

                                           
 .ٕٛٛ/٘( احلموي، شهاب الدين ابن عبد هللا ايقوت بن عبد هللا، معجم البلدان، دار صادر، )بريوت: د. ت(، مجٔ)
 .ٜٙ(، صٜ٘ٛٔ، عماد الدين، عمد الدين زنكي، مطبعة الزىراء، )ادلوصل: ( خليلٕ)
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رتو سواء يف حياتو أو بعد وفاتو، وتويل اوالده حكم ادلوصل الذين دخلوا يف صراعات سياسية نصيبني اليت خضعت لسيط
مع مدن اجلزيرة لالستحواذ عليها، مث رليء األيوبيني وبروزىم على الساحة السياسية والصراعات اليت حدثت بينهم وبني 

احلكام االاتبكة فيها، لينفرد ابلسلطة وسعيو اجلاد االاتبكة، مث توىل بدر الدين لؤلؤ حكم ادلوصل بعد قضائو على آخر 
 للسيطرة على بعض مدن اجلزيرة ومنها نصيبني وابلفعل دتكن لو ذلك. 

من ىنا أتيت أمهية ىذا البحث، أما اذلدف من ىذه الدراسة فهو توضيح العالقات السياسية اليت كانت سائدة 
م( ودتثل ىذه السنوات حكم دولة ٕٛ٘ٔ-ٕٚٔٔه/ٙ٘ٙ-ٕٔ٘ني )بني مدينة ادلوصل و مدينة نصيبني يف الفًتة ما ب

اآلاتبكة، ودولة بين أيوب، ودولة بدر الدين لؤلؤ لنصيبني، والوالة الذين عينوا من قبلهم ذلذه ادلدينة، وعلى ضوء ذلك 
-ٕٚٔٔه/ٛٚ٘-ٕٔ٘قسم البحث إىل الفقرات التالية وىي: اواًل: عالقة ادلوصل مع نصيبني يف عهد الدولة األاتبكية)

م(. اثلثاً: عالقة ٕٛٔٔ -ٕٛٔٔه/ ٘ٔٙ-ٛٚ٘م(. اثنياً: عالقة ادلوصل مع نصيبني يف عهد دولة بين أيوب )ٕٛٔٔ
 م(، مث اخلادتة.ٕٛ٘ٔ-ٕٛٔٔه/ٙ٘ٙ-٘ٔٙادلوصل مع نصيبني يف عهد بدر الدين لؤلؤ )

 م(:5552-5527ه/175-125اواًل: عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد الدولة اآلاتبكية )
عند تتبعنا الظروف السياسية اليت كانت دتر هبا نصيبني بشكل خاص، ومدن اجلزيرة الفراتية بشكل عام، فأننا 
صلد اهنا كانت ساحة صراع يف عهد السيطرة السلجوقية سواء مع العقيليني أو مع االمارات األرتقية، وكانت الغلبة لألقوى 

، وكان ذلك قبل أن يؤسس عماد الدين زنكي دولة اآلاتبكة يف ادلوصل الذي حيتفظ بسيطرتو عليها أطول مدة شلكنة
ويسيطر على نصيبني، لتبني لنا أن الصليبيني قد سيطروا على اجزاء واسعة من بالد الشام، ومدن اجلزيرة الفراتية يف فًتة 

لظروف السياسية م(. وقد خدمت الصليبيني اٗٓٔٔ-ٜ٘ٓٔه/ ٜٛٗ -ٜٛٗقصرية ال تتجاوز العشر سنوات ما بني )
اليت كانت تعيشها ادلنطقة، فاخلالفة العباسية كانت يف مرحلة ضعف سياسي وال تستطيع أن تقف بوجو ىذا الغزوة، أما 
السالجقة فقد بددوا قواىم يف الصراع على السلطة، كما كان التنافس على احلكم بني االمراء يف مدن اجلزيرة الفراتية شلا 

. ويبدو أن ىذه احلالة تنطبق على نصيبني، حيث كان الصراع قائماً عليها بني حكام (ٖ)ىذا الغزوادى إىل صعوبة مقاومة 
 ادلدن اجملاورة ذلا من اجل السيطرة عليها.

وقد استفاد الصليبيون من ىذه الظروف كلها لتوسيع دائرة نفوذىم يف مدن اجلزيرة الفراتية، وإرغام سكاهنا على 
راهتم كما قال ابن األثري: "من داير بكر إىل آمد، فلم يبقوا على ُمّوْحٍد وال جاحد ومن داير تنفيذ مطالبهم، فوصلت غا

اجلزيرة إىل نصيبني ورأس العني، فاستأصلوا ما ألىلها من ااثث وعني. وأما الرقة وحران فقد كان أىلها معهم يف ذل 
لقرار، والصقوا هبم الصغار، فهم ينادون ابلويل والثبور، وصعار، واستضعاف واقتسار، كل يوم قد أذاقوىم البوار، ومنعوىم ا

                                           
 .ٖ٘ٔ( ادلرجع نفسو، صٖ)
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. من ىذا القول يتضح لنا شدة وقساوة الصليبيني يف تعاملهم مع سكان ادلناطق اليت (ٗ)ويودون لو أهنم من ساكين القبور" 
تعرض للسلب والنهب سيطروا عليها حىت اهنم يتمنون ادلوت على العيش معهم. وادلدن اليت سيطر عليها الصليبيون كانت ت

 .(٘)وفرض االاتوة
م( حىت تصدى للصليبني، وتوىل ٕٚٔٔه/ٕٔ٘وما أن جاء عماد الدين زنكي إىل احلكم يف ادلوصل سنة )

. اليت كانت لألمري حسام الدين دتراتش بن ايلغازي صاحب ماردين، فلما (ٙ)زمام مدن اجلزيرة الفراتية مبا فيها نصيبني
إىل ابن عمِو داؤود بن معني الدولة بن سقمان بن ارتق صاحب حصن كيفا، وطلب منو  حاصرىا توجو حسام الدين

ادلساعدة يف فك احلصار عن نصيبني، وأرسل رسالة على جناح طائر إىل أىايل نصيبني، يطلب معرفة من هبا من اجلند، 
لطائر الذي كان حيمل الرسالة قد مت وأنو وابن عمو سائران اليهم لنجدهتم يف مدة ال تتجاوز اخلمسة أايم، ويبدو أن ا

اسقاطو ابلقرب من خيمة عماد الدين، ومت العثور على الرسالة فقرأىا، وأمر أن يكتب أبن النجدة من االمدادات ستصل 
نصيبني خالل أكثر من عشرين يوماً، مث ارسل الرسالة إىل نصيبني على جناح طائر آخر، فلما اطلع اىل ادلدينة عليها 

عدم امكانية دفاعهم عن ادلدينة طيلة ىذه ادلدة لذلك فضلوا تسليم ادلدينة لعماد الدين زنكي حقناً للدماء، وبذلك أيقنوا ب
. مث اختذىا قاعدة عسكرية (ٚ)فشلت اخلطة اليت عملها حسام الدين مع ابن عمو داؤود وسيطر عماد الدين على نصيبني 

 .(ٛ)للهجوم على ادلدن اجملاورة

                                           
ات، ( عز الدين أبو احلسن علي بن عبد الكرمي بن عبد الواحد، التاريخ الباىر يف الدولة اآلاتبكية ابدلوصل، حتقيق: عبد القادر أمحد طليمٗ)

؛ وآمد: ىي من مدن اجلزيرة تقع على هنر دجلة وحييط هبا سور يف غاية احلصانة، ٖٖ-ٕٖص(، ٖٜٙٔدار الكتب احلديثة، )القاىرة: 
 ودتتاز أبهنا كثرية الشجر والزرع. االصطخري، ابراىيم بن دمحم بن إسحاق، ادلسالك وادلمالك، حتقيق: دمحم جابر عبد العال احليين، دار

رية مشهورة من مدن اجلزيرة بني حران ونصيبني ودنيسر وىي دنيسر اقرب، ؛ ورأس العني: ىي مدينة كبٖ٘(، صٜٔٙٔالقلم، )بريوت: 
وفيها عيون كثرية صافية جتتمع كلها يف موضع فتصب يف هنر اخلابور، وأما الرقة: فهي مدينة مشهورة تقع على الفرات يف الشمال منو 

: أيضاً مدينة مشهورة من مدن اجلزيرة وتعد قصبة داير مضر عند مصب هنر البليخ احد روافد الفرات بينها وبني حران ثالثة اايم. وحران
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ، ٜ٘، ٗٔ/ ٖوتقع على طريق ادلوصل والشام والروم. احلموي، معجم البلدان، مج

ية ، أبو شامة، شهاب الدين عبد الرمحن بن أمساعيل ادلقدسي، الروضتني يف اخبار الدولتني النور ٖٖ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص٘)
 .ٚٚ/ٔق ٔ(،جٜٙ٘ٔوالصالحية، حتقيق: دمحم حلمي دمحم، مطبعة جلنة التأليف والًتمجة، )القاىرة: 

 .ٖٗ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٙ)
؛ ابن واصل، مجال الدين دمحم بن سامل، مفرج الكروب يف اخبار بين ايوب، حتقيق: مجال الدين الشيال، ٖٚ-ٖٙ( ادلصدر نفسو، ص ٚ)

؛ وماردين: ىي من مدن داير ربيعة وفيها قلعة كبرية مشرفة على دنيسر ٖٙ-ٖ٘/ٔ(، ٖٜ٘ٔمعة فؤاد االول، )القاىرة:مطبعة جا
ونصيبني؛ اما حصن كيفا: فهي مدينة من مدن داير بكر وقلعة حصينة مشرفة على هنر دجلة تقع بني آمد وجزيرة ابن عمر. احلموي، 

 .ٕ٘ٙ/ٕ، ٖٛ/٘معجم البلدان، 
 .ٚٛ-ٙٛعماد الدين زنكي، ص  ( خليل،ٛ)
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واليت تتألف من والايت يعني عليها  (ٜ)خاضعة للدولة االاتبكية اليت أسسها عماد الدين زنكيوبقيت نصيبني 
رلموعة من الوالة يطلق عليها اسم النواب أو العمال، وخيتص الوايل ابإلشراف على شؤون الدولة، كما انو مسؤول عن 

، وحفظ تلك القالع، (ٓٔ)هتم وحشدىا ابجلندمحايتها من االخطار اخلارجية، لذلك حرص الوالة على حتصني قالع والاي
وأيضاً تعمري ما دعت احلاجة إىل عمارتو، وادخار آالت احلرب واالعتناء بغلق ابواب القلعة وفتحها. وتفقد احواذلا يف كل 

ياتو ، فضاًل عن مهمات الوايل ادلالية والعسكرية االخرى، مثل مساعدة األمري عماد الدين زنكي يف عمل(ٔٔ)صباح ومساء
 .(ٕٔ)احلربية سواء أكان من خالل امدادِه ابجلند وادلرية، أو بتوسيع مناطق الوالية والدفاع عنها ضد ىجمات االعداء

ومن الوالة الذين تولوا نصيبني يف عهد عماد الدين زنكي، الوايل مجال الدين أبو جعفر دمحم بن علي بن ايب 
رة عريقة فقد توىل أبوه مناصب مهمة يف بالد السلطان السلجوقي منصور ادلعروف ابجلواد االصفهاين، وكان من اس

م(، ودلا ولدَّ مجال الدين عين بتأديبو مث ادخلو يف ٕٜٓٔ-ٕٚٓٔىـ/٘ٛٗ-٘ٙٗملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي )
ا م(، فأظهر كفاية ومقدرة يف عملو، ودلٖٓٔٔ-ٚٔٔٔىـ/ٕ٘٘-ٔٔ٘خدمة ديوان السلطان زلمود بن دمحم بن ملكشاه )

. إال إنو ادلصادر التارخيية مل تذكر سنة (ٖٔ)ويل عماد الدين زنكي ادلوصل استصحب معو مجال الدين وقربو وواله نصيبني
. (ٗٔ)م(ٖٖٔٔىـ/ٕٛ٘توليو نصيبني. مث ترقى يف مناصبو االدارية واصبح وزيرًا لدولة عماد الدين زنكي يف ادلوصل سنة )

. وادلعروف أن اقطاع (٘ٔ)حد أمراء عماد الدين الكبار ويدعى أبو بكر البكجيوبعد تسلمو الوزارة، أُقطعت نصيبني أل
. واتبع ىذا النوع من التولية عماد (ٙٔ)ادلدن ىو نوعًا خاصًا من التولية االدارية العامة وىي بعيدة عن الالمركزية يف ادارهتا

                                           
 .ٚٓٔ/ ٔق ٔ؛ أبو شامة، الروضتني، جٗٚ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٜ)
 .ٕٕٛ(، ص ٜ٘ٚٔ، دار الفكر العريب، )مصر: ٔ( عبد الرؤوف، عصام الدين، بالد اجلزيرة يف اواخر العهد العباسي، طٓٔ)
، دار الكتب ادلصرية، ٔصناعة االنشا، ترمجة: دمحم حسني مشس الدين، ط ( القلقشندي، أبو العباس امحد بن علي، صبح االعشى يفٔٔ)

 .ٕٗ/ٗ(، ٜٚٛٔ)بريوت: 
 .ٜٕٗ( خليل، عماد الدين زنكي، ص ٕٔ)
( ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين امحد بن دمحم بن أيب بكر، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، حتقيق: احسان عباس، دار الفكر، ٖٔ)

 .٘ٗٔ-ٖٗٔ/٘(، ٜٚٚٔ)بريوت: 
: ( ابن ادلستويف،  شرف الدين أبو الربكات مبارك بن أمحد األربلي، اتريخ اربل ادلسمى نباىة البلد اخلامل مبن ورده من األماثل، حتقيقٗٔ)

 .ٛ٘/ٕ(، قٜٓٛٔسامي الصقر، دار الرشيد للنشر، )بغداد: 
 .ٜٚ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٘ٔ)
عبد دمحم، االحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري/الثاين عشر ( الرويشدي، سوادي ٙٔ)

 .ٕ٘ٗ(، ص ٜٜٛٔ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد: ٔادليالدي، ط
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اليت  (ٚٔ)دلقطع بدوره بًتتيب امور تلك ادلدينةالدين عندما كان يسيطر على مدينة معينة، يقطعها ألحد أمرائو، ويقوم ا
تتعلق ابلدفاع عنها، وامداد جيوش زنكي بقوات من عنده يف حاالت القتال فضاًل عن واليتو كوايل من قبل زنكي على 

 .(ٛٔ)تلك ادلدينة
. وبعد (ٕٓ)م(ٙٗٔٔىـ/ٔٗ٘إىل أن استشهد عماد الدين زنكي سنة ) (ٜٔ)وبذلك استمر ابو بكر مقطعًا ذلا

-ٔٗ٘ذلك اصبح احلاكم على نصيبني وعلى ادلوصل أيضًا سيف الدين غازي األول بن عماد الدين زنكي )
 .(ٕٔ)م(ٜٗٔٔىـ/ٗٗ٘م(، واستمرت اتبعة لو إىل ان تويف ابدلوصل سنة )ٜٗٔٔ-ٙٗٔٔىـ/ٗٗ٘

م( على أمالك ٜٙٔٔ-ٜٗٔٔىـ/٘ٙ٘-ٗٗ٘وبوفاة سيف الدين غازي سيطر أخوه قطب الدين مودود )
م(، فتوىل حكم ادلدينة بعده ولده سيف الدين ٜٙٔٔىـ/٘ٙ٘جلزيرة الفراتية مبا فيها نصيبني إىل أن تويف سنة )أخيو اب

، فبقيت يف يده إىل أن دتكن عمو نور الدين (ٕٕ)م( مبوجب وصية من أبيوٓٛٔٔ-ٜٙٔٔىـ/ٙٚ٘-٘ٙ٘غازي الثاين )
ليها، وكان ذلك يف سنة م( من السيطرة عٖٚٔٔ-ٙٗٔٔىـ/ٜٙ٘-ٔٗ٘زلمود بن زنكي حاكم حلب )

. وعهد نور الدين حكم نصيبني إىل ابن اخيو عماد الدين زنكي الثاين ابن قطب الدين (ٖٕ)م(ٓٚٔٔىـ/ٙٙ٘)
م(، فرجعت بعدىا إىل حكم ٖٚٔٔىـ/ٜٙ٘، واستمرت نصيبني اتبعة لنواب نور الدين إىل أن تويف يف سنة )(ٕٗ)مودود

. مث توىل حكمها (ٕ٘)(ٓٛٔٔىـ/ٙٚ٘ت يف يد نوابو حىت وفاتو سنة )سيف الدين غازي الثاين صاحب ادلوصل، وبقي
إىل أن دتكن السلطان  (ٕٙ)م(ٖٜٔٔ-ٓٛٔٔىـ/ٜٛ٘-ٙٚ٘بعده أخوه عز الدين مسعود األول بن قطب الدين مودود )

                                           
(، ٜٙٙٔخ، دار بريوت للطباعة، )بريوت: ( ابن االثري، عز الدين أبو احلسن علي بن عبد الكرمي بن عبد الواحد، الكامل يف التاريٚٔ)

ٔٓ/ٙ٘ٓ. 
 .ٕٛٔ( خليل، عماد الدين زنكي، ص ٛٔ)
 .ٜٚ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٜٔ)
 .ٛٓٔ-ٚٓٔ/ٔق ٔ( أبو شامة، الروضتني، جٕٓ)
رة، حتقيق: حيىي عبارة، وزارة الثقافة ( ابن شداد، عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم، االعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزئٕ)

 .ٖٖٔ/ٔق ٖ(، جٜٛٚٔواإلرشاد القومي، )دمشق: 
 ( ادلصدر نفسو واجلزء والصفحة.ٕٕ)
، الدار ادلصرية للتأليف ٔ( ابن شداد، هباء الدين يوسف بن رافع، النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية، حتقيق: مجال الدين الشيال، طٖٕ)

 .ٗٗ(، ص ٜٗٙٔوالًتمجة، )مصر: 
، مؤسسة االعلمي، )بريوت: ٕ( اليافعي، أبو دمحم عبد هللا ادلكي، مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يتبعو من حوادث الزمان، طٕٗ)

ٜٔٚٓ ،)ٖ/ٗٓٚ. 
 .ٖٗٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٕ٘)
 ( ادلصدر نفسو واجلزء والصفحة.ٕٙ)
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ا ، لتدخل ادلدينة يف مرحلة جديدة من الصراع عليه(ٕٚ)م(ٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘صالح الدين االيويب من السيطرة عليها سنة )
 بني االاتبكة واأليوبيني وما جرى بينهما من أحداث.

 م(5255-5552هـ/551-175اثنياً: عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد دولة بين أيوب )
م( إىل السيطرة على مدن ٖٜٔٔ-ٖٚٔٔىـ/ٜٛ٘-ٜٙ٘لقد سعى السلطان صالح الدين يوسف بن ايوب )

أمهية سياسية وعسكرية تتعلق بنفوذه يف ادلنطقة وىيمنتو على احلكام اجلزيرة الفراتية، ومن ضمنها نصيبني، دلا ذلا من 
احملليني، وأراد من ذلك تكوين دولة موحدة دتتد من مشال العراق إىل الشام ومصر من أجل حتقيق اذلدف االمسى وىو 

 .(ٕٛ)اجلهاد ضد الصليبيني
رب الفرات إىل اجلزيرة، وسيطر م( عندما عٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘وكانت بداية دخول صالح الدين نصيبني يف سنة )

، مث أقام ابدلدينة فًتة من الزمن ليصلح امورىا (ٜٕ)على مدهنا، وبعد زلاصرتو للمدينة لعدة أايم دتكن من دخوذلا
. وقد عمل السلطان صالح الدين على تعيني وايل على كل مدينة، وأختصت مسؤولية ىذا الوايل ابلدفاع عن (ٖٓ)الداخلية

ة على األمن والسالم فيها، فضاًل عن تقدمي ادلساعدة العسكرية وادلالية لصالح الدين يف حالة تعرض الدولة ادلدينة واحملافظ
. وكان الوايل على نصيبني من قبل صالح الدين ىو حسام الدين أبو اذليجاء السمني الذي توالىا (ٖٔ)لألخطار اخلارجية

واليتو للمدينة لفًتة طويلة، ألنو أساء معاملة أىل ادلدينة، فشكى م( غري أن ىذا الوايل مل تستمر ٕٛٔٔىـ/ ٛٚ٘يف سنة )
، يف السنة اليت (ٖٖ)، وعني دمحم بن مروان واليًا بدلو(ٕٖ)األىايل ىذا الوايل للسلطان، ولذلك عزلو صالح الدين عن واليتو

ين زنكي الثاين بن قطب ، وسلمت نصيبني بعد ذلك إىل عماد الد(ٖٗ)م(ٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘عزل فيها أبو اذليجاء وىي سنة )

                                           
 .ٕ٘ٓ/٘؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، ٚ٘ة، ص ( ابن شداد، النوادر السلطانيٕٚ)
(، ٜٔٛٔم(، دار الرشيد للنشر، )بغداد: ٕٓ٘ٔ-ٛٙٔٔىـ/ٛٗٙ-ٗٙ٘( التكرييت، زلمود ايسني، االيوبيون يف مشال الشام واجلزيرة )ٕٛ)

 .ٚٛص 
 .ٖٛٗ/ٔٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٜٕ)
(، مؤسسة عبداحلميد شومان، ٜٛٚٔ، )عمان: ٔشامي، حتقيق: فالح صاحل حسني، ط( االصفهاين، عماد الدين دمحم بن دمحم، الربق الٖٓ)

 .ٛٔٔ/ٕ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٖٔ/٘
 .ٖٖٓ( التكرييت، األيوبيون يف مشال الشام، ص ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( ابن واصل، مفرج الكروب، ٕٖ)
 .ٖٗٔ/ ٔق ٖ( ابن شداد، األعالق اخلطرية، جٖٖ)
، ادلطبعة احلسينية ادلصرية، )القاىرة: ٔ؛ أبو الفداء، عماد الدين إمساعيل، ادلختصر يف أخبار البشر، طٛٚٗ/ٔٔ( ابن اآلثري، الكامل، ٖٗ)

ٜٔٓٚ ،)ٖ/ٙ٘. 
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م( عوضًا عن مدينة حلب اليت اسًتدىا منُو صالح الدين وذلك يف سنة ٜٚٔٔ-ٓٚٔٔىـ/ٜٗ٘-ٙٙ٘الدين مودود )
 .(ٖ٘)م(ٖٛٔٔىـ/ٜٚ٘)

، سعى كل من حاكم ادلوصل عز الدين مسعود االول (ٖٙ)م(ٖٜٔٔىـ/ٜٛ٘وبعد وفاة صالح الدين سنة )
زنكي الثاين حاكم سنجار ونصيبني إىل اسًتجاع ادلدن اليت سبق أن م( وعماد الدين ٖٜٔٔ-ٓٛٔٔىـ/ٜٛ٘-ٙٚ٘)

، والذي شجعهما على ذلك ان صالح الدين قبل وفاتو قد قسم بالده بني اخوتو (ٖٚ)سيطر عليها صالح الدين
 ، لذلك خرج عز الدين مسعود يف السنة نفسها جبنده من ادلوصل إىل نصيبني، حيث التقى بو ىناك اخوه(ٖٛ)واوالده

م( وكان مقيمًا قرب ٕٛٔٔ-ٜ٘ٔٔىـ/٘ٔٙ-ٕٜ٘عماد الدين زنكي الثاين، ومن نصيبني اجتها للقاء ادللك العادل )
حران، وقد عزم ادللك العادل على زلاربتهما، إال أن عز الدين تعرض دلرض مفاجئ، فاضطره للعودة إىل ادلوصل مع انئبو 

د مع أخيو عماد الدين زنكي لكي يكمل ادلفاوضات وإقرار الصلح مع رلاىد الدين قادياز وقلة من جنده، وترك سائر اجلن
م(، فكانت ادلدة ٖٜٔٔىـ/ٜٛ٘ادللك العادل، مث عاد عماد الدين إىل سنجار، أما عز الدين فقد تويف يف ادلوصل سنة )

الذي توىل ادارة نصيبني  ، وال تذكر ادلصادر التارخيية النائب(ٜٖ)ما بني وفاتو ووفاة ادللك الناصر صالح الدين ستة أشهر
 من قبلو.

وتوجو ادللك العادل إىل الرقة واخلابور وسيطر عليهما، مث توجو إىل نصيبني ونزل ابلقرب منها، فأتتو ُرسل عماد 
، وظل عماد الدين زنكي حيكم نصيبني مبوجب اتفاق الصلح بينو وبني ادللك (ٓٗ)الدين حاكم سنجار لطلب الصلح

-ٜٚٔٔىـ/ٙٔٙ-ٜٗ٘، فخلفو يف حكمها ابنو قطب الدين دمحم )(ٔٗ)م(ٜٚٔٔىـ/ٜٗ٘نة )العادل إىل ان تويف س
 .(ٕٗ)م(ٜٕٔٔ

م( أصبحت نصيبني أيضًا حتت سيطرة حاكم ادلوصل نور الدين ارسالن شاه ٜٚٔٔىـ/ٜٗ٘ويف سنة )
يبني، م( بعد ان حاول نواب عماد الدين زنكي حاكم سنجار أن ديدوا ملكهم خارج نصٕٓٔٔ-ٖٜٔٔىـ/ٚٓٙ-ٜٛ٘)

                                           
؛ احلنبلي، أبو الربكات امحد بن ابراىيم، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب، حتقيق: انظم رشيد، ٖٛٔ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٖ٘)

 .٘ٓٔ(، ص ٜٜٚٔعة، )بغداد: دار احلرية للطبا
 .ٙٔ/ٖ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٘ٙ/ٕ( أبو شامة، الروضتني، ٖٙ)
 .ٜٜ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٖٚ)
 .ٙٔٔ( احلنبلي، شفاء القلوب، ص ٖٛ)
 .ٕٓ-ٛٔ/ٖ( ابن واصل، مفرج الكروب، ٜٖ)
 .ٕٕٙ/ٕ؛ أبو شامة، الروضتني، ٜٕٔ/ٖ( ابن العدمي، زبدة احللب، ٓٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٔٗ)
 .ٕٕٚ/ٕ؛ أبو شامة، الروضتني، ٕٖٔ/ٕ( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ٕٗ)
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. شلا حدى بنور الدين السري إىل نصيبني والسيطرة عليها، بعد ان دخل يف قتال (ٖٗ)فسيطروا على قرى من اعمال ادلوصل
 .(ٗٗ)مع ابن عمو قطب الدين بن عماد الدين زنكي الذي سيطر على نصيبني بعد وفاة ابيو وانتهت هبزدية قطب الدين

ادل بدمشق، مستنجدًا بو على نور الدين ارسالن شاه، إلعادة ونتيجة لذلك اجتو قطب الدين إىل ادللك الع
نصيبني لو فوافق ادللك العادل على ىذا الطلب، إال ان نور الدين مل يدم حكمو طوياًل يف نصيبني، بسبب انتشار 

الدين، األمر االمراض بني جنده شلا اضطره العودة إىل ادلوصل مع وصول ادللك العادل إىل اجلزيرة الفراتية لنجدة قطب 
، ففي ىذه (ٙٗ)م(ٖٕٓٔىـ/ٓٓٙ، وظلت حتت حكمة حىت سنة )(٘ٗ)الذي أدى إىل إعادة سيطرة قطب الدين عليها

السنة سعى ادللك العادل إىل استمالة قطب الدين إىل جانبو وكسب أتييده، فلم يرَض بذلك نور الدين ارسالن، فقرر 
، وقد استنجد قطب الدين (ٚٗ)نة، وسيطر عليها ما عدا قلعتهاالسري إىل نصيبني على رأس جيش كبري وحاصر ادلدي

م( فلىب النداء، وخرج من حران إىل نصيبني دلالقاة جيش ٖٕٚٔ-ٕٔٓٔىـ/ٖ٘ٙ-ٜٛ٘ابألشرف موسى بن العادل )
، وعودة نصيبني إىل حكم قطب الدين، وكان ذلك سنة (ٛٗ)نور الدين، وانتهى الصراع هبزدية نور الدين

، بسبب العداوة (ٓ٘)م( عند ذلك اصبحت حتت حكم ادللك العادلٜٕٓٔىـ/ٙٓٙإىل سنة ) (ٜٗ)م(ٕٗٓٔىـ/ٔٓٙ)
اليت كانت بني قطب الدين وبني ابن عمو نور الدين ارسالن شاه حاكم ادلوصل، فاستغل االخري ىذا ادلوقف لصاحلو بعد 

ىذا االتفاق أخذ نور الدين جزيرة ابن ، ومبوجب (ٔ٘)اتفاق بينو وبني ادللك العادل على اقتسام بالد قطب الدين بينهما
الذي حكمها إىل أن تويف  (ٖ٘)، يف حني بقيت سنجار لقطب الدين يف مقابل أن أيخذ ادللك العادل نصيبني(ٕ٘)عمر

                                           
؛ الغساين، امساعيل بن العباس، العسجد ادلسبوك واجلوىر احملكوك يف طبقات اخللفاء ٕٜٔ-ٜٔٔ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٖٗ)

 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕ(، ٜ٘ٚٔود عبد ادلنعم، دار البيان، )بغداد: وادللوك، حتقيق: شاكر زلم
 .ٜٚ/ٖ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٗٗ)
 .٘ٗٔ؛ التكرييت، زلمود ايسني، االيوبيون، ص ٖٔٔ( ابن االثري، التاريخ الباىر، ص ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٙٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٖبن واصل، مفرج الكروب، ( اٚٗ)
 .ٜٕٔ؛ احلنبلي، شفاء القلوب، ص ٖٜٔ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٛٗ)
 .ٜٗٔ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٜٗ)
لذيل على ؛ أبو شامة، عبد الرمحن بن امساعيل، تراجم رجال القرنني السادس والسابع ادلعروف ابٓٙٔ/ٖ( ابن العدمي، زبدة احللب، ٓ٘)

 .ٚٙ(، دار اجليل، ص ٜٗٚٔ، )بريوت: ٕالروضتني، تصحيح: دمحم زاىد بن احلسن الكوثري، ط
 .ٕٗٛ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ٔ٘)
 .ٜٕٔ( احلنبلي، شفاء القلوب، ص ٕ٘)
 .ٜٚٔ/ٖ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٖ٘ٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٖ٘)
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لتدخل بعد ذلك مرحلة جديدة ضمن سلسلة احلكام الذين سيطروا عليها يف عهد بدر  (ٗ٘)م(ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙسنة )
 الدين لؤلؤ حاكم ادلوصل.

 م(5215-5255هـ/515-551لثاً: عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد بدر الدين لؤلؤ )اث
م( ااتبكًا للملك القاىر عز الدين مسعود الثاين بن نور الدين ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙكان بدرالدين لؤلؤ قبل عام )
نوات، م(، وكان عمره حني توىل احلكم عشر سٕٛٔٔ-ٕٓٔٔىـ/٘ٔٙ-ٚٓٙأرسالن شاه الذي توىل حكم ادلوصل )

فعهد ابوه بشؤون احلكم إىل مدبر دولتو بدر الدين لؤلؤ، دلا ُعرف عنو من رجاحة العقل وحسن السياسة، وىذه الصفات 
. وكانت نصيبني يف ىذه (٘٘)م(ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙساعدتو ان يستبد ابلسلطة لنفسو بعد وفاة عز الدين مسعود الثاين سنة )

، مبوجب العالقة الطيبة والتحالف الذي كان بني بدر الدين لؤلؤ وبني ادللك األشرف (ٙ٘)السنة اتبعة حلكم بدر الدين لؤلؤ
، وجتسدت ىذه العالقة من خالل (ٚ٘)األيويب حيث تعهد كل من الطرفني بتقدمي ادلساعدة العسكرية للطرف اآلخر

 ادلثالني اآلتيني:
ع جند نصيبني، دلساعدة ادللك األشرف م( حني قام بدر الدين لؤلؤ ابالتفاق مٕٛٔٔىـ/٘ٔٙاألول: يف سنة )

، حيث استمالو مظفر الدين أيب (ٛ٘)يف القضاء على حركة التمرد اليت قام هبا أحد امرائو وىو أمحد بن علي بن ادلشطوب
م( أمري اربل الذي كان على عداء مع ٖٖٕٔ-ٜٓٔٔىـ/ ٖٓٙ-ٙٛ٘سعيد كوكبوري بن زين الدين أبو احلسن علي )

قد دتكن بدر الدين من القاء القبض عليو، وارسالو إىل ادللك األشرف الذي اعتقلو يف السجن إىل ، ف(ٜ٘)ادللك االشرف
 .(ٓٙ)أن مات

م( عندما اراد سكان قلعيت اذلكارية والزوزان الكرديتني االنضمام ٕٕٔٔىـ/ٛٔٙوالثاين: ىو ما حدث يف سنة )
م عماد الدين زنكي بن نور الدين ارسالن شاه حاكم إىل حكم ادلوصل، بسبب الضرائب الباىظة اليت كان يفرضها عليه

                                           
 .ٛٚ/٘ات األعيان، ( ابن خلكان، وفيٗ٘)
 .ٖ٘ٔ؛ التكرييت، األيوبيون يف مشال الشام، ص ٔٚٔ/ٕ( ابن ادلستويف، اتريخ أربل، ق٘٘)
-ٜٕٓٔىـ/ٓٙٙ-ٙٓٙ؛ الرويشدي، سوادي عبد دمحم، امارة ادلوصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ )ٖٖٛ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل، ٙ٘)

 .ٔٗٔ(، مطبعة االرشاد، ص ٜٔٚٔ، )بغداد: ٔم(، طٕٔٙٔ
 .ٛ٘ٔ( التكرييت، االيوبيون يف مشال الشام، ص ٚ٘)
( ابن ادلشطوب: عماد الدين أبو العباس امحد بن علي وادلشطوب لّقب بو والده، كان من امراء الدولة الصالحية. ينظر: ابن خلكان، ٛ٘)

 .ٓٛٔ/ٔوفيات االعيان، 
 .ٜٛٔ/ٖ( ابن العدمي، زبدة احللب، ٜ٘)
 .ٛٛ-ٚٛ( الرويشدي، إمارة ادلوصل، ص ٓٙ)
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ىاتني ادلنطقتني، فاستجاب بدر الدين لؤلؤ لطلب السكان مستمداً ادلساعدة من ادللك االشرف، شلا ادى إىل رحيل عماد 
 .(ٔٙ)الدين

 م( طمع ادللك الصاحل صلم الدين ايوب بن ادللك الكامل بنصيبنيٖٕٙٔىـ/ٖ٘ٙوبعد وفاة ادللك االشرف )
، فساءت العالقة بينو وبني بدر الدين لؤلؤ الذي اخرجو منها، فاستنجد ادللك الصاحل ابلدولة اخلوارزمية (ٕٙ)وسيطر عليها

، إال اهنم مل يستمروا حبكمها (ٖٙ)يف داير مضر، فاستجابوا لذلك وسيطروا على نصيبني واجربوا بدر الدين على تركها
م( ٕٛ٘ٔ-ٖٕٙٔىـ/ٛ٘ٙ-ٖٗٙر صالح الدين ابو ادلظفر يوسف الثاين )حيث اخرجهم منها حاكم حلب ادللك الناص

، شلا فسح اجملال لبدر الدين أن يسًتجع نصيبني ودارا ابالتفاق (ٗٙ)م( بسبب سوء العالقة بينهمإٓٗٔىـ/ٖٛٙيف سنة )
دينة إىل الدولة ، غري ان ذلك مل يدم طوياًل، ألنو سلم ادل(٘ٙ)مع حاكم حلب، حيث اخذ ادلدينة وترك دارا حلاكم حلب

، وبعد اهنزام اخلوارزمية أمام ادلغول وتركهم لنصيبني، (ٙٙ)م( بسبب تعاظم نفوذىم وخطرىمٕٔٗٔىـ/ٜٖٙاخلوارزمية سنة )
سيطر عليها ادللك الناصر اثنية واقطعها حلاكم ماردين صلم الدين ايلغازي، وحاكم ادلوصل، وحاكم كيفا ادللك ادلعظم بن 

، غري ان الذي (ٚٙ)دين ايوب، وكان يهدف من وراء ذلك توحيد القوى يف اجلزيرة ضد ىجمات ادلغولادللك الصاحل صلم ال
م( وظلت حتت حكمو حىت سنة ٕ٘ٗٔىـ/ٖٗٙحصل ان حاكم ماردين سيطر على نصيبني سنة )

 .(ٛٙ)م(ٕٚٗٔىـ/٘ٗٙ)

                                           
 .ٔٗٔ( ادلرجع نفسو، ص ٔٙ)
 ٔ(، جٜٙ٘ٔ، مطبعة جلنة التأليف، )القاىرة: ٕ( ادلقريزي، أمحد بن علي، السلوك دلعرفة دول ادللوك، تصحيح: دمحم مصطفى زايدة، طٕٙ)

 .ٕٚ٘/ٔق
وارزميا، وقد فتحت خوارزم ؛ والدولة اخلوارزمية: تقع شرقي فرثية وتعرف قصبتها ابسم خٖٙٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٖٙ)

م( ولقب خوارزم شاه إىل التونتاش الذي واله زلمود عليها وابنائو حىت سقوط ٚٔٓٔىـ/ٛٓٗعلى يد السلطان زلمود السلجوقي سنة )
م(، ٚ٘ٔٔىـ/ٕ٘٘م( وظلت خوارزم اتبعة للبيت السلجوقي إىل حني وفاة السلطان سنجر سنة )ٔٗٓٔىـ/ٕٖٗىذه األسرة سنة )

خوارزم يف عهد خلفاء السلطان سنجر ان حتتل مكانتها شيئًا فشيئًا ومن مث اصبح حامل لقب خوارزم شاه ديكن أن يُعد  واستطاعت
خليفة سالطني السالجقة يف ملكهم آبسيا الصغرى. ينظر: فاير، دائرة ادلعارف اإلسالمية، ترمجة: إبراىيم زكي خورشيد وآخرون، 

 .ٙ، ٖ/ٜ(، مادة "خوارزم"، ٖٖٜٔ)طهران: 
 .ٖٙٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٗٙ)
؛ ودارا: بلدة يف حلف جبل بني نصيبني وماردين وىي ذات بساتني ومياه جارية. احلموي، معجم ٜٕ٘/ٖ( ابن العدمي، زبدة احللب، ٘ٙ)

 .ٛٔٗ/ٕالبلدان، 
 .ٕٗٔ؛ الرويشدي، امارة ادلوصل، ص ٜٖٓ/ٕق ٔ( ادلقريزي، السلوك، جٙٙ)
 .ٖٚٔ/ٔق ٖاد، االعالق اخلطرية، ج( ابن شدٚٙ)
 .ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٔق ٖ( ادلصدر نفسو، جٛٙ)
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-ٓٗٙابهلل ) ففي ىذه السنة وصل إىل نصيبني الشيخ صلم الدين الباذرائي رسول اخلليفة ادلستعصم
م( واصلح بني حاكم ادلوصل وحاكم ماردين على أن تكون نصيبني على وفق االتفاق الذي قرره ٕٛ٘ٔ-ٕٕٗٔىـ/ٙ٘ٙ

ادللك الناصر حاكم حلب، حيث كان قد أجرب حاكم ماردين صلم الدين ايلغازي على التنازل عنها، اال ان بدر الدين 
م( ٜٕٗٔىـ/ٚٗٙلفًتة قصرية إىل سنة ) (ٜٙ)م( وسيطر عليهإٛٗٔ-ـىٙٗٙنقض ىذا االتفاق وتوجو إىل نصيبني سنة )

 .(ٓٚ)حيث دتكن الناصر من االستيالء عليها بعد مواجهة بني عسكر بدر الدين والعساكر احللبية قرب نصيبني
وبعد ذلك أراد حاكم ادلوصل بدر الدين لؤلؤ اسًتجاع نصيبني، فتوسط عند اخلليفة ادلستعصم ابهلل، لكي يقنع 

دللك الناصر يف نصيبني ابلتنازل عنها، ومت التنازل عنها مقابل مبلغ سنوي من ادلال يدفعو بدر الدين للملك الناصر، ا
وكذلك عمل بدر الدين على تعويض حاكم ماردين صلم الدين ايلغازي عن بعض قرى نصيبني اليت اخذىا مبدن ماكسني 

م( عندما سيطر عليها ٖٕ٘ٔىـ/ٔ٘ٙ يد بدر الدين لؤلؤ إىل سنة )واجملدل، وبعض قرى اخلابور، وىكذا بقيت نصيبني يف
م(، مث سعى رسول اخلليفة الشيخ صلم الدين الباذرائي للصلح بني حاكم ماردين ٕ٘٘ٔىـ/ٖ٘ٙحاكم ماردين إىل سنة )

 .(ٔٚ)م(ٕٛ٘ٔىـ/ٚ٘ٙوبدر الدين، فأصبحت نصيبني من حصة األخري حىت وفاتو يف سنة )
اتبعة إلمارة ادلوصل، حيث كانت سياستو مع ادلدن اليت سيطر  (ٕٚ)بدر الدين لؤلؤ وكانت نصيبني يف عهد

عليها، ومنها نصيبني تقوم على اساس تعيني والة ذلذه ادلناطق، والوالة ادلعيّنون من قبل بدر الدين لؤلؤ يتم تقييدىم 
ة أو قرية، بل انو قد دينح بعض بسلطة مركزية يشرف عليها، لذلك ليس من الضروري ان يعني حاكم خاص لكل مدين

ادلدن حلاكم واحد يشرف على شؤوهنا النواب، كما أن احلكام الذي يعيّنهم بدر الدين لؤلؤ مل يكونوا حكاماً دائميني، فلم 
 .(ٖٚ)يلبثوا ان يعودوا إىل ادلوصل بعد ترتيب االمور االدارية لتلك ادلدينة

، وبرزت ىذه الوظيفة يف جيش بدر (ٗٚ)مبجموعة من اجلند ومن اىم اعمالو يف نصيبني تنصيبو شحنة مزودة
، واقتصرت مهمتو على الدفاع عن ادلدينة ضد االخطار اخلارجية، وأصدار (٘ٚ)الدين لؤلؤ واليت تعين احلاكم العسكري

مع جيشو مدة األوامر إىل اجلند ابدلرابطة على احلدود، دلنع تسرب العدو إىل الداخل، وكان ذلك يتطلب منو االقامة فيها 
                                           

 .ٕٗٔ؛ الرويشدي، امارة ادلوصل، ص ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٜٙ)
 .ٕٔٗ( احلنبلي، شفاء القلوب، ص ٓٚ)
الك بن طوق من داير ربيعة، أما ؛ وماكسني: بلد ابخلابور قريب من رحبة مٖٛٔ-ٖٛٔ/ٔق ٖ( ابن شداد، االعالق اخلطرية، جٔٚ)

 .ٚ٘، ٖٗ/٘اجملدل: بلد طيب ابخلابور إىل جانبو تل عليو قصر وفيو أسواق كثرية. احلموي، معجم البلدان، 
 .ٖٖٛ/ٕٔ( ابن االثري، الكامل يف التاريخ ، ٕٚ)
 .ٜٚٔ( الرويشدي، امارة ادلوصل، ص ٖٚ)
سلتصر الدول، تصحيح: أنطون صالحاين اليسوعي، دار الرائد اللبناين، )بريوت: ( ابن العربي، غرغريوس أبو الفرج بن أىرون، أتريخ ٗٚ)

 .ٔٗٔ(، ص ٖٜٛٔ
 .ٕٙ( الرويشدي، امارة ادلوصل، ص ٘ٚ)
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أطول، لضمان محاية ادلدينة خالل تلك ادلدة، والظاىر أن إبقاء بدر الدين لؤلؤ لقوات الشحنة يف ادلناطق التابعة 
للموصل، ومنها نصيبني ابضلسار االخطار ادلهددة ذلا حيث تتلقى بعد ذلك االوامر اليت تقضي ابالنسحاب والعودة إىل 

م( أمريًا على نصيبني عندما ٕٓٗٔىـ/ ٖٛٙ. ونصَّب بدر الدين لؤلؤ يف سنة )(ٙٚ)ادلوصل فتنتهي بذلك مهمة الشحنة
، إال أنو ال نعرف اسم ىذا األمري الذي عينو بدر الدين لؤلؤ على (ٚٚ)سيطر عليها حيث يقوم ىذا األمري حبراستها

 نصيبني.
 

 اخلامتة:
 توصل البحث إىل مجلة نتائج ديكننا امجاذلا مبا أييت:

ادلوصل يف الفًتة ما بني )القرن السادس والسابع اذلجري/الثاين عشر والثالث عشر ادليالدي( قاعدة بالد تعد مدينة  .ٔ
اجلزيرة الفراتية وذات موقع مهم ابلنسبة للبالد اجملاورة، وكان ذلا دوراً سياسيًا كبريًا يف ادلنطقة دتثل بنفوذ وقوة احلكام 

يضاً أحد اىم مدن اجلزيرة الفراتية نظراً للموقع اجلغرايف ادلميز الذي دتتعت ادلسيطرين عليها وكذلك نصيبني اليت تعد أ
 بو لكوهنا مدينة حدودية.

وصلت غارات الصليبيني إىل نصيبني فضاًل عن العديد من مدن اجلزيرة الفراتية االخرى قبل أن يسيطر عماد الدين  .ٕ
 ليها.زنكي على نصيبني غري انو دتكن من انقاذ ادلدينة بسيطرتو ع

سعى كل من االاتبكة وااليوبيني وحىت بدر الدين لؤلؤ إىل السيطرة على نصيبني، نظراً دلوقعها اجلغرايف ادلهم وامهيتها  .ٖ
االقتصادية، لذلك اىتموا بتعيني الوالة عليها، وأحياانً ان ىؤالء احلكام من االاتبكة وااليوبيني وبدر الدين لؤلؤ كانوا 

اختصت مهمة الوايل يف االشراف على شؤون الوالية، كما انو مسؤول عن محايتها من ىم انفسهم والة عليها، و 
االخطار اخلارجية، غري انو كانت ىناك صراعات سياسية فيما بينهم من أجل ادلصاحل الشخصية، وىذا أثر على 

ة عليها أطول مدة احلالة السياسية يف ادلدينة، شلا جعل الرغبات والطموح السياسي يتحكمان هبا ألجل السيطر 
شلكنة، ومبا أن دولة االاتبكة ودولة بدر الدين لؤلؤ كاان يتمركزان يف مدينة ادلوصل، لذلك كانت نصيبني اتبعة سياسياً 

 دلدينة ادلوصل.

                                           
 .ٛٓٔ( ادلرجع نفسو، ص ٙٚ)
 .ٕٙ؛ الرويشدي، إمارة ادلوصل، ص ٕٓ٘/ٖ( ابن العدمي، زبدة احللب، ٚٚ)


