مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
لخامس
ا
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اتريخ قبول النشرٕٕٕٓ/ٕ/ٕٓ:

اتريخ استالم البحثٕٕٓٔ /ٕٔ /ٛ :

اؾؽوارث اؾطبيعية ػي اؾجزيرة اؾفراتية
ؿن اؾقرن اؾرابع حتى اؾدابع اؾكجري
(000-203هـ3203-932/م)
Natural disasters in Al-Djazīra
From the fourth century to the seventh century AH

أ.م.د .حدين عؾي
ترؽيا -جاؿعة آغري
اؾتخصص اؾدؼيق :اؾتاريخ اإلدماؿي
Dr. Hüseyin ALİ/ AĞRI İBRAHİM
ÇEÇEN ÜNİVERSİTEİSİİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ass.Prof.Dr. Huseyin Ali
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES-AGRI
IBRAHIM CECEN UNIVERSITY-TURKEY

()392

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
لخامس
ا
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ملخص البحث:

تعترب الكوارث الطبيعية على سلتلف أنواعها قددياً وحديثاً خطراً حقيقياً على حياة اإلنسان واحليوان والنبات
والبيئة الطبيعة بشكل عام ،وألن اجلزيرة الفراتية أبقسامها يف تركيا وسوراي والعراق شكلت زلوراً اسًتاتيجياً مهماً خالل فًتة
العصور الوسطى نظراً دلوقعها وأمهيتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فقد مت اختيارىا كمنطقة لدراسة الكوارث
الطبيعية اليت حدثت خالل الفًتة ادلمتدة من القرن الرابع حىت السابع اذلجري ،وقد قدمت ىذه الدراسة فكرة عامة عن
خصائص منطقة اجلزيرة الفراتية وطبيعتها اجلغرافية مث مت احلديث عن الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف منطقة اجلزيرة الفراتية
وأنواعها كالفيضاانت والسيول والزالزل واجلفاف واجملاعات واألمراض واألوبئة واحلشرات .ابإلضافة لألضرار اليت خلفتها
ىذه الكوارث ،وذلك وفق التسلسل الزمٍت معتمداً يف ذلك على العديد من ادلصادر التارخيية وخاصة احلوليات وىي اليت
كانت تسجل األحداث والوقائع بًتتيب زمٍت دقيق حسب السنوات ومنها الكامل يف التاريخ إلبن األثَت وادلنتظم يف اتريخ
مىت الرىاوي أو
ادللوك واألمم البن اجلوزي واتريخ اإلسالم للذىيب وكذلك مت االعتماد على بعض كتب النصارى كتاريخ ّ
اتريخ مار ميخائل الكبَت وكذلك اتريخ الزمان واتريخ سلتصر الدول البن العربي .ابإلضافة للعديد من ادلصادر التارخيية
اليت أرخت لتاريخ ادلنطقة وذكرت بعض الكوارث اليت ضربت ادلنطقة.
الكلمات ادلتفااية  :اجلزيرة الفراتية ،حوليات ،زالزل ،فيضاانت ،رلاعات ،ابن األثَت ،الذىيب.

Abstract
Natural disasters of all kinds, ancient and modern, are considered a real
threat to human life, animals, plants and the natural environment in general,
and because Al-Djazīra with its sections in Turkey, Syria and Iraq formed
an important strategic axis during the medieval period due to its location
and its economic, social and political importance, it was chosen as an area
for the study of natural disasters that occurred during the period extending
from the fourth century to the seventh Hijri, and this study provided a
general idea of the characteristics of Al-Djazīra region and its geographical
nature, then it talked about the natural disasters that occurred in Al-Djazīra
region and its types such as floods, torrential rains, earthquakes, droughts,
famines, diseases, epidemics and insects. In addition to the damage caused
by these catastrophes, according to the chronology, based on many
historical sources, especially the Annals, which were recording events and
facts in precise chronological order according to years, (The Complete in
History) by Ibn Al-Atheer and (Regular in the history of kings and nations
from) by Ibn al-Jawzi, and (Tarikh al-Islam) by Al-Dhahabi, and some
Christian books were also relied upon, such as the history of Matta alRahawi, or the history of Mar Mikhail the Great, as well as the history of
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time and the history of Mukhtasar al-Dawal by Ibn al-Abri. In addition to
many historical books that chronicled the history of the region and
mentioned some of the disasters that struck the region.
Keywords: Al-Djazīra, Annals, earthquakes, floods, famines, Ibn al-Athir
Al-Dhahabi,.

ادلقدم

تعترب منطقة اجلزيرة الفراتية من ادلناطق ادلهمة اليت حظيت ابلدراسة واىتمام الباحثُت حيث كانت مسرحاً للعديد
من األحداث التارخيية وكذلك األحداث والكوارث الطبيعية و٘تتد ىذه ادلنطقة على ثالث دول ىيي تركييا ،سيوراي ،العيراق،
وىذا البحث الذي بُت أيدينا ىو عن الكوارث الطبيعة اليت حدثت يف ىيذه ادلنطقية بيُت سينوات ٖٔٓٚٓٓ-ه-ٜٖٔ/
ٖٔٓٔ م) وأتيت أمهييية ادلوضييو ميين حيييث اىتمييام ادلييهبرخُت القييدامى دييذه ادلنطقيية وإف يراد األقسييام اخلاصيية بييبعض الكتييب
للحديث عنها كما فعل ا بن شداد يف كتابيو األعيالق اخلطيَتة يف أميراش الشيام واجلزييرة وكيذلك نيرى اىتميام الكتيب التارخييية
وكتيب احلوليييات التارخيييية ابلعديييد مين األحييداث عيين ىييذه ادلنطقية ،لييذلك لفتييت نظييري األحيداث والكيوارث الطبيعييية اليييت
ضربت ىذه ادلنطقة ،فأردت ٚتع وترتيب ىذه األحداث حسب التسلسل الزمٍت بُت األعيوام ادليذكورة أعياله ،واذليدف مين
ىييذه الدراسيية ىييو تكييوين فكييرة عاميية عيين اجلغرافيييا الطبيعييية ذلييذه ادلنطقيية ومييا تعرضييت لييو ميين ك يوارث طبيعييية كييالزالزل
والفيضيياانت وعواصييف األمطييار والثلييوج واجلفيياف واجملاعييات واألم يراض واألوبئيية ومييا خلفتييو ىييذه الك يوارث علييى ادلسييتوى
االقتصيادي واالجتمياعي وحييىت عليى مسيتوى احلييرون فقيد كيان ذلييذه الكيوارث أتثيَت كبييَت يف األحيداث العسيكرية واحلربييية،
ٔ
كما حدث عندما اجتاح ادلغول ذلذه ادلنطقة وأدى ذلك إىل حدوث رلاعات مث أمراض وأوبئة.

أوالً – الاعريف ابجلزيرة التفراتة وجغرافةاها

ٕ

أطلق اجلغرافيون اسم اجلزيرة على اجلزش الشمايل من األراضي احملصورة بُت هنري دجلة والفرات ،وما يتبعها من
األقاليم وادلدن الواقعة غريب دجلة وشرقي الفرات ،فهي تشكل اجلزش الشمايل من العراق والشمايل الشرقي من سورية
ٖ
واجلنويب من بالد األانضول يف تركيا ،وسبب تسميتها "جزيرة" كوهنا واقعة بُت هنري دجلة والفرات.
ٔ عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم ابن شداد ،األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرةٖ ،تقيق :حيِت زكراي
عبارة ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،)ٜٜٔٔ ،جٖ ،قسمٕ .٘ٚٗ/غريغوريوس أبو الفرج بن ىارون ادللطي
ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٖ ،تقيق .خليل منصور بَتوت :دار الكتب العلميةٕٗٗ ،)ٜٜٔٚ ،؛ عماد الدين
إمساعيل بن علي أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر ،ابلقاىرة :ادلطبعة احلسينية.ٜٔٚ/ٖ ،)ٜٔٓٚ ،
ٕ عماد الدين إمساعيل بن دمحم بن عمر أبو الفداش ،ادلهبيد ،تقوًن البلدان ،ابريس :دار الطباعة السلطانية،)ٖٔٛٓ ،
ٕٖٚ؛ أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم اإلصطخري ،مسالك ادلمالك ،مدينة ليدن اذلولندية :مطبعة بريل.ٚٔ ،)ٜٕٔٚ ،
ٖ حسُت علي ،الفتح اإلسالمي دلدن اجلزيرة الفراتية يف تركيا بَتوت :مهبسسة الرسالة انشرون.ٕ٘ ،)ٕٜٓٔ ،
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ينقسم إقليم اجلزيرة الفراتية على أساس وجود القبائل العربية اليت دخلت اإلقليم قبل اإلسالم ،إىل ثالث دايرات
ونُسب كل قسم إىل القبيلة اليت سكنتو وىذه األقسام ىي :داير بكر ،داير ربيعة ،وداير مضر ٗ.فبكر وربيعة ومضر،
قبائل عربية كبَتة سكنت اجلزيرة الفراتية منذ القدم ،فاصطبغت أراضي اجلزيرة ابمسها فداير بكر تقع يف مشايل اجلزيرة ،وىي
بالد واسعة كثَتة اخلَتات تنسب إىل بكر بن وائل ،وحدودىا غرن دجلة من بالد اجلبل ادلطل على نَ ِ
صيبُِت إىل دجلة
وأىم مدهنا:
دايربكرَ ،ميَّافَا ِرقُِت٘ ،حصن كيفا ،ٙأرزن ٛ.ٚوتقع داير ربيعة إىل الشرق واجلنون من أراضي اجلزيرة بُت ادلوصل
ورأس العُت ،وىي أكثر داير اجلزيرة اتساعاً ،وفيها أعظم ادلدن قاعدهتا ادلوصل ومن مدهنا :كفرتواث ،ٜماردين ،جزيرة ابن

ٗ ابن شداد ،األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرة ،جٖ ،قسمٕٗٓ/؛ حسن مشيساين ،مدينة ماردين من الفتح
العريب إىل سنة ٘ٔ٘ٔمٜٕٔ/ه ،بَتوت :دار عامل الكتب.ٔ٘ ،)ٜٔٛٚ ،
٘ َميَّافَا ِرقُِت :أشهر مدينة بداير بكر ،ومعٌت اسم َميَّافَا ِرقُِت َميَّا) اسم األودية وفَا ِرقُِت) اسم امرأة بنتها فكأهنم يقولون
أودية فارقُت ،ابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،جٖ ،قسمٔ .ٕٙٓ/وتقع اليوم يف تركيا وامسها حالياً سيلفان وتبعد عن
العاصمة أنقرة ٜٜ٘كم.
 ٙحصن كيفا :بلدة مشرفة على دجلة ،بُت آمد وجزيرة ابن عمر ،وىي عبارة عن قلعة عظيمة وحصينة ،شهان الدين
أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي ،معجم البلدان ،بَتوت :دار صادرٕٙ٘/ٕ ،)ٜٔٚٚ ،؛ أبوالقاسم دمحم بن علي
ابن حوقل النصييب ،صورة األرض ،بَتوت :دار مكتبة احلياة .ٕٕٓ ،)ٜٜٕٔ ،وىي يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٖٔٓٔكم.
 ٚأرزن :مدينة مشهورة قرن أخالط وذلا قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحي أرمينية وقد َّ
قوم أرزن من أطراف داير
عد ٌ
بكر شلا يلي الروم وقوم يعدوهنا من نواحي اجلزيرة ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ٔ٘ٓ/ٔ ،وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٔٔٔٙكم.
 ٛابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔٙ/؛
NURAY ARABACİ, İİİ.YÜZYİLİN İKİNCİ YARİSİNDAN İLK
İSLAM FETİHLERİNE KADAR EL-CEZİRE BÖLGESİ, DOKTORA
TEZİ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,
ELAZIĞ,2012,S.23.
 ٜكفرتواث :قرية كبَتة من أعمال اجلزيرة بُت دارا ورأس العُت .ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٗٙٛ/ٗ ،
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عمرٓٔ ،رأس العُتٔٔ ،سنجار ،دارإٔ ،بلدٖٔ ،أذرمةٗٔ ،نَ ِ
صيبُِتُ ،دنيَْي َسر٘ٔ ،اخلابورّ ٔٙ.أما داير مضر فهي غرن اجلزيرة
ِ ٕٓ
ٜٔ
ٔٛ
ٔٚ
يساطٕٔ ،ىيت،
حران ُّ ،
يف حوض الفرات األوسط ،ومن أىم مدهناَّ :
الرىا  ،الرقةَ ،سُروج  ،قَي ْرقيسيا  ،ابلسُ ،مسَ َ
ٕٕ
عانة.

عمرىا
ٓٔ جزيرة ابن عمر :بلدة فوق ادلوصل بينهما ثالثة أايم وذلا رستاق سلصب واسع اخلَتات وأحسب أن أول من ّ
احلسن بن عمر بن خطان التغليب وكانت لو إمرة ابجلزيرة وذكر قرابو سنة ٕٓ٘ه ،وىذه اجلزيرة ٖتيط دا دجلة إال من
انحية واحدة شبو اذلالل .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٖٔٛ/ٕ ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٕٓٔٔكم.
حران ،دنيَيسر ،و نَ ِ
صيبُِت ،ايقوت احلموي ،معجم
ٔٔ رأس العُت :مدينة كبَتة مشهورة من مدن اجلزيرة تقع بُت َّ ُ ْ َ
البلدان .ٔٗ/ٖ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٕٜ٘كم.
ٕٔ دارا :بلدة بُت نَ ِ
صيبُِت وماردين ،وىي ذات بساتُت ومياه جارية .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٗٔٛ/ٕ ،وىي يف
تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٕٗٓٔكم.
ٖٔ بيَلَ ْد :مدينة فوق ادلوصل على دجلة ،وىي ذات مزار كثَتة ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٗٛٔ/ٕ ،
ٗٔ أذرمة :من داير ربيعة قرية قددية ،وفيها هنر يشقها وينفذ إىل آخرىا وعليو يف وسط ادلدينة قنطرة معقودة ابلصخر
واجلص وعليو رحى ماش ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٖٕٔ/ٔ ،
٘ٔ ُدنيَْي َسر :بلدة عظيمة مشهورة من نواحي اجلزيرة قرن ماردين بينهما فرسخان ،وذلا اسم آخر يقال ذلا قوج حصار،
ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٗٚٛ/ٕ ،وىي معروفة اآلن ابسم كزلتبو وتقع يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٜٙٚكم.
 ٔٙابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔ.٘/
حران :مدينة مشهورة من جزيرة أقور وىي على طريق ادلوصل والشام .وقيل إن أول من بناىا ىاران أخو إبراىيم عليو
َّ ٔٚ
السالم ،وكانت منازل الصابئة ،وعال شأهنا يف عهد مروان بن دمحم .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕٖ٘/ٕ ،وىي يف
تركيا قريبة من مدينة أورفة وتبعد عن العاصمة أنقرة ٛٗٛكم.
الرىا :مدينة ابجلزيرة بُت ادلوصل والشام بينهما ستة فراسخ مسيت ابسم الذي استحدثها وىو الرىاش بن البَيلَْندي ابن
ُّ ٔٛ
مالك بن دعر ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٔٓٙ/ٖ ،وىي اآلن زلافظة تقع جنون تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٗٓٛكم .وتسمى أيضاً مدينة إبراىيم اخلليل حيث يقال أنو ادلكان الذي رمي فيو ابدلنجنيق وأقيم يف ذلك ادلكان مسجداً
مسي ابمسو وفيو ْتَتة ماش وأمساك بلون أسود يقول الناس أن احلطب األسود الذي أوقد قد ٖتول إىل أمساك.
حران من داير مضر .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕٔٙ/ٖ ،وتقع يف تركيا وتبعد عن
َ ٜٔسُروج :بلدة قريبة من َّ
العاصمة أنقرة ٚٚٚكم.
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اثنةاً -الكوارث الطبةع يف اجلزيرة التفراتة

تقسم الكوارث الطبيعية بشكل عام إىل نوعُت :كوارث طبيعية ال يتدخل العنصر البشري يف حدوثها وتكون
مفاجأة وسريعة التأثَت وانٚتة عن أحداث مناخية أو جيولوجية مثل الزالزل والرباكُت والفيضاانت ،وأخرى يسببها أو
ٖٕ
يساىم اإلنسان يف حدوثها مثل احلرائق وغَتىا...
وتصف ادلصادر التارخيية الكوارث الطبيعية بعبارات تقديرية أو تعبَتية كوصف الفيضاانت بعبارات زادت غرقت
ووصف اجلفاف بقوذلم :نقصت األمطار وقلت األمطار وانقطعت األمطار ونقصت مياه دجلة واقحطت البالد ،كقول
ابن األثَت :قلت األمطار بداير اجلزيرة والشامٕٗ وتوصف الزالزل ابلزلزلة أو ماجت األرض كما توصف الشهب وادلذنبات
والنيازك :انقض كوكب ،وظهر كوكب ،وظهر كوكب ،الذنب وظهر كوكب لو ذؤابة ،كقول ابن اجلوزي :انقض كوكب،
وصارت منو أعمدة عند انقضاضو ومسع عند ذلك صوت ىزة عظيمة كالزلزلة ،ووصفت بعض ادلصادر التارخيية نتائج
ٕ٘
الكوارث بعبارات وكلمات مثل وىلك ،ونفق ،وخسف دا ،وغَتىا...
نظر اإلسالم للكوارث الطبيعية من جانبُت٘ :تثل اجلانب األول يف رؤية دينية ابلكوارث الطبيعية على أهنا عقان من هللا
تعاىل لعباده ادلفسدين يف األرض فقد ورد يف القران الكرًن الكثَت من اآلايت الكردية اليت تتحدث عن عقان األقوام
السابقة كقوم عاد وقوم ٙتود وقوم لوط وقوم نوح وآل فرعون وغَتىم من األقوام السابقة ،وتنوعت أساليب العقان اإلذلي
كاخلسف وإرسال الرايح العاتية والزالزل والغرق والطوفان واجلراد والقمل والضفاد والدم وغَتىا قال هللا عز وجل يف

ٕٓ قرقيسيا :بلد على هنر اخلابور عند مصب يف هنر الفرات وىي بلدة البصَتة احلالية وتقع يف سورية .ايقوت احلموي،
معجم البلدان.ٕٗٛ/ٗ ،
يساط :مدينة على شاطئ الفرات الغريب يف طرف بالد الروم كانت من الثغور اجلزرية ومنها ٗترج اجليوش اإلسالمية
ٕٔ ُمسَ َ
إىل بالد الروم .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕ٘ٛ/ٖ ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٜٚٚكم.
ٕٕ ابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔ .ٙ/اإلصطخري ،مسالك ادلمالك.ٖ٘ ،
ٖٕ زايد ٛتد القطارنة ،إدارة الكوارث ،عمان :دار االكاددييون للنشر.ٔٚ ،)ٕٖٓٔ ،
ٕٗ دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن عبدالواحد الشيباين عزالدين ابن األثَت اجلزري ،الكامل يف التاريخٖ ،تقيق .دمحم يوسف
الدقاق بَتوت :دار الكتب العلمية.ٜٗٙ/ٔٓ ،)ٕٖٓٓ ،
ٕ٘ ٚتال الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٖ ،تقيق .دمحم عبدالقادر عطا
بَتوت :دار الكتب العلمية.ٜٖٔ/ٔٚ ،)ٜٜٕٔ ،
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عقان قوم عاد :وأما عاد فاىلكوا بريح صرصر عاتية)) ،ٕٙأما اجلانب الثاين فيتمثل ابلرؤية اإلعجازية للكوارث الطبيعة
ٕٚ
وأهنا دليل على قدرة وعظمة هللا عز وجل كقولو تعاىل :ويسبح الرعد ْتمده)).
كما وردت العديد من األحاديث اليت ٖتدثت عن الطاعون واجلراد واخلسوف والكسوف وغَتىا من الكوارث .
ووردت العديد م ن األحاديث النبوية اليت ٖتدثت عن الزالزل كقولو ملسو هيلع هللا ىلص) يف الزالزل" :التقوم الساعة حىت يقبض العلم
ٕٛ
وتكثر الزالزل".

 -1موجات احلر يف اجلزيرة التفراتة

تعرضت اجلزيرة الفراتية يف العصور الوسطى للعديد من موجات احلر اليت أثرت على رلرايت حياة الناس حىت أن
موجة احلر كانت سبباً يف تغيَت رلرايت احلرن ،فقد تسببت موجة احلر يف عام ٓٓ٘هٔٔٓٙ/م ،يف انسحان جيش
قلج أرسالن أما جيش جاويل سقاوه يف اجلزيرة الفراتية ويصف ذلك ابن القالنسي فيقول :يف يوم اخلميس التاسع من
شوال حيث كان الصيف واشتدت احلرارة وٛتيت الرمضاش وىلك أكثر خيل الفريقُت واستغل جاويل سقاوه احلالة اجلوية
موجة احلر) فانسحب قليج أرسالن ٕٜ.وقد وصف ذلك ادلوقف سبط ابن اجلوزي بقولو :وكان الزمان صيفاً فاشتد احلر
ٖٓ
ومات أكثر خيل الفريقُت عطشاً وانسحب عسكر قليج أرسالن.
وأدت موجة احلر يف عام ٔ٘ٛهٔٔٛ٘/م ،إىل إهناش صالح الدين األيويب حلصاره للموصل ،فقد ذكر أبو شامة
يف كتابو الروضتُت يف أخبار الدولتُت أن بالد اجلزيرة الفراتية اجتاحتها موجة حر وكان صالح الدين زلاصراً للموصل فأمر
ابلصرب القتال إىل أن يطيب الزمن اجلو) وأىل ادلوصل يف احلصار ،وحدثت موجة أخرى عندما كان صالح الدين
ٖٔ
يتمرض يف حران.

 ٕٙسورة األعراف ،اآلية .ٚٛ
 ٕٚسورة الرعد ،اآلية ٖٔ.
 ٕٛدمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ،صحيح البخاري ،احملقق .دمحم زىَت بن انصر الناصر بَتوت :دار طوق النجاة،
ٕٔٓٓ) ،رقم احلديث .ٖٖ/ٕ ،ٖٔٓٙ
ٛ ٕٜتزة بن أسد بن علي بن دمحم أبو يعلى ابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق ،بَتوت :مطبعة اآلابش اليسوعيُت،
.ٔ٘ٚ ،)ٜٔٓٛ
ٖٓ مشس الدين أبو ادلظفر يوسف بن قِْزأُوغلي سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيانٖ ،تقيق .رلموعة من
احملققُت دمشق :دار الرسالة العادلية.ٔ٘/ٕٓ ،)ٕٖٓٔ ،
ٖٔ أبو القاسم شهان الدين عبد الرٛتن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي أبو شامة ،الروضتُت يف أخبار الدولتُت ،احملقق.
إبراىيم مشس الدين بَتوت :دار الكتب العلميةٖٔ٘ ،ٔٗٛ/ٖ ،)ٕٕٓٓ ،؛ يوسف بن رافع بن ٘تيم داش الدين ابن
شداد ،النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية ،القاىرة :مكتبة اخلاصلي.ٔٔٛ ،)ٜٜٔٗ ،
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وأيضاً شلا ذكر عن موجات احلر فقد أشار ابن اجلوزي يف كتابو ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم أحداث
ٕٖ
٘ٙٛهٕٔٔٚ/م ،أن رايحاً سوداش ىبت على اجلزيرة الفراتية فأظلمت الدنيا يوم عرفة وكان احلر شديداً والناس صيام.
وذكر ميخائيل السرايين يف اترخيو لعام ٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م " ،أن ٚتاعة كانوا يف طريقهم إىل ادلوصل فهبت عليهم
عاصفة شديدة احلرارة فيبستهم وصاروا مع دائمهم كخشب أسود وحىت أن الوحوش مل أتكلهم ألن رؤوسهم ٖتجرت ومل
ٖٖ
يصل إىل ادلوصل منهم سوى مائة رجل ومل جيدوا من يعاجلهم وكان منظرىم سليف".
ويف عام ٕ٘ٚهٔٔٚٙ/م ،ىبت ريح شديدة الربد مث جاش احلر فأصان الناس الزكام الشديد ،ويف اخلامس من
ذي القعدة من ذلك العام ىبت ريح شديدة أاثرت تراابً عظيماً ٖٗ،وبعد موجة احلر حل اجلفاف حيث شحت األمطار
واشتد احلر وجفت الزرو والبقول ويف الربيع خلت عدة قرى من سكاهنا بسبب العطش وخاصة منطقة نصيبُت وطور
عبدين ،وأما أىل ادلوصل فلم حيصدو شيئاً ومل يكن لديهم ماش للشرن ،وانتشرت اجملاعة ٖ٘،وكذلك ذكر العيٍت يف كتابو
ٖٙ
عقد اجلمان أن اجلزيرة الفراتية اجتاحتها موجة حر ىلك فيها ٚتاعة من الناس.
وذكر ابن واصل يف كتابو مفرج الكرون يف عام ٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م" ،أن موجة حر شديدة اجتاحت اجلزيرة
ٖٚ
الفراتية فنزل الناس رأس العُت".
ويف عام ٓٓٙهٕٔٙٔ/م حاصر التتار ادلوصل ستة أشهر وىرن الكثَت من الناس وخافوا من التتار ،وىلك
ٖٛ
عدد كبَت من الناس ابلعطش واحلر الشديد والوابش.

 -2عواصف الرايح والربق والرعد

ٕٖ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٓٓ/ٔٛ ،
ٖٖ مار ميخائل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت ،ترٚتة .مار غريغوريوس صليبا مشعون حلب :دار ماردين،
.ٖٕٗ/ٖ ،)ٜٜٔٙ
ٖٗ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٕٖٔ-ٕٕٚ/ٔٛ ،
ٖ٘ مار ميخائل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٖٖٓ/ٖ ،
 ٖٙبدرالدين زلمود بن أٛتد العيٍت ،عقد اجلمان يف اتريخ أىل الزمان ،القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية)ٕٓٔٓ ،
ٕ.ٕٗ/
ٚ ٖٚتال الدين دمحم بن سامل ابن واصل ،مفرج الكرون يف أخبار بٍت أيونٖ ،تقيقٚ .تال الشيال القاىرة :دار الكتب
والواثئق القومية.ٕٔٚ/ٖ )ٜٔ٘ٚ ،
 ٖٛأبو شامة ،الروضتُت.ٖٖ/٘ ،
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ذكر ادلهبرخون العديد من الكوارث اليت ضربت اجلزيرة الفراتية ومنها العواصف وما يرافقها من برق ورعد وأمطار
فقد ذكر ابن األثَت يف أحداث سنة ٖٜٔهٜٖٔ/م ،وفيها ىاجت ابدلوصل ريح شديدة فيها ٛترة شديدة ،مث اسودت
ٖٜ
حىت ال يعرف اإلنسان صاحبو ،وظن الناس أن القيامة قد قامت ،مث جاش هللا تعاىل ٔتطر فكشف ذلك).
ويف عام ٕٔٗهٖٔٓٓ/م ،وقع يف البالد برد عظيم ،وكان أكثره ابلعراق ،وارتفعت بعده ريح شديدة سوداش،
ٓٗ
فقلعت كثَتا من األشجار ابلعراق.
ويف عام ٕ٘ٗهٖٔٓٗ/م ،ىبت ريح سوداش بنصيبُت فقلعت من بساتينها كثَتاً من األشجار ،وكان يف بعض
ٔٗ
البساتُت قصر مبٍت ّتص وآجر وكلس فقلعتو من أصلو.
ٕٗ
ويف عام ٓٔ٘هٔٔٔٙ/م" ،ضربت صاعقة مدينة آمد وأحًتق ادلسجد كامالً" .ويف عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،ضربت
ٖٗ
صاعقة برق مدينة ادلوصل واحًتقت دور كثَتة مع أاثثها وىرن الناس.
ويف عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،يف العشر األواخر من ٚتادى األوىل ارتفعت سحابة عظيمة ببلد ادلوصل وأمطرت
ٗٗ
مطراًكثَتاً.
وقال ابن العربي يف كتابو اتريخ الزمان :أنو ظهرت يف ادلوصل سحابة كثيفة صبت وابالً من األمطار تبعتها
ٚترات انرية ىائلة ىبطت من السماش أحرقت العديد من الدور واألاثث ٗ٘.وأكد مثل ىذه احلادثة كل من السيوطي وابن
ٗٙ
كثَت.
 ٖٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٓ/ٚ ،
ٓٗ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٔٛ/ٛ ،
ٔٗ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٖٔ/ٛ ،
مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي ،ترٚتة .زلمود الرويضي وعبدالرحيم مصطفى أربد :مهبسسة ٛتادة للنشر،
ٕٗ ّ
.ٜٔٚ ،)ٕٜٓٓ
ٖٗ مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثمان الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالمٖ ،تقيق .عمر تدمري ،بَتوت:
دار الكتان العريب.ٕٔ/ٖٙ )ٜٜٔٗ ،
ٗٗ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕ٘ٙ/ٔٚ ،
٘ٗ أبو الفرج غريغوريوس ابن ىارون ادللطي ابن العربي ،اتريخ الزمان ،ترٚتة .األن إسحاق أرملة بَتوت :دار ادلشرق،
ٔ.ٔٗٚ ،)ٜٜٔ
 ٗٙجالل الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر السيوطي ،اتريخ اخللفاش ،بَتوت :دار ادلنهاجٙٙٚ ،)ٕٖٓٔ ،؛ عماد الدين
أيب الفداش عمر بن إمساعيل ابن كثَت ،البداية والنهايةٖ ،تقيق .عبداحملسن الًتكي القاىرة :دار ىجر،)ٜٜٔٛ ،
.ٕٛٗ/ٔٙ
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ويف عام ٕٗ٘هٔٔٗٚ/م ،حدثت عاصفة ترابية يف ٕٔ شوال يف ادلناطق اجلنوبية الغربية من اجلزيرة الفراتية
احملاذية لبالد الشام ،وأظلم اجلو ونزل الغيث مث أظلمت األرض يف وقت العصر ظالماً شديداً وأصبح لون السماش مصفراً
وكذلك اجلبال واألشجار والنبااتت واحليوان ،مث جاش الرعد القاصف والربق اخلاطف وفز الناس واراتعوا صغاراً وكباراً
ٗٚ
وكذلك احليواانت جفلت واستمر ذلك إىل العشاش.
ويف سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،تتابعت الرعود والربوق واألمطار يف أعايل اجلزيرة الفراتية من عدة جهات وزادت مياه
ٗٛ
األهنار.
ويف أحداث عام ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م جاشت أمطار ليلة اجلمعة اثمن من رمضان ووقع الربد ْتجم حبة النارنج
وىلك بو ٚتاعة من الناس وادلواشي ودام زماان كسر أشياش كثَتة وتوالت األمطار يف رمضان والرعود والربوق ،ويف يوم
ٜٗ
اجلمعة من الثاين والعشرين من رمضان زادت األمطار وفاض هنر دجلة وامتألت الصحاري.
ويف عام ٘٘ٚهٜٔٔٚ/م ،ىبت ريح سوداش مظلمة ابلداير اجلزرية وعمت أكثر البالد ،واستمرت ىذه
العاصفة الًتابية من الظهر إىل ربع الليل وبقي الظالم مستمراً ،وصل الناس العصر وادلغرن والعشاش ابلتخمُت وظن الناس
ٓ٘
أن القيامة قد قامت فأخذوا ابلدعاش والصالة واالستغفار.
ٔ٘
ويف عام ٖٙٙهٕٔٙٗ/م ،ارتفعت سحابة فوق قلعة ماردين أمطرت حجارة .وذكر الذىيب يف اترخيو أن
عاصفة رمل عظيم ومطر وقعت ابدلوصل يف عام ٖٙٚهٕٔٚٗ/م ،حىت مأل األفق وعميت الطرق فخرج اخللق إىل ظاىر
ٕ٘
البلد وظنوا أهنا الساعة وكانت آية مفزعة ،وابتهلوا إىل هللا تعاىل واستغاثوا إىل أن كشف ذلك عنهم.

 -3عواصف األمطار والثلوج

كما ذكران سابقاً أن األحوال اجلوية ذلا أتثَت على احلياة االقتصادية واالجتماعية وحىت على احلرون واحلمالت
العسكرية فقد ٘تيزت العواصف ادلطرية أو الثلجية يف منطقة اجلزيرة الفراتية ابلشدة أحياانً وغالباً ما كان يرافقها ٕتمد
لألهنار ففي العاصفة الثلجية اليت تعرضت ذلا اجلزيرة الفراتية سنة ٘ٔ٘هٕٕٔٔ/م سقطت الثلوج الكثيفة وٕتمدت مياه

 ٗٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٜٙ ،
 ٗٛابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٖٔٛ ،
 ٜٗابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٓٚ-ٕٓٗ/ٔٛ ،
ٓ٘ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٜٛ/ٔٓ ،
ٔ٘ انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم ابن الفرات ،اتريخ ابن الفراتٖ ،تقيق .قسطنطُت زريق بَتوت :ادلطبعة األمَتكانية،
ٕٗ.ٔٗٓ/ٔ )ٜٔ
ٕ٘ الذىيب ،دول اإلسالمٜٔٗ/ٕ ،؛ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٔ٘/٘ٓ ،
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األهنار وأدت العاصفة إىل ىالك احملاصيل الزراعية والغالت واألشجار والبساتُت ،وذكر ابن العربي ىالك أشجار النارنج
ٗ٘
ٖ٘
ِ
ان ،وىذا مل يعهد.
والليمون يف ىذه العاصفة .ويف سنة ٖٗٔهٜٕٙ/مٚ ،تدت دجلة ابدلوصل ،وعربت عليها ال ّدو ّ
ويف سنةٕٗٙهٕٕٔٚ/م سقطت الثلوج يف اجلزيرة الفراتية مرتُت يف تلك السنة ،وأىلك الثلج أزىار األشجار
٘٘
ادلثمرة كزىر اللوز وادلشمش واألجاص والسفرجل وغَتىا.
ويف نفس الوقت كانت الظروف اجلوية القاسية سبب يف تعطيل األعمال العسكرية واحلربية ،فقد تراجع جيش
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود زنكي عن حصار مدينة نصيبُت يف عام ٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م ،بسبب الشتاش والربد
٘ٙ
القارص.
وال يقتصر أثر الكوارث ادلناخية على اإلنسان وادلمتلكات بل يتعدى ذلك إىل اإلضرار ابلنظم البيئية األخرى
كالثروة احليوانية واحليواانت الربية كالغزالن والطيور ،ففي سنة ٖٔ٘هٖٔٔٙ/م ،أدى الربد الشديد واإلصلماد إىل ىجرة
الطيور اجلبلية والغزالن وغَتىا من احليواانت الربية وىرودا إىل مدينة آمد ابجلزيرة الفراتية ودخوذلا إىل بيوت الناس بسبب
قسوة الظروف ادلناخية ٘ٚ،ويف العاصفة الثلجية اليت ضربت اجلزيرة الفراتية سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،ىلكت أعداد كبَتة من
٘ٛ
احليواانت وحىت األمساك اليت يف األهنار اتثرت من ٕتمد مياه النهر دلدة طويلة.
وأحياانً تهبدي العواصف ادلطرية الشديدة إىل انزالقات أرضية يف ادلناطق اجللية ،فعندما سقطت األمطار الغزيرة
على أعايل اجلزيرة الفراتية سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،جرفت األمطار احلجارة الضخمة وانزلق جانب اجلبل احملاذي جملرى هنر
الفرات وانسد رلرى النهر وتوقف عن اجلراين ،مث اهنارت سدود أحدثت خراابً عظيماً يف بالد اجلزيرة بسبب زايدة منسون
ٜ٘
ادلياه فيها.
وتًتك عواصف الثلج وادلطر والربد آاثر خطَتة على حياة الناس يف اجلزيرة الفراتية ،واألمثلة على ذلك كثَتة جداً،
ٓٙ
نذكر منها يف سنة ٘ٗٚه ٕٔٔ٘/م ،ىلك ٚتاعة من اإلفرنج يف العاصفة الثلجية اليت اجتاحت منطقة اجلزيرة الفراتية،

ٖ٘ ابن العربي ،اتريخ الزمانٖٔٛ ،؛ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٜٔٙ/ٔٚ ،
ٗ٘ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٖ٘ٛ/ٕٖ ،
٘٘ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٚ٘/ٔٓ ،
 ٘ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٗ/ٔٓ ،
 ٘ٚابن العربي ،اتريخ الزمانٔ٘ٓ ،؛ اتريخ ميخائيل السرايين.ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖ ،
 ٘ٛاتريخ ميخائيل السرايين.ٖٖٔ-ٖٕٔ/ٖ ،
 ٜ٘ابن العربي ،اتريخ الزمانٔٙٚ ،؛ اتريخ ميخائيل السرايين.ٕٛ٘/ٖ ،
ٓ ٙأبو شامة ،الروضتُت.ٕٙٗ/ٔ ،
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ويف سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،اجتاحت اجلزيرة عاصفة أمطار وبرد وثلوج استمرت أربعُت يوماً ومات الكثَت من الناس
ٔٙ
واحليواانت ٖتت اذلدم بسبب تراكم الثلوج حىت أهنا طمرت سليمات العرن يف البادية وقضت على ٚتاعة من ادلسافرين.
ويف أحداث سنوات ٗٔٛه ٕٔٓٚ/م ،يف ىذه السنة سقط يف ٚتيع العراق برد كبار يكون يف الواحدة رطل أو
رطالن ،وأصغره كالبيضة ،فأىلك الغالت ،ومل يصح منها إال القليل.
ٕٙ
وفيها آخر تشرين الثاين ىبت ريح ابردة ابلعراق ٚتد منها ادلاش واخلل ،وبطل دوران الدواليب على دجلة.
ويف أحداث سنة ٕٓ٘هٔٔٓٛ/م ،يوم اخلميس العشرين من ٚتادى األوىل أنو كانت شتوة صعبة ٖٙ.وكذلك
ذكر ابن األثَت يف أحداث ىذه السنة فقال أن الشتاش كان قاسياً ونزل الغيث والثلج مدة شهرين ليالً وهناراً ،وأدت
ٗٙ
فيضاانت هنر دجلة إىل قطع الطرق وإغراق احملاصيل الزراعية.
وذكر ابن القالنسي أنو سقط بيََرد عظيم مل يسبق وأن سقط مثلو على ماردين ،ومل يبصر الناس أكثر منو وأىلك
٘ٙ
ادلواشي وأتلف أكثر النبااتت والشجر.
ويف سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،كان الزمان ربيعا يف شهر رمضان فتوالت األمطار يف دايربكر واجلزيرة وادلوصل
فدامت أربعُت يوماً ما رأينا الشمس فيها غَت مرتُت كل مرة مقدار حلظة ،وأدت ىذه العاصفة إىل ىدم البيوت وزادت مياه
ٙٙ
دجلة فيها زايدة عظيمة مل يسبق وأن حصل مثلها.
ويف سنة ٓٓٚهٖٔٓٓ/م ،ىطلت األمطار والثلوج يف بالد اجلزيرة الفراتية وكانت سبباً يف توقف القتال بُت
ٙٚ
جيوش التًت وادلماليك.

ٔ ٙاتريخ ميخائيل السرايينٖٖٔ-ٖٕٔ/ٖ ،؛ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم٘ٓ-ٜٗ/ٖٜ ،؛ ابن
كثَت ،البداية والنهاية.ٗٚٓ/ٔٙ ،
ٕ ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٔ٘ٛ/ٛ ،
ٖ ٙأٛتد بن يوسف بن علي بن األزرق الفارقي ،اتريخ الفارقيٖ ،تقيق .بدوي عبداللطيف عوض القاىرة :اذليئة العامة
لشهبون ادلطابع األمَتية.ٕٚ٘-ٕٚٗ ،)ٜٜٔ٘ ،
ٗ ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٔٔ/ٜ ،
٘ ٙابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٕٓ ،
 ٙٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخٙٔ-ٙٓ/ٔٓ ،؛ العيٍت ،عقد اجلمان.ٜٔٚ/ٔ ،
 ٙٚكمال الدين عبدالرزاق بن أٛتد الشيباين ابن الفوطي ،احلوادث اجلامعة والتجارن النافعة يف ادلائة السابعةٖ ،تقيق.
مهدي النجم بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٕٙ ،)ٕٖٓٓ ،
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 -4التفةضاانت والسةول

حدثت يف اجلزيرة الفراتية فيضاانت عارمة خالل العصور الوسطى ،وقد استغلت الفيضاانت والسيول يف ٖتقيق
أىداف عسكرية أثناش انشغال الناس ابلفيضاانت وكانت سبباً يف ىزدية بعض اجليوش .فقد كادت الفيضاانت تغرق
ٙٛ
معسكر جيش عماد الدين زنكي قرن جزيرة ابن عمر.
وتعد الفيضاانت من أخطر الكوارث الطبيعية وأكثرىا تدمَتاً للممتلكات ،خاصة وأهنا أكثر تكراراً مقارنة مع
غَتىا من الكوارث .ففي سنة ٖٜٔه ٜٖٔ/م ،يف ىذه السنة يف شوال ،جاش إىل تكريت سيل كبَت من ادلطر نزل يف الرب،
فغرق منها أربعمائة دار ودكان ،وارتفع ادلاش يف أسواقها أربعة عشر شربا ،وغرق خلق كثَت من الناس ،ودفن) ادلسلمون
ٜٙ
والنصارى رلتمعُت ال يعرف بعضهم من بعض.
ويف سنة ٗ٘ٗهٕٔٓٙ/م ،ذكر ابن اجلوزي يف ادلنتظم أن مطر ىطل بسنجار ٙتانُت يوما متوالية ما طلعت
ٓٚ
فيها الشمس ،وشوىدت اخليل ادلقيدة غرقى على رأس ادلاش.
ويف سنة ٗٙٙهٔٓٚٗ/م ،وكانت دجلة قد زادت زايدة مفرطة ،واتصل ادلطر ابدلوصل وجاش اخلرب من ادلوصل
ٔٚ
أن ادلاش ورد يف الربية كاجلبال ،فلطم سور سنجار وكان حجرا فهدم قطعة منو.
ويف سنة ٜٜٗهٔٔٓ٘/م أدى فيضان هنري دجلة والفرات إىل تدمَت الكثَت من البيوت وادلمتلكات واألراضي
الزراعية القريبة من رلاريهما ٕٚ.ويعد سيل سنجار سنة ٔٔ٘هٔٔٔٚ/م من أشهر السيول اليت ذكرهتا ادلصادر التارخيية دلا
أحدثتو من دمار فهدم الكثَت من البيوت حىت أنو جرف ابن سور ادلدينة مسافة طويلة ٖٚ.وغالباً ما تكون الفيضاانت

 ٙٛشهان الدين أٛتد بن عبدالوىان النويري ،هناية األرن يف فنون األدنٖ ،تقيق .رلموعة زلققُت بَتوت :دار الكتب
العلميةٛٙ/ٕٚ )ٕٓٓٗ ،؛ دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد عزالدين ابن األثَت اجلزري ،التاريخ الباىر يف الدولة
األاتبكيةٖ ،تقيق .عبدالقادر طليمات القاىرة :دار الكتب احلديثة.ٖٙ ،)ٜٖٔٙ ،
 ٜٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٓ/ٚ ،
ٓ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٚٗ/ٔٙ ،
ٔ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٔ٘٘-ٔ٘ٗ/ٔٙ ،
ٕ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٚٗ/ٔٚ ،؛ ابن كثَت ،البداية والنهايةٜٔٔ/ٔٙ ،؛ ابن العربي ،اتريخ
الزمان.ٕٔٛ ،
ٖ ٚعماد الدين دمحم بن دمحم األصفهاين ،البستان اجلامع جلميع تواريخ أىل الزمانٖ ،تقيق .عمر عبدالسالم الًتمانيٍت
بَتوت :ادلكتبة العصريةٖٕٔ ،)ٕٕٓٓ ،؛ أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر.ٕٖٓ/ٕ ،
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انٚتة عن عواصف مطرية وعواصف ثلجية مثلما حدث يف سنة ٘ٗ٘هٔٔ٘ٓ/م عندما عمت الفيضاانت ٚتيع داير
ٗٚ
اجلزيرة وامتدت إىل مناطق البادية والصحاري حىت دخلت السفن مدينة الرقة.
ويف عام ٜٗٛهٔٔٓٗ/م حدث فيضان عارم اجتاح مدينة الرىا وكأنو طوفان مصحوابً برايح شديدة ورافق
ذلك تكاثف للغيوم وأصوات الرعد وأضواش الربق واهنطل ادلطر يف الفجر مصحوابً ابلربد ،وأحدث شقوق وتصدعات يف
ٚٙ
ودمر الكثَت من ادلنازل وىلك الكثَت من احليواانت ٚ٘،وغرق الكثَت من اجليش الصلييب يف هنر الفرات.
كامل ادلدينة ّ
ويف سنة ٔٓ٘هٔٓٓٚ/م كان الوحل الطُت) سبب يف ىزدية جيش صدقة بن مزيد الشيباين أمام جيش األمَت
ٚٚ
مودود بن ألتونتكُت .حيث علق العسكر يف الطُت وقتل مزيد بن صدقة مع الكثَت من عسكره.
ويف عام ٕٔ٘هٕٕٔٔٚ/م ،زادت مياه دجلة وحلقت أبسوار جزيرة ابن عمر وغرقت منطقة الزالقة القريبة من
تلك ادلنطقة واليت كان يقيم دا عماد الدين زنكي مع جيشو وأصبحت ادلنطقة شللوشة ابدلاش ولو استمر فيها لليوم الثاين
ٚٛ
ذللك ىو وعسكره.
ويف سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،تتابعت الرعود والربوق واألمطار يف أعايل اجلزيرة الفراتية من عدة جهات وزادت
ٜٚ
مياه األهنار.
ويف عام ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،كان الزمان ربيعا يف شهر رمضان توالت األمطار يف دايربكر واجلزيرة وادلوصل
فدامت أربعُت يوماً ما رأينا الشمس فيها غَت مرتُت كل مرة مقدار حلظة ،وأدت ىذه العاصفة إىل ىدم البيوت وزادت مياه
دجلة فيها زايدة عظيمة مل يسبق وأن حصل مثلها ٛٓ.وخاف الناس وضجوا ابلبكاش واهندمت دور كثَتة وىلكت مزار
ٔٛ
الٖتصى وزادت مياه دجلة زايدة كبَتة وأىلكت الكثَت من القرى وادلزار .
ويف عام ٖ٘ٙهٕٖٔٚ/م ،حدث فيضان لنهر دجلة على امتداده يف اجلزيرة والعراق أواخر تلك السنة َّ
ومد
ٕٛ
َّ
مداً عظيماً ىائالً وأغرق دوراًكثَتة ،وغرقت سفينتان فهلك فيهما ضلو خسمُت نسمة.
ٗ ٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشقٖٕٔ ،؛ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٚٚ/ٔٛ ،
٘ ٚمىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٖٖٔ ،
 ٚٙفوشيو الشارتري ،اتريخ احلملة إىل بيت ادلقدس ،ترٚتة .قاسم عبده القاىرة :دار الشروق.ٜٔٗ ،)ٕٓٓٔ ،
 ٚٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٜٔ٘ ،
 ٚٛابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٖٙ ،
 ٜٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٖٔٛ ،
ٓ ٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ .ٙٔ-ٙٓ/ٔٓ ،العيٍت ،عقد اجلمان.ٜٔٚ/ٔ ،
ٔ ٛالذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.٘ٓ-ٜٗ/ٖٜ ،
ٕ ٛادللطي ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٕٕٓ ،؛ ابن العربي ،اتريخ الزمان.ٕٛ٘ ،
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 -5الزالزل

ذكرت لنا العديد من ادلصادر التارخيية خالل فًتة ىذا البحث أن العديد من اذلزات والزالزل وقعت يف بالد
اجلزيرة الفراتية وقد خلفت ورائها الدمار للمساكن واحملال والطرق وكذلك موت أعداد كبَتة من البشر ٖتت الردم بسبب
ٖٛ
ِ
خلق من النّاس.
وىلَ َ
ك ٌ
فهدَّمت الدُّورَ ،
الزالزل .ففي أحداث سنة ٖٚٙهٜٛٙ/مُ ،زلْ ِزلَت ادلَْوصلُ ،
ويف زلزال سنة ٘ٓٛهٔٔٔٗ/م ،هتدمت معظم أسوار الرىا وحران ووقعت دور كثَتة واشتعلت احلرائق حول
ٗٛ
الفرات وىدم يف مدينة ابلس مائة دار وخسف بسميساط.
وكانت ىذه الزالزل تستدعي اىتمام احلكام ابلعمارة بعد وقو الكارثة ،فبعد زلزال ٕ٘٘هٔٔ٘ٚ/م ،قام نور الدين
٘ٛ
زنكي بعمارة ما ىدمتو ىذه الزالزل.
وقد كشفت ادلصادر التارخيية القددية ادلختلفة سيطرة معتقدات دينية وشعبية على أفكار الناس حول سبب
حدوث ىذه الكوارث الزلزالية ادلدمرة ،فقد اعترب ميخائيل السرايين زلزلة سنة ٔ٘ٙهٔٔٙٙ/م ،اليت دمرت حلب
ٛٙ
ومششاط واجلزيرة أبهنا غضب إذلي بسبب الفواحش واآلاثم واخلطااي.
وبسبب حجم اخلسائر الكبَت الناٚتة عن ىذه الزالزل اعترب علماش الدين ادلسلمُت أن ىذه الزالزل جاشت
ٛٚ
عقان إذلي بسبب االضلراف عن الدين واتبا الشهوات وإبطال الصالة وغَتىا.
وذكر لنا ابن األثَت يف أحداث سنوات ٖٙٛهٜٚٛ/م ،أبن زالزل وقعت يف عموم ادلنطقة وكانت أشدىا يف
ٛٛ
العراق.
وكذلك يف أحداث سنة ٖٚٙهٜٛٙ/م ،وفيها كان ابدلوصل زلزلة شديدة هتدم دا كثَت من ادلنازل ،وىلك كثَت
ٜٛ
من الناس.
ويف عام ٓ٘ٗه ٔٓ٘ٛ/م ،يف شهر شوال ،كانت زلزلة عظيمة ابلعراق ،وادلوصل ،ووصلت إىل مهدان ،ولبثت
ٜٓ
ساعة ،فخربت كثَتا من الدور ،وىلك فيها اجلم الغفَت.

ٖ ٛالذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٜٗٚ/ٕٙ ،
ٗ ٛابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٜٔٔ ،
٘ ٛأبو العباس أٛتد بن علي القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا القاىرة :دار الكتب ادلصرية،)ٜٕٕٔ ،
ٔ.ٗ٘ٚ/
 ٛٙمار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٕٜ٘/ٖ ،
 ٛٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٚ٘/ٔٓ ،
 ٛٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٖٛ/ٚ ،
 ٜٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٜٗ/ٚ ،
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ويف عام ٜ٘ٓهٔٔٔ٘/م حدثت يف اجلزيرة الفراتية زلزلة ،وأدت إىل تصد اجلبال والصخور وتشققت األرض
ٜٔ
منها وصلم عنها اهنيارات أرضية وأصوات مزعجة أرىبت الناس وقيل مات بعض الناس من الذعر.
ويف عام ٖٕ٘هٖٔٔٚ/م ،ذكر ابن القالنسي " أنو وقع يف شهر صفر زلزلة عظيمة جاشت ابجلزيرة وأعمال
ٕٜ
ادلوصل وىلك فيها خلق كثَت".
ٖٜ
وكذلك يف أحداث عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،كانت زلزلة عظيمة يف العراق وادلوصل واجلزيرة فخربت كثَتاً.
ويف عام ٗٗ٘هٜٔٔٗ/م ،حدث زلزلة يف غرة ذي احلجة وماجت األرض عشر مرات ،ومشلت مالطية واجلزيرة
ٜٗ
الفراتية.
وذكر سبط ابن اجلوزي أن زلزلة وقعت يف عام ٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م ،يف بالد اجلزيرة والشام ومصر وامتدت إىل
ٜ٘
أذربيحان وأحصي من ىلك فيها فكانوا ألف ألف إنسان ومائة ألف.

 -6اجلتفاف واجملاعات
اجتاحت اجلزيرة الفراتية نوابت شديدة من اجلفاف أدت إىل انتشار اجملاعات نتيجة تدين اإلنتاج الزراعي،
وارتبط ابجملاعات انتشار األمراض واألوبئة وارتفا األسعار ،وديكن القول أن اجملاعات اليت تعرضت ذلا اجلززيرة الفراتية
ليست ٚتيعها انٚتة عن ظروف طبيعية كاجلفاف ،بل كان للصراعات واحلرون وعمليات احلصار دور كبَت يف حدوثها.
واألمثلة على ذلك كثَتة فمن اجملاعات اليت حصلت بسبب احلرون رلاعة ماردين ورلاعة ميافارقُت بسبب حصار ادلغول
ذلاتُت ادلدينتُت يف سنة ٜ٘ٙهٕٔٙٔ/م .وتركت نوابت القحط واجلفاف الشديد آاثر سلبية على حياة الناس يف اجلزيرة
الفراتية ،كانتشار اللصوص وقطا الطرق واألمراض وغَتىا ،فاجلفاف والقحط يعٍت ىالك الكثَت من احملاصيل الزراعية
ٜٙ
وابلتايل انتشار اجملاعة وموت الكثَت من الناس واحليواانت جوعاً مثلما حدث سنة ٘ٔٛهٕٔٔٗ/م.
ويف عام ٖٖٚهٜٖٛ/م" ،وقع غالش ابلعراق وما جاوره من البالد ،وعدمت األقوات فمات كثَت من الناس
ٜٚ
جوعاً".
ٓ ٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٗٛ/ٛ ،
ٔ ٜمىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٜٕٔ ،
ٕ ٜابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٖٙ ،
ٖ ٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕ٘ٙ/ٜ ،
ٗ ٜسبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.ٖٛٛ/ٕٓ ،
٘ ٜسبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.ٜٔ-ٜٓ/ٕٕ ،
 ٜٙابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٕٔ ،
 ٜٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٔٙ/ٚ ،
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وذكر يف أحداث سنة ٖٚٚهٜٛٚ/م ،أنو أتخر ادلطر حىت انتصف كانون الثاين ،وغلت األسعار ابلعراق وما
جياوره من البالد ومنها اجلزيرة الفراتية) ،واستسقى الناس مرتُت فلم يسقوا ،حىت جاش ادلطر سابع عشر كانون الثاين ،وزال
ٜٛ
القنوط ،وتتابعت األمطار.
ويف عام ٖٜٗهٔٓٗٚ/م ،وفيها كان ببغداد وادلوصل وسائر البالد العراقية واجلزرية غالش عظيم ،حىت أكل
الناس ادليتة ،وتبعو وابش شديد مات فيو كثَت من الناس ،حىت خلت األسواق ،وزادت أٙتان ما حيتاج إليو ادلرضى ،حىت بيع
ادلن من الشران بنصف دينار ،ومن اللوز ٓتمسة عشر قَتاطا ،والرمانة بقَتاطُت ،واخليارة بقَتاط ،وأشباه ذلك ٜٜ.واستمر
الغالش حىت عام ٓٗٗهٔٓٗٚ/م ،ويقول عنو ابن األثَت ،وفيها كان الغالش والوابش عاما يف البالد ٚتيعهأ ،تكة ،والعراق،
ٓٓٔ
وادلوصل ،واجلزيرة ،والشام ،ومصر ،وغَتىا من البالد.
ويف عام ٗٗٛهٔٓ٘ٙ/م " ،كان ٔتصر وابش شديد ،فكان ديوت يف اليوم ألف نفس ،مث عم ذلك سائر البالد
ٔٓٔ
من الشام ،واجلزيرة ،وادلوصل ،واحلجاز ،واليمن وغَتىا ".
ويف عام ٖٜٗهٜٜٔٓ/م ،اجتاح جفاف منطقة اجلزيرة وخاصة مدينة الرىا ومل تسقط األمطار طوال العام
وجفت األرض وىلكت األشجار وحقول الكرمة ونضبت العيون ،ومات عدد كبَت من سكان الرىا بسبب اجلو وكذلك
ٕٓٔ
ادلناطق اجملاورة للرىا ،وأجربت امرأة على أكل حلم صغَتىا ورجل أكل حلم زوجتو.
وذكر ميخائيل السرايين أن رلاعة حدثت يف اجلزيرة الفراتية ويف بالد الشام يف عام ٜ٘ٔهٕٔٔ٘/م " ،فأكل
الناس أوراق الشجر وقشور اخلشب الرطب وحىت القطط واحلمَت احلية وادليتة ،وكان الدم يشرن وكانوا ديضغون اجللود غَت
ادلدبوغة وجلود الدرو ومات األطفال جوعاً أمام والديهم ،وعجز الناس عن دفن ادلوتى من الصغار والشبان
ٖٓٔ
والشيوخ".
ٗٓٔ
وكذلك حدثت رلاعة يف ماردين سنة ٜ٘ٙهٕٔٙٔ/م ،أثناش حصار ادلغول للمدينة ومات خلق كثَت دا.

 ٜٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٕٗ/ٚ ،
 ٜٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٜٚ/ٛ ،
ٓٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٛٙ/ٛ ،
ٔٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٖ٘/ٛ ،
ٕٓٔ مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٔٓٗ ،
ٖٓٔ مار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٜٕٔ-ٜٔٓ/ٖ ،
ٗٓٔ ابن شداد ،األعالم اخلطَتة ،ٖ ،قسم اثين.٘ٚٗ ،
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ويف عام ٕ٘ٚهٔٔٚٙ/م ،شحت األمطار واشتد احلر وجفت الزرو والبقول ويف الربيع خلت عدة قرى من
سكاهنا بسبب العطش وخاصة منطقة نصيبُت وطور عابدين ،وأما أىل ادلوصل فلم حيصدوا شيئاً ومل يكن لديهم ماش
٘ٓٔ
للشرن وانتشرت اجملاعة.
ويف عام ٗ٘ٚهٔٔٚٛ/م ،انقطعت األمطار بشكل كامل يف سائر البالد الشامية والعراقية والدايربكرية واجلزيرة
وادلوصل وبالد اجلبل وخالط ،ووقع القحط وقلت األقوات واشتد الغالش وعم أكثر البالد العراق ومصر ودايربكر واجلزيرة
والشام وغَت ذلك من البالد حىت أكل الناس ادليتة ،ودام ذلك دلدة عام كامل وخرج الناس يف البلد يستسقون ٔٓٙ.وقال
ٔٓٚ
العيٍت أكل الناس أوالدىم وماتوا على الطرق.
ويف عام ٜ٘٘هٜٔٔٛ/م ،ضربت رلاعة ماردين وعدمت األقوات عندىم وكثرت األمراض فيهم حىت أن كثَتاً منهم كان
ٔٓٛ
اليطيق القيام.
وذكر ابن األثَت " أن اجلراد غزا اجلزيرة الفراتية يف عام ٕٔٙهٕٕٔٗ/م ،فأكل ماوجده من احملاصيل فقلت
ٜٔٓ
األقوات وارتفعت األسعار يف العراق وادلوصل وسائر اجلزيرة ودايربكر".
وعندما حاصر جالل الدين مدينة خالط يف عام ٕٙٙهٕٕٔٛ/م ،ىرن معظم سكاهنا بسبب اجملاعة ،وأكل
ٓٔٔ
الناس الغنم مث البقر مث اجلواميس مث اخليل مث احلمَت مث البغال والكالن والسنانَت وكانوا يصطادون الفأر وأيكلونو.
وكانت اجملاعة اليت حصلت يف ميافارقُت عام ٙ٘ٙهٕٔ٘ٛ/م ،كانت سبباً يف سقوطها بيد ادلغول بعد حصارىا دلدة
ٔٔٔ
طويلة ومات فيها خلق كثَت.

 -7األمراض واألوبئ

انتشرت يف اجلزيرة الفراتية العديد من األمراض واألوبئة ،وذكرت ادلصادر التارخيية ىذه األوبئة وأعراضها وطرق
عالجها ،وأشارت ادلصادر التارخيية إىل موت الكثَت من الناس أبمراض رلهولة مل ٖتدد أمسائها ،واكتفت يف وصفها ابلوابش
أو اآلفة ،وقد كانت األمراض واألوبئة سبباً يف صلاح أو فشل اجليوش يف ٖتقيق أىداف عسكرية أثناش الصراعات اليت تدور
يف اجلزيرة الفراتية خالل فًتة الدراسة،
٘ٓٔ مار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٖٖٓ/ٖ ،
 ٔٓٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٜٕ/ٔٓ ،
 ٔٓٚالعيٍت ،عقد اجلمان.ٕٚٚ/ٔ ،
 ٔٓٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخٕٙٓ/ٔٓ ،؛ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٔٗ ،
 ٜٔٓابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٗٗ/ٔٓ ،
ٓٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخٗٛ٘-ٗٛٗ/ٔٓ ،؛ ابن العربي ،اتريخ الزمان.ٕٚٙ-ٕٚ٘ ،
ٔٔٔ ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٕٗٗ ،؛ أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر.ٜٔٚ/ٖ ،
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فقد كان الوابش سبباً يف عودة عسكر نور الدين أرسالن زنكي عندما ىاجم نصيبُت وماردين سنة ٜٗ٘هٜٔٔٚ/م،
ٕٔٔ
حيث تسبب الوابش يف مقتل بعض قادتو،
ويف سنة ٜٗ٘هٔٓٙٚ/م ،يف شوال :حلق الدوان مواتن ،وانتفخت رشوسها وأعينها ،حىت كانوا يصيدون ٛتر
الوحش أبيديهم فيعافون أكلها ،ووقع عقيب ذلك بنيسابور وأعمال خراسان الغالش الشديد ،والوابش ادلفرط ،وكذلك
ٖٔٔ
بدمشق ،وحلب ،وحران.
ويف أحداث سنة ٖٕٗهٖٕٔٓ/م ،كان ابلبالد غالش شديد ،واستسقى الناس فلم يسقوا ،وتبعو وابش عظيم ،وكان عاما
يف ٚتيع البالد ابلعراق ،وادلوصل ،والشام ،وبلد اجلبل ،وخراسان ،وغزنة ،واذلند ،وغَت ذلك ،وكثر ادلوت ،فدفن يف
أصبهان ،يف عدة أايم ،أربعون ألف ميت وكثر اجلدري يف الناس فأحصي ابدلوصل أنو مات بو أربعة آالف صيب ،ومل ٗتل
ٗٔٔ
دار من مصيبة لعموم ادلصائب ،وكثرة ادلوت ،وشلن جدر القائم أبمر هللا وسلم.
٘ٔٔ
ويف عام ٕ٘ٗهٖٔٓٗ/م ،كثر ادلوت ابخلوانيق يف كثَت من بالد العراق والشام وادلوصل.
وكذلك ذكر ابن األثَت يف أحداث سنة ٔ٘٘هٔٔ٘ٙ/م ،كثرت األمراض مثل الفاجل وغَتىا ومات دا الكثَت من الناس
ٔٔٙ
والعسكر وخاصة يف بغداد وما جاورىا من داير اجلزيرة.
ٔٔٚ
وانتشر ادلرض والوابش ابدلوصل ومات الكثَت من الناس بو.
ذكر ابن حجر العسقالين يف عام ٘٘ٚهٜٔٔٚ/م ،أن مرض الطاعون انتشر يف العراق وما جاورىا من البالد
ٔٔٛ
ومنها اجلزيرة وىلك بو خلق عظيم.
وذكر أبو شامة يف عام ٘ٛٙهٜٔٔٓ/م ،أن وابش انتشر بُت جيش ادلسلمُت وجيش اإلفرنج ،وكان عند اإلفرنج
ٜٔٔ
أعظم وأكثر وكانت أعراضو قروح صلبة يف الرقبة واحللق ومرض بو صاحب حران وخلق كثَت من األكابر.

ٕٔٔ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٖٔ ،
ٖٔٔ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٔٓ/ٔٙ ،
ٗٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٓ٘/ٛ ،
٘ٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٖٔ/ٛ ،
 ٔٔٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٔٓ-ٗٓٚ/ٜ ،
 ٔٔٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٖٚ/ٔٛ ،
 ٔٔٛأٛتد بن علي بن دمحم ابن حجر العسقالين ،بذل ادلاعون يف فضل الطاعونٖ ،تقيق .أٛتد الكاتب الرايض :دار
العاصمة.ٖٙٛ ،)ٕٜٓٓ ،
 ٜٔٔأبو شامة ،الروضتُت.ٖٔٓ ،ٛٔ/ٗ ،
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وذكر ابن األثَت يف عام ٜ٘٘هٜٔٔٛ/م ،أن رلاعة ضربت ماردين وعدمت األقوات عندىم وكثرت األمراض
ٕٓٔ
فيهم حىت أن كثَتاً منهم كان اليطيق القيام.
انتشر يف بالد اجلزيرة الفراتية يف عام ٓٔٙهٕٔٔٗ/م ،أمراض مثل علة البطن والقولنج وغَتىا ٕٔٔ.وكذلك من
ٕٕٔ
األمراض ادلنتشرة يف اجلزيرة الفراتية مرض اإلسهال وتسبب يف وفاة الكثَت من الناس.
ٖٕٔ
وانتشر مرض احلمى يف بالد اجلزيرة يف عام ٔ٘ٙهٕٔٔٛ/م ،وتويف فيو صاحب ادلوصل ادللك القاىر.
وذكر ابن فضل هللا العمري أن مرض القولنج انتشر يف اجلزيرة الفراتية ومدهنا يف سنة ٙٔٛهٕٕٔٔ/م ،وتويف بو
ٕٗٔ
صاحب آمد وحصن كيفا ادللك الصاحل انصر الدين زلمود األرتقي.
ويف سنة ٖ٘ٙهٕٖٔٚ/م ،انتشرت يف اجلزيرة الفراتية مرض اإلسهال ومات فيو ادللك األشرف بن موسى العادل حاكم
ٕ٘ٔ
اجلزيرة.

اخلامت

رأينا يف ىذه الدراسة أن الكوارث سواش أكانت حوادث طبيعية أو أفعال إذلية الديكن السيطرة عليها والديكن
التخفيف من آاثرىا ،كوهنا تشكل قوة قاىرة غَت عادية لإلنسان وتسبب الوفيات واإلصاابت واألضرار ابدلمتلكات وتهبثر
على االقتصاد وعلى احلياة االجتماعية ،وقد تكون بعض الكوارث من صنع اإلنسان وتهبثر على رلرايت احلياة الطبيعية.
والكوارث الطبيعية قددية قدم اإلنسان واألرض ،فكان اجملتمع يف العصور الوسطى ينظر إىل الكوارث على أهنا
غضب إذلي ،أو أحداث غَت متوقعة ٖتدث يف احلياة اليومية ،وتعد الزالزل أكثر الكوارث الطبيعية اليت حظيت ابلتدوين
واالىتمام خالل فًتة العصور الوسطى ،ومت تدوين ووصف ادلناطق ادلتضررة وحجم اخلسائر يف ادلباين واألشخاص ،وكان
ينظر للكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضاانت والطاعون على أهنا عقوبة إذلية كما ذكر ذلك العديد من ادلهبرخُت.

ٕٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخٕٙٓ/ٔٓ،؛ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٔٗ ،
ٕٔٔ سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان .ٕٕٓ/ٕٕ ،
ٕٕٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٙ٘/ٔٓ ،
ٖٕٔ ابن الفرات ،اتريخ ابن الفراتٕ٘ٗ/٘ ،؛ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٕٛ/ٔٓ ،
ٕٗٔ شهان الدين أٛتد بن حيِت ابن فضل هللا العمري ،مسالك األبصار يف شلالك األمصارٖ ،تقيق .كامل سلمان
اجلبوري بَتوت :دار الكتب العلميةٔ٘ٙ/ٕٚ ،)ٕٓٔٓ ،؛ دمحم بن علي بن عبدالعزيز ابن النظيف ،التاريخ ادلنصوري،
ٖتقيق .أبو العيد دودو دمشق :مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق.ٜٖ ،)ٜٔٛٔ ،
ٕ٘ٔ ابن كثَت ،البداية والنهاية.ٖٕٚ/ٚ ،
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لقد عانت مدن اجلزيرة الفراتية من الفنت واإلضطراابت نتيجة احلرون واذلجمات ادلتبادلة بُت ادلسلمُت
والصليبيُت وادلغول على أرض اجلزيرة الفراتية ،كما أدت احلرون والظروف اجلوية القاسية إىل حدوث رلاعات كما حدثت
يف مدينة الرىا سنة ٘ٓ٘هٕٔٔٔ/م .كذلك بينت ىذه الدراسة أن الصراعات واحلرون كان سبباً يف حدوث بعض
الكوارث اليت عاىن منها سكان اجلزيرة الفراتية كانتشار األمراض واحلرائق واجملاعات نتيجة احلصار .كما حدث يف حصار
ادلغول دلدينة ماردين وميافارقُت حيث انتشرت األمراض بُت الناس مث أكل الناس احليواانت ومات الناس من اجلو ومل
جيدوا من يدفنهم.
وكذلك من الكوارث الطبيعية اليت ضربت اجلزيرة الفراتية الفيضاانت وخاصة هنري دجلة والفرات بسبب عبور
ىذين النهرين يف أراضي اجلزيرة فكانت ادلنطقة معرضة بشكل دائم للفيضاانت كما حدث يف فيضان هنر دجلة حيث
فاضت ادلوصل وسنجار يف ٗٙٙهٔٓٚٗ/م .والذي ساعدان على معرفة ىذه الكوارث التدوين التارخيي ذلذه الكوارث
من قبل ادلهبرخُت ووصلتنا الكثَت من األحداث اليت دوهنا ادلرخون القدامى واليت تعطينا انطباعاً عاماً عن األحداث اجلوية
واجليولوجية اليت تعرضت ذلا منطقة اجلزيرة واليت ديكن أن نستفيد منها يف تكوين صورة دقيقة لتلك األحداث مع مقارنتها
ابلكوارث الطبيعية اليت تضرن تلك ادلناطق يف عصران احلايل.
ادلصادر وادلراجع

ابن األثَت ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد الشيباين عزالدين .التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكيةٖ .تقيق .عبدالقادر طليمات.
ٔ.
القاىرة :دار الكتب احلديثة.ٜٖٔٙ ،
ابن األثَت ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد الشيباين عزالدين .الكامل يف التاريخٖ .تقيق .دمحم يوسف الدقاق .بَتوت :دار
ٕ.
الكتب العلمية.ٕٖٓٓ ،
ابن اجلوزيٚ ،تال الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم .ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٖ .تقيق .دمحم عبدالقادر عطا ،بَتوت:
ٖ.
دار الكتب العلمية.ٜٜٕٔ ،
ابن اجلوزي ،مشس الدين أبو ادلظفر يوسف بن قِْزأُوغلي .مرآة الزمان يف تواريخ األعيانٖ .تقيق .رلموعة من احملققُت .دمشق :دار
ٗ.
الرسالة العادلية.ٕٖٓٔ ،
ابن حوقل النصييب ،أبوالقاسم دمحم بن علي .صورة األرض .بَتوت :دار مكتبة احلياة.ٜٜٕٔ ،
٘.
ابن العربي ،أبو الفرج غريغوريوس ابن ىارون ادللطي .اتريخ الزمان .ترٚتة .األن إسحاق أرملة .بَتوت :دار ادلشرق.ٜٜٔٔ ،
.ٙ
ابن العربي ،غريغوريوس أبو الفرج بن ىارون ادللطي .اتريخ سلتصر الدولٖ .تقيق .خليل منصور بَتوت :دار الكتب العلمية،
.ٚ
.ٜٜٔٚ
ابن الفرات ،انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم .اتريخ ابن الفراتٖ .تقيق .قسطنطُت زريق .بَتوت :ادلطبعة األمَتكانية.ٜٕٔٗ ،
.ٛ
ابن الفوطي ،كمال الدين عبدالرزاق بن أٛتد الشيباين .احلوادث اجلامعة والتجارن النافعة يف ادلائة السابعةٖ .تقيق .مهدي النجم.
.ٜ
بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٖٓٓ ،
ٓٔ .ابن القالنسيٛ ،تزة بن أسد بن علي بن دمحم أبو يعلى .ذيل اتريخ دمشق .بَتوت :مطبعة اآلابش اليسوعيُت.ٜٔٓٛ ،
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ابن النظيف ،دمحم بن علي بن عبدالعزيز .التاريخ ادلنصوريٖ ،تقيق .أبو العيد دودو .دمشق :مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق،

ٔٔ.
ٔ.ٜٔٛ
ٕٔ .ابن حجر العسقالين ،أٛتد بن علي بن دمحم .بذل ادلاعون يف فضل الطاعونٖ .تقيق .أٛتد الكاتب الرايض :دار العاصمة.ٕٜٓٓ ،
ٖٔ .ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم .األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرةٖ .تقيق :حيِت زكراي عبارة،
دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،دمشق.ٜٜٔٔ ،
ٗٔ .ابن شداد ،يوسف بن رافع بن ٘تيم داش الدين .النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية .القاىرة :مكتبة اخلاصلي.ٜٜٔٗ ،
٘ٔ .ابن فضل هللا العمري ،شهان الدين أٛتد بن حيِت .مسالك األبصار يف شلالك األمصارٖ .تقيق .كامل سلمان اجلبوري .بَتوت :دار
الكتب العلمية.ٕٓٔٓ ،
 .ٔٙابن كثَت ،عماد الدين أيب الفداش عمر بن إمساعيل .البداية والنهايةٖ ،تقيق .عبداحملسن الًتكي .القاىرة :دار ىجر.ٜٜٔٛ ،
 .ٔٚابن واصلٚ ،تال الدين دمحم بن سامل .مفرج الكرون يف أخبار بٍت أيونٖ ،تقيقٚ .تال الشيال .القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية،
.ٜٔ٘ٚ
 .ٔٛأبو الفداش ،عماد الدين إمساعيل بن علي .ادلختصر يف اتريخ البشر .ابلقاىرة :ادلطبعة احلسينية.ٜٔٓٚ ،
 .ٜٔأبو الفداش ،عماد الدين إمساعيل بن دمحم بن عمر ادلهبيد .تقوًن البلدان .ابريس :دار الطباعة السلطانية ٖٓ.ٔٛ
ٕٓ .أبو شامة ،أبو القاسم شهان الدين عبد الرٛتن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي .الروضتُت يف أخبار الدولتُت .احملقق .إبراىيم مشس
الدين .بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٕٓٓ ،
ٕٔ .اإلصطخري ،أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم .مسالك ادلمالك .مدينة ليدن اذلولندية :مطبعة بريل.ٜٕٔٚ ،
ٕٕ .األصفهاين ،عماد الدين دمحم بن دمحم .البستان اجلامع جلميع تواريخ أىل الزمانٖ .تقيق .عمر عبدالسالم الًتمانيٍت .بَتوت :ادلكتبة
العصرية.ٕٕٓٓ ،
ٖٕ .البخاري ،دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا .صحيح البخاري .احملقق .دمحم زىَت بن انصر الناصر .بَتوت :دار طوق النجاة.ٕٓٓٔ ،
ٕٗ .الذىيب ،مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثمان .اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالمٖ .تقيق .عمر تدمري .بَتوت :دار الكتان
العريب.ٜٜٔٗ ،
مىت .اتريخ مىت الرىاوي .ترٚتة .زلمود الرويضي وعبدالرحيم مصطفى .أربد :مهبسسة ٛتادة للنشر.ٕٜٓٓ ،
ٕ٘ .الرىاويّ ،
 .ٕٙالسرايين ،مار ميخائل .اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت .ترٚتة .مار غريغوريوس صليبا مشعون .حلب :دار ماردين.ٜٜٔٙ ،
 .ٕٚالسيوطي ،جالل الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر .اتريخ اخللفاش .بَتوت :دار ادلنهاج.ٕٖٓٔ ،
 .ٕٛالشارتري ،فوشيو .اتريخ احلملة إىل بيت ادلقدس .ترٚتة .قاسم عبده .القاىرة :دار الشروق.ٕٓٓٔ ،
 .ٕٜمشيساين ،حسن .مدينة ماردين من الفتح العريب إىل سنة ٘ٔ٘ٔمٜٕٔ/ه .بَتوت :دار عامل الكتب.ٜٔٛٚ ،
ٖٓ .عرّتي ،نوراي .منطقة اجلزيرة من الفتح اإلسالمي حىت من تصف القرن الثالث .أطروحة دكتوراه ،أالزيغ :جامعة الفرات ،معهد العلوم
اإلجتماعية.ٕٕٓٔ ،
ARABACİ,NURAY. İİİ.YÜZYİLİN İKİNCİ YARİSİNDAN İLK İSLAM
FETİHLERİNE KADAR EL-CEZİRE BÖLGESİ. DOKTORA TEZİ,
FIRAT
ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ELAZIĞ,2012.
ٖٔ .علي ،حسُت .الفتح اإلسالمي دلدن اجلزيرة الفراتية يف تركيا .بَتوت :مهبسسة الرسالة انشرون.ٕٜٓٔ ،
ٕٖ .العيٍت ،بدرالدين زلمود بن أٛتد .عقد اجلمان يف اتريخ أىل الزمان .القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية.ٕٓٔٓ ،
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الفارقي ،أٛتد بن يوسف بن علي بن األزرق .اتريخ الفارقيٖ .تقيق .بدوي عبداللطيف عوض .القاىرة :اذليئة العامة لشهبون ادلطابع
األمَتية.ٜٜٔ٘ ،
القطارنة ،زايد ٛتد .إدارة الكوارث .عمان :دار االكاددييون للنشر.ٕٖٓٔ ،
القلقشندي ،أبو العباس أٛتد بن علي .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .القاىرة :دار الكتب ادلصرية.ٜٕٕٔ ،
النويري ،شها ن الدين أٛتد بن عبدالوىان .هناية األرن يف فنون األدنٖ .تقيق .رلموعة زلققُت .بَتوت :دار الكتب العلمية،
ٕٗٓٓ.
ايقوت احلموي ،شهان الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي .معجم البلدان .بَتوت :دار صادر.ٜٔٚٚ ،
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