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َّ
ملخ�ص البحث
يرجع املزيديون يف نس��بهم إىل قبيلة بني أس��د العربية ،وكانوا يتخذون من مناطق

ميس��ان (العامرة) موطنً��ا هلم .ونتيجة خلالفات املزيديني مع أبن��اء عمومتهم بني نارش،
ونتيجة لوضع حدٍّ لسفك الدماء التي أريقت بني أبناء العمّ ،قرر زعيم بني أسد أبو احلسن

ع�لي االنتقال إىل النيل القريبة من مدينة بابل األثري��ة لتكون عاصمة له ،والتي حكمها
ثم منصور أبو كامل ،لينقل احلكم إىل صدقة بن منصور.
من بعده ابنه دبيسّ ،

ونتيج��ة للخالف��ات الت��ي حدثت بني صدق��ة والس�لاجقة إىل درج��ة ّ
أن احلرب

أصبح��ت وش��يكة بني الطرفني ،لذا فكّ��ر يف اتخّ اذ عاصمة جديدة تك��ون أكثر حصانة،
فاخت��ار منطقة اجلامعني الت��ي تقع غرب الفرات ليك��ون النهر عائ ًقا أم��ام تقدّ م قوات

تضم
أسس مدينة احل ّلة سنة 495هـ ،والتي أصبحت عاصمة مزدهرة ّ
السالجقة .وفعلاً ّ
وقوى جيشها ،بحيث أصبح صدقة خيشاه السلطان
أغلب مناطق العراق بعد أن ن ّظمها ّ
السلجوقي ،ويستنجد به اخلليفة العبايس وقت األزمات ،السيام عندما استعان به حينام

حدثت االضطرابات يف بغداد بني الس��نّة و الش��يعة ،فدخل جي��ش صدقة بغداد وهدَّ أ

ثم
األم��ور ،وأنص��ف املظلوم ،وعاقب املعت��دي ،األمر الذي لقب بـ(حامي الش��يعة)ّ ،
أصبح الرجل الثاين بعد اخلليفة الذي أطلق عليه لقب (ملك العرب).

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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Abstract
This study explains the identity of Almazidion and how they
came and resided first in Al-Nile town near the Ancient city of
Babylon then moved to an area on the west of Euphrates and
established the city now called Hillah in 495H. At that time,
Hillah had a strong army led by Sadaqa bin Mansour Almazidi
who defended it against the attempts of Seljuks to invade it and
he became next to the Abbasid Caliph in his power.
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املزيديون ودورهم يف ت�أ�سي�س مدينة احللَّة
الت�سمية واملوقع
قبل اخلوض يف تفاصيل تاريخ مدينة احل ّلة وتأسيسها وأهم األحداث التي جرت فيها،
ال بدّ من إلقاء نظرة رسيعة عن معنى كلمة (ح ّلة) وموقعهاِ .
فاحل َّلة بكرس احلاء وتشديد

أيضا شجرة شائكة صغرية أصغر من العوسج وأصغر
الالم تعني القوم النزول ،وتعني ً
تسميها أهل البادية (الشربق) ،إذا أكلتها األبل زاد لبنها وتد ّفق(.)1
من القتادةّ ،

وهي علم لعدّ ة أماكن نحو ح ّلة بني عقيل يف ميسان (العامرة) بني واسط (الكوت)

والبرصة ،وح ّلة بني دبيس بن عفيف األسدي قرب احلويزة ،أي املنطقة الواقعة بني الكوفة
والبرصة واألحواز( ،)2وح ّلة بني مراق قرية كبرية لقوم من الرتكامن بالقرب من املوصل،

أيضا قرية مش��هورة يف أطراف الدجيل شاميل بغداد( ،)3وح ّلة بني مزيد ،أو احل ّلة
واحل ّلة ً

مؤسسها صدقة بن دبيس املل ّقب (سيف الدولة) ،والتي تبعد عن بغداد
السيف ّية نسبة إىل ّ
بحوايل 100كم ،وعن مدينة النجف األرشف بحدود  60كم ،وعن مدينة كربالء  40كم
تسمى باحل ّلة الفيحاء ،لطيب هوائها وكثرة حدائقها(.)4
تقري ًبا ،كام أنهّ ا ّ

وجدي��ر بالذك��ر ّ
أن مدينة احل ّلة تبع��د عن بابل التارخيية مس��افة بضع كيلومرتات،
ٌ

ومدين��ة باب��ل كان��ت أعظم مدين��ة يف التاريخ القدي��م ،وهي عاصمة ل��دول عظمى يف

زماهن��ا ،منه��ا الدولة اآلموري��ة والدولة الكلدية ،واللت��ان تركتا إر ًث��ا حضار ًّيا ال يزال

العراقيون بشكل خاص ،بل اإلنسانية أمجع تنتهل منه(.)5

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
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إذن ّ
إن احل ّل��ة هي وريثة بابل وامتداد تارخيي هلا ،فضلاً عن أنهّ ا أصبحت إش��عا ًعا

فكر ًّيا للعراق والعامل اإلسالمي لقرون عدّ ة.

ّ
إن األرض التي حتيط ببابل وأرايض الفرات األوسط خصبة جدًّ ا تكثر فيها املزارع

وبس��اتني النخيل ،لذا أطلق عليها العرب بعد الفتح األسالمي (أرض السواد) ،لكثرة

غابات النخيل بلوهنا األخرض الغامق الذي يرتاءى للناظر من ُبعد أنّه أسود(.)6

جراء فيضان هنر الفرات س��نو ًّيا،
ونتيجة للفيضانات
املتكررة والعاتية التي حتدث ّ
ّ

أصبحت الرتبة الغرين ّية ش��ديدة اخلصب يف بالد بابل وم��ا حييط هبا ،ومن أغنى مناطق

اإلنتاج الزراعي يف العامل القديم ،ومن أهم حماصيلها الزراع ّية الرئيسة منذ ذلك العرص
حتى الوقت احلارض ،احلبوب والتمور(.)7

الأقوام التي �سكنتها قبل مت�صريها
ُعرفت املنطقة التي تقع إىل اجلنوب من بابل بـ(سورس��تان) ،وهلا ينتسب الرسيان،

وهم النب��ط ،ولغتهم الرسيانية .والنبط وريثو احلض��ارات القديمة التي قامت يف بابل،
وانت�شر َم��ن بقي منهم يف املناطق الت��ي حتيط باملنطقة بعدما أفل نج��م بابل ،وأصبحت

بعض من هذه البق ّية باملع��ارف ،أي معارف احلضارات القديمة،
أطاللاً  .وق��د احتفظ ٌ
ونقلوها إىل العرب بعد الفتح اإلسالمي للعراق(.)8

ّ
إن الع��رب ه��م الذين أطلقوا اس��م النبط عىل الرسيانيني الذين يس��كنون وس��ط

الع��راق وجنوب��ه ،وذلك ملعرفتهم بأنب��اط املياه لكثرة فالحتهم ،وق��د تع ّلم العرب من

النبط اس��تخدام األرض واس��تغالهلا وزراعتها ،كام تع ّلموا منهم استصالح األرايض،
وتنظي��م ال��ري ،وبعض ِ
احل َرف الصناعية البس��يطة التي كانت ش��ائعة آن��ذاك .ونتيجة
الخت�لاط النبط بالعرب وانصهارهم يف املجتمع اجلدي��د ،اتقنوا اللغة العربية ،فرتمجوا
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بع��ض الكتب من الرسيانية إىل العربية نحو كتاب (الفالحة النبط ّية) ألحد علامء النبط،

كام ترمجوا بعض الكتب اليونانية إىل اللغة العربية.

اس��تمر النبط يمتزجون بالعرب املس��لمني بعد اس��تقرارهم يف العراق ،فدخلوا يف

دينه��م وحتدّ ثوا لغتهم ،فتأ ّثروا بالع��رب وأ ّثروا هبم ،حتى أن بعض املفردات من لغتهم

دخل��ت يف لغتنا العام ّي��ة ،مثل كلمة (بزاي��ز) التي ير ّددها أبناء الريف يف الوس��ط حتى
الوقت احلارض ،وتعني هنايات اجلداول الصغرية ،بل دخلت حتى يف األمثال الش��عب ّية،
ومنه��ا املثل الريفي املعروف (فلاّ ح الصدور وال م�ّل�اّ ك البزايز) ،ويعني أن يكون بداية
فالح��ا أفضل من أن يكون ملاّ ك لألرايض يف هناي��ات اجلداول الذي ال تصل
اجل��دول ً

املياه إىل أراضيه معظم أ ّيام السنة ،فام فائدة األرض الواسعة دون املياه.

وم��ن الكلامت األخرى التي دخل��ت إىل اللهجة العام ّية العراقية ،س��يام يف الريف

(شكارة) ،أي يمنح أحد امللاّ ك قطعة أرض صغرية إىل شخص معينّ ليزرعها ويعتاش
من ورائها دون ثمن ،وهي ش��ائعة عندنا حتى الوقت احلارض ،وال تزال بعض املناطق

الت��ي تق��ع إىل اجلنوب من مدين��ة احل ّلة ختتلف هلجاهت��ا عن بعضها وع��ن بق ّية املناطق،
وذلك يعود إىل تأ ّثرها التارخيي بتلك األقوام(.)9

وقد اس��تفادت الدول��ة العرب ّي��ة األس�لامية يف ّ
كل مراحلها من النب��ط منذ العهد

م��رورا بالعهدين األموي والعبايس ،فقد اس��تفاد منهم العباس�� ّيون يف إدارة
الراش��دي
ً
دواوي��ن احلكوم��ة وتنظيمها ،ومن نب��ط بابل (آل الف��رات) الذين نب��غ منهم عدد من

أيضا(.)10
الرجال يف جماالت الكتابة والرتمجة والوزارة ً

وال ب��دّ م��ن القول ّ
إن بعض العرب كان ينظر إىل النبط نظ��رة ازدراء ،وهذه خمالفة

ل��روح اإلس�لام وتعاليمه الس��محة ،وقد م ّثل ه��ذه النظرة الش��اعر املتنبي حني هاجم
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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الوزير ابن الفرات بالقول :
هب����ا ن��ب��ط��ي م����ن أه�����ل ال���س���واد

ي�������درس أن����س����اب أه�����ل ال��ع�لى

يتمس��كون بروح اإلس�لام ،وهل��م احلكمة
وع�لى العكس م��ن ذلك نج��د الذين ّ

واحلصاف��ة يف الرأي و ُبعد النظر ،ينظرون إىل ذلك الش��عب ب��كل احرتام وتبجيل ،ألنّه

ش��عب مكافح وعامل قدّ م خدمات للعرب املسلمني ،فأشار ياقوت احلموي ّ
أن اإلمام

حي م��ن النبط أهل كوثى ،واألصل
ع�لي ب��ن ايب طالب قال« :نحن معارش قريش ّ
ّ
آدم ،والكرم التقوى ،واحلسب اخللق ،وإىل هذا انتهت نسب الناس»(.)11

عيل أراد أن يقول ّ
وال يس��تبعد ّ
إن أصل قريش من العراق ،وحتديدً ا
أن اإلمام ّ

م��ن منطقة كوثى املعروفة التي تقع أطالهلا اآلن بالقرب من مدينة (جبلة) ،مركز ناحية

مرشوع املس��يب الكبري التابعة إىل حمافظة بابل ،والتي أصبحت اآلن قضا ًء ُس ّمي بقضاء

(كوثا)(.)12

احللَّة قبل انتقال املزيديني �إليها
أش��ارت بعض املصادر إىل ان احل ّلة كانت قبل متصريها «أمجة تأوهيا الس��باع»(،)13

أي إنهّ ا كانت مكانًا كثيف األشجار والقصب والربدي ،تنترش فيها الوحوش كاألسود
والنمور واخلنازير.

يف حني أكّدت مصادر كثرية عىل ّ
أن املنطقة التي ُأ ّسست عليها احل ّلة السيف ّية كانت

مأهولة بالس��كان ،وفيها جمتمع متحضرّ يسوده النظام والنش��اط االقتصاديّ ،
وأن هذا
ويس��مى باجلامعني( .)14وأشار هادي
املكان عُدّ صلة الوصل بني مدينة الكوفة وبغداد،
ّ

بأن من الوهم االعتقاد ّ
كامل الدين يف كتابه فقهاء الفيحاء ّ
بأن تأسيسها كان عام 495هـ

عىل يد األمري صدقة بن منصور ،وأهنا كانت أرض غابات تسكنها الوحوش ،وأكّد ّ
أن
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امل��كان الذي تقع عليه مدينة احل ّل��ة اآلن مأهول قبل جميء صدق��ة بوقت طويل ،وكان
ُيطلق عليه اجلامعني ،وورد هذا االس��م يف الفتوح اإلس�لام ّية ،واعتقد كامل الدين ّ
بأن

الفضل يف تطوير اجلامعني وتوس��يعه ،ودمج اجلامعني يف مدينة واحدة ،وإطالق اس��م
احل ّلة عليه يرجع إىل صدقة(.)15

يرجح الرأي الثاين لألسباب اآلتية:
والباحث ّ
1.1كانت (اجلامعني) مأهولة بالس��كان ،لكن حتيط هبا غابات كثيفة من األشجار
والنخي��ل والقص��ب ،وهو أم��ر طبيعي يف منطق��ة تقع عىل ضف��اف الفرات،

والس��كن فيها قليل ،والتجمعات الس��كان ّية متباعدة ،وه��ذا يعني ّ
أن تواجد
احليوان��ات غري األليفة وحتى املفرتس��ة يف هذه الغاب��ات الكثيفة أمر مألوف،

لكنه ال يمنع من وجود قرية يف املنطقة.

نرجح ّ
أن (اجلامعني) مأهولة بالسكان قبل متصريها،
2.2ومن األسباب التي جتعلنا ّ
ّ
والكل يعرف ما هلا من أمه ّية ،فكانت عاصمة لدولة
ه��و ألنهّ ا قريبة من بابل،
مرتامية األطراف ،وهي مزدمحة بالسكان ،وبعدها أخذت هذه املدينة تتدهور
ثم تالشت وأصبحت
ويأفل نجمها ،ألسباب سياس ّية واقتصاد ّية وجغراف ّيةّ ،

تفرق الناس عنها ،ولكن من غري املعقول أن ينتقل مجيع من كان يسكن
أطاللاّ ّ
فيها بعيدً ا عنها ،الس��يام ّ
أن املناطق القريبة منها مناطق جذب س��كاين ،فسكن
سمي فيام بعد بـ(اجلامعني).
بعض منهم يف هذا املكان الذي ّ

تأسست فيه مدينة
3.3أطلق كثري من الباحثني تسمية (اجلامعني) عىل املكان الذي ّ
ِ
األول هو
احل ّلة ،وهذه التس��مية مل ت��أت اعتبا ًطا إنّام كان فيه مس��جدان فعلاً ّ ،
مرقد الصحايب اجلليل عبد العزيز الرساي ،وهو من القادة الذين ش��اركوا مع

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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وجرح يف هذه
اإلمام عيل ابن أيب طالب يف معركة النهروان س��نة 38هــُ ،
املعركة بجروح بليغة ،وعند عودة اإلمام بجيشه ومروره يف هذه املنطقة،

لفظ الصحايب أنفاس��ه األخرية ومات ش��هيدً ا ،و ُدفن يف هذه املنطقة ،فأصبح
يس��مى هبذا االسم
ومزارا أطلق عليه جامع (الرساي) ،وال زال
مرقده جام ًعا
ّ
ً
حتى يومنا هذا ،ويقع يف منطقة الشاوي خلف مدرسة صفي الدين(.)16

جدي��ر بالذكر ّ
أن هذا الصحايب اجلليل مل يكن الوحيد الذي خرج واستش��هد
ٌ

يف ه��ذا املكان ،فكان عمران بن عيل ب��ن أيب طالب قد أصيب هو اآلخر
يف هذه املعركة ،واستش��هد و ُدفن ش�مال منطقة اجلامعني ع�لى التالل الواقعة
بينه��ا وبني مدينة بابل األثر ّي��ة ،وال يزال مرقده الرشيف يؤ ّمه املس��لمون من
خمتل��ف األنحاء لزيارته ،وقد ش�� ّيدت بقرب��ه قرية اجلمجمة ،وهلذه التس��مية

تطوع بعض أبنائها خلدمة الرضيح وزائريه منذ تلك املدّ ة
عالقة باحلدث ،وقد ّ
وال زالوا(.)17

أ ّم��ا اجلامع اآلخر فهو جامع ومقام اإلمام جعفر الصادق( ت 148هـ)،
والذي يقع جنوب مدين��ة احل ّلة احلال ّية ،عىل ضفاف هنر الفرات ،عىل الطريق
الرابط بني مركز املدينة ومرقد النبي أ ّيوب ،وال تزال املنطقة التي تقع بني باب

تس��مى بمنطقة
املش��هد وحي الش��اوي من جهة وش��ط احل ّلة من جهة أخرى
ّ

(اجلامع�ين) ،وهي من أق��دم مناطق احل ّل��ة وأعرقها ،ومتت��از بأبنيتها القديمة
وأز ّقتها الض ّيقة ،وعىل هذا األساس ،ولوجود جامع عبد العزيزبن أيب رسايا،
سميت باجلامعني.
ومقام اإلمام الصادقّ 

ّ 4.4
مرت�ين ،األوىل عندما ذهب
مر هبذا املكان ّ
إن اإلم��ام عيل بن أيب طال��بَّ 
أيضا عندما ذهب
ومر به ً
إىل معرك��ة صفني ،وعاد بالطريق نفس��ه إىل الكوفةّ ،
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إىل معركة النه��روان ،وعند عودته ،نزل يف املكان الذي يطلق عليه اآلن أهايل

احل ّل��ة (مقام اإلمام عيل) الذي يقع يف منطقة الش��اوي ،وال��ذي يزوره أعداد
ربك به.
كبرية من املسلمني للت ّ

وم��ن خالل التمعن بمرور اإلمام عيل يف ه��ذه املنطقة يف ِكلتا املعركتني،
نس��تطيع أن نستنتج ّ
أن هذا املكان رابط بني املناطق الوسطى للعراق واملناطق

الش�مال ّية ،ور ّبام يكون هو الطريق التجاري أو طريق املس��افرين املعتمدّ ،
وأن
ممر س��هل ،وأمر
اإلم��ام مل يك��ن مروره به اعتبا ًط��ا ،إنّام كان طري ًقا مأهولاً فيه ّ

جتمع س��كاين نش��يط حتى قبل تسميته
طبيعي أن يكون بالقرب من هذا املمر ّ
باجلامعني.

املؤرخني ،ومنهم ابن األثري يف كتابه الكامل يف التاريخ،
عم نقله بعض ّ
5.5فض�ًل�اً اّ
عىل ّ
أن منطقة اجلامعني قد اس��تويل عليها ونهُ بت ع��دّ ة مرات( ،)18وهذا يعني
ّ
أن هذه املنطقة مأهولة بالس��كان ،وفيها نشاط اقتصادي ،والدليل أنهّ ا نهُ بت.

أن املناطق التي تُنهب ال بدّ ّ
ونحن نعلم ّ
املشجعة لعمل ّية
أن تتوافر فيها األمور
ّ
النهب واالستيالء ،وتكون نشطة اقتصاد ًّيا.

6.6كان يف اجلامع�ين حي��اة اجتامعي��ة منضبط��ة ،دليلنا عىل ذلك م��ا ذكره ياقوت
احلموي من ّ
أن احلسن بن عيل بن حممد بن داود التنوخي مؤلف كتاب (نشوار
املحارضة) تولىّ القضاء يف اجلامعني ،وهو من رجال القرن الرابع اهلجري(،)19

أن اجلامعني مدينة عامرة ،وفيها نظام وضبط وقضاء حياس��ب ّ
وهذا يعني ّ
كل

من خيالف النظام وال ُعرف العام.

ّ
تطورت يف العهد
إن دور اجلامعني مل يظهر بشكل كبري خالل العهد األموي ،لكنّها ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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الع ّبايس فتزايدت أمه ّيتها االقتصادية ،السيام أ ّيام سيطرة قبيلة عقيل عىل منطقة الفرات
وحتس��ن وضعها خالل القرن الراب��ع اهلجري ،فوصفه��ا األصطخري بأنهّ ا
األوس��طّ ،

(منرب) صغري ،يف الوقت الذي وصفها ابن حوقل بأنهّ ا مدينة.

وأشار املقديس إىل أنهّ ا مدينة من مدن الكوفة ،يف الوقت الذي ذكرها ابن رسابيون

بأنهّ ��ا مدينة تقع غرب س��ورا أو غرب الف��رات ،وهذا ّ
يدل عىل تزاي��د أمه ّية هذه املدينة
أخريا بمدينة احل ّلة السيف ّية ،وأصبحت جز ًءا منها(.)20
ومساحتها ،لكنها اختلطت ً

بنو مزيد يف مي�سان
قب��ل اخلوض يف تفاصيل تأس��يس اإلمارة املزيد ّية ونش��أهتا يف احل ّل��ة ،ال بدّ لنا من

التعريف ببني َم ْز َيد (بفتح امليم وس��كون الزاي وفتح الياء) وأبرز رجاالهتا ،واملضارب
التي كانوا يسكنون فيها قبل استقرارهم يف منطقة اجلامعني ومتصري مدينة احل ّلة.

بن��و مزي��د من بطون بني أس��د بن خزيم��ة ،وكان��ت مضارهبم يف املنطق��ة الواقعة

بني البرصة وواس��ط واألهواز وحتدي��دً ا يف املناطق القريبة من منطقة ميس��ان (العامرة)
يتنافس��ون ع�لى الزعامة مع بني عمومتهم من بني نارش بن ن�صر ،وبمرور األيام مالت

ك ّف��ة القوى لصالح بني مزيد لظهور زعامات مقتدرة بني صفوفهم ،فضلاً عن حتالفهم

قوهتم
مع أطياف أخرى من املجتمع ال سيام من األكراد الشاذنجان واجلاوان ،فازدادت ّ
وقوة ش��كيمتهم إىل درجة ّ
التقرب منهم
ّ
أن اخللفاء الع ّباس��يني وأمراء آل بوي��ه حاولوا ّ

وخطب و ّدهم ،بل اعرتفوا هبم رسم ًّيا بأنهّ م أمراء رسم ّيون عىل بني أسد واملنطقة ،وهذا
يعني أنهّ م انتقلوا من املش��يخة إىل اإلمارة ،فأخذوا عىل عاتقهم حفظ األمن والنظام يف
املناط��ق اجلنوبية من العراق ،وبس��طوا نفوذهم عىل مناطق واس��عة م��ن تلك األرجاء،

واس��تمرت هيمنتهم ما يقرب من مائة ومخس�ين س��نة ،تعاقب عىل حكم اإلمارة خالل
ّ
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هذه املدّ ة عدد من األمراء ّأوهلم أبو احلس��ن عيل بن مزيد الذي وصف بأنّه كان باس�ًلً
كريم قوي الشكيمة مها ًبا ،له منزلة كبرية لدى اخللفاء وسالطني بني بويه(.)21
اً

ونتيج��ة هلذه املكانة التي متتّع هبا بن��و مزيد ،واالحرتام والتبجيل التي حيض به من

القبائ��ل األخرى ،حصل تنافس ش��ديد بينهم وبني أبناء عمومتهم يف املنطقة ،والس��يام

بن��ي عفيف النارصي األس��دي الذين كانت هلم الزعامة يف املنطق��ة ،فضلاً عن ّ
أن أبناء
قبيلة بني أس��د يف تزايد مس��تمر بمرور الوقت ،األمر الذي أ ّدى إىل ّ
أن املكان الذي كان

يقطنون به مل يعد يكفيهم وال يس��دّ حاجتهم ،إىل درجة ّ
أن احلرب أصبحت وشيكة بني
أبناء العم وال حتتاج إلاّ فتيلاً ليش��علها ،وفعلاً وقعت احلرب بينهام س��نة 401هـ ،وكان
الس��بب املبارش لوقوعها هو ّ
أن أبا الغنائم ش��قيق أيب احلس��ن عيل بن مزيد كان يقيم مع

بن��ي عفيف يف جزيرهتم يف ضمن أهوار احلوي��زة ،ونتيجة خلالف حصل بينه وبني أحد
زع�ماء بني عفي��ف ،قام بقتله وهرب إىل أخيه أيب احلس��ن ليحتمي ب��ه ،وأمر طبيعي أن

جُيري األخ أخاه ويدافع عنه مهام كانت األسباب ،ونتيجة لرفض أيب احلسن تسليم أخيه
وقعت احلرب بني الطرفني وانتهت بمقتل أيب الغنائم.

ومل ِ
ينه مرصع أيب الغنائم حدّ ة اخلالف بني اجلانبني ،وبقيت روح التباغض واحلسد

بني الطرفني ،ورسعان ما جتدّ دت احلرب بينهام سنة  405هـ ،بعد أن استعدّ هلا أبو احلسن
كبريا وأ ّلف ً
جيشا جل ًبا من العرب واألكراد ،أي الشاذنجان واجلاوان ،ووقعت
استعدا ًدا ً

احلرب وحصل ٌ
قتال مرير بني أبناء القبيلة الواحدة انتهت بانتصار أيب احلس��ن عىل بني
ِ
يكتف أبو احلسن هبذا إنّام استباح
حسان ونبهان ولدي دبيس بن عفيف ،ومل
مزيد ،ومرصع ّ
وضم اجلزيرة الدبيس�� ّية إىل إمارته بعد أن ّفر ما تب ّقى من بني نارش إىل
بيوهتم وأمواهلم،
ّ
احلويزة ،واستمر احتالله للجزيرة مخسة أشهر ،فجهز مرض بن دبيس بن عفيف ً
كبريا
جيشا ً
فاضطر األخري إىل االنسحاب منها.
وباغت جيش أيب احلسن دون أن يعلم
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ونتيجة حلكمة أيب احلسن ورجاحة عقلهّ ،قرر البحث عن مكان أكرب اتّسا ًعا وأكثر

وأه��م موق ًعا يضمن حاجات قومه من جهة ،وحتى يقط��ع نزيف الدم بني أبناء
خص ًب��ا
ّ
القبيلة الواحدة ،والذي ال جيلب إلاّ الدمار واخلراب وازهاق األنفس من جهة أخرى،

اس��تقر رأيه عىل ريف النيل القريب من آثار
وبع��د البحث الطويل واخليارات املتعدّ دة،
ّ
باب��ل ،والذي ال يبعد عن مركز اخلالفة يف بغداد ،والكثري اخلصب ،وامتيازه بوفرة املياه

واستقر به(.)22
ملرور جدول النيل به ،فارحتل إليه
ّ

الإمارة املزيد ّية يف النيل
كانت هناك عوامل عدَّ ة سياس�� ّية وعس��كر ّية ساعدت يف ظهور بني مزيد يف منطقة

النيل وبروزهم عىل الس��احة السياس ّية ،فكان للظروف السياس ّية داخل الدولة الع ّباس ّية

والرصاعات اإلقليم ّية املتم ّثلة بالتنافس بني اخلالفتني الع ّباس ّية والفاطم ّية ،وظهور خطر
قرامطة البحرين والشام ،األمر الذي دعا السلطة املركز ّية يف بغداد وسالطني آل بويه إىل

االعتامد عىل القبائل القو ّية يف محاية بعض املناطق ،وقد اس��تعان الوزير أبو حممد املهلبي

وزير معز الدولة البوهيي ،والذي تولىّ الوزارة سنة  339هـ ،بقبيلة بني أسد حلامية سورا

وس��وادها( ،)23ور ّبام كان التكليف قبل اس��تقرارهم يف النيل ،ففي سنة 397هـ ُل ّقب أبو

احلس��ن عيل املزيدي رسم ًّيا بلقب (سيف الدولة) ،وهذا اللقب الذي منحه إ ّياه اخلليفة
عم يقدّ مه من أموال(.)24
كان مقابل خدمات وواجبات يقدّ مها األمري املزيدي ،فضلاً اّ

جدي��ر بالذك��ر ّ
أن الس��نوات األخرية للق��رن الرابع اهلجري مت ّي��زت بنفوذ واضح
ٌ

أن البذور الفكر ّية للتش��يع موجودة بق��وة يف العراقّ ،
للفاطميني يف العراق ،س��يام ّ
وأن
قوته تظهر بوضوح يتأرجح بني الس��لطة السياس�� ّية املتم ّثلة
ال��والء القبيل الذي ب��دأت ّ
باخلليفة ،وما يم ّثله من خط فكري مغاير ملا يعتنقه يف الغالب األمراء والزعامء املح ّليون
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ورؤس��اء القبائل ووالئهم إىل القبائل وأمرائهم وس��لطاهتم الدينية املستق ّلة ،ما أ ّدى إىل
إش��اعة عدم االستقرار ،وهذا ما يمكن تفسريه يف ضمن إطار عمل ّية الشدّ واجلذب بني

اخلالفتني الع ّباس ّية والفاطم ّية(.)25

اتخّ ذ املزيديون النيل عاصمة هلم بعد تركهم ميسان ،ألنهّ ا متتلك موض ًعا إسرتاتيج ًّيا

املهم��ة ،فبابل تقع بالق��رب منها إىل ال�شرق ،وكوثا
باعتباره��ا حماط��ة بامل��دن القديمة ّ
ش�ماهلا ،ون ّفر إىل اجلنوب منها ،وكانت األقرب إليه��ا كيش التي ال تبعد عنها إلاّ ثالث
كيلومرتات(.)26

جتمع سكاين قبل
مهمة ،وفيها ّ
ويف العهد اإلسالمي كانت النيل منطقة إسرتاتيج ّية ّ

احلجاج بن يوسف الثقفي لواسط(.)27
بناء ّ

وقد ظهرت تسمية النيل يف العرص األموي ،وحتديدا يف عهد عبد امللك بن مروان،

أي بعد تأس��يس واسط وحفرجدول النيل الذي يأخذ مياهه من الفرات إىل الشامل من

احلجاج يف اس��تصالح أرايض
مدينة بابل االثر ّية نتيجة لألعامل اإلصالح ّية التي قام هبا ّ
ثم يتّجه إىل أرايض واسط ،وقد أطلق
مارا بمدينة النيلّ ،
البطائح .ويتّجه هنر النيل رش ًقا ًّ

تيمنًا بنهر النيل يف مرص.
ّ
احلجاج اسم النيل عىل هذا اجلدول ّ

بعد نزول األمري أيب احلس��ن عيل يف منطقة النيل رتّب إمارته ،ون ّظم جيش��ه ،ونرش

واستقر فيها(.)28
األمن يف املنطقة،
ّ

هيمن��ت إم��ارة أيب احلس��ن ِ
ومن بع��ده أوالده عىل معظ��م املناطق املحيط��ة بالنيل

واجلامع�ين وس��ورا وم��ا جياوره��ا يف العراق طيل��ة الق��رن اخلامس اهلج��ري ...تدين

بوالئه��ا يف أغلب األحيان إىل اخلليف��ة الع ّبايس وما يتبعه وقوى املل��وك البوهييني حتى
447هـ 1055/م ،وبعد هذا التاريخ ظهرت قوة السالجقة(.)29

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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وهن��اك قوى حمل ّية ظهرت موازية للمزيديني مت ّثل��ت بالقبائل العراق ّية ،ومنها قبيلة

عقيل يف منطقة اجلزيرة واألنبار واملوصل وقبيلة خفاجة غرب الفرات حتى الكوفة.

وال ب��دّ لنا من الق��ول ّ
إن التحالف��ات بني القبائ��ل بعضها البعض أو ب�ين القبائل

مستقرة ،وتتغيرّ حسب املصالح واألهواء السياس ّية واالقتصاد ّية
والسلطة املركز ّية غري
ّ
والعس��كر ّية ،فضلاً عن كثرة الرصاعات بني األمراء البوهييني والس�لاجقة ،مع وجود
نف��وذ للفاطميني يف العراق ،لوجود حواضن ومؤ ّيدين هلم ،ف��كان مؤيد الدين هبة اهلل
مرك��زا لنرش دعوهتم يف
الش�يرازي من أخلص دع��اة الفاطميني الذين اتخّ ��ذوا العراق
ً

املرشق ،ممّا أ ّدى إىل ختلخل النفوذ الع ّبايس(.)30

وبعد أن رتّب أبو احلس��ن عيل بن مزيد إمارته يف النيل وث ّبت أركاهنا أدركته املن ّية،

فتويف يف ذي القعدة من عام 408هـ1017/م ،وأشاد به ابن اجلوزي يف املنتظم ووصفه
بالزعيم املقتدر الش��جاع الذي «وىل الواليات واالعامل» ،وذكر ّ
بأن عيل بن مزيد سافر
للقاء س��لطان الدولة فمرض يف طريقه واشتدّ به املرض ،فبعث بابنه دبيس للنيابة عنه،
وكتب إىل س��لطان الدولة أن يق ّلده الوالية وإقراره ع�لى األعامل واملمتلكات التي كان
يتق ّلدها هوُ ،فأجيب إىل طلبه ،وخلع السلطان عىل دبيس وكتب له األمر به للوالية(،)31

واستمرت مدّ ة حكمه ( )67سنة.
ول ّقبه بنور الدولة ،وكان يبلغ من العمر  14سنة،
ّ

كان دبي��س رجلاً
كريم فقصدته بعض الش��خصيات إ ّما التجا ًء إلي��ه ،أو هر ًبا من
اً

وقوى جيشه
اهتم باألمن ّ
الس��لطان ،أو ضيافة له ،منهم الرشايب صاحب البطحة ،وقد ّ

املتكون من العرب واألكراد ،وقصده الشعراء ومنهم مهيار الديلمي(.)32
ّ

ّ
إن تكلي��ف األم�ير دبيس باإلم��ارة مل يرق لعدد م��ن إخوته ،فرسع��ان ما ظهرت

اخلالفات واالنشقاقات بينهم ،فنافسه عىل الزعامة أخوه املق ّلد الذي استعان باألتراك عىل
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أخيه ،وجرت بني األخوين معركة بالقرب من (النعامنية) ،وبعد ٍ
قتال ٍ
قاس اهنزم دبيس

ّ
فاس��تغل بنو عمه انشغاله باحلرب ونزلوا
إىل نواحي واس��ط ،حتى يعيد تنظيم صفوفه،
باجلامعني ،لكن دبيسا ِ
قدم إليهم وانترص عليهم ،واستعدّ ملحاربة اخيه املق ّلد حتى ّ
تدخل
ّ ً
أحد األمراء املعروف بأيب الشوك وأصلح بينهم وعاد الصفاء بني األخوين.

لكن الضغائن واألحقاد مل ِ
تنته بني اإلخوة ،فاملت األطراف املتنافس��ة عىل ّ
كل من

يساعدهم من القبائل واجليوش واالستعانة بالزعامء األجانب(.)33

ففي سنة 424هـ استعان أخوه اآلخر ثابت بن عيل بن مزيد بالبساسريي ،وساروا

لقتال دبيس ودخلوا النيل واس��تولوا عليها ،فأرس��ل هلم دبيس ً
جيش��ا إلخراجهم من
النيل ،لكن جيش��ه ُه ِزم ّأول األمر ،فاس��تعان بقبيلة خفاجة والتقى اجلمعان عند مكان
يطلق عليه (جرجرايا) فوقعت احلرب بني اجلانبني ،لكن ّ
تدخل أطراف أخرى أ ّدى إىل
قي��ام الصلح بني األخوين عىل أن يعود دبيس إىل أعامله ،و ُيقطع أخوه ثابت أقطا ًعا من

أمالكه ،بعدها أصبح دبيس قو ًّيا إىل درجة ّ
أن امللك البوهيي صار يعتمد عليه(.)34

يشجعون األمراء عىل االنفصال من اخلالفة الع ّباس ّية
لكن دعاة الدولة الفاطم ّية أخذوا ّ

واالع�تراف باخلالف��ة الفاطم ّية ،فقطع دبيس اخلطبة للع ّباس�� ّيني وخط��ب للفاطم ّيني،

واس��تمر الوضع حتى س��نة 450هـ ك ّلها .كذلك فعل البساس�يري يف بغداد ،فاستنجد
اخلليفة الع ّبايس بالسلطان طغرل الذي جاء إىل بغداد وقطع خطبة الفاطم ّيني وأعادها إىل

العباسيني وقتل البساسريي ،فوجد دبيس أن من مصلحته أن يالين السلطان طغرل ،ويف
فأقر دبيس عىل أعامله ،وبقي حتى وفاته
األخري اسرتضاه ،وأعاد اخلطبة إىل العباس ّينيّ ،

سنة 474هـ( )35عن عمر يناهز الثامنني ،فرثاه الشعراء وأ ّبنه األدباء(.)36

تولىّ بعده اإلمارة املزيدية ابنه أبو كامل منصور بن دبيس الذي استمر باحلكم مدّ ة
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ِ
أديب
مخس س��نوات من س��نة 474هـ حتى س��نة 479هـ ،وقد ُوصف أنّه عايل الثقافةٌ ،

ٌ
كريم له
فاضل ،ذو رأي وحسن تدبري ،حيفظ أخبار املتقدّ مني وسريهم،
وش��اعر
ٌ
شجاع ٌ
ٌ

أي أحداث سياس ّية
ذكاء شديد ،وافر األمن ،ول ّقب ببهاء الدولة .خلت مدّ ة حكمه من ّ
مهم��ة ،فضلاً ع��ن أنّه جتنّب الدخ��ول يف الرصاعات ونأى بنفس��ه ،ل��ذا كانت اإلمارة
ّ
املزيد ّية يف عهده هادئة.

ت��وفيّ س��نة 479هـ ،وملا عل��م نظام امللك الس��لجوقي بنبأ وفاته ق��ال« :توفيّ ّ
أجل

صاحب عاممة»(.)37

�إمارة الأمري �صدقة بن من�صور 501-478هـ
ت��ولىّ األمري صدقة بن منص��ور اإلمارة بعد وفاة وال��ده أيب كامل منصور بن مزيد

واستمر فيها حتى سنة 501هـ1108–1085/م.
سنة 479هـ،
ّ

أرس��ل إليه الس��لطان ملك ش��اه الس��لجوقي نقيب العلو ّيني أبا الغنائ��م مم ّثلاً عنه

فرحب به السلطان ،وخلع
ّ
ليعزيه بوفاة والده ،بعدها س��ار األمري صدقة إىل الس��لطان ّ
عليه شارة اإلمارة ،ول ّقبه بسيف الدولة(.)38

توس��عت
أهم مراحل تاريخ اإلمارة املزيد ّية ،فخالهلا ّ
عُدّ ت مدّ ة حكم صدقة من ّ

اإلمارة بصورة كبرية ،وث ّبت آلل مزيد كيانًا خارج ًّيا قو ًّيا ،وهذا يعود بالدرجة األساس
إىل الشخص ّية القو ّية التي متتّع هبا صدقة ،فضلاً عن كفاءته السياس ّية والعسكر ّية.

جدير بالذكر ّ
ّ
ثم إنّه
املقرب
واملرشح ملنصب اإلمارة بعد أبيهّ ،
أن صدقة كان االبن ّ
ٌ
كان يتمتّع باحرتام كبري من ّ
كل إخوته وأقاربه ،لذا جاء تنصيبه مؤ ّيدً ا من ِقبل أفراد األرسة
قوته ويضعف
املزيد ّية ،عىل عكس ما واجهه جدّ ه دبيس ،وهلذا فإنّه مل يض ّيع وقته ويشتّت ّ

طاقته يف مثل تلك احلروب التي خاضها دبيس مع إخوته وأبناء عمومته(.)39
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أ ّما عالقة صدقة بالس��لطة املركز ّية واملتم ّثلة بالسلطة السلجوق ّية ،فيمكن حتديدها

بمرحلتني:

واستمرت
األوىل :والتي امتدّ ت من بداية تو ّليه السلطة حتى سنة 485هـ1092/م
ّ

قوهتا
ما يقرب من سبع سنوات ،وهي املدّ ة التي وصلت فيها سلطة السالجقة إىل أوج ّ
من الناحيتني العس��كر ّية والسياس�� ّية حتت قيادة السلطان ملكش��اه بن أرسالن( ،)40لذا
مل يق��م األمري صدق��ة بف ّعال ّيات كبرية كالتي قام هبا يف املرحلة الثانية ،والس��بب يف ذلك
واضح ،ومر ّده لعدم قدرته عىل اخلروج عن طاعة السالجقة ،لنفوذهم الواسع وبأسهم

القوي( ،)41فوجد صدقة أنّه من احلكمة أن يالينهم ويتامش��ى مع سياس��تهم ،إضافة إىل
السياس��ة العا ّمة التي اتّبعها السلطان ملكشاه يف تعامله مع اإلمارات املحل ّية املحصورة

التحرش هبا،
يف الع��راق ،فقد وج��د أنه من األصلح االع�تراف باألمر الواقع ،وع��دم
ّ
وجعله��ا تتمتّع باحلكم الذايت بدلاً م��ن إثارهتا ورصف األموال الطائلة ألجل حماربتها،
والتمردات التي قادها بعض من أفراد أرسته،
والتفرغ للقضاء عىل احلركات االنفصال ّية
ّ
ّ
والتمردات
فضلاً عن أنه يس��تطيع االعتامد ع�لى تلك اإلمارات يف جماهبة االعت��داءات
ّ

التي تقوم هبا القبائل البدو ّية عىل املناطق املحيطة(.)42

وال بدَّ من القول َّ
إن صدقة سار إىل ملكشاه ليحصل عىل االعرتاف الرسمي ،وقد

خلع عليه السلطان وولاّ ه عىل ما كان ألبيه ،وقد أشار الدكتور عبد اجلبار ناجي األسدي

بعدم ورود أي ذكر عىل ّ
رجح
أن ملكشاه ّقرر عىل صدقة مبل ًغا من املال يدفعه سنو ًّيا ،لكنّه ّ
أن السلطان اشرتط ذلك( .)43وقد استند يف رأيه إىل ّ
ّ
أن صدقة أقام للسلطان وليمة كربى

س��نة 479هـ1086/م وأعطاه عرشين ألف دينار وأنوا ًعا خمتلفة من املصوغات ،ومن
املحتمل ّ
املقرر عىل صدقة ،وهذا ما اكده ابن اجلوزي
أن هذا املبلغ كان من ضمن املبلغ ّ

عىل ّ
مقررة سنو ًّيا للسلطان(.)44
أن صدقة اآلن مستمر يف دفع مبالغ ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ّ
وظل صدقة مطي ًعا للسلطان ملكشاه ،فعندما هاجم بنو عامر -الساكنني يف منطقة

األحس��اء -عىل البرصة وهنبوها ،انتدبه السلطان لصدّ هؤالء وتأديبهم ،وقد ن ّفذ صدقة
األمر وس��ار إىل البرصة ،لكنه وجد أنهّ م قد انس��حبوا فلم يصطدم هبم( .)45أ ّما العالقة
بني األمري صدقة واخلليفة العبايس فكانت حس��نة بحذر م��ن البداية ،فعندما توفيّ والد

ليعزيه باسم اخلليفة ،وهي
صدقة سنة 479هـ ،أرسل اخلليفة نقيب العلو ّيني إىل صدقة ّ

َ
يتوان اخلليفة باالس��تنجاد بصدقة
داللة عىل أمه ّيته السياس�� ّية وكس��به إىل جانب��ه ،لذا مل
عندما وقعت فتنة بني الس��نّة والشيعة يف بغداد س��نة 482هـ1089/م ،والتي أ ّدت إىل

قتل نفوس وهنب ممتلكات ،وفعلاً أرسل صدقة نجدة عسكر ّية إىل بغداد استطاعت أن
هتدّ ئ األمور وتعيد النظام بعد معاقبة املعتدين( .)46وأشار الدكتور عبد اجلبار ناجي ّ
أن
تكليف اخلليفة لصدقة حلفظ األمن يف بغداد ما هو إلاّ اعرتاف بسلطته «واعتباره املدافع
أيضا أن تكون وس��يلة
عن ش��ؤون الش��يعة بوصفه من الطائفة الش��يع ّية ،ومن املحتمل ً
أخرى من وسائل اخلليفة لكسب ثقة صدقة وتأييده»(.)47

أ ّم��ا املرحل��ة الثاني��ة :الت��ي امت��دّ ت من س��نة 485ه��ـ وحت��ى مقتل صدقة س��نة

501هـ1107/م ،فقد اتّس��مت بارتباك األوضاع السياس ّية والرصاع املستمر بني أفراد
األرسة الس��لجوق ّية عىل الس��لطة ،فضلاً عن خطر الصليبيني الذين سيطروا عىل أجزاء
مهمة من الدولة الع ّباس ّية.
ّ

ّ
اس��تغل األمري صدقة هذه األوضاع لتعزيز إمارت��ه ،فأخذ يميل إىل اجلانب القوي

ووس��ع إمارته ونفوذه ،وش��كّل إمارة مستق ّلة ،وحاول فرض آرائه
ضد اجلانب اآلخرّ ،

وإع�لان ثورته ،لكنّه مل يقطع أوارصه بالس��لطان بركيارق ّأول األمر ،فقد ّ
ظل مؤ ّيدً ا له

حممد ألب أرسالن عىل بغداد سنة
وداعم لسياس��ته ،فعندما اس��توىل أبو س��عيد تتش بن ّ
اً
توجه صدقة بجيش إىل بغداد ودخلها ،األمر
488هـ1095/م ،وأزال خطبة بركيارقّ ،
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الذي حدا بالداعية تتش إىل ترك بغداد(.)48
إن دعم األمري صدقة للسلطان بركيارق مل تكن اال مناورة وعمل (تكتيكي) العالن

ثورته ضد الوجود األجنبي السلجوقي ،وإعادة السيطرة العرب ّية للبالد ،لذا تغيرّ موقفه
وأعلن عداءه وثورته عىل السلطان بركيارقَ ،
حممد الذي
ومال إىل جانب أخيه السلطان ّ

أساسا للثورة ضدّ السالجقة ،لكنّه
كان يف رصاع حمتدم معه ،وكان األمري صدقة خي ّطط ً
املسوغ.
أراد الوقت املناسب إلعالهنا بعد وجود ّ

يمر به الس��لطان بركي��ارق من ضعف وضائقة مال ّية ،أرس��ل وزيره
نتيج�� ًة ملا كان ّ

األغر أبا املحاس��ن الدهستاين سنة 494هـ إىل صدقة وهدّ ده إذا مل يدفع خلزانة السلطان
ّ

ألف ألف دينار سوف تقدم العساكر عليه وتطرده من إمارته ،فعدّ صدقة ذلك إهانة له
وحتدّ ًيا المارته ،فغضب غض ًبا شديدً ا وطرد الوزير بطريقة مهينة عندما أمر جنده بقطع
وتوجه مرس ًعا إىل بغداد،
أطناب خيمته ،فوقعت اخليمة عىل الوزير ،فخرج بطريقة مزرية
ّ

ور ًّدا عىل هتديد السلطان لصدقة ،قطع األخري خطبته للسلطان بركيارق ،وأعلن الثورة
ثم أرس��ل
حممد الذي س��يطر عىل بغداد وطرد بركيارق منهاـ ّ
عليه ،وخطب للس��لطان ّ

صدقة ً
وضمها إىل إمارته(.)49
جيشا إىل الكوفة وسيطر عليها
ّ

انتقال الأمري �صدقة �إىل اجلامعني واتّخاذها عا�صمة له
بعد أن س��اءت العالقة بني السلطان بركيارق واألمري صدقةّ ،قرر األخري االنتقال

إىل اجلامعني لتكون عاصمة إلمارته.

لك ّن الس��ؤال الذي يتب��ادر إىل الذهن ،هو :مل��اذا اختار صدقة ه��ذا املكان ليكون

علم أنّه ال يبعد ع��ن عاصمته األوىل النيل إلاّ بضع كيلومرتات ،والباحث
عاصم��ة له؟ اً
يرجح ّ
مسوغات عدّ ة َحدَ ت به إىل اختياره هذا املكان ،منها:
أن هناك ِّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ُ 1.1عرف صدقة بذكائه ،ومقدرته القياد ّية ،وتفكريه العس��كري ،ورسعة بدهي ّيته
يف املع��ارك ،ووضع��ه اخلطط التعبو ّية املناس��بة يف احلرب ،ل��ذا أراد أن تكون
عاصمته يف موقع يسهل الدفاع عنها يف حالة تعرضها إىل هجوم ٍ
معاد .فاختار
ّ
املنطق��ة الغرب ّية من هنر الفرات ،وحتديدً ا منطقة اجلامع�ين ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن
له إس�تراتيج ّية عس��كر ّية و ُبعد نظر ،ليضع الفرات أمام قوات الس�لاجقة يف
والفر يف
الكر
ّ
ثم إنّه س��يكون صاح��ب املبادءة يف عمليات ّ
حرب حمتملة معهّ ،

ه��ذه احل��رب ،فإذا ما وجد ّ
أن قوات��ه أقوى من العدو وق��ادرة عىل االنتصار،

حتصن يف اجلامعني املحاطة
بتفوقهم ّ
عرب عليهم ليكرس ش��وكتهم ،وإذا ش��عر ّ
ثم إنّه يس��تطيع املناورة والتن ّقل
بغابات النخيل واألش��جار الكثيفة والربديّ ،

بقواته باتجّ اه اجلنوب والغرب ،التّصاله بالصحراء ،الس��يام ّ
أن هنر اهلند ّية غري
ّ
موجود يف تلك املدّ ة.

ّ 2.2
إن ه��ذا املوقع س��يكون حلقة الوصل ب�ين الكوفة وبغداد واألنب��ار واملناطق
اجلنوب ّية م��ن العراق ،فضلاً عن قربه من كربالء والنجف وس��هولة االتّصال
هبام ،ومها من املناطق املقدّ سة عند املسلمني يف ّ
كل أرجاء العامل.

يع��زز من مكانتها التجار ّية،
3.3وق��وع العاصمة اجلديدة عىل هنر الفرات مبارش ًة ّ
ً
مرف��أ للس��فن النازلة من الش�مال والصاعدة من اجلن��وب ،وهذا ما
ولتك��ون

خاصة.
ُيكسبها أمه ّية ّ

احلج القادم��ة من بغ��داد واألناضول وبالد
ربا لقواف��ل ّ
4.4تصل��ح اجلامع�ين مع ً
فارس ،وهذا ما س��يزيد أمه ّيتها كوهنا تصبح حم ّطة رئيس��ة السرتاحة القوافل،

احلجاج قبل س��فرهم إىل مكّة عن
وس��و ًقا ّ
للتبضع واالس��تزادة ملا حيت��اج إليه ّ
طريق صحراء واسعة وطويلة.
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5.5اش��تهرت اجلامع�ين بخصوبة أرضها ،ووف��رة مياهها ،وكثرة بس��اتينها ،فهي
إذن عامل جذب تتوافر فيها ّ
كل املس��تلزمات التي جتعل منها مدينة زاهية ،إذا

ما هت ّيأت هلا القيادة املناسبة.

أن نقول ّ
وال بدّ ّ
إن األمري صدقة كان خي ّطط سل ًفا لالنفصال عن السالجقة ،ويستقل

يؤسس إمارة تكون نواة لدولة عرب ّية تُرجع هيبة الدولة العرب ّية اإلسالم ّية،
عنهم متا ًما بعدما ّ

ويط��رد منها األجانب لينترش فيها األمن ،ويتح ّقق املس��اواة قائمة عىل أس��س صحيحة
وفرقوا
ومتين��ة ،ويط ّبق فيها رشائع اإلس�لام الصحيحة بعد أن عبث فيها الس�لاجقةّ ،

الدول��ة ،ونرشوا اخلراب فيها ،فكان صدقة يرقب األحداث واالنش��قاقات ،فوجد ّ
أن
الظروف مؤاتية لالنفصال ،نتيجة لتوتر العالقة بينه وبني بركيارق ،وعدم تنفيذه ألوامره

واالستجابة لطلباته ،لذا بدأ بالثورة واتخّ ذ من اجلامعني عاصمة جديدة له.

انتقل إىل اجلامعني سنة 495هـ ومصرّ ها ،ووضع اخلطط الالزمة لتنظيمها ،وأطلق
عليها ح ّلة بني مزيد ،أو احل ّلة السيف ّية ،ورسعان ما ازدهرت هذه املدينة وكثر فيها البناء
املنسقة اجلميلة .ومن أجل محايتها من غارات األعراب من
واحلدائق الغنّاء والش��وارع ّ

اجلهات الغربية واجلنوبية ،حفر األمري صدقة خند ًقا عام 498هـ أحاط باحل ّلة من اجلهة
بسور ٍ
ٍ
عال س��نة 500هـ ،ليجعلها عص ّية عىل
س��ورها
ثم ّ
الش�مال ّية والغرب ّية واجلنوب ّيةّ ،

األعداء ،وبعد ذلك أوصل جانبي هنر الفرات بجرس أطلق عليه جرس القوارب ،ليسهل
االتّصال بني الكوفة وبغداد ِعرب مدينة احل ّلة ،فأصبح طريق احل ّلة هو الطريق الرئيس بني
اهتم صدقة باألمور العمران ّية واإلدار ّية
ثم ش�مال العراق ورشقه .كام ّ
اجلنوب وبغدادّ ،
والثقاف ّية ،ووجد ّ
يتم إلاّ حينام ينرش العدل ويس��ود األمن،
أن ازدهار إمارته وتقدّ مها ال ّ

اهتم هبذين اجلانبني.
لذا ّ

مرة واحدة ،وال يرشب اخلمر ،وال يسمع الغناء،
كان األمري صدقة عفي ًفا مل ّ
يتزوج إلاّ ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ومل يصادر أحدً ا ،و كريام إىل درجة ّ
أن داره يف النيل وبغداد واحل ّلة حرم للقادمني وملجأ
للخائفنيِ ،
أهم صفاته
ُ
املؤرخني ،ومن ّ
ووصف بأنّه من (أعاظم) الرجال ،كتب عنه أشهر ّ
أنّه اتّصف بح ّبه للعلم ،حيرتم العلامء واألدباء ،ويغدق عليهم األموال ،ألنّه أدرك أن تقدّ م
يتم إلاّ برفع منزلة علامئها ،لذا توافد العلامء والش��عراء واألدباء وطلاّ ب اجلاه
البالد ال ّ

عىل احل ّلة السيف ّية من كل مكان( ،)50حتى ل ّقبت احل ّلة بعاصمة الشعراء.

ورسع��ان م��ا ازدهرت مدين��ة احل ّلة ِ
فوصف��ت أس��واقها بأنهّ ا حافل��ة بالصناعات

التجار وأصبحت من اشهر مدن العراق ،و ُعرفت
الرضور ّية واملرافق املدن ّية ،هلذا قصدها ّ
بكثرة اخليول العرب ّية األصيلة فيها ،وهذا داللة عىل ارتفاع املس��توى املعايش لس��كّاهنا،
حتى وصفها ابن جبري ّ
بأن منازهلا كانت بني احلدائق الغنّاء(.)51

شعر سيف الدولة ّ
وقسموا العراق
أن أمراء السالجقة قد عاثوا يف األرض فسا ًداّ ،

بني قادهتم وحمسوبيهم من األتراك ،وانعدم األمن والعدل فيه ،وامتُهنت كرامة الناس ،لذا

قطع سيف الدولة عهدً ا عىل نفسه لتطهري البالد وختليص العباد من هؤالء الظاملني ،فبدأ
واهتم بجيشه وحاول تنظيمه وفق أحدث األساليب املتّبعة آنذاك،
بتثبيت أركان إمارته،
ّ
فوضع عىل رأس قيادة جيش��ه سعيد بن محيد العمري الذي اشتهر بشجاعته وبراعته يف

األمور احلرب ّية ،استعدا ًدا لتوسيع إمارته

اتّ�ساع الإمارة واتّخاذ احل ّلة عا�صمة للدولة املزيد ّية
بع��د انتقال صدقة إىل عاصمته اجلديدة احل ّلة ،قطع اخلطبة إىل الس��لطان بركيارق،

حمم��د( )52الذي انترص ع�لى بركيارق وجاله م��ن بغداد التي
وخط��ب ألخيه الس��لطان ّ

س��يطر عليها ،إلاّ ّ
أن األمر مل يس��تمر ،ففي س��نة 496هـ انترص بركيارق عىل الس��لطان

حممد يف
حممد وأعيدت اخلطبة يف بغداد باس��مه ،لكن صدقة
استمر يف اخلطبة للسلطان ّ
ّ
ّ
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ِ
يكتف هبذا ،بل انطلق بجيشه من احل ّلة وهاجم بغداد وحارصها ،فارتبكت
إمارته ،ومل
ً
فاضطر اخلليفة إىل إرسال
فاحشا،
األوضاع االقتصاد ّية فيها وارتفعت األسعار ارتفا ًعا
ّ

بالكف عن بغداد ورفع احلصار عنها ،غري
قايض القضاة أيب احلس��ن إىل صدقة وطالب��ه
ّ

أن صدقة رفض االنس��حاب ،واشرتط النسحابه بخروج القيرصي وكيل بركيارق من
بغ��داد ،وهدّ د بالدخ��ول إىل بغداد بالقوة يف حال عدم تنفي��ذ رشطه ،فأذعن اخلليفة إىل

حممد .وبعد
األمر الواقع ،واقنع القيرصي باخلروج من بغداد ،وأعيدت اخلطبة للسلطان ّ
توجه إىل واسط ودخلها ،وأقام اخلطبة فيها إىل بركيارق،
انسحاب القيرصي من بغداد ّ
رش طردة(.)53
فلحق به صدقة وحاربه وانترص عليه وطرده من واسط ّ

وبعد االنتصارات التي ح ّققها صدقة واتّساع سطوته وفرض قوته حتى عىل بغداد،

حممد ،ونتيجة للمكانة التي حصل
أرص عىل ادخال اس��مه يف اخلطبة بعد اسم السلطان ّ
عليها صدقة عرض عليه مملوك زنكي بن جكرميش يف املوصل تس��ليمه الوالية ،إلاّ ّ
أن

صدقة رفض العرضّ ،
حممد ،وهو ال يريد أن تس��وء
ألن املوصل كانت تابعة للس��لطان ّ

عالقته بالسلطان.

في�ما نج��د ّ
تع��رض ملضايقات
أن صدق��ة يس��ارع إىل نج��دة وايل طرابلس ال��ذي ّ

حممد ذلك( .)54ونتيجة ملا قدّ مه صدقة للس��لطان
الفرنج��ة ،عندما طلب منه الس��لطان ّ

يوسع إمارته شاملاً وجنو ًبا ،فبعد
حممد مل يعرتض األخري عىل سياس��ته
التوسع ّية ،فأخذ ّ
ّ
ّ

أن س��يطر عىل اجلامعني والكوفة ،فضلاّ عن أمالك أبيه وجدّ ه يف هنر امللك وكوثا وكل

يضم مناطق أخرى حتى يضمن السيادة القبل ّية عىل
مناطق الفرات األوسط ،حاول أن ّ

ّ
كل العراق(.)55

جهز هلا
ثم اس��توىل يف س��نة 496هـ عىل هيت بعد أن ّ
ضم صدقة األنبار إىل إمارته ّ
ّ

بالقوة .ويف سنة 497هـ قاد صدقة ً
ً
جيشا استطاع به أن يسيطر عىل
جيش��ا جل ًبا وأخذها ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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قوة دفاعاهتا ،وهزم جيش األتراك الذي كان يتحكّم هبا ،ويف الس��نة نفس��ها
عان��ة رغم ّ

()56
ّ
واحتل البرصة سنة 499هـ،
توجه صدقة بجيش��ه
ثم ّ
ضم واس��ط إىل إمارته ّ
بالقوة ّ ،
ّ

وعاد إىل احل ّلة بعد أن عينّ ش��حنة عليها يستلم األوامر منه( .)57وأشار يوسف كركوش
ّ
بأن العرب فرحوا هبذا الفتح وبارك له الش��عراء بقصائد مدح ،واش��ادوا هبا وبشجاعته
وإقدامه وبسالته(.)58

جهز صدقة ً
كبريا واتجّ ه إىل تكريت ،واستطاع االستيالء عليها
ويف سنة 500هـ ّ
جيشا ً

وجعلها تابعة إىل إمارة احل ّلة املزيد ّية ،ويف السنة نفسها بعث صدقة بن مزيد ابنه بدران عىل
رأس جيش كبري إىل البطيحة بعد أن استنجد به أهاليها حلاميتهم من هجامت األعراب.

عالقة الأمري �صدقة باخلليفة العبا�سي امل�ستظهر
وال ب��دّ لنا م��ن توضيح عالقة صدق��ة باخلليفة العب��ايس ،والذي أخ��ذت مكانته

بالتحس��ن ،ويعود سبب ذلك إىل انشغال السالجقة بخالفاهتم العائل ّية
خالل هذه املدة
ّ

ومنازعاهتم الداخل ّية ،وبام أن اخلليفة ال يستطيع الوقوف بمفرده بوجه السالجقة ،فكان
ال ب��دّ له من االعتامد عىل األمراء األقوياء القريبني منه ،ويف التق ّلب يف تأييد الس�لاطني

املتنازعني تب ًعا للظروف السياس ّية يف العراق(.)59

ومن خالل التم ّعن باحلوادث السياس ّية التي وقعت يف هذه املرحلة التارخي ّية ،نجد

ّ
أن م��ن الصعوبات الت��ي واجهت اخلليفة يف توس��يع نفوذه وتقوية مرك��زه ،هو وجود

صدق��ة بن مزيد ،بالرغم من العالقة احلس��نة بينهام يف الظاه��ر ،وبالرغم من ّ
أن اخلليفة
طلب من صدقة املساعدة العسكر ّية للقضاء عىل االضطرابات والفتن ،وتثبيت سلطته

يوسع نفوذ صدقة وعدم ازدياد قوته
يف العاصمة ،ومن جهة أخرى حاول اخلليفة أن ال ّ
حتى ال هيدّ د مركزه إذا ما حصلت القطيعة بينهام ،كام ّ
أن اخلليفة كان خيش��ى من طموح
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صدقة يف السيطرة عىل العراق ،بام يف ذلك عاصمة الدولة الع ّباس ّية بغداد ،وأضاف عبد
التوجس ،هو ّ
أن صدقة كان يم ّثل شيعة العراق ،وشيعة
اجلبار ناجي سبب آخر من هذا
ّ
الع��راق هلم موقف ٍ
معاد من الع ّباس�� ّيني ،ألنهّ م رسقوا الث��ورة التي قامت ضدّ األمويني

م��ن العلو ّي�ين لصاحله��م ،ورضب��وا العلو ّي�ين وأبعدوهم ع��ن الس��لطة الرشع ّية التي

يستحقوهنا(.)60

قوات الس��لطان بركيارق التي هدّ دت بغداد
وعندما أعلن صدقة اس��تعداده لصدّ ّ

قواته
حممد الذي هيمنت ّ
وهدّ دت مركز اخلليفة نفس��ه ،ليكس��ب ثقة اخلليفة والسلطان ّ
عىل بغداد شكره اخلليفة وقال لهّ :
«إن اخلليفة يعتقد منك الصارم الغضب»(.)61

األول ه��و التقليل من نفوذ
مهمني يف ه��ذا القولّ ،
وبذل��ك ح ّقق اخلليف��ة جانبني ّ

صدقة ،باعتباره حامي دار اخلالفة وإشعاره ّ
بأن اخلليفة ال يريد مساعدته ،والثاين كسبه

إىل جانب��ه .وقد برز صدقة وأصب��ح الرجل الثاين يف العراق حين�ما ل ّقبه اخلليفة بـ(ملك
الع��رب)( ،)62وخلع عليه خل ًعا مل ختلع عىل أمري قبله ،وه��و اللقب الذي أطلقه اخلليفة
الفاطم��ي عىل دبيس بن عيل ،لك ّن احلقيقة تدعونا إىل القول ّ
بأن هذا اللقب الصادر عن
خليفة بغداد عاصمة الدولة الع ّباس ّية يكون له أبلغ األثر ،وهي داللة اعرتاف اخلليفة بام

وصل إليه صدقة من نفوذ ومكانة ،كام ّ
أن هذا اللقب له أمه ّية اجتامع ّية كربى ،إذا أصبح
صدق��ة ملكًا عىل مجيع قبائل العرب ،هذا اللقب الذي مل حيصل عليه رئيس قبيلة أو أي
أمري عريب من خليفة العباس ّيني.

وق��د كان صدق��ة أهلاً هلذا اللقب ،فقد أش��ار أبو البقاء عندما ّ
احلجاج
تع��ذر عىل ّ

الذهاب إىل مكّة ،بسبب هجامت القبائل ،بعث اخلليفة كتا ًبا إىل صدقة وطلب منه محاية

قوة كافية ومرافقة قافلة
احلجاج ،فأخرب صدقة قائد جيش��ه محيد بن مقلد العمري بأخذ ّ
ّ
احلجاج وذهبت القافلة إىل مكة وعادت إىل بغداد دون ان تعرتضها أي قبيلة.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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مل يقت�صر التنافس بني صدقة واخلليفة عىل املجال الس��يايس ب��ل تعدّ اه إىل اجلانبني

كريم «يغرتف من جوده فقري الع��رب والغني»(،)63
اإلداري واجلتامع��ي ،فكان صدق��ة اً
ً
ملجأ للمط��ارد واملقطوع وعابر
وكان��ت ل��ه دار يف بغداد أهداه إليه اخلليف��ة ،أصبحت

الس��بيل ،حت��ى قدر م��ا ينفقه عىل املطابخ بس��تّني ألف دين��ار ،وهو مبل��غ كبري يف تلك
املدّ ة(.)64

وقد مدحه الشعراء بقصائد طوال ،فعىل سبيل املثال أهدى له ابن اهلباري أرجوزة

تتكون من ألف بيت ،وهي عىل نظم كليلة ودمنة(.)65
سمها (الصادح والباغم) ّ
اّ

ِ
ّ
األول اجتامعي
إن إغداق األموال عىل الش��عراء من قب��ل صدقة أراد منه َغ َرضنيّ :

أديب ،ليظهر كرمه وسخاؤه وح ّبه للشعر واألدب.

والثاين س��يايس ،إلظهار نفوذه وس��طوته ،ألن ما قيل يف مدحه من الش��عر قد فاق

أيضا إىل مدينة احل ّلة بوصفها عاصمة الش��عراء اجلديدة
اخلليفة نفس��ه،
وليوجه األنظار ً
ّ
التي بدأت تنافس بغداد(.)66

وال بدّ من إلقاء نظرة عىل املجتمع احليل يف عهد سيف الدولة صدقة بن منصور فقد

تتكون من العرب واألكراد والنبط ،وكان أكثر العرب من بني أسد ،وهلم السيادة،
كانت ّ
وهناك من عرب خفاجة وعبادة وعقيل ،وكان أكثر األكراد من اجلاوان والشاذنجان ،وهم

والرضاء حتى قبل نزوحهم
الرساء
ّ
من القبائل الكرد ّية التي حالفت بني أسد وشاركتهم ّ
()67
ثم إنهّ م س��اعدوا األمري صدقة
إىل الني��ل وخاووهم وصاهروهم حتى اندجموا هبم ّ ،

كثريا ،وكانت أ ّمه من األكراد
يف ختطي��ط مدينة احل ّلة وبنائها ،وكان صدقة يعتمد عليهم ً
الوراميني ،واندمج األكراد باملجتمع يّ
تسمى منطقة األكراد،
احلل ،وال تزال منطقة يف احل ّلة ّ
ّ
وهي من املناطق العتيدة التي وجدت منذ متصري صدقة ملدينة احل ّلة.
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ثورة �صدقة بن من�صور �سنة 507هـ وم�صرعه
تعدّ سنة 501هـ1107/م من السنوات التي هلا أمه ّية يف تاريخ اإلمارة املزيد ّية ،إذ

أعلن صدقة الثورة عىل بغداد بإعالن احلرب عىل الس��لطان ،وكان السبب املبارش -كام
حممد بأن يس�� ّلمه أبا دلف رسخان حاكم
أش��ار إليه ابن اجلوزي -هو مطالبة الس��لطان ّ
رفضا قاط ًعا تس��ليمه،
س��اوة ال��ذي التج��أ إىل صدقة واحتمى ب��ه ،لك ّن صدقة رف��ض ً

بوصفه عرب ًّيا ال يس ِّلم من استجار به مهام كانت العواقب ،وكان السلطان قد اوغر قلبه
أن اخلليفة بدأ خيشى من صدقةّ ،
عىل صدقة ،كام ّ
كبريين ،فقد
ألن مركزه ونفوذه أصبحا َ
املهمة سياس ًّيا واقتصاد ًّيا ،كام خضعت له القبائل العرب ّية يف العراق.
سيطر عىل املدن ّ

ّ
حممد إىل جتهيز جيش كبري ملحاربة صدقة والقضاء
كل هذه األمور دفعت بالسلطان ّ

عىل ثورته ،وحاول اخلليفة املس��تظهر أن ُيصلح بينهام ،وأرس��ل إىل سيف الدولة نقيب
النقباء عيل بن طراد الزيني ،فأجابه صدقة بأنّه ال يثق بالس��لطان وال يأمن عىل نفس��ه يف
االجتامع به ،فأرس��ل إليه الس��لطان قايض القضاة أبا س��عيد اهلروي ليزيل اخلوف عنه،
فرف��ض صدقة ،ألنّ��ه كان يعتقد بأن الس��لطان ال يريد الصلح بعدما َم َل َء الوش��اة قلبه

مرة أخرى للوس��اطة بينه�ما ،فدعا صدقة للمج��يء إىل بغداد
ً
غيض��ا ،وح��اول اخلليفة ّ

إلقامة الصلح بينه وبني السلطان ،فأجاب اخلليفة بأنّه ال يرتاجع عن ثورته إلاّ إذا رحل
حممد عن بغداد ،وأنّه -أي صدقة -عىل اس��تعداد لتن��ايس اخلالفات ،كام أنّه
الس��لطان ّ
مس��تعد إلرس��ال األموال إىل الس��لطان وكل ما يريد من رجال ،ال س��يام أنّه بحاجة إىل

الرجال ملقاتلة الفرنجة (الصليبيني).

ونتيجة إلرصار صدقة عىل موقفه ،ورفض ّ
حممد،
كل حماوالت الصلح مع السلطان ّ

س��ار الس��لطان بجيشه إىل واس��ط ،وطرد عامل صدقة بعد معارك جانب ّية استخدم فيها

الك��ر والفر ،وكانت املعركة الفاصلة بني جيش األمري صدقة وجيش الس��لطان
صدقة
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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حمم��د قرب النعامنية ،وبعد أن طالت املعركة بني اجلانب�ين ،خت ّلت بعض القبائل العرب ّية
ّ
فلم محى وطيس احلرب ،كشف عن رأسه وصاح بأعىل صوته« :يا آل خزيمة
عن صدقة ،اّ

ي��ا آل عوف ي��ا آل نارش ،أنا تاج امللوك ،أنا ملك العرب ،الن��ار وال العار» ،وقاتل قتالاً

باسلاً  ،ووعد األكراد ومن بقي معه من العرب صامدً ا باخلري ّ
وكل مجيل ،ألنهّ م أبلوا معه
بال ًَء حسنًا ،وعندما بالغ يف التقدّ م باتجّ اه العدو ،ووصل إىل قلب املعركة ،رشقه األتراك
ثم س��قط
بآالف الس��هام الت��ي اخرتقت العديد منها جس��مه ،فأصيب إصابات بليغةّ ،

وح َّز رأسه و ُأخذ إىل (الربسقي)
ش��هيدً ا بعدما أظهر من الشجاعة واإلقدام ما يليق بهُ ،
قائد جيش السالجقة ،وتم أرس ولده (دبيس) ،وبلغ عدد القتىل من اجلانبني ثالث آالف

وقوهتا وكثرة من شارك فيها(.)68
مقاتل ،وهذا يدّ ل عىل رشاسة املعركة ّ

حممد عىل زوجة س��يف الدولة وآمنها ،فذهبت إىل بغداد،
بعدها أرس��ل السلطان ّ

وأمر بأطالق ولدها دبيس من األرس ،واعتذر منه لقتل والده(.)69

مؤس��س احل ّلة الس��يف ّية انطوت صفحة جمي��دة من صفحات املقاومة
وبقتل صدقة ّ

ٍ
ٍ
بشكل خاص.
بشكل عام ،والتس ّلط السلجوقي
العرب ّية للتسلط األجنبي
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