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 ــ دخول السالجقة الى بغداد

ى كؿ االجزاء الشرقية بيؾ مف بسط سيطرتو عمؿ االمير طغر  بعد اف فرغ    
لمعراؽ، لـ يبؽ لو اال التوجو الى العراؽ ويقضي عمى بقايا النفوذ البوييي في العراؽ 

ؿ طغر قايا االسرة البوييية في بغداد، إذ أخذ بمة بوجود الممؾ الرحيـ البوييي و والمتمث
بيؾ يراسؿ الجند االتراؾ داخؿ الجيش البوييي ليكسبيـ الى صفو واخذ يعدىـ 

اصحاب النفوذ في العراؽ حيث  ويمنييـ مف اجؿ كسبيـ جانبو خاصة انيـ اصبحوا
وا يعينوف ويعزلوف اذ تدخؿ الجيش البوييي الذي سيطر عميو االتراؾ في تعييف اخذ

لسمجوقي كسبيـ، كما ارسؿ وفدًا الى الخميفة أمراء بني بويو، وليذا حاوؿ االمير ا
في بغداد حامال معو آيات الطاعة والوالء لمخميفة العباسي، واليدؼ معروؼ ىو 

 كسب رضا الخميفة العباسي في بغداد.

 

 العوامل المساعدة الحتالل السالجقة للعراق

لقد كاف الوضع االمني واالداري غير مستقر في بغداد بسبب تدىور الحكـ ػػػ  1 
البوييي وانشقاؽ بيف افراد الجيش البوييي وبخاصة بيف فرعيو التركي والديممي، كما 
الخالؼ محتدما بيف رئيس الرؤساء ابف المسممة الذي كاف وزيرا آلخر ممؾ بوييي 

لوزير عمى خالؼ شديد مع قائد الجيش في العراؽ وىو الممؾ الرحيـ إذ كاف ىذا ا
أبي الحارث البساسيري الذي اعتنؽ مذىب الفاطمييف ألسباب سياسية وخطب ليـ. 
فضال عف اف الخالفة العباسية كانت ميددة مف قبؿ الفاطمييف اليف سيطروا عمى 

 ـ(. 1041ىػ/441أغمب مدف الشاـ حتى سيطروا عمى الشاـ عاـ )
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ؾ عمى االوضاع في خراساف حدثت ثورة قادىا أحد أنصار بيؿ بعد سيطرة طغر ػػػ  2
البوييييف في والية فارس، وه القائد )فوالذ( صاحب قمعة اصطخر، الذي استولى 

بيؾ وخطب لمممؾ الرحيـ البوييي آخر ؿ عمى سيراز وقطع الخطبة لمسمطاف طغر 
س مف قبؿ حكاـ البوييييف في بغداد، وعمى الرغـ مف استعادة الوضع في اقميـ فار 

بيؾ لمقضاء عمى الوجود البوييي ؿ السالجقة اال اف ىذه الحادثة قد حفزت طغر 
 بصورة نيائية في العراؽ والمتمثؿ بالممؾ الرحيـ.

أما بغداد فقد اضطربت أمورىا)) وصار كؿ جندي فييا رأسًا لنفسو، وانقطعت ػػػ  3
لو، والممؾ الرحيـ البوييي موارد البالد(( واصبح الخميفة العباسي فاقد الثقة بمف حو 

ال يعرؼ ماذا يفعؿ، ووجد الوزير ابي القاسـ عمي بف المسممة والممقب برئيس 
بيؾ خير مخرجا مف مشاكمو، عمى اعتبار انو االقوى ؿ الرؤساء في مراسمة طغر 

وربما يستطيع اف يحافظ عمى منصبو عمى اقؿ تقدير، أما قائد الجيش البساسيري 
لسالجقة بغداد معناه زواؿ لمكانتو، فدخؿ في صراع مع الوزير فقد رأى اف دخوؿ ا

 وراسؿ الفاطمييف.

 ه 444تتبع سير حملة السلطان طغربيك الى بغداد سنة 

بيؾ عمى تنفيذ  خطتو التي كاف قد ؿ أف ىذه االوضاع كميا ساعدت طغر       
 رسميا لدخوؿ العراؽ، ولما تييأت الظروؼ كميا لصالحو 

بسرعة لدخوؿ العراؽ سنة  جيش السمجوقي بقيادة طغرؿ بيؾال تحرؾػػػػػ 
ـ(، واختار أسرع طريؽ يوصمو الى بغداد، وىو طريؽ حمواف، 1055ىػ/444)

وعندما وصؿ حمواف لـ يجد الممؾ الرحيـ البوييي بدا مف الرضى بما يحدث بعد اف 
 خذلو جنده وقائد الجيش البوييي.
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ش السمجوقي الى اطراؼ العراؽ الى سكاف ولما وصمت أنباء وصوؿ الجيػػػػػ    
بغداد، ىاـ الناس ىناؾ وجوىيـ وتحيروا في كيفية مواجية ىذا الموقؼ، كما تحفز 

بيؾ ؿ الجيش في بغداد واستعد لما قد يحدث. وىنا طيرت مقدرة السمطاف طغر 
 .ية في عدـ اثارة اىالي بغداد ضدهالسياس

مؿ مف احتمالية تعرض الجيش السمجوقي ولكي يطمئف الناس ويمتص غضبيـ ويق ػػػػػ
وفدا الى بغداد مع رسالة يطمئف بيا الخميفة  بإرساؿألية اصطداـ غير متوقع، قاـ 

العباسي والناس، إذ بيف في الرسالة اف القصد مف قدومو الى بغداد ىو لمتبرؾ بزيارة 
بغداد، ثـ يتجو بعدىا الى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج، ومف ثـ العودة الى بالد 

اسية، وقد اقتنع الخميفة لة العبعادتيا الى حظيرة الدو الشاـ لطرد الفاطمييف منيا وا
بيؾ السمجوقي في خطبة الجمعة بعد ؿ العباسي بيده الرسالة وأمر بذكر اسـ طغر 

بيؾ ؿ اسـ الممؾ الرحيـ البوييي بالنص التالي)) السمطاف ركف الدولة أبا طالب طغر 
 محمد بف ميكائيؿ يميف أمير المؤمنيف((.

آخر الى بغداد، يستأذف الخميفة ؾ رسوال يبؿ وزيادة في الحيطة أرسؿ طغر ػػػػػػ  
بيؾ الى ؿ العباسي بالسماح لو في دخوؿ بغداد فأذف لو. ولما وصؿ جيش طغر 

وضـ معو وفد مف كبار موظفي النيرواف، خرج الستقباليـ الوزير رئيس الرؤساء 
بيؾ بوصوؿ الوفد اليو أرسؿ الستقباليـ ؿ ، مف قضاة ونقباء وعندما عمـ طغر ةالدول

ره أبا نصر محمد ابف منصور الكندري، وىو أوؿ وزراء آؿ سمجوؽ، ولما امرائو ووزي
بيؾ برئيس الرؤساء أبمغو االخير برسالة الخميفة)) واستحمفو لو ولمممؾ ؿ التقى طغر 

 يمي: الرحيـ واالمراء االجناد فأجابو((. إذ تمخض المقاء عمى اتفاقية نصت عمى ما

 ػ صوف الخالفة والحفاظ عمى ىيبتيا. 1

 ػ االبقاء عمى الممؾ الرحيـ البوييي لمدة مف الوقت لحيف مغادرتو بغداد. 2
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 ػ الحفاظ عمى االمف والنظاـ في العراؽ. 3

توجو طغربيؾ الى بغداد بصحبة الجيش السمجوقي ودخؿ بغداد في الخامس ػػػػػ   
ـ(، في موكب ضخـ ونزؿ بباب 1055ىػ/444والعشريف مف شير رمضاف مف سنة)

بيؾ في بغداد  والتقى بصاحب الموصؿ قريش بف بدراف، إذ استقبؿ طغر الشماسية،
احسف استقباؿ واعترؼ بو الخميفة العباسي سمطانا عمى جميع المناطؽ التي سيطر 
عمييا، ولقبو بػػ) ممؾ المشرؽ والمغرب(. كما تزوج الخميفة القائـ بأمر اهلل مف ابنة 

 خديجة(.بيؾ وىي)ارسالف خاتوف ؿ جغري بيؾ أخو طغر 
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