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 اواًل: المقاومة العربية لمتسمط البويهي 

  ون ومقاومة النفوذ البويهيالحمداني - أ

 ــــ ظهور األمارة الحمدانية

 ن وائل من العرب العدنانية،ترجع االسرة الحمدانية في نسبيا الى بطن من بطون تغمب ب    
م(، وسيطروا عمى قمعة ماردين 902-892ىـ/ 289-279)ز دورىم منذ خالفة المعتضد باهللبر 
، اهلل منعتيم من الظيور بشكل عمنيبالمعتضد الخميفة لكن قوة  –تقع االن في جميورية تركيا  –

ىم ماردين ، وسخرىم لخدمة الدولة العباسية بحيث الخميفة جيشًا وتوجو بو صوب مقر  فقاد ىذا
، ولكن ضعف الخمفاء الذين جاءوا من لخوارج في عيدهاحد اكبر زعماء ا قضت ىذِه االسرة عمى

د ، فسح المجال امام الحمدانيين لمظيور من جديالخالفة العباسية الى ىزات كبيرةبعده وتعرضت 
م(، وقد 945-932ىـ/ 334-320)عمى الساحة السياسية، وبخاصة ابان عصر امرة االمراء

 . ييندورا ميما في التصدي لمبيزنط لعبت ىذِه االمارة

، تطمع البويييين لمسيطرة عمى سابقا كما مر بنا بعد ان سيطرة البويييين عمى منطقة االحواز  
البريدية التي لم تكن  باألسرةالعراق وكان في منطقة والية البصرة اسرة تحكم ىذه المنطقة عرفت 

، بل حاولت ثرائياتي كانت سببًا في وجودىا و والية البصرة ال ألىلمخمصة لمخالفة العباسية وال 
ىذِه االسرة اكثر من مرة التطمع لمسيطرة عمى مدينة واسط ومن ثم التوجو الى بغداد كما نتذكر 

، عندما ىرب البريدي الى البويييين بعد ىزيمتو في راء سيطرة البويييين عمى االحوازانيا كانت و 
 احدى المعارك سيل البريدي لمبويييين السيطرة عمى العراق اكثر من مرة . 

، تطمعوا لمسيطرة عمى العراق، وقادوا عدة جيوش ليذا الغرض لألحوازبعد احتالل البويييين عمى 
، فتحرك ناصر الدولة الحمداني الى ييلمخطر البويوقد فشل امير االمراء ابن رائق في التصدي 
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ناصر  ، وعندما عمم البريدي بتوليم941ىـ/ 330صب امير االمراء سنة بغداد بقوتو وشغل من
، فسار البريدي تغيير وبخاصة انو حميف البويييين، لم يرق لو ىذا الالدولة لمنصب امير االمراء

قرب المدائن  –ك معو في معركة الكيل ، فتصدى لو ناصر الدولة واشتبعمى بغداد يريد السيطرة
استثمار الفوز  وألجل، الى البصرة يون، حيث انسحب البريدكتب فييا النصر لمحمدانيين -اليةالح

، م بتحكيم مواقع المدينة العسكرية، وقاالدولة الحمداني نحو مدينة واسط والنصر سار ناصر
، فأخذ يعد امره باالستعداد السترداد البصرةو ، بن عبد اهلل الممقب ب سيف الدولةوعين اخاه عميًا 

، لكن انحياز قسم كبير من الجند الحمداني بصرة واستعادتيا من يد البريديينالعدة لميجوم عمى ال
داد ، فضال عن اختالل الوضع في بغى البريديين اضعف الجيش الحمدانيالمؤلف من الديمم ال

يين في بغداد فآثروا االنسحاب الى الموصل دى بالنتيجة الى اضعاف موقف الحمدانأوالذي 
 . م942ىـ/331نصب امرة االمراء سنة وترك الوضع متأزمًا في بغداد وذلك بتولي توزون م

وبخاصة االزمة المالية ومن ثم لم يحل تولي توزون لمنصب امرة االمراء المشاكل في بغداد     
ون من القيام بالموازنة بين الواردات ، ولم يستطع توز استطاعة الدولة دفع رواتب الجند عدم

يمسك ، فكل منيم كان يريد ان صراعات المستحكمة بين قادة الجندوالنفقات فضال عن حل ال
كمما جاء امير يريد ان تكون  ، غير ان جيوده تبوء بالفشل وىكذابزمام االمور بيده دون غيره

ضطر الخميفة المقتفي هلل الى مغادرة الكممة ىي كممتو وقام بمصادرة االمير الذي كان قبمو، فا
ولما لم يكن مع الخميفة قوة عسكرية قوية تسنده  .لحين انجالء الموقفبغداد حرصًا عمى حياتو 

طمب العون والمساعدة من الحمدانيين الذين اسرعوا لالستجابة لطمب الخميفة، واستقبمتو القوات 
م ، اال ان توزون امير االمراء 934ىـ/ 332الحمدانية في تكريت، ورافقتو الى الموصل سنة 

الحق القوات الحمدانية الى الموصل وخسرت االمارة الحمدانية والية الموصل جراء ىذا النزاع 
ويعود السبب في مطاردة توزون لمقوات الحمدانية ولمخميفة الى فقدانو السند الشرعي في حكم 

، فتخمخل االوضاع في بغداد لم يستمر طويالً د لكن ىذا الوضع البالد وىو مغادرة الخميفة لبغدا
، دانيين عادت بموجبو الموصل الييمعمى عقد اتفاق مع الحم التركي توزونأمير االمراء اجبرت 
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درىم  600،3، 000مقابل جزية سنوية يدفعيا الحمدانيون لتوزون بوصفو امير االمراء مقدارىا 
 . لحين انجالء الموقف ةالسوري ي الرقةفضل البقاء ف، اما الخميفة فقد سنويا فعاد توزون الى بغداد

 

 ــــ موقف الحمدانيون من التسمط البويهي ـــ

م، اصبحت امالك الحمدانيين في 945ىـ/334بعد ان سيطرة البويييين عمى بغداد عام     
ى ، فكان يتوجب عملمبويييين الذين احتموا العراقالموصل وبالد الشام تابعة بشكل غير مباشر 

اكم البوييي صاحب السمطان الحمدانيين ارسال االموال المقررة عمييم الى بغداد حيث الح
 ألوامرالحمدانيين بيذا االحتالل االجنبي لعاصمة الخالفة فرفضوا االمتثال ولم يعترف ، المطمق

الحاكم البوييي وىو ارسال االموال الى بغداد فتسبب ىذا القرار بقيام حرب بين الحمدانيين 
 م . 945ىـ/334والبويييين في سنة 

كبرا في شعبان من سنة توجيت القوات الحمدانية الى بغداد وعسكرت في منطقة ع    
ين عسكرت القوات ، وذلك لمنع القوات البوييية من التوجو الى الموصل في حم945ىـ/334

الف كان يسود قادة ، لكن االختوموسى فياذة في منطقة عكبرا ايضاالبوييية بقيادة ينال كوشة 
اموالو والتحقا بالجيش  ، فوقع ينال كوشة وابن البارد بـ موسى فياذة ونيباالجيش البوييي

ىذه المستجدات اختفى ، واثناء ف قد دبره ناصر الدولة الحمداني، ويبدوا ان ىذا االختالالحمداني
عند دخول البويييين  ابو جعفر بن شيرزاد امير االمراء السابق الذي كان يتولى امرة االمراء

قع الجيش البوييي في ، ونتيجة لرجحان كفة ناصر الدولة الحمداني فقد ىاجم موامدينة بغداد
لكي يكتسب موقفو ، وييي باصطحاب الخميفة المطيع هلل، فأسرع معز الدولة البمنطقة عكبرا

الصفة الشرعية واثناء ىذه االوضاع ظير ابو جعفر بن شيرزاد في بغداد وكان قد جند قسما من 
، ثم رجع ابن حو فالتحق بناصر الدولة الحمداني، الذي امده بقوة عسكرية حمدانيةسكانيا لصال

ابي العطاف جبير بن  شيرزاد الى بغداد الغربية لينضم الى الجيش الحمداني الموجود فييا بقيادة
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حيث تسمل ىذا القائد مع قسم كبير من الجيش الحمداني الى مدينة بغداد  –عبد اهلل بن حمدان 
حب سكان بغداد بيذا ، وقد ر د نيابة عن ناصر الدولة الحمدانيواخذ ابن شيرزاد يدير بغدا

ين في بغداد نتيجة ، كما تحرج موقف البويييل التخمص من الوجود البوييي فييامأاالجراء عمى 
ولى في عكبرا ، اذ اصبحوا بين قوتين حمدانيتين االالنجاح الذي حققو ناصر الدولةليذا التطور و 

، وعندما ودخميا في رمضان من السنة نفسيا ثم سار ناصر الدولة الى بغداد، والثانية في بغداد
عمم معز الدولة بيذه النجاحات تحرك بجيشو صوب مدينة سامراء وتكريت واوقع بيما الدمار 
النيما من امالك الحمدانيين ثم تحرك صوب بغداد فدخل في الجانب الغربي ولما عمم ناصر 

غادر الجانب الغربي وعسكر في الشماسية فاصبح الجانب الشرقي من بغداد بيد  باألمرالدولة 
، عركة نيرية عرفت بموقعة نير دجمةالقوات الحمدانية والجانب الغربي بيد البويييين وجرت م

عمى معدات ميمة من تكبد البويييين فييا الخسائر الفادحة واغرقوا اغمب السفن البوييية واستولوا 
 . الجيش البوييي

تراق تحصينات وفي بداية شوال من السنة نفسيا اعد ناصر الدولة خطة عسكرية الخ    
البويييين في الجانب الغربي من بغداد لكن خيانة الجند الديممي في معسكر ناصر الدولة قمب 

ف الكفة لصالح البويييين عمى الرغم من محاولة ناصر الدولة تحقيق النصر حيث اعد قوة من ال
داد لمنع . كما شدد ناصر الدولة الحمداني الحصار عمى بغمقاتل اشتبكت مع الجيش البوييي

بين الجانبين من قبل ابن  الميرة والعمف من الوصول الى الجيش البوييي وتمت مراقبة المعابر
لكن قائد  الجيش البوييي ، غادرة بغداد والعودة الى االحواز، حتى فكر معز الدولة بمشيرزاد

ك ري اعدا خطة باغتت الجيش الحمداني وذليموست والوزير ابا جعفر الص صفيدأالمدعو 
من بغداد فأضطر ناصر بالعبور الى الضفة الشرقية لنير دجمة فسيطروا عمى الجانب الشرقي 

الدولة الى االنسحاب الى منطقة عكبرا حيث تبعيم كثير من الناس خوفا من انتقام البويييين 
منيم النيم ساندوا ناصر الدولة في حربو ضدىم وقد قتل قسم منيم من قبل القوات البوييية وظل 

م ، حيث تم عقد صمح بين الطرفين تكون بموجبيا الموصل 946ىـ/ 335االمر متوترا الى سنة 
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وبالد الشام ومصر لمحمدانيين عمى ان يرسل ناصر الدولة الميرة والعمف الى بغداد مع دفع مبمغ 
) :زي الحالة بعد ىذِه اليزيمة فقال، وقد وصف ابن الجو ال سنويا الى البويييين في بغدادمن الم
، من بين يدي معز الدولة البوييي ... فرأيت ما ال ا يومئذ مع ناصر الدولة الحمدانيانيزمن

( وا بالحر والعطش ونحن نركض ىاربين فما شبيتو اال بيوم القيامةاحصي من اىل بغداد قد تمف
ال و) خاف الناس السيف فيربوا عمى وجوىيم وكانت العذراء والمخباءة المترفة والصبية واالطف

الصحراء وكان ذلك اليوم حارا فال يطيقون والعجائز وسائر الناس يخرجون عمى وجوىيم يريدون 
 المشي ( . 

وبعد رجوع معز الدولة الى بغداد ارسل جيشا الى البصرة فاستعادىا من يد ابي القاسم البريدي ثم 
لمطيع هلل وارسمو الى شعر معز الدولة بقوتو بعد ىذا االنتصار فكتب كتابا عمى لسان الخميفة ا

، وقد ارسل ناصر الدولة المال ق عمييا الى بغداداالموال المتف بأرسالفيو  يأمرهناصر الدولة 
خارجية فظيور القرامطة في حمب م، تدفعو اسباب داخمية و 947ىـ/336المقرر الى بغداد سنة 
، فضال عن انشغال قسم من جيش ناصر الدولة في ميمة جيادية عمى وحركة جمان في الرحبة

 الحدود مع الدولة البيزنطية . 

م ، فامتنع ناصر الدولة من ارسال المال الى بغداد 948ىـ/ 337لكن الحال تغيرت في سنة 
وتكررت ىذه الحالة اكثر من ثالث مرات فضال عن حدوث اشتباكات بين الطرفين وحدوث كر 

الطرفين واخالء الموصل واحتالليا من قبل الجيش البوييي حيث تم عقد صمح بين  وفر بين
فراد اسرتو ونص الطرفين بعد ان اضطر معز الدولة البوييي الى الذىاب الى جرجان لدعم احد ا

ويييين سنويا مبمغ ، يدفع ناصر الدولة لمبتي: انسحاب البويييين من الموصلأالصمح عمى ماي
، ان يقدم ي الموصل وبقية امالك الحمدانيينان تقام الخطبة لمبويييين ف ،درىم 000،8000

، وكاد ناصر الدولة في احد ييين وىما الفضل والحسينناصر الدولة ولديو رىائن عند البوي
المرات ان يحرر العراق من البويييين اثناء تمرد روزبيان بن ونداد يساعده في ذلك اخويو بيمكا 
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رة ستكون عمى معز الدولة ناصر الدولة ان الدائ تأكد، حيث ي االحوازفي شيراز واسفار ف
: استياء الجند الديممي من سياسة معز الدولة وانحيازىم الى البوييي، وذلك لالسباب التالية

روزبيان وسوء اوضاعيم المالية بسبب عدم صرف رواتبيم ، يأس جيش معز الدولة من 
ات معز قضاء عمى حركة روزبيان ، فضال عن اجراءاالنتصار عمى روزبيان لكن سرعة ال

، ير العراق وطرد البويييين منو، افشمت خطة ناصر الدولة لتحر الدولة لمتصدي لمحمدانيين
، وفي سنة م958ىـ/347ولة الحمدانية في سنة ن لمسيطرة عمى الديوتكررت محاوالت البوييي

، الدولة وبين معز الدولة البوييي رم، تم عقد اتفاق اخر بين ابي تغمب بن ناص964ىـ/ 353
وىو اتفاق ال يختمف عن االتفاقيات السابقة سوى انو اقر بوالية ابي تغمب بن ناصر الدولة عمى 

، وقد توفي معز الدولة البوييي في سنة ناصر الدولة فعمياالموصل وحمب وانتياء والية 
 . ن بعدهمر معز الدولة بختيار باألم، بعد ان عيد البنو 966ىـ/356

 

 ـــــ عالقة ابو تغمب الحمداني بالبويهيين ـــ

، حيث كان من ضمن ة بختيار وبين ابي تغمب الحمدانيكانت العالقة ودية بين عز الدول    
بنود االتفاق الموقع بين الطرفين ىو زواج ابي تغمب من ابنة عز الدولة بختياري عمى صداق 

سيطرتو بمبمغ من المال متفق عميِو لكن  الواقعة تحت نار مع ضمان االراضيقدره مائة الف دي
، ة عمى دفع رواتب الجند والموظفينتجدد االزمة المالية المستعصية في بغداد المتمثمة بعدم القدر 

ن كانوا قادرين عمى اختالف االعذار ياجبر عز الدولة بختيار عمى نقض االتفاق ولو ان البوييي
عز الدولة بختيار جيشا توجو بو صوب الموصل في سنة ، فقاد الحمدانيينلميجوم عمى 

م، فغادرىا ابو تغمب الى منطقة الجزيرة ليمتف من ورائو ويصل الى بغداد حيث 974ىـ/363
الدولة بختيار بيذا التطور ارسل عمى جناح السرعة وزيره ابن  سيطر عمييا ، وعندما عمم عز

، كما ارسل جيشا دانيين من السيطرة عمى بغدادالحمبقية مع قسم كبير من الجيش البوييي لمنع 
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اخر بقيادة القائد سبكتكين لمجابية ابي تغمب ومنعو من تنفيذ ىدفو . ويبدوا ان القائد سبكتكين 
لم يكن ينوي الحرب ، وربما كان لبعد عز الدولة عنو ولكون قسم كبير من الجيش معو أو كان 

ثم يعمن سبكتكين ثورتو ضد عز الدولة بختيار ويتكفل ينوي القيام انقالب ضد عز الدولة بختيار 
، لكن سبكتكين لم لذي كان معسكرًا في اطراف الموصلابو تغمب بمحاربة عز الدولة بختيار ا

، بل اطاع اوامر الوزير البوييي في بغداد بالعودة لنجدة عز نفذ االتفاق والخطة المتفق عميياي
السقوط امام الحمدانيين لكن سبكتكين لم يصل في الوقت الدولة بختيار الذي كان عمى وشك 

خرًا مما اجبر عز الدولة عمى قبول شروط الصمح الذي فرضو عميو أتالمناسب بل جاء وصولو م
الحمدانيون وعمى الرغم من قيام عز الدولة باحتالل الموصل بعد وصول نجدة سبكتكين اال ان 

( عمى االمير ابي تغمب عدة الدولةالخميفة لقب) ، كما اطمقحمدانيينالمعاىدة تعد نصرا لم
 الحمداني النجازاتو في مقارعة البيزنطيين . 

دولة بختيار واستنجد م ، اعمن سبكتكين ثورتو ضد عز ال974-973ىـ/ 363وفي سنة    
، فأنجده ابو تغمب بجيش يقوده اخوه ابو عبد اهلل الحسين بن ناصر الدولة وامره بالحمدانيين

بالتوقف في مدينة تكريت حتى يتجمي الموقف العسكري بين االتراك بقيادة سبكتكين وبين الديمم 
، فمما حسمت الحرب لصالح البويييين ادبقيادة عز الدولة بختيار ثم دخل ابو تغمب الحمداني بغد

 . طع الطعام والعمف عن مدينة بغدادرجع ابو تغمب الى الموصل واكتفى بق

احق من ابن اخيو بالعرش  م، دخل عضد الدولة بغداد بوصف انو977ىـ/367وفي سنة      
، وقد اتفقا عمى محاربة واستنجد بصيره ابي تغمب الحمداني، فغادرىا عز الدولة بختيار البوييي

الجص في سامراء كان ، وجرت معركة قرب قصر اخراجو منياعضد الدولة في بغداد وضرورة 
النصر فييا لعضد الدولة ومقتل عز الدولة بختيار وبعد مقتل عز الدولة بختيار غادر ابو تغمب 

، لكن عضد الدولة احتاط المدينة من الميرة والعمف بإخالءسامراء متوجيا الى الموصل وقام 
، وارسل ل ودخميال ما يحتاج اليو فضال عن االدالء، فوصل عضد الدولة الموصواخذ ك لألمر
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ن ايقاع ك استطاع ابو تغمب مر السرايا لتعقب ابي تغمب الحمداني من مكان الى آخر جرت معا
طين ، لكنو لم يستطع االستمرار بسبب الخيانة فتوجو الى الرممة في فمساليزائم بسرايا البوييين
ذي عرض لدولة ال، واخذت اختو جميمة سبية الى عضد ام979ىـ/369حيث قتل فييا سنة 

بعد ان اذليا عضد الدولة ، فرفضت ىذا الطمب وختمت حياتيا باالنتحار عمييا الزواج منو
 . البوييي

وبعد مقتل ابي تغمب وانتحار اختو جميمة لم يبق من ابناء ناصر الدولة من يستطيع       
داني وىو ، حيث جرت محاولة جادة من قبل احد ابناء ناصر الدولة الحمقوف بوجو البويييينالو 

ميص المدينة من السيطرة م، وتخ989ىـ/ 379ابو طاىر ابراىيم وابو عبد اهلل الحسين سنة 
 .البوييية

  

  امارة البطائح ودورها في مقاومة النفوذ البويهي -ب

منطقة ، البد من اعطاء تعريف لمعربية لمتسمط البوييي في البطائحث عن المقاومة اليحدقبل ال   
، والبطائح بين نيري دجمة والفرات بالبطائح ، تعرف المنطقة الواقعةعمييا البطائحولماذا اطمق 

جمع بطيحة وىي االرض المنخفضة التي يقف فييا الماء وقد حدثت ىذِه البطائح منذ وقت ليس 
، فأىممت وكيا بمشاكميم السياسية والدينيةبالقميل منذ اواخر ايام الدولة الساسانية عندما انشغل مم

فرغة لمثل سدود والجداول والقنوات اعقبيا فترة الفتح االسالمي حيث لم تكن الدولة االسالمية متال
، وجرت محاوالت حثيثة لتجفيف المستنقعات واستصالح االراضي في ىذِه االعمال الزراعية

اواخر العيد االموي ، لكنيا لم تكن كافية العادة االراضي الى سابق عيدىا وظل الحال ىكذا 
بة السيطرة عمى مثل تى قامت ثورة الزنج في العصر العباسي وبينت لمقادة العسكريين صعو ح

، فضاًل عن كثافة االشجار رض وكثرة الجداول والقنوات فييا، نظرًا لوعورة االىذِه المناطق
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، فكيف اذا حدث الحركات العسكرية النظامية فييا ، مما يعيقواالدغال وانتشار القصب والبردي
بعد االحتالل البوييي لمعراق  كانت . ة ونصبت الكمائن لمقوات النظاميةالمنطق في ىذه تمرد

تسكن منطقة البطيحة قبائل سميم، إذ ظير في ىذه الفترة قائد عربي يدعى عمران بن شاىين، 
استطاع ان يوحد  القبائل الموجودة مع قبيمة سميم وكون قوة عسكرية ال يستيان بيا،  يالذ

مستفيدا بذلك من جغرافية المنطقة المعقدة التي تعيق اي تحرك عسكري يدخل الييا، وكان عمى 
عمران ان يؤمن حدوده الجنوبية مع البريديين، إذ فاوض ابي القاسم البريدي حاكم البصرة 

البريدي حاكما مستقال عمى عمى منطقة الصميق والجامدة وبقية نواحي البطائح، فاعترف بو 
م(، 949ه/338موال الييم سنة)خطبة عن البويييين ومنع ارسال األوبعدىا قام عمران بقطع ال

قيادتيا الى وزيره سند عمران بن شاىين جيز حممة عسكرية أولما عمم معز الدولة البوييي بثورة 
إذ دارت رحى حرب بين الجانبين، وعمى الرغم من رجحان قوة البويييين  ري،مأبي جعفر الصي

اال ان عمران استمر في موقفو الصامد، إذ جدث ما يقوي موقف عمران بن شاىين وىو حدوث 
قالئل في مدينة شيراز عاصمة البويييين، فطمب معز الدولة البوييي من وزير الصيمري وقف 

ستفاد عمران من ىذه االحداث إلصالح االوضاع فييا، إذ اى شيراز الحرب مع عمران والتوجو ال
 والمتغيرات، فقام بتعزيز موقفو من جديد وأعاد تنظيم قواتو العسكرية.

ه، 339أن فشل محاوالت البويييين لمسيطرة عمى منطقة البطائح في ذلك في السنوات      
مران بن شاىين وامارتو ه، قد اعطت وعززت من قوة ع380ه، و355ه، و345ه و 344و

ضد الوجود البوييي حتى اعترف بو الحكام البويييين حاكما مستقال وطمبوا مصاىرتو، ابان 
 كل ىذه العروض. اال ان وفاة عمران بن شاىين الصراع االسري البوييي ولكن عمران رفض

اضعاف سرية في ئح، إذ أدت الصراعات األم(قد أثرت عمى قوة امارة البطا978ه/369سنة )
م(، إذ ان بعد 986ه/367االمارة، عمى الرغم من تولي ابن المظفر الحاجب لوالية البطائح سنة)

وفاتو تولى حكم امارة البطائح، ابن اختو ابو الحسن عمي بن نصر، فقام باالعتراف بالبويييين 
 وتمقب بـــ)ميذب الدولة(. 
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 ــــ ثورة ابن واصل

، إذ اعمن احد قادتو الثورة عميو وىو ابي العباس ابن واصل، لميذب الدولة االمر ستقرلم ي     
ربما اعمن الثورة بسبب ميادنة ميذب الدولة لمبويييين، فسيطر ابي العباس عمى البطائح واخرج 
ميذب الدولة منيا، ومما يؤكد ما ذىبنا اليو ىو قيام بياء الدولة البوييي بحممة عسكرية عمى 

دة ميذب الدولة الى حكم البطائح، ولكن ابن واصل ألحق ىزيمة منكرة بالجيش البطائح إلعا
البوييي، ثم جيز البويييين حممة عسكرية ثانية، أشرف عمى تجييزىا وتدريبيا عميد الجيوش 
البوييي، إذ استطاعت ىذه الحممة من اعادة ميذب الدولة الى امارة البطائح مرة أخرى، إذ جرت 

 م(.1006ه/397بن واصل وانتيت الى مقتمو سنة)معارك عديدة مع ا

، لم يستقر أمر البطائح بسبب نشوب م(1017ه/408وبعد وفاة ميذب الدولة سنة)       
م( توجيت 1027ه/418الخالفات االسرية، مما جعمتيا عرضة إلطماع االعداء. ففي سنة)

يشاد، فسيطر عمى البطائح حممة عسكرية الى البطائح بقيادة الوزير البوييي ابي محمد بن ناب
وابتز الناس وظمميم وفرض الضرائب عمى الدور وألزميم بدفعيا. وقد ضجر الناس من سموك 
البويييين تجاىيم فقسم منيم فرر اليجرة وترك البطائح وقسم آخر قرر المقاومة، إذ كان ىنالك 

لرجال والجيش الى قائد طموح يسمى بالشرابي، حاول خداع الوزير البوييي وزين لو ارسال ا
مناطق مختمفة من البطائح لجمع االموال، ثم انقض الشرابي ىو وسكان البطائح عمى الوزير 

م( 1041ه/432، ثم كسروا السدود وقطعوا الطرق، وظل االمر ىكذا الى سنة)البوييي وقتموه
بن مزيد  م(، فمجأ الشرابي الى دبيس1042ه/433الى أن جاء ابن العبراني واحتل البطائح سنة)

 االسدي.
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 اواًل : ضعف النفوذ البويهي وانحالله 

دت عوامل عديدة التعجيل بزوال النفوذ البوييي فكان ابرزىا ىو مقاومة الناس في العراق أ    
ليذا الوجود االجنبي تمثل في مقاومة الخالفة العباسية ممثمة بشخص الخميفة نفسو حيث ذىب 
عدد من الخمفاء ضحية ىذه المقاومة فضال عن مقاومة القبائل العربية في الموصل والحمة 

وبغداد واالنبار كما ساعدت عوامل اخرى داخمية وخارجية في التعجيل بزوال النفوذ والبطائح 
 البوييي ومنيا : 

 العوامل الداخمية  -أ

الصراع االسري : لقد كانت االسرة البوييية بضمنيا امراء موزعين عمى االقاليم العباسية ـ 1
ا فقد تكونت التكتالت ومراكز قوى عاماًل ميما من عوامل اليدم داخل الدولة البوييية وانييارى

، ولم يظير ىذا العامل والري وغيرىا من المناطق االخرى حول ىؤالء االمراء في بغداد وشيراز
بوضوح في الجيل االول من البويييين وال في عيد عضد الدولة البوييي ذلك الحاكم البوييي 

اجتمع في بغداد الحاكم البوييي الذي استطاع ان يوحد الدولة وان يجعل بغداد مقر لو وبذلك 
والخميفة العباسي لكن وفاة عضد الدولة كانت منعطفا كبيرا نحو التدىور والضعف في مسيرة 
البويييين حيث اشتعمت الحروب بين االمراء من الجيل الثالث والرابع وفي اخر المطاف شيد 

م(، منازعات 1055-1048ىـ/ 447-440اخر االمراء البوييييون ابو نصر الممك الرحيم )
ما اتاح الفرصة لمخميفة القائم مسمحة بين اخوتو السبعة حول السيطرة عمى مدن العراق وفارس م

لفوضى الى بغداد وانقاذىا من ا السمجوقي مر اهلل الى السكوت او الرضا عن دخول طغرل بيكأب
 .السياسية واالدارية

الجيل االول  االكبر الذي كان موجود في لألميرتضامن االسرة البوييية ووالئيا  أان مبد   
بالزوال ولذلك  أقد خف وبد، ييية عمى انيا موروثة ليمنحصار االدارة بين االسرة البو والثاني وا

لبوييي حين قتموا صمصام الدولة بن عضد الدولة في شيراز نالحظ بان اوالد باختيار ا
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الدولة قتل بختيار وعمى ىذا بوصف ان عضد ( (بان ىذه سنة سنيا ابوك من قبل))ذكروه
 من عوامل االنييار ة عامل االساس يمكن اعتبار تفكك االسرة البوييي

، عامال من ين اساسين ىما الديالمة واالتراك: يعد الجيش البوييي المؤلف من عنصر الجيش -2
عامال من عوامل سقوطيم وانييارىم ىو في الوقت نفسو لكن عوامل اعتالء البويييين لمسمطة و 

في مرحمة الضعف فقد اتبع معظم االمراء البويييين في بغداد سياسة استغاللية انتيازية مع 
التوازن والمساواة في المعاممة بين افراد  بأحداثالجيش وفقا لمصالحيم  فضال عن عدم قياميم 

قوتيم يرا لدى الجيش الذي ىو عماد خرى مما ولد تذمرا كبألجيش وكانوا يفضمون فئة عمى فئة ا
ن الديمم عمى الترك او يرة في صفوفو بسبب تفضيل االمراء البوييييمما ادى الى خمق تمردات كث

، تحركو الطمع في عيد البوييي غير منظم وغير منظبطبات الجيش في اواخر ال، فالعكس
خرين الى اتباع أاء البويييون المتالة اضطر االمر االموال والمصمحة الذاتية لمقادة وتجاه ىذه الح

الجيش من اجل كسب والئو حيث منحت ليم اقطاعات عسكرية زادت في  إلرضاءاي وسيمة 
تفاقم الوضع المالي واالقتصادي السيء في البالد وقد سعى االمراء البوييييون في بداية االمر 

واتب الى مستحقييا في الى النظر في مصالح الجند واحتياجاتيم وبخاصة مايتعمق بدفع الر 
اوقاتيا المحددة وربما قبل حمول موعد استالم الراتب بيوم او يومين وربما ثالثة ايام وقد عنف 

دفع رواتب الجند في اليوم االول من الشير التالي فقال  ألنو عضد الدولة البوييي ناظر الخزانة
ما استعممتو من التفريط اال تعمم انا في فعمك من الغمط اكثر منيا في لو ) المصيبة بما ال تعمم ما

، كان الفضل لنا عمييم واذا انقضى ممان ماليم وقد بقي في الشير يوماذن اطمقنا ىؤالء الغ
الشيمر واستيل االخر حضر عند عارضيم فاذكروه فيعدىم ثم يحضرونو في اليوم الثاني فيعتذر 

فتضيع المنة وتحصل الجرأة وتكون اذا  الييم ثم في الثالث فتبسط في اقتضائو ومطالبتو السنتيم
 الخسارة اقرب منيا الى الربح( .
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اسة طائفية لدوافع سياسية معروفة) فرق السياسة المذىبية : اتبع معظم االمراء البويييين سي -3
فقد ساندوا طائفة ضد اخرى فوقعت فتن واضطرابات وحرائق سببت اضرار مادية جسيمة  تسد(

كافة دون استثناء كما احيوا العديد من المراسيم التي سببت التصادم بين دفع ثمنيا العراقيون 
واخر عيدىم أون من االستنجاد بالفاطمييون في ابناء الشعب الواحد كما لم يتورع البويييي

النقاذىم من وضعيم السياسي المتردي ولكن المفاوضات لم تؤدي الى اي نتيجة تذكر حيث 
 ليم اي اىتمام . خذليم الفاطميون ولم يعيروا

سوء االوضاع المالية واالقتصادية : لقد تدىور االقتصاد في الدولة العباسية بسبب تدىور  -4
باسية في الحالة السياسية واالدارية ، في القرنيين الثاني والثالث لميجرة وقد اتجيت الدولة الع

ىذه عادة متبعة في جراءات ىما المصادرات والضمانات واصبحت بغداد الى نوعين من اال
وغير المنقولة وليذا  ةاموالو المنقول العصر البوييي ايضا فكان كل وزير بوييي يعزل تصادر

سعى وزراء ىذا العصر الى جباية اموال كثيرة وخزنيا في مناطق متعددة  حفاظا عمى مستقبميم 
ك الكتاب ورؤساء مما زاد في عنف السمطة البوييية فسعت الى تعذيب الوزراء بعد عزليم وكذل

الدوواوين لالقرار بما عندىم من االموال وشممت ىذه االجراءات الوزراء معروفين مثل ابن العميد 
 ولم تقتصر ىذه المصادرات عمى المسؤالين فقط بل تعدىم الى عامة الناس .

ة اما سياسة التضمينات فكانت سببيا عجز الخزينة عن دفع رواتب الجند والموظفين بالدرج -5
االولى فسعت السمطة البوييية الى تضمين كبار القادة العسكريين اقاليم ومدن معينة مقابل مبمغ 
من المال يدفع سنويا لمخزينة المركزية وعندما عجزت السمطة البوييية عن دفع مرتبات الجند 

ودىم لكن منحتيم خراج مناطق او مدن معينة يتقاضاىا القائد لقاء مرتبو ومرتبات الجند الذين يق
ىذه السياسة لم تعالج العجز المالي اال بصورة مؤقتو حيث بدءت االدارة تدور في حمقة مفرغة 
وكمما زاد العجز المالي منحت الدولة اقطاعات جديدة لمجند والقادة ومما زاد الطين بمة ان ىؤالء 

تناء بزراعتيا بل كان القادة العسكريين لم يعنوا باستصالح االراضي الزراعية او اروائيا او االع
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ىميم الوحيد ىو جباية الضريبة السنوية من سكانيا وفالحييا ولذلك ساءت حالة االراضي 
وتردت زراعتيا بمرور الزمن ولم تعد تدر نفس الحاصل الذي كانت تدره قبل تطبيق ىذه السياسة 

الى االقاليم التي عينتيا ، ثم ان ىؤالء القادة العسكريين او الوالة المتنفذين لم يكونوا ليذىبوا 
الدولة ليم بل كانوا يرسمون مندوبين عنيم لجباية الخراج من ىذه االقاليم فضال عن االفات 
الزراعية التي كانت تجتاح االراضي الزراعية مثل اسراب الجراد واالمراض التي كان يتعذر عمى 

 الناس معالجتيا وكذلك الزلزال . 

قعة : لقد انتيج البويييين سياسة اقميمية ضيقة كانت سببا لعزلتيم السياسية االقميمية المتو  -6
عن ارجاء العالم االسالمي وعن الخالفة العباسية فمقد بقيت الدولة البوييية دولة اقميمية شممت 
الري والجبال وفارس واالحواز والعراق كما لم ييتموا بفكرة الجياد التي كانت تشد المسممين الى 

الوقت ففي الوقت الذي كان الحمدانيون يتحممون اعباء المجابو ضد البيزنطييين  السمطة في ذلك
وكان السامانيون والغزنويون يتحممون اعباء الجياد في بالد الترك واليند عزل البويييين انفسيم 
فنبذىم العالم االسالمي او ان تمك السياسة دفعت الرأي العام االسالمي الى كره البويييين وحدى 

لمؤرخين الى ذميم ولم يكتفي البويييون بذلك بل حاولوا اخضاع الحمدانيون لسيطرتيم المباشرة با
بدال من ان يقدموا ليم المساعدة النيم يحاربون دولة قد تمتد سيطرتيا وتيددىم في عقر دارىم 
بل شغموا االمارة الحمدانية صراعات معيم اشغمتيم عن دورىم االساسي في مجابة الدولة 

 بيزنطية التي اخذت تحتل اجزاء واسعة من منطقة الجزيرة الفراتية . ال

العوامل الخارجية : يعد قيام االمارة الغزنوية من اىم العوامل التي ادت الى سقوط البويييين  -ب
م، سواء بما قامت بو 1148-962ىـ/ 543-351فقد اسست ىذه االمارة في مدينة غزنة سنة 

ززت مكانة الخميفة العباسي ام بالتنافس بعض مناطق النفوذ فقد ىذه االمارة من فتوحات ع
تدخمت ىذه االمارة في الصراع الدائر في خراسان فكانت نتيجتيا ىزيمة منكرة لقيتيا القوات 
البوييية من قبل سبكتكين مؤسس االمارة الغزنوية وبعد وفاة سبكتكين تولى ابنو محمود الغزنوي 
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في خراسان مما ولد احتكاك مع الدولة البوييية حيث سيطرة عمى  الحكم من بعده فوسع نفوذه
سجستان وكرمان وبالد الجبل وفي الوقت نفسو كانت الدولة السمجوقية في طور الظيور وبدءت 

 . لوجود البوييي في خراسان والعراقتجد ليا موطىء قدم في خراسان ومن ثم لتقضي عمى ا
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