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  امارة البطائح ودورها في مقاومة النفوذ البويهي -ب

، البد من اعطاء عربية لمتسمط البوييي في البطائحث عن المقاومة اليحدقبل ال   
بين نيري دجمة  ، تعرف المنطقة الواقعةمنطقة ولماذا اطمق عمييا البطائحتعريف لم

المنخفضة التي يقف فييا ، والبطائح جمع بطيحة وىي االرض والفرات بالبطائح
الماء وقد حدثت ىذِه البطائح منذ وقت ليس بالقميل منذ اواخر ايام الدولة الساسانية 

، فأىممت السدود والجداول والقنوات وكيا بمشاكميم السياسية والدينيةعندما انشغل مم
عمال فرغة لمثل ىذِه االاعقبيا فترة الفتح االسالمي حيث لم تكن الدولة االسالمية مت

، وجرت محاوالت حثيثة لتجفيف المستنقعات واستصالح االراضي في اواخر الزراعية
العيد االموي ، لكنيا لم تكن كافية العادة االراضي الى سابق عيدىا وظل الحال 

بة ىكذا حتى قامت ثورة الزنج في العصر العباسي وبينت لمقادة العسكريين صعو 
، رض وكثرة الجداول والقنوات فييارًا لوعورة اال، نظالسيطرة عمى مثل ىذِه المناطق

الحركات  ، مما يعيقواالدغال وانتشار القصب والبرديفضاًل عن كثافة االشجار 
ة ونصبت الكمائن ، فكيف اذا حدث تمرد في ىذه المنطقالعسكرية النظامية فييا

حة قبائل بعد االحتالل البوييي لمعراق  كانت تسكن منطقة البطي. لمقوات النظامية
سميم، إذ ظير في ىذه الفترة قائد عربي يدعى عمران بن شاىين، الذي استطاع ان 
يوحد  القبائل الموجودة مع قبيمة سميم وكون قوة عسكرية ال يستيان بيا، مستفيدا 
بذلك من جغرافية المنطقة المعقدة التي تعيق اي تحرك عسكري يدخل الييا، وكان 

لجنوبية مع البريديين، إذ فاوض ابي القاسم البريدي عمى عمران ان يؤمن حدوده ا
حاكم البصرة فاعترف بو البريدي حاكما مستقال عمى عمى منطقة الصميق والجامدة 
وبقية نواحي البطائح، وبعدىا قام عمران بقطع الخطبة عن البويييين ومنع ارسال 
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ورة عمران بن م(، ولما عمم معز الدولة البوييي بث949ه/338األموال الييم سنة)
شاىين جيز حممة عسكرية أسند قيادتيا الى وزيره أبي جعفر الصيمري، إذ دارت 
رحى حرب بين الجانبين، وعمى الرغم من رجحان قوة البويييين اال ان عمران استمر 
في موقفو الصامد، إذ جدث ما يقوي موقف عمران بن شاىين وىو حدوث قالئل في 

، فطمب معز الدولة البوييي من وزير الصيمري وقف مدينة شيراز عاصمة البويييين
الحرب مع عمران والتوجو الى شيراز إلصالح االوضاع فييا، إذ استفاد عمران من 

 ىذه االحداث والمتغيرات، فقام بتعزيز موقفو من جديد وأعاد تنظيم قواتو العسكرية.

ذلك في السنوات أن فشل محاوالت البويييين لمسيطرة عمى منطقة البطائح في      
ه، قد اعطت وعززت من قوة 380ه، و355ه، و345ه و 344ه، و339

عمران بن شاىين وامارتو ضد الوجود البوييي حتى اعترف بو الحكام البويييين 
حاكما مستقال وطمبوا مصاىرتو، ابان الصراع االسري البوييي ولكن عمران رفض 

م(قد أثرت عمى 978ه/369ة )كل ىذه العروض. اال ان وفاة عمران بن شاىين سن
قوة امارة البطائح، إذ أدت الصراعات األسرية في اضعاف االمارة، عمى الرغم من 

م(، إذ ان بعد وفاتو تولى 986ه/367تولي ابن المظفر الحاجب لوالية البطائح سنة)
حكم امارة البطائح، ابن اختو ابو الحسن عمي بن نصر، فقام باالعتراف بالبويييين 

 بـــ)ميذب الدولة(. وتمقب 
  

 ومقاومة الشرابي لموجود البويهي ــــ ثورة ابن واصل

لم يستقر االمر لميذب الدولة، إذ اعمن احد قادتو الثورة عميو وىو ابي العباس      
ابن واصل، ربما اعمن الثورة بسبب ميادنة ميذب الدولة لمبويييين، فسيطر ابي 
العباس عمى البطائح واخرج ميذب الدولة منيا، ومما يؤكد ما ذىبنا اليو ىو قيام 
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ية عمى البطائح إلعادة ميذب الدولة الى حكم بياء الدولة البوييي بحممة عسكر 
البطائح، ولكن ابن واصل ألحق ىزيمة منكرة بالجيش البوييي، ثم جيز البويييين 
حممة عسكرية ثانية، أشرف عمى تجييزىا وتدريبيا عميد الجيوش البوييي، إذ 

رت استطاعت ىذه الحممة من اعادة ميذب الدولة الى امارة البطائح مرة أخرى، إذ ج
 م(.1006ه/397معارك عديدة مع ابن واصل وانتيت الى مقتمو سنة)

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

ييي ابي م( توجيت حممة عسكرية الى البطائح بقيادة الوزير البو 1027ه/418سنة)
محمد بن نابيشاد، فسيطر عمى البطائح 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 قائد طموح يسمى 

ييي وزين لو ارسال الرجال والجيش الى مناطق بالشرابي، حاول خداع الوزير البو 
مختمفة من البطائح لجمع االموال، ثم انقض الشرابي ىو وسكان البطائح عمى الوزير 
البوييي وقتموه، ثم كسروا السدود وقطعوا الطرق، وظل االمر ىكذا الى 

م( الى أن جاء ابن العبراني واحتل البطائح 1041ه/432سنة)
 جأ الشرابي الى دبيس بن مزيد االسدي.م(، فم1042ه/433سنة)
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