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 اواًل : ضعف النفوذ البويهي وانحالله 

زوال النفوذ البوييي فكان ابرزىا ىو مقاومة الناس في في التعجيل الى دت عوامل عديدة أ    
العراق 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 

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

 العوامل الداخمية  -أ

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

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

بوييي الذي استطاع ان يوحد الدولة وان يجعل بغداد مقر لو وبذلك اجتمع في بغداد الحاكم ال
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 )
ين اخوتو السبعة حول السيطرة عمى مدن العراق وفارس مما اتاح الفرصة لمخميفة القائم مسمحة ب

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

االكبر الذي كان موجود في الجيل االول  لألميرتضامن االسرة البوييية ووالئيا  أان مبد   
بالزوال ولذلك  أقد خف وبد، والثاني وانحصار االدارة بين االسرة البوييية عمى انيا موروثة ليم
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نالحظ بان اوالد باختيار البوييي حين قتموا صمصام الدولة بن عضد الدولة في شيراز 
الدولة قتل بختيار وعمى ىذا بوصف ان عضد ( (بان ىذه سنة سنيا ابوك من قبل))ذكروه

 االساس يمكن اعتبار تفكك االسرة البوييية عامل من عوامل االنييار 

، 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

ه عادة متبعة في جراءات ىما المصادرات والضمانات واصبحت ىذبغداد 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 
الكتاب ورؤساء مما زاد في عنف السمطة البوييية فسعت الى تعذيب الوزراء بعد عزليم وكذلك 

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 .

اما سياسة التضمينات فكانت سببيا عجز الخزينة عن دفع رواتب الجند والموظفين بالدرجة  -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 

ىم لكن منحتيم خراج مناطق او مدن معينة يتقاضاىا القائد لقاء مرتبو ومرتبات الجند الذين يقود
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 

اء بزراعتيا بل كان القادة العسكريين لم يعنوا باستصالح االراضي الزراعية او اروائيا او االعتن



 أخر/ المرحلة الثالثة ـــ قسم التاريختالمم لمادة العباسي 21/4/1212المحاضرة الثانية ليوم االحد 

 
 د. عالء مطر تايه

 د. شفيقة نصيف جاسم

4 
 

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 

ى االقاليم التي عينتيا ، ثم ان ىؤالء القادة العسكريين او الوالة المتنفذين لم يكونوا ليذىبوا ال
الدولة ليم بل كانوا يرسمون مندوبين عنيم لجباية الخراج من ىذه االقاليم فضال عن االفات 

مى الزراعية التي كانت تجتاح االراضي الزراعية مثل اسراب الجراد واالمراض التي كان يتعذر ع
 . الناس معالجتيا وكذلك الزلزال

: لقد انتيج البويييين سياسة اقميمية ضيقة كانت سببا لعزلتيم عن السياسية االقميمية المتوقعة -6
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 

قت ففي الوقت الذي كان الحمدانيون يتحممون اعباء المجابو ضد البيزنطييين السمطة في ذلك الو 
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 

خين الى ذميم ولم يكتفي البويييون بذلك بل حاولوا اخضاع الحمدانيون لسيطرتيم المباشرة بالمؤر 
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 

 طية التي اخذت تحتل اجزاء واسعة من منطقة الجزيرة الفراتية . البيزن

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 

مكانة الخميفة العباسي ام بالتنافس بعض مناطق النفوذ فقد ىذه االمارة من فتوحات عززت 
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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خراسان مما ولد احتكاك مع الدولة البوييية حيث سيطرة عمى الحكم من بعده فوسع نفوذه في 
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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