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Abstract:
The study deals with the role of the Seljuks in Iraq from 530-555 AH\ 1135\ AD 1160,
when they managed to control all the affairs of the Abbasid state. And foreign wars and the
first crusade made some caliphs try to return things to normal. The period of study showed
that the policy of the tracker to the command of God in the face of the Seljuks took measures
to get rid of them and expel them from the capital of the Caliphate Baghdad and the rest of
Iraq's cities and despite the attempt of the caliphs who preceded him made efforts To get rid
of their occupation only The deterioration of the situation prevented this, and culminated in
the efforts of the tracker period of recovery of the succession and restore prestige.
Keywords: Abbasid State, Seljuks, Muqtafi Bellah, Crusades, Iraq.
الملخص:
يتناول البحث دور السالجقة في العراق من سنة (555/530ه1160/1135-م) عندما تمكنوا من السيطرة على كل امور

الدولة العباسية ،حيث لم يتبق للخليفة والخالفة اال الشكل في تسير امور الدولة ،اال ان المشاكل التي مرت بها السلطنة السلجوقية من
مشاكل داخلية وحروب خارجية والحملة الصليبة االولى جعل من بعض الخلفاء محاولة ارجاع االمور الى نصابها خاصتاً ان فترة
الدراسة بينت ان سياسة المقتفي ألمر اهلل في مواجهة السالجقة متخذاً عدت اجراءات للتخلص منهم وطردهم من عاصمة الخالفة بغداد

وباقي مدن العراق ،وعلى الرغم من محاولة الخلفاء الذين سبقوه بذلوا جهودا للتخلص من احتاللهم اال ان تدهور األوضاع حالت دون
ذلك ،وتكللت جهود المقتفي بفترة انتعاش للخالفــة وارجاع هيبتها.

الكلمات المفتاحية :الدولة العباسية ،السـالجـقـة ،المقتفي باهلل ،الحروب الصليبية ،العـراق.
المقدمة:

تعد الحقبة من (555/530ه1160/1135-م) من اهم الفترات في تاريخ العراق والخالفة العباسية حيث تميزت بصراع

عاشتها الدولة مع السالجقة مما ادى الى محاولة المقتفي ضد المتسلطين من اجل انهاء وجود هم في بغداد خاصة وباقي مدن العراق
وتعد هذه المدة من عمر الخالفة العباسية فترة ايجابية ،حيث تم تكوين جيش نظامي تابع للخليفة من سكان بغداد وقل االعتماد على

السالجقة ،وهذا ما شجع الخالفة على مقاومة المحتل بمساندة العامة ،شمل البحث على مبحثين ومقدمة وخاتمة وقائمة مصادر ،حيث
تناول المبحث األول اصل السالجقة ،وقيام دولتهم ،ودخولهم للعراق ،أما المبحث الثاني دور السالجقة في العراق من سنة

(555/530ه1160/1135-م).
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المبحث األول

أوالً :موطن السالجقة وأصلهم

يعود اصل السالجقة الى مجموعة من قبائل األتراك المعروفة باسم األغوز (الغز)( .)1وهذا ما يجمع عليه معظم المؤرخين في

ان اصلهم يعود الى االتراك الغز( ،)2وتعد سهول التركستان الموطن األصلي األول لهم ،ونظ اًر الحترافهم الرعي فكانوا ينتقلون من مكان

آلخر( ،)3ويشتون في سهول التركستان(.)4

ويعتبر تقاق (دقاق()5جدهم األعلى) .مقدم األتراك الغ( .)6وتعود تسمية السالجقة الى أبنه سلجوق الذي احتل مكانة رفيعة

وأسند له ملك الترك منصب قائد الجيش( .)7فلما أحس سلجوق بنية الملك وبطشه بقومه غادر بجماعته ،وسار صوب بالد المسلمين
()8

غرباً وأقام بنواحي بخارى

وأعتنق األسالم( .)9بدأت هذه الهجرة في حدود سنة 345هـ956/م ،وذلك بعد أن أوجد سلجوق لقبيلته

()11
()10
عددا من األوالد ساروا على سياسة والدهم في شن
كياناً ،فأرتفع شأنها بفضل تطلعه وهمته  ،بعد وفاة سلجوق في جند  ،خلف ً
جهودا كبيرة في حفظ أمن سكان قبائلهم ،فارتفعت شدائدهم وتوسعت أراضيهم وقد كسبهم ذلك
الغارات على قبائل الترك الوثنين وبذلوا
ً

كله احت ارم الحكام المسلمين المجاورين لهم(.)12

ثانياً :قيام دولة السالجقة

يعد السلطان أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق التركي الملقب بطغرلبك ،المؤسس الحقيق لدولة السالجقة وأنشأ دولة
()13

سيطرت على معظم أمالك المسلمين

فقد استحوذ طغرلبك في سنة 429هـ1037/م على مرو حاضرة خراسان وذكر اسمه في

خطبة الجمعة بلقب ملك الملوك ،وفي شهر شعبان سنة 429هـ التقى جيش طغرلبك بجيش الغزنوبيين

()14

()15

عند باب مدينة سرخس

حاسما وشتتهم وكانت هذه المعركة كما يقول ابن األثير" :هي التي ملك السلجوقيون بعدها خراسان ودخلوا
انتصار
ًا
وانتصر عليهم
ً
()16
مقرونا بلقب السلطان
قصبات البالد"  ،وفي هذه السنة استولى طغرلبك على نيسابور وأقيمت له الخطبة على منابرها وذكر اسمه
ً
األعظم ،واستقر بدار اإلمارة وجلس للمظالم يومين في األسبوع على ما جرت به العادة في هذه البالد(.)17

) )1األوغوز :امة عظيمة من الترك ،واالغز أوطوقوز(أي تسعة بالتركية) وهيي ميأخوذ مين عيدد قبيائلهم ،أو اسيرهم المتفرقية .راجيع :بارتوليد ،تيارخ التيرك فيي
اسيا الوسطى ،ترجمة :احمد السعيد ،الهيئة العامة للكتاب1996،م ،ص .3 .95-94
) )2المقريزي :تقي الدين أحمد بن علي (ت845:ه) ,السلوك لمعرفة دول الملوك ،القاهرة ،1956 ،ج  ،1ص.30
) )3أبن األثير :عز الدين ابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن عبد الكريم(ت630 :ه) ،الكامل في التاريخ ،بيروت1385/1975 ,هـ ،ج  ،9ص.473
) )4التركستان :سميت بهذا االسم النها حسب المصادر أقدم موطن للترك تفيد المكان الذي يكثر فيه الشيئ وتنقسيم اليى قسيمين الشيرقية ،الغربيية او الروسيية التيي
تعتبر بالد التتر .راجع :الجوهري ،يسرى ،اسيا اإلسالمية ،ط ،1القاهرة1980 ،م ،ص .251-191
) )5دقاق تعني القوس من الحديد – أبن األثير ,:الكامل ,ج ،9ص .473
) )6ابن األثير ،الكامل ،ج  ،9ص .473
) )7صالح رمضان حسن ،مقاومة الخالفة العباسية للنفوذ السلجوقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب جامعة الموصل1987 ،م ،ص.26
) )8بخارى :من بالد ما وراء النهر ،تقع في إقليم الصغد غربي سمرقند .كانت قاعدة المملكة السامانية كميا كانيت إحيدى مراكيز الفكير اإلسيالمي .وتقيع الييوم فيي
إقليم أوزبكستان بروسيا األسيوية .راجع :الحموي :ياقوت بن عبدهللا ت(626هـ) ،معجم البليدان،ط ،2دار صيادر ،بييروت ،1995 ،ج ،1ص 353؛األعيالم
الواردة في البداية والنهاية ،موقع االسالم ،ج ،1ص.299
) )9المقريزي ،السلوك ،جـ ,1ص.31
) )10ابن األثير ,الكامل ،ج ،9ص.474
) )11جند :من مدن تركستان اإلسالمية الكبرى فيما وراء النهير ،دمرهيا المغيول فيي القيرن السيابع الهجيري حيين غزوهيا .راجيع :الحميوي ،معجيم البليدان ،ج،2
ص 143؛ األعالم الواردة في البداية والنهاية ،ج.1،427
) )12زكار ،د .سهيل ،مدخل الى تاريخ الحروب الصليبة ،ط ،2بيروت1973 ،م ،ص.12
) )13فريد ،محمد ،دائرة معارف القرن العشرين ،بيروت1971 ،م ،ج ،5ص.75
) )14الغزنيويين :هيي دولية إسيالمية حكمييت بيالد ميا وراء النهير ،وشيمال الهنييد وخراسيان ،فيي الفتييرة ميا بيين سينتي  961و1187م ،والتيي اخيذت اسيمَها ميين
عاصمتهم غزنه التي تقع اآلن في اراضي دولة افغنستان الحاليه.راجع :العسيري ،احمد معميور ،ميوجز التياريخ اإلسيالمي ،ط ،1المكتبية الوطنيية ،الريياض،
 ،1996ص .254
) )15سرخس :من مدن خراسان تقع بين نيسابور ومرو ،بناها سرخس بن جودرز ،وهي كبيرة آهلة غناء كثيرة الخيرات .راجع :القزويني ،زكريا بين محميد بين
محمود (ت682 :هـ) ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بيروت ،ص.390
) )16الكامل ،ج ،9ص.166
) )17أبو النصر ،محمد عبد العظيم ،السالجقه تاريخهم السياسي والعسكري ،ط ،1مركز عين للدراسات والبحوث 2003 ،م ،ص.51

1476

العدد42/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

شباط2019 /م

توجه السالجقة في سنة 433هـ1042-1041/م بزعامة طغرلبك على بالد الديلم وكرمان ،وانتقل السالجقة في فتوحهم من
نصر إلى نصر حتى جاءت سنة  438هـ التي حاصر فيها طغرلبك مدينة أصبهان وصالحه صاحبه على مال يؤديه إليه وعلى أن يقيم
()1

له الخطبة بأصبهان ،وفي السنة التالية عقد الصلح بين أبي كاليجار البويهي

والسلطان طغرلبك السلجوقي وحدث بينهم مصاهره(.)2

وهكذا قامت دولة السالجقة في المشـرق اإلسـالمي واتمـت بعـدها اسـتعدادها لـدخول بغـداد إلنقـاذ الخالفـة العباسـية مـن السـيطرة البويهيـة

حسب زعمها ،خاصتاً وكما هو معروف انها كانت على نفس المذهب ،وعلى أساس هذه الذريعة توجهت جيوشها نحو العراق.

ثالثاً :االحتالل السلجوقي للعراق:

تعود عالقة السالجقة بالدولة العباسية الى سنة 447هـ1055/م فقد أرسل السلطان طغرل بك وفداً في هذا العـام – قبيـل دخولـه

بغ ــداد يحم ــل رس ــالة يب ــالغ فيه ــا بإظه ــار الـ ـوالء والطاع ــة للخالف ــة العباس ــية ويع ــد األتـ ـراك ف ــي بغ ــداد – أح ــد عناص ــر الج ــيش الب ــويهي

باإلحسان( .)3وبهذه الطريقة الدبلوماسية تمكن السالجقة كسب الخليفة الى جانبهم وكانوا بارعين في ذلك.

وفــي هــذه االثنــاء كــان الســالجقة مســيطرين علــى األقــاليم الجنوبيــة والوســطى مــن أي ـران فض ـالً عــن اقــاليم الجبــال لــم يبــق بيــد

البــويهيين اال العـراق هــذا فضـالً عــن تســلط العنصــر التركــي فــي الجــيش البــويهي الــذي صــار صــاحب النفــوذ الكبيــر فســيطر علــى أمــور
(.)4

الدولة وتدخل في تعيين امراء بني بويه وبذلك حاول السلطان السلجوقي كسب مودتهم من أجل التمهيد للسيطرة على العراق

أضـف الـى ذلـك حالـة مـن الفوضـى وعـدم اسـتقرار الوضـع الــداخلي فـي بغـداد ممـا سـاعد علـى تمهيـد الطريـق أمـام مهمـة دخــول
السالجقة إليها وضم العراق إلى دولتهم التي أسسوها في خراسان وايران ،فضالً عـن إتاحـة بنـي بويـه الفرصـة للسـالجقة بسـبب خالفـاتهم
()5

مما شجع السالجقة على أن يسيطروا على أمالك البويهيين بيسر

إذ قامت النزاعات والتنافسات بين األمراء البويهيين من جهة وبينهم
()6

وبين الجند من جهة أخرى ،كما انتشرت الفتن بين الجند ،باإلضافة إلى رفع السالجقة شعار إنقاذ الدولة العباسية السنية.

وبتوالي االحداث دخلت الدولة السلجوقية الى بغـداد بقيـادة طغـرل بـك سـنة 447ه1055/م والتـي تعتبـر سـنة فاصـلة فـي تـاريخ
()7

السالجقة.

وما يهمنا من موضوع الدراسة هو دور السالجقة في العراق من سنة (555-530ه1160-1135/م).

المبحث الثاني
دور السالجقة في العراق من سنة(555/530ه1160/1135-م)

ســيطرت الدولــة الســلجوقية علــى العـراق ،وامتــدت ســيطرتها حتــى علــى اســيا الصــغرى وبــالد الشــام ،وبلغــت ذروة مجــدها فــي عهــد
()9

السلطان ألب أرسالن( ،)8وابنـه ملكشـاه

وتـم تقسـيم الـبالد مـن بعـده بـين أبنائـه ،حيـث قامـت الحـروب بيـنهم ،وفـتن أدت فـي النهايـة الـى

انعدام االمن في البالد ،ونجاح الحملة الصليبية األولى ،التـي كـان مـن نتائجهـا إقامـة االمـارات الصـليبية األربـع الرهـا( ،)10وانطاكيـة(،)11

وطرابلس( ،)12ومملكة بيت المقدس(.)13

) )1أحد سالطين بني بويه تولى حكم العراق وفارس وكرمان بعد وفاة أبيه عضد الدولة سنة  372هجرية زمين الخليفية العباسيي الطيائع هلل .أبيو نصير ،المصيدر
نفسه ،ص.61
) )2ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن (ت597 :ه) ،المنتظم في تاريخ الملوك واألميم ،تحقييق :محميد عبيد القيادر عطيا ومصيطفى عبيد القيادر عطيا ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بيروت1992 ،م ،ج ،8ص.163
) )3ابن أثير ،الكامل ،جـ  ،1ص.610 -609
) )4المصدر نفسه ،جـ  ،1ص.565 -564
) )5أبو نصر ،السالجقة ،ص.63
) )6زكار ،المدخل ،ص.97
) )7ابن الجوزي ،المنتظم،ج ،8ص.163
) )8الييب أرسييالن :عضييد الدوليية ،أبييو شييجاع محمييد بيين جغييري بييك داود بيين ميكائيييل بيين سييلجوق بيين دقيياق ،تييولى السييلطنه ميين سيينة 455ه الييى 465ه .راجييع:
السبكي،تاج الدين بن علي ،طبقات الشافعية الكبرى،تحقيق :محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو ،ط ،2هجر للطباعة1992 ،م ،ج ،3ص.393
) )9ملكشاه :هو ملك شاه بن الب أرسالن بن بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق،خطب له من حيدود الصيين اليى الشيام اليى بيالد الييمن ،السيبكي،
طبقات الشافعية،ج ،4ص .317
) )10الرها :مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام .الحموي ،معجم البلدان ،ج.106 ،3
) )11انطاكية :مدينة عظيمة تقع على طرف بحر الروم الشامي ،القزويني ،اثار البالد ،ص.59
) )12طرابلس :مدينة على شاطيء بحر الروم .المصدر نفسه ،ص.166
) )13أبو نصر ،السالجقة ،ص.93-90
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وكانـت نتيجــة تلـك الن ازعــات ،والصـراعات التــي دارت بــين القـوى اإلســالمية فـي بــالد الشــام انقسـام العــالم اإلسـالمي ،فقــد خضــع
الجزء الشمالي منه تحت السيطرة السلجوقية التابعة للخالفة العباسية ،أما الجزء الجنوبي فقد خضع تحت نفوذ الخالفة الفاطميـة ،وبقيـت
()1

المنطقة الوسطى من الشام بيد الفرق الدينية.

ويمكننا القول بأن هذه الفترة لم يكن للخليفة العباسي أي دور يذكر في فترة حروب أبناء السلطان السلجوقي ،غير انه كان يقـيم

الخطبـة للسـلطان الـذي ينتصـر علـى منافسـه فـي الوصـول الـى الحكــم ،حتـى وصـول المسترشـد للحكـم أذ اغتـنم هـذه الفتـرة فـي االســتقالل
مســتغالً انشــغال الســالطين الســالجقة فــي حــروبهم وم ـؤامراتهم حــول الســلطة بعــد وفــاة الســلطان محمــود ســنة 525ه1131/م ،واســتولى
الخليفة على أمالك السالجقة في العراق واصبح الخليفة مع نهاية سنة 528ه1134/م يحكم دولة تمتد من الموصل حتى البصرة ،كمـا

كون جيشاً قوياً يأتمر بأمره أخضع به معظم مناطق العراق ،وهذا االمر لم يرضي السالجقة ،ولوال انشغالهم فـي التنـافس فيمـا بيـنهم ومـا
كانوا ليرضوا على ما قام به الخليفة ،مما أدى الى مقتل الخليفة المسترشد في ظروف غامضة(.)2

()3

كــان مــا قــام بــه الخليفــة المسترشــد هــو البدايــة للــتخلص مــن الســالجقة فـي العـراق وهــذا مــا أكملــه ابنــه المقتفــي ألمــر اهلل

الــذي

وصل الى سدة الحكم في أوضاع صعبة ،حتى ان السلطان مسعود أراد ان يضعف الخالفة فمنع الخليفة من شراء الغلمان وقام بـإخالء

دار الخالفة من الجواري ومن األثاث والدواب ،فلم يترك في اصطبل الخالفة سوى أربعة من الخيل وثمانية ابغال(.)4

حـاول الخليفــة المقتفـي بــاهلل فـي بدايــة االمـر التعامــل بشـكل دبلوماســي مـع الســلطان مسـعود وتقــرب اليـة بطلــب الـزواج مــن ابنتــه
()5

فاطمة خاتون سنة 534ه1139/م

وكان هذا الزواج هدفه األول سياسي من اجـل ترسـيخ العالقـة بالسـلطان مسـعود ،لكـن سـرعان مـا

ساءت األمور واختلف الخليفة مع مسعود السلجوقي ،فقد اصدر المقتفي أمـ اًر بـالقبض علـى المسـئول عـن ضـرب النقـود التابعـة للسـلطنة

السلجوقية في بغداد سنة 541ه 1146/م مما أدى الى قيام السلطان مسعود بسجن حاجب الخليفة ،فأمر المقتفي بأغالق المسـاجد مـدة

ثالثــة أيــام حتــى يطلــق س ـراح حاجبــه دون اطــالق س ـراح المســئول عــن ضــرب النقــود .أدى االمــر فــي نهايــة المطــاف الــى نجــاح الخليفــة
المقتفي في مسعاه أمام مسعود السلجوقي ،ألنه يعد رمز الدولـة مـن الناحيـة الدينيـة وان السـلطان يتـولى السـلطة الزمنيـة مـن قبـل الخليفـة

العباسي(.)6

كانــت هــذه الحادثــة بدايــة النهايــة للســالجقة اذ أخــذ المقتفــي يقــاوم االحــتالل الســلجوقي ،وســنحت لــه الفرصــة أن يجمــع العســكر

خاصـاً بـه ،اضــافة الـى اســتغالله الن ازعـات حــول السـلطنة علــى بغـداد ،وتنصــيب السـلطان محمــد بـن مســعود سـنة 543ه1148/م علــى
عرش بغداد(.)7

كمــا حــرض المقتفــي العامــة ضــد الســالجقة مســتنهض الهمــم ،وقــد حقــق الخليفــة مبغــاه ،حيــث قــام بتجنيــد الجنــد مســتغالً انشــغال

السلطان مسعود في حربه ضد عمـه السـلطان سـنجر كبيـر البيـت السـلجوقي ،اذ اخـذ المقتفـي بتشـجيع السـلطان مسـعود لتحاشـي الصـدام

معه ،وتشجيعه على الحرب من اجل استنزاف قوة السالجقة فيما بينهم ،حتى وفاة السلطان مسعود سنة 547ه1152/م(.)8

وبوصــول خبــر مــوت الســلطان مســعود الــى بغــداد اســتظهر الخليفــة فيهــا ،وجمــع الرجــال ،والعســاكر ،وأكثــر التجنيــد وقــام بإ ارقــة

الخمور من مساكن اصحاب السلطان( ،)1وامر المقتفي ":من تخلف من الجند ابيح دمه(.)2

) )1المصدر نفسه.
) )2السامرائي ،خليل إبراهيم ،وآخرون ،تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي (656-132ه1258-749/م) جامعة الموصل ،الموصل ،1988 ،ص.284
) )3المصدر نفسه.
) )4ابين العميياد ،ابيي فييالح عبيد الحييي العكبيري(ت1089 :ه) ،شييذرات اليذهب فييي اخبيار ميين ذهيب ،تحقيييق :عبيد القييادر األرنيؤوط،ط ،1دار ابيين كثيير ،دمشييق،
 ،1985ج ،4ص .173
) )5ابن كثير ،إسماعيل بن عمر الدمشقي(ت774 :ه) ،البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري ،ط ،1دار احياء التراث العربي ،بيروت1988 ،م ،ج.216 ،12
) )6ابن الجوزي ،المنتظم ،ج  ،18ص 49؛ السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911 :ه) ،تاريخ الخلفاء ،تحقييق :محميد محيي اليدين ،ط ،1مطبعية السيعادة،
مصر ،ص.438
) )7ابن االثير ،الكامل ،ج ،9ص.355
) )8ابن االثير ،الكامل ،ج ،9ص 374؛ ابن خلكان ،شمس الدين احمد بن إبراهيم (ت681 :ه) ،وفيات االعيان وانباء أبنياء الزميان ،تحقييق :احسيان عبياس ،دار
الثقافة ،بيروت ،ج ،65ص.202
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وتعتبر وفاة السلطان مسعود وصراع البيت السلجوقي على السلطنة مـن اهـم الفـرص التـي تهيـأت للمقتفـي اذ قـام بتحريـر معظـم
مدن العراق وعودة حكم البالد اليه مباشرة ،وقد ظهر عزم الخليفة على ضـرب النفـوذ السـلجوقي بقولـه (ألصـبر علـى الضـيم ،بعـد اليـوم،

وال قوام من هول هؤالء القوم)(.)3

وعلى الرغم من محاولة السـالجقة صـد المقتفـي عـن مواصـلة اعمالـه اال ان جهـوده كانـت مباركـة مـن خـالل كسـب العامـة ومـن

ناحية اخرى حقق انتصار يعتبر االول من نوعه بتكوينه جيش منظم يعتبـر قـوة داعمـة للخالفـة ،وكـان ذلـك مكسـب للخلفيـة إلعـادة هيبـة
الخالفة مرة اخرى.
()4

هبيرة

بدأ الخليفة المقتفي باسترجاع أقاليم العراق من السالجقة ،وتمكن من االمر من خالل ارسـال جـيش بقيـادة وزيـره عـون الـدين بـن

نحو الحلة ،وتمكن بالفعل من استعادتها للدولة العباسـية فـأدرك السـلطان محمـد بـن مسـعود الـى تحـريض بعـض امـراء السـالجقة

الذين تضررت مصالحهم بانتزاع اقطاعاتهم من العـراق بـأن يتوجهـوا صـوب بغـداد وذلـك سـنة 549ه1154/م فجمعـوا الجيـوش مـن كـل
مناطق التركمان ،فتمكنوا بداية االمـر مـن السـيطرة علـى خ ارسـان ومـن ثـم توجهـوا الـى بغـداد ولكـن قيـادات الجـيش العباسـي تمكنـت مـنهم
()5

من أن يلحقوا هزيمة بهم في بجـم از

على الرغم من ارسال السلطان محمد بن مسعود مساعدات ع ـسكرية(.)6

واتضــح مــن معركــة بجم ـ از للمقتفــي ألمــر اهلل ان ســالجقة الع ـراق لــن يتنــازلوا عــن مطــامعهم فــي ارض الع ـراق ولــن يثنــيهم عــن

مبتغاهم سوى أن يكون له جيش منظم على اتم االستعداد لمواجهة هجماتهم.

وفي نهاية سنة 550ه1155/م استخدم الخليفة المقتفي سياسة جديدة في موجهة أطماع السـالجقة تمثلـت بالعمـل علـى اشـعال
نــار الفتنــه بــين الســلطان وام ـراء البيــت الســلجوقي لغــرض تمزيــق صــفوفهم ،ومــن إجراءاتــه األخــرى انــه فــي ســنة 551ه1156/م امــر
باستدعاء السلطان السلجوقي الى دار الخالفة وامر بإظهار لزوم الطاعة للخليفة وعدم التعـرض للعـراق مقابـل ان يـذكر بالخطبـة لـه فـي

بغـداد كسـلطان للســالجقة ،وفـي الســنه نفسـها بـإقرار الســلطان علـى مــا يفتحـه مــن خ ارسـان شـرط ان يتــرك العـراق للخليفــة ،ويكـون اختيــار
()7

وزير السلطان من قبل الخليفة العباسي

ويتضح مما تقدم على مدى القوة والقدرة السياسية التي وتوصلت لها الخالفة العباسية في تلك

الحقبة من عمرها.
تمكــن المقتفــي ســنة 552ه1156/م مــن اســتعادة امــارة البطــائح وضــمها للخالفــة اضــافة الــى ضــمه منــاطق عديــدة مــن الع ـراق

وعلى هذا االساس اصبح العراق من اقصى الكوفة الى البصرة تحت سلطة بغداد(.)8

وهكــذا اســتطاع الخليفــة المقتفــي بــاهلل بالتعــاون مــع الجنــد والعامــة مــن القضــاء علــى التســلط الســلجوقي وارجــاع هيبــة الخالفــة
العباسية الى سابق عهدها بعد صراع طويل ومرير مع إلنهاء الوجود السلجوقي من ارض العراق.

) )1المصدر نفسه.
) )2الذهبي ،شمس الدين محمد بن احميد(ت748 :ه) ،تياريخ اإلسيالم ووفييات المشياهير واالعيالم ،تحقييق :عمير عبيد السيالم،ط ،2دار الكتياب العربيي ،بييروت،
1993م ،ج ،37ص.35
) )3البنداري ،الفتح بن علي بن محمد ،تاريخ دولة ال سلجوق ،شركة طبع الكتب العربية ،مصر ،ص.214
) )4هو أبو المظفر يحيى بين محميد بين هبييرة الشييباني نسيبا ً ثيم اليدوري البغيدادي الحنبليي .وليد سينة 499ه وتيوفى سينة 560ه ،أحيد اليوزراء المشيهورين تيولى
الوزارة في عهد الخليفة المقتفيي المير هللا مين سينة 544ه1149/م وجانيب مين عهيد الخليفية المسيتنجد اليى وفاتيه .راجيع :ابين خلكيان ،وفييات االعييان ،ج،6
ص 233؛ البنداري ،ص.205
) )5بجمزا :قرية من طريق خراسان .راجع :الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص.240
) )6ابن الجوزي ،المنتظم ،ج ،10ص 156؛ ابن االثير ،الكامل ،ج ،11ص.196-195
) )7الغساني ،أبو العباس إسماعيل الهولي (ت803 :ه) ،العسيجد المسيبوك والجيوهر المحكيوك فيي طبقيات الخلفياء والمليوك ،تحقييق :د .شياكر محميود ،ط ،1دار
التراث اإلسالمي ،بيروت1975 ،م ،ص.70-69
) )8الحسيني ،علي بن الحسين (ت622:ه) ،اخبار الدولة السيلجوقية ،تحقيقير :محميد اقبيال ،ط ،1مطبعية الهيور 1933 ،م ،ص 138-137؛ المشيهداني ،محميد
جاسم حمادي ،الخليفة المقتفي المر هللا (530ه555/ه) ،ط ،1دار الشؤون الثقافية ،بغداد1990 ،م ،ص.114
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الخاتمة:

 اتضح لنا من البحث ان الوجود السلجوقي في العراق قد عانى منه سكان العراق بشكل مرير جراء االجراءات التعسفية التي اتبعهاالسالجقة مع كل طبقات المجتمع.
 ادرك المقتفي ألمر اهلل انه قادر على استرجاع العراق من السالجقة ببناء جيش قوي ومنظم قادر علـى مواجهـة المحتـل مـن سـكانالعراق.

 كان للجيش الذي بناه المقتفي ألمر اهلل دور كبير ومميز في انها االحتالل السلجوقي. وعليــة بعــد تكــاتف الســكان والجنــد مــع الخالفــة ادى الــى اضــعاف الســالجقة واخ ـراجهم فــي نهايــة المطــاف مــن الع ـراق ،واســتعادةمؤسساته ،وبناء دولة قوية.
قائمة المصادر والمراجع:

 .1أبن األثير ،عز الدين ابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن عبد الكريم(ت630 :ه) ،الكامل في التاريخ ،بيروت1975 ،م.
 .2ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن (ت597 :ه) ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ومصطفى
عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت1992 ،م.

 .3ابن العماد ،ابي فالح عبد الحي العكبري(ت1089 :ه) ،شذرات الذهب في اخبار من ذهب ،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط ،ط،1
دار ابن كثير ،دمشق.1985 ،
 .4ابن خلكان ،شمس الدين احمد بن إبراهيم (ت681 :ه) ،وفيات االعيان وانباء أبناء الزمان ،تحقيق :احسان عباس ،دار الثقافة،
بيروت.

 .5ابن كثير ،إسماعيل بن عمر الدمشقي(ت774 :ه) ،البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري ،ط ،1دار احياء التراث العربي،
بيروت1988 ،م.
 .6أبو النصر ،محمد عبد العظيم ،السالجقه تاريخهم السياسي والعسكري ،ط ،1مركز عين للدراسات والبحوث.2003 ،
 .7بارتولد ،تاربخ الترك في اسيا الوسطى ،ترجمة :احمد السعيد ،الهيئة العامة للكتاب1996 ،م.
 .8الجوهري ،يسرى ،اسيا اإلسالمية ،ط ،1القاهرة1980 ،م.

 .9الحسيني ،علي بن الحسين (ت622:ه) ،اخبار الدولة السلجوقية ،تحقيق :محمد اقبال ،ط ،1مطبعة الهور1933 ،م.
 .10الحموي :ياقوت بن عبد اهلل ت(626ه),معجم البلدان ط ،2دار صادر ،بيروت,1995،االعالم الواردة في البداية والنهاية ،موقع
االسالم.
 .11الذهبي ،شمس الدين محمد بن احمد(ت748 :ه) ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم ،تحقيق :عمر عبد السالم،ط ،2دار
الكتاب العربي ،بيروت.

 .12زكار ،د .سهيل ،مدخل الى تاريخ الحروب الصليبة ،ط ،2بيروت1973 ،م.
 .13السامرائي ،خليل إبراهيم ،وآخرون ،تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي (656-132ه1258-749/م) ،جامعة الموصل،
الموصل.1988 ،

 .14السبكي ،تاج الدين بن علي ،طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيق :محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو ،ط ،2هجر للطباعة،
1992م.
 .15السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911 :ه) ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق :محمد محي الدين ،ط ،1مطبعة السعادة ،مصر.
 .16صالح رمضان حسن ،مقاومة الخالفة العباسية للنفوذ السلجوقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب جامعة الموصل،
1987م.
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 .17العسيري ،احمد معمور ،موجز التاريخ اإلسالمي ،ط ،1المكتبة الوطنية ،الرياض.1996 ،
 .18الغساني ،أبو العباس إسماعيل الهولي (ت803 :ه) ،العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك ،تحقيق:
د .شاكر محمود ،ط ،1دار التراث اإلسالمي ،بيروت1975 ،م.

 .19فريد ،محمد ،دائرة معارف القرن العشرين ،بيروت1971 ،م.

 .20القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود (ت682 :هـ) ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بيروت.
 .21المشهداني ،محمد جاسم حمادي ،الخليفة المقتفي المر اهلل (530ه555/ه) ،ط ،1دار الشؤون الثقافية ،بغداد1990 ،م.
 .22المقريزي :تقي الدين أحمد بن علي (ت845:ه) ,السلوك لمعرفة دول الملوك ،القاهرة.1956 ،
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